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  :ملخص ال�حث

الهدف من الدراسة هو معرفة فعال�ة البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الحاملین 

تتكون . مجموعة من األطفال الخاضعین للزرع القوقعي انتقاءوللق�ام بهذه الدراسة تم . للزرع القوقعي

 سنة 12إناث تتراوح أعمارهم إلى حد  وستةسنة، 14ثمان�ة ذ�ور تتراوح أعمارهم إلى حد المجموعة من 

  .غیر متم�نین من فهم اللغة الشفه�ة

  :التي تتمثل في خت�اراتاال لغرض تم تطبی�ولهذا ا

�عتبر اخت�ار رسم الرجل من  :األطفاللق�اس الذ�اء عند  - لجودانف  رسم الرجل اخت�ار - 

الشائعة والمشهورة لق�اس ذ�اء األطفال من رسوماتهم، نتیجة لما �قدمه من نتائج االخت�ارات 

 .صح�حة ودق�قة، ف�المقارنة مع االخت�ارات األخر� لق�اس الذ�اء

ستراتیج�ات إ و لتقی�م التر�یب اللفظي : ب�ار�س فرنسا 1987لعبد الحمید خمسي o52 اخت�ار - 

 .الفهم الشفهي

  :  هذه الدراسة من اإلش�ال�ة التي �م�ن ص�اغتها على النحو التالي انطلقتولقد 

فوني فعال�ة في تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الخاضعین للزرع و هل للبرنامج األرط  -

  القوقعي ؟

  : جزئ�ة �م�ن هي األخر� ص�اغتها على النحو التالي الفروض وال الفرض�ة العامة  ومن

الفهم عند الطفل الخاضع للزرع و  س القبلي وال�عد� لصالح اإلنتاج الق�اهل توجد فروق في  - 

  القوقعي ؟

البرنامج األرطوفوني المقترح على األطفال الخاضعین للزرع القوقعي له فعال�ة إیجاب�ة في  - 

  .تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لدیهم

الفهم عند الطفل الخاضع للزرع القبلي وال�عد� لصالح اإلنتاج و  توجد فروق في الق�اس - 

  .القوقعي



التم�ن �الدرجة األولى من تطبی� هذا البرنامج على هذه الفئة المتمثلة في وعل�ه هدف الدراسة إلى 

وعل�ه تم تحلیل للمعط�ات  .تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لدیهمألطفال الخاضعین للزرع القوقعي وتطو�ر و ا

  :التال�ة

  .صدق المح�مین - 

الداخلي والث�ات توصلنا إلى أن البرنامج  االتساقاإلحصائ�ة لصدق  االخت�اراتو�عد تطبی�  - 

 .على األطفال الخاضعین للزرع القوقعي ةإیجاب�فوني لد�ه فعال�ة و األرط

س إستراتج�ات الفهم الشفهي في لق�ا 052 �استعماللعینتین مترا�طتین  t اخت�اروأ�ضا تطبی�  - 

  .القبلي وال�عد� لد� األطفال الخاضعین للزرع القوقعي االخت�اروجود فروق بین  فنالح�

  



Le Résumé de l’étude : 

L’objectif de l’étude est de savoir l’efficacité du protocole proposé pour le développement de 

la compétence de compréhension verbale chez les enfants vivant avec cochléaire implantable. 

Pour mener à bien cette étude ont été sélectionnés un groupe d’enfants subissant à cochléaire 

implantable. 

Le groupe est composé de huit mâles âgés de 14 ans dans la mesure et six femelles âgées  de 

12 ans incapable de comprendre le langage oral.  

A cet effet ; Ils  ont appliqués des testes, qui consiste a :  

- Teste du Le Bonne Homme pour goud nough, pour évaluer l’intelligence des enfants, 

l’examain du le bonne homme est il considérer un des testes les plus célèbre pour 

évaluer l’intelligence des enfants  a partir de ses dessins. En conséquence pour ses 

résultats précis et incorrects par rapports à d’autre testes pour évaluer l’intelligence. 

 

- Teste O52 de ABD EL Hamid Khemssi 1987 à paris, France pour évaluer l’installation 

verbale et stratégies de compréhension verbale. 

 

Cette étude a été lancée a partir du dilemme qui peut être forme commune : 

- Est-ce le protocole orthophonique a une efficacité positif dans le développement de le 

compétences de compréhension verbale chez les enfants qui subissent une greffe 

cochléaire ? 

Les hypothèses sont d’outre  part peuvent être formulés de la moriéce suivantes : 

- Ya-t-il des différences dans la mesure tribal et post-teste en faveur de la production et 

de la compréhension de l’enfant soumis à l’implant cochléaire ? 

 

- Le protocole orthophonique qui proposé pour les enfants soumis l’implant cochléaire a 

un effet positif dans leur développement des compétences de la compréhension oral. 

 

- Il ya des différences dans la mesure tribal et post-teste en faveur de la production et de 

la compréhension de l’enfant soumis à l’implant cochléaire. 

 

         

 

 

 

 



Et ce le but de cette étude est le capacité de applique ce protocole à cette catégorie des enfants 

soumis à cochléaire implantable et développer la compétence de la compréhension verbale 

chez eux. Ainsi, il a été analysé les donnés suivants : 

- Sincérité des arbitres en premier lieu. 

- Après l’application des testes statistique pour la sincérité de la cohérence interne et la 

stabilité nous avons conclu que le protocole orthophonique a des efficacités positifs 

aux enfants soumis a cochléaire implantable. 

   

- Aussi l’application d’examain T pour les échantillons appariés avec l’utilisation O52 

pour mesurer les stratégies de la compréhension verbale.  

- Nous remarquant qu’il existe des  déférences ces entre les deux testes : avant et après 

chez les enfants soumis a cochléaire implantables.     
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فون�ا ولقد شهد هذا المیدان قفزة نوع�ة في أواخر القرن و ضمن الم�ادین التي تهتم بها األٍرطیندرج الصمم 

العشر�ن ف�فضل التطور التكنولوجي والجراحي الطبي ظهرت تقن�ة الزرع القوقعي، التي أتاحت لألفراد 

الكالس���ة عن ذلك في الحاالت اإلشارات السمع�ة �عد أن عجزت المعینات السمع�ة  استق�الالصم 

عدد �بیر من هذه  انصبال�احثین حیث  اهتمامالحادة للصمم وأص�ح هذا الموضوع �ستحوذ على 

األ�حاث على محاولة فهم وتطور الكالم واللغة �مختلف مستو�اتها اللسان�ة عند األطفال الخاضعین للزرع 

�م�ن الفصل بین عملیتي الفهم واإلنتاج ألنهما متكاملتان وأن عمل�ة الفهم وٕادراك  لقوقعي، و�ما أنه الا

�اإلعاقة السمع�ة  ف�فضل جهاز الزرع القوقعي یتم�ن الطفل المصاب الكالم تعتمد على درجة السمع،

في العالم الصوتي شر�طة أن یتعلم ر�� المعلومات الحس�ة �ما لها من معنى  االندماجالعم�قة من 

، أما �النس�ة للشخص الذ� أص�ح معاقا سمع�ا فیرجع األمر إلعادة االجتماع�ةواستعمالها في العالقات 

  .التأهیل، لكن �النس�ة للشخص المصاب بإعاقة سمع�ة خلق�ة ف�عتبر هذا اكتشافا

وتطور طرق التدر�س في  التقدم في صناعة المعینات السمع�ة وزراعة القوقعةو  فاالكتشا ونتیجة لهذا

فلسفات التعل�م الشفهي فإن هناك العدید من طرق تعل�م النط� القد�مة التي لم تعد تستخدم حیث لم �عد 

التوجیهات المستخدمة في الماضي بل على الع�س ألطفال الصم على أساس النظر�ات و یرتكز تعل�م ا

�ح یرتكز تعل�مهم على التطب�قات الحدیثة والمعتمدة على التقدم الهائل في تقن�ات التأهیل السمعي أص

  . و�رامج الكشف والتدخل الم��ر

العمل�ات المعرف�ة التي تتأثر عند الطفل األصم فالتدخل الم��ر لد�ه أهم�ة �بیرة في تطو�ر �عض 

عمل�ة الفهم فهي عمل�ة طو�لة ومعقدة تقوم بإعطاء معنى لإلحساسات  مثال الخاضع للزرع القوقعي

عن تفسیر المثیرات البیئ�ة  خاضع للزرع القوقعي �عجزالقادمة إلى الدماغ عن طر�� الحواس، فالطفل ال

مهارة الفهم الشفهي تستلزم اللجوء  اكتسابف ف�التدخل الم��ر تقل هذه المشاكل، والوصول إلى مدلوالتها

نظام اللساني وقدراته السمع�ة وطرق التواصل معه المع �ل طفل من حیث  تتالءمتقن�ات أرطوفون�ة  إلى

الطفل �ل هذه الطرق تتح�م في عمل�ة الفهم الشفهي عند  اعت�ارالتي تختارها عائلته، و�هذا �م�ننا 

  .المستهدف من الزرع القوقعي



 مقدمة 
 

  ب
 

ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الخاضعین للزرع برنامج لتنم� اقتراحدراستنا هذه على  ولقد حاولت 

فصول تتناول فیها العناصر الملمة بهذا الموضوع على النحو التالي �عد  خمسة وهي تشتمل على القوقعي

  : ینوالثاني تطب�قي و�ضم فصل ثالثة فصولتقس�م هذا ال�حث إلى جانبین األول نظر� و�ضم 

أهدافها �اإلضافة إلى و  فرض�اتها ،اإلش�ال�ةوهي تتضمن مش�لة الدراسة نتطرق في الفصل األول إلى 

  .وفي النها�ة نعرض مصطلحات الدراسة عدد من الدراسات السا�قة

تعر�فاته والجانب التشر�حي لد� لعمل�ة الفهم نتطرق إلى  موضوع الفهم الشفهيثاني نقدم في الفصل الو 

 وخطواته وأنواعه إلى مستو�ات الفهم، درجاته وٕاستراتج�اتهموه لد� الطفل السو� �اإلضافة ومراحل ن

  .وعالقته �الوظائف المعرف�ة األخر� وفي األخیر ق�اس صعو�ات الفهم

أما الفصل الثالث واألخیر من الجانب النظر� ف�شمل الصمم والزرع القوقعي ونقسمه بدوره إلى قسمین 

لذ� �عد حجرا أساس�ا في دراستنا أال وهو الزرع القوقعي األول یتعل� �الصمم ل��ون مدخال للقسم الثاني وا

نه ثم نعرض م لالستفادةإلى الشرو� الضرور�ة فنقوم بتعر�فه وٕاعطاء لمحة تار�خ�ة عن ظهوره ونتطرق 

خصائص اللغو�ة عند الطفل الخاضع للزرع أنواعه و�ذا ض�طه �عدها نتعرض إلى الم�وناته ومبدأ عمله و 

  . الخاصة �الزرع القوقعيو ة العامة ثم المیزان� القوقعي

 االستطالع�ةوفي الفصل الرا�ع نتعرض إلى اإلجراءات التطب�ق�ة للدراسة وتتضمن �ل من الدراسة 

 وفي آخر هذا الفصل لى حدود الدراسة وأدوات الدراسةوتتضمن عینة الدراسة ومنهج الدراسة �اإلضافة إ

  .ثم التحلیل اإلجرائيمناقشة نتائج الدراسة عرض الحاالت و تم ف�ه 

األخیر من دراستنا لعرض ومناقشة نتائج التحلیل اإلحصائي الذ� تم ف�ه و  خامسونخصص الفصل ال

لتنم�ة مهارة الفهم ) الزرع القوقعي(الداخلي والث�ات للبرنامج المقترح على هذه الفئة  االتساقصدق 

�طتین ومناقشة نتائجها للوصول إلى لعینتین مترا t اخت�ارلدیهم وفي األخیر عرض نتائج الشفهي 

  . العام االستنتاج

 

  

  



 

 

 

 الجـــــــــــــــــــانـــــب

النــظـــــــر�    



 

 

 

:األولالفصل   

الدراسة دخلم  

 



الدراســـــــة دخلم: الفصل األول  

 

 

  

 اإلش�ال�ة 

 الفرض�ات  

 أهداف الدراسة 

 دراسات السا�قةلا  

 المفاه�م تحدید 
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 :الدراسةاش�ال�ة  1.1

  

وتنشطر حسب م�ادین   ال�حث العلمي �العدید من الدراسات الهادفة في مجال الزرع القوقعي نیزخر میدا 

في األخیر تصب في مجر�  إال أنها... اللغو�ة ، النفس�ة و التكنولوج�ة ،فمنها ال�حوث الطب�ة الجراح�ة عدة،

األول منه یتكفل �فئة : نجد أن لمجال الزرع القوقعي شقینومع هذا ، واحد ألنها تش�ل �ال متكامال ال یتجزأ

و�ضم هذا األخیر في ط�اته جوانب عدة للدراسة حیث ر�زنا اهتمامنا على ، الراشدین والثاني یهتم �األطفال

فال یخفى على أحد من أنه یتطور ضمن مراحل محددة عند الطفل ، واحد منها أال وهو جانب الفهم الشفهي

   .لطفل األصم الخاضع للزرع القوقعيسل�م السمع لكنه ال �حدث �ذلك عند ا

  

أ�ضا من التي تتراوح مدتها سنة وس�عة أشهر و بهذه الشر�حة و ولقد بدا لنا هذا األمر جل�ا من خالل احتكاكنا 

مذ�رة حول   2008نج�ة  يتتمثل في دراسة األولى لفوزا ر� آس�ا و زرا رقالتي خالل الدراسات السا�قة و 

ین دراسة مقارنة ب األصم،الكشف الم��ر عن أهم�ة التجهیز الم��ر في اكتساب اللغة الشفه�ة لد� الطفل 

  .أطفال صم مجهز�ن في سن الثان�ة عشرأطفال صم مجهز�ن في سن م��ر و 

  

حول الكشف عن أهم�ة التجهیز الم��ر في  مذ�رة ،2009علوش لیلى و الدراسة الثان�ة لحماني عائشة و 

دراسة مقارنة بین أطفال مجهز�ن  عند الطفل المصاب �صمم عمی�،) م �ال –نط� ( تطو�ر اللغة الشفه�ة 

  .م��ر وأطفال مجهز�ن في سن متأخرفي سن 

  

لزرع القوقعي على اكتساب القدرات دراسة حول مد� تأثیر عمل�ة ا ،2011سبتة �مینة الدراسة الثالثة لبو و 

  .الجزائر� الناط� �اللغة العر��ة الفونولوج�ة عند الطفل األصم

  . عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي دراسة القدرات اإلدراك�ة ،2012والدراسة الرا�عة لصالحي طارق 

  

الدراسات قلیلة من جهة                             نر� هذه لفهم الشفهي بین هؤالء األطفال و �ما یوجد اختالف واضح في مهارة ا

تكاد �ة والتدخل الم��ر في حد علمنا و ومن جهة أخر� نجد أن معظمها یهتم بجانب اكتساب اللغة الشفه

وأكدت هذه   تنعدم إذا تعل� األمر بتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الخاضعین للزرع القوقعي

ن التكفل الم��ر والمتأخر والوعي أو اإلدراك الفونولوجي لد� الطفل الخاضع للزرع الدراسات على الفرق بی
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 ذه الدراساتفهولم یتوفر أ� جانب من عمل�ة التكفل أو اقتراح برامج عالج�ة خاصة بهذه الفئة،  القوقعي

 بهذا لالهتمامدفعنا هو األمر الذ� التساؤالت التي لطالما شغلتنا و  على العموم لم تش�ع حاجتنا �اإلجا�ة على

  :تضعه بین ید� �ل قار� لهذا العملالموضوع �الذات وص�اغة التساؤل الذ� 

  

   :التساؤل العام 1.1.1

األطفال الخاضعین للزرع  تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد�ل المقترح لبرنامج األرطفونيما مد� فعال�ة ا -

 ؟القوقعي

 

  : التساؤالت الفرع�ة 2.1.1

 ؟ عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي الفهمالقبلي وال�عد� لصالح اإلنتاج و  الق�اس هل توجد فروق في -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في الق�اس القبلي وال�عد� لصالح اللغة الشفه�ة لد� األطفال  -

 الخاضعین للزرع القوقعي ؟ 

 

 :الفرض�ات 2.1

  :الفرض�ة العامة

له فعال�ة إیجاب�ة في تنم�ة األطفال الخاضعین للزرع القوقعي  المقترح على البرنامج األرطوفوني -

 .الشفهي لدیهم الفهممهارة 

 :الفرض�ات الجزئ�ة 

 .الفهم عند الطفل الخاضع للزرع القوقعيالقبلي وال�عد� لصالح اإلنتاج و  توجد فروق في الق�اس -

الشفه�ة لد� األطفال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في الق�اس القبلي وال�عد� لصالح اللغة  -

 .الخاضعین للزرع القوقعي

  

  : أهداف الدراسة   3.1

   :الهدف الرئ�سي من الدراسة  1.3.1

ألطفال الخاضعین للزرع القوقعي من تطبی� هذا البرنامج على هذه الفئة المتمثلة في االتم�ن  - 

 . تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لدیهمتطو�ر و و 
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  : األهداف الفرع�ة 2.3.1

ا و تعلم الكالم لد� الطفل الدور الذ� یلع�ه جهاز الزرع القوقعي في اكتساب اللغة و فهمهإبراز  - 

 .األصم

ٕاذا �ان یختلف من حالة إلى أخر� و توض�ح إن �ان الفهم الشفهي �حدث �التدر�ج أو دفعة واحدة  - 

 .األطفال الخاضعین للزرع القوقعي عند جم�ع

 .األطفال الخاضعین للزرع القوقعي الفهم الشفهي لد� التعرف على مد� أهم�ة تنم�ة مهارة - 
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  :                                                                           الدراسات السا�قة 4.1

  :العر�یىة 1.4.1

 : 2008دراسة لفوزار� اس�ا وزراقني نج�ة  - 

  .  مذ�رة أهم�ة التجهیز الم��ر في اكتساب اللغة الشفه�ة لد� الطفل األصم :موضوع الدراسة -

الكشف عن أهم�ة التجهیز الم��ر في اكتساب اللغة الشفه�ة دراسة مقارنة بین  :هدفت الدراسة إلى -

  .أطفال صم مجهز�ن في سن م��ر وأطفال صم مجهز�ن في سن متأخر

مجموعتین  إلىجم�عهم في سن الثان�ة عشر موزعین  تتكون العینة من ستة أطفال: عینة الدراسة -

  .ذ�رأنثى والمجموعة الثان�ة أنثیین و متساو�تین، المجموعة األولى تتكوم من ذ�ر�ن و 

�ر له دور أساسي وهام في توصلت الدراسة إلى نتیجة مفادها أن التجهیز الم� :نتائج الدراسة -

 .اكتساب اللغة الشفه�ة لد� الطفل األصمتطو�ر و 

  

 :  2009دراسة لحماني عائشة وعلوش لیلى  - 

عند الطفل ) �الم-نط�(أهم�ة التجهیز الم��ر في تطو�ر اللغة الشفه�ة  مذ�رة :موضوع الدراسة -

  .المصاب �صمم عمی�

الكشف عن أهم�ة التجهیز الم��ر في تطو�ر اللغة الشفه�ة دراسة مقارنة بین  :هدفت الدراسة إلى -

  . أطفال صم مجهز�ن في سن م��ر وأطفال صم مجهز�ن في سن متأخر

سنوات وهذه  6و 5شملت الدراسة عینة من األطفال صم تتراوح أعمارهم بین  :عینة الدراسة -

�ر�ن و أنثى، والمجموعة الثان�ة تتكون من منقسمة إلى مجموعتین المجموعة األولى تتكون من ذ

أنثیین  وذ�ر وهذا لتكون العینة متجانسة �حیث ثالثة أطفال استفادوا من الجهاز السمعي في سن 

  . وثالثة أطفال لم �ستفیدوا من الجهاز السمعي حتى سن الست سنوات) السنتین ونصف(م��رة 

أن األطفال المجهز�ن في سن م��ر أظهروا تفوق  نتیجة مفادها إلىتوصلت الدراسة  :نتائج الدراسة -

 . �بیر على األطفال المجهز�ن في سن متأخر
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 :2011دراسة بوسبتة �مینة  - 

مد� تأثیر عمل�ة الزرع القوقعي على اكتساب القدرات الفونولوج�ة عند الطفل  :موضوع الدراسة -

  .األصم الجزائر� الناط� �اللغة العر��ة

التعرف على ��ف�ة اكتساب الطفل المستفید من الزرع القوقعي  للنظام  :إلىهدفت الدراسة  -

  .بنفس الك�ف�ة عند الطفل العاد� االكتسابالفونولوجي وٕان �ان هذا 

ذ�ور تتراوح أعمارهم بین  8أطفال بواقع بنتین و 10تألفت مجموعة هذه الدراسة من : سةعینة الدرا -

 TEPPPvieu/1993)(اإلنتاج اللغو� عند طر�� رائز نوات وتم تقی�م اإلدراك السمعي و س 7و 5

  ). 2009/2010(الم�یف من طرف بوسبتة �مینة 

رع القوقعي أظهرت النتائج أن النمو الفونولوجي للطفل العر�ي الجزائر� الخاضع للز  :نتائج الدراسة -

  : یتم على النحو التالي

  الصائتاتظهور )voyelles ( قبل الصوامت)consonnes (  والصائتات أكثر انتفاخا إلى

 .انتفاخااألقل 

  ثم تلیها الصوامت)consonnes ( المهموسة قبل المهجورة تصنیف األمام�ة قبل الخلف�ة و

الطب�عي عند  االكتساببوسبتة �مینة أن التطور الفونولوجي یتم بترتیب �ش�ه إلى حد �بیر 

 . الطفل العاد� لكنه تطور خاص وممیز �ظل في تطور مستمر �قدر ما تتاح له عوامل عدیدة

 

 :2012دراسة صالحي طارق  - 

  .دراسة القدرات اإلدراك�ة عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي: موضوع الدراسة -

دراسة إدراك الكالم عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي من خالل التقا�الت  :راسة إلىهدفت الد -

  .للبیئة الصحراو�ة عبر ثالث تطب�قات في إطار دراسة حاالت TEPPPالصوت�ة وتكییف رائز 

  ).إناث 2ذ�ور و 4(أفراد  6مجموعة األطفال حدیثي الزرع القوقعي تتكون من  :عینة الدراسة -

    :دراسةنتائج ال -

  فروق ذات داللة إحصائ�ة بین التطبی� األول والثاني والثالث �معنى أن إدراك األصوات هناك

 .عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي في تطور مستمر وهذا �التدر�ج

 للمدة الزمن�ة تأثیر إیجابي وقو� على مد� فعال�ة القدرات اإلدراك�ة لألصوات. 
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  :األجنب�ة 4.1

  :2000سنة  "pisoni  " دراسة - 

  .وصف التنم�ة والتطور الصوتي ألطفال �عد عامین من الزرع القوقعي :هدفت الدراسة إلى -

ال یزال النظام الصوتي للطفل أقل من التوقع  صامتةعلى الرغم من وجود حروف  :نتائج الدراسة -

 . و�م�ن لطفل في هذه السن أن یتمرن عل�ه

  

  2003سنة "  shine"  دراسة - 

للزرع  الخاضعین لاألطفافي انتاجات  أنواع األخطاء التي وجدتتحلیل  :الدراسةموضوع  -

  .القوقعي

الوصول إلى الوصف الكامل لألصوات التي تم العثور علیها في �الم األطفال : هدفت الدراسة إلى -

  .للزرع القوقعي ، سواء �القراءة على الشفاه أو بدونها الخاضعین

سنوات مع  6طفال خضعوا للزرع القوقعي �انوا یبلغون من العمر 12أجر�ت على  :عینة الدراسة -

  .خبرة سمع�ة ال تقل عن خمس سنوات من خالل زرع القوقعة

�انت اإلنتاجات ع�ارة عن مجموعة فر�دة من الحروف واألصوات التي ال تنتمي   :نتائج الدراسة -

ن الزرع القوقعي �میزه عدم الوضوح في الكثیر المستفیدین م لألطفالإلى اللغة اإلنجلیز�ة فخطاب 

من األح�ان وعلى األرجح �م�ن العثور على جزء أوضح عن وجود مثل هذه األصوات خارج بیئة 

  .النظام اللغو� 

أثبتت الدراسات الحدیثة أن استخدام المعلومات السمع�ة �حسن دقة تلف� األطفال زارعي القوقعة مما  ذلكلو 

   .للكالم المسموع وعن طر�� القراءة على الشفاه والهدف منه إنتاج الكالم" التقر�ب�ة " یت�ح لهم 

 

 :2007سنة " وآخرون  James "دراسة  - 

�ة حیث �مر األطفال بثالث اخت�ارات تتعل� �قدرة الطفل دراسة الحساسة الفونولوج :هدفت الدراسة -

 اقتراحوالفون�م األول، ثم یتم  rime، القاف�ة المقاطع: على تمثیل البن�ات الفونولوج�ة للغتهم من خالل
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ما �انت تسم�ة الصورتان  الذاصورتان للطفل عل�ه تسمیتهما �صوت عال لیتم�ن من الح�م 

  .متوافقة من ناح�ة المقاطع، القاف�ة أو الفون�م األول

من الزرع القوقعي، األول إستغادة من الزرع في وقت  نالمستفیدیفوجین من األطفال  :عینة الدراسة -

  .م��ر عل ع�س الثاني، �اإلضافة إلى فوج من األطفال سل�مي السمع من نفس السن الزمني

   :الدراسةنتائج  -

  عند مقارنة نتائج اخت�ارات الحساس�ة الفونولوج�ة عند األطفال المستفیدین من الزرع القوقعي بنتائج

السمع من نفس السن الزمني نالح� أن �ال من الفوجین أطفال الزرع القوقعي  سل�مي األطفال

 .السمع سل�ميتحصل على نتائج حسنة في إدراك القاف�ة مقارنة �األطفال 

  الح� ال�احثون أنه عندما یتقارب اسمي الصوتین من الناح�ة الكتاب�ة الخط�ة فإن نتائج المستفیدین

نة بنتائج األطفال ر من الزرع القوقعي في وقت م��ر تتقارب من نتائج األطفال سل�مي السمع مقا

ن من المستفیدین من الزرع القوقعي في وقت متأخر في حین أنه عندما تختلف تسم�ة الصورتی

الناح�ة الم�تو�ة فإن نتائج �ال الفوجین من األطفال المستفیدین من الزرع القوقعي تنخفض مقارنة 

 .�األطفال سل�مي السمع

  ما تتم مقارنة نتائج األطفال المستفیدین من الزرع القوقعي �األطفال  فإنه�النس�ة إلى المقاطع والقاف�ة

ال من فوجي الزرع القوقعي یتحصل على نتائج سل�مي السمع من نفس السن الزمني نجد أن �

مساو�ة لنتائج األطفال سل�مي السمع في حین أنه �النس�ة إلى تمییز الفون�مات فإن األطفال 

على  المستفیدین م��را من الزرع القوقعي یتحصلون على نتائج مماثلة لنتائج األطفال سل�مي السمع

اهم منخفضا قعي في وقت متأخر والذین  �ان مستو من الزرع القو  استفادواع�س األطفال الذین 

 .السمع مقارنة �األطفال سل�مي

 

 :2009سنة  Victoria Medina et Willy Sernidaesدراسة  - 

  . تطور اإلدراك التصن�في عند األطفال الصم المستفیدین من الزرع القوقعي :موضوع الدراسة -

معرفة إن �ان حرمان اإلثارة السمع�ة جزئ�ا أو �ل�ا عند الطفل األصم المستفید : هدفت الدراسة إلى -

و�التحدید ال�حث عما إذا �ان الحرمان  ،س�مس اإلدراك التصن�في للفون�ماتمن الزرع القوقعي 

  .السمعي یتسبب في نقص دائم أو في تأخر في النمو فق�
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،یتراوح بین  فرنس�اطفال  22من  وتتألفالقوقعي فئة األطفال المستفیدین من الزرع  :عینة الدراسة -

  : أشهر معاییر عینة الدراسة هي  10سنوات ومتوس� سن الزرع عامین و 4عامین و 

 زرع قوقعي أحاد� الجانب . 

 مصاح�ة اضطرا�ات انعدام. 

 طر�قة التواصل شفه�ة. 

  حالة (أس�اب الصمم والد�ة ونظر الندرة هذا المع�ار تم إدراج حاالت أخر� �ان سببها م�تس�ا

 ).السحا�ا ،حالة متالزمة أشر،حالة متالزمة موندیني التهاب

  الحاالت �انت متم�نة من اللغة الشفه�ة �اإلضافة إلى اللغة الشفه�ة  فمعظمأما �النس�ة للتواصل

 .LPCالم�ملة �اإلشارة 

  طفال یتكلم اللغة الفرنس�ة  55عدد األطفال سل�مي السمع الذسن تمت متا�عتهم هو: 

 ).أشهر 3سنوات و 4شهرا أ�  51.6متوس� السن (سنوات  4طفال عمرهم  11وعة تتكون من ممج - 

 ).أشهر 8سنوات و 6شهرا أ�  79.9متوس� السن (سنوات  6طفال عمرهم  14مجموعة تتكون من  - 

 ).أشهر 8سنوات و 8شهرا أ�  103.9متوس� السن (سنوات  8طفال عمرهم  13مجموعة تتكون من  - 

 ).أشهرسنوات و 10شهرا أ�  123.2متوس� السن (سنوات  10طفال عمرهم  17مجموعة تتكون من  - 

  فون�ةو لم یخضعوا للكفالة أرطمن صمم وال صعو�ات التعلم و  هؤالء األطفال ال �عانون. 

   :نتائج الدراسة -

  المستفیدین�النس�ة للجهر تم فحص اإلدراك التصن�في ت�عا للسن السمعي اإلدراكي فبنس�ة لألطفال 

من الزرع القوقعي فهو یتعل� �مدة التجر�ة السمع�ة المتاحة من قبل جهاز الزرع القوقعي والنتائج 

التجر�ة السمع�ة �النس�ة لكل من األطفال  �ازد�ادوضحت أن دقة اإلجا�ات بین الفئات تزداد 

 .التراجع استدراكمن الزرع القوقعي، وقد تم تأكیده من خالل  المستفیدینالسامعین واألطفال 

  التعرف تؤ�د وجود عالقة دالة بین السن السمعي اإلدراكي ودقة  اخت�ارالنتائج المحصل علیها في

�النس�ة لألطفال   P> 0.01ل سل�مي السمع�النس�ة لألطفا =0.01Pاإلجا�ات بین الفئات 

التمییز فهي توضح أن  االخت�ارالمستفیدین من الزرع القوقعي أما النتائج المحصل علیها في 

العالقة بین السن السمعي اإلدراكي ودقة اإلجا�ة بین الفئات ل�ست ذات داللة إحصائ�ة حیث أن 

P= 0.08  النس�ة للسامعین و�P= 0.22 ستفیدین من الزرع القوقعي�النس�ة للم. 

 تطور الدقة التصن�ف�ة للجهر متماثلة لد� الطرفین من األطفال في سن سمعي إدراكي متماثل. 
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 توضح النتائج وجود عالقة بین السن السمعي اإلدراكي ودقة اإلجا�ات بین الفئات  ،�النس�ة للم�ان

في حین أن دراسة لم  ،�النس�ة لعمل�ة التمییز  P > �0.05النس�ة لألطفال السامعین ) ذروة التمییز(

  .�النس�ة ألطفال الزرع القوقعي) ذروة التمییز(تتوصل إلى تطور دقة الفئات 

 :التعلی� على الدراسات السا�قة 1.4.1

أهم�ة التجهیز الم��ر في اكتساب اللغة الشفه�ة لد� الطفل  2008دراسة لفوزار� اس�ا وزراقني نج�ة  - 

مجموعتین من األطفال المجهز�ن في وقت م��ر واألطفال المجهز�ن في وقت  استعملتا نواللتام األص

متأخر مر�ز�ن على عمل�ة اكتساب اللغة الشفه�ة، حیث توصلتا إلى أن الزرع القوقعي الم��ر له دور 

 .الشفه�ة لد� الطفل األصم ةاللغ اكتساب�بیر في 

) �الم-نط�(جهیز الم��ر في تطو�ر اللغة الشفه�ة أهم�ة الت 2009دراسة لحماني عائشة وعلوش لیلى  - 

عند الطفل المصاب �صمم عمی� وهي دراسة مقارنة بین المجهز�ن في سن م��ر والمجهز�ن في سن 

العینة المتجانسة مع التر�یز على دور الجهاز في تطو�ر اللغة الشفه�ة،   االعت�ارمتأخر �األخذ �عین 

  .دور �بیر في تطو�ر اللغة الشفه�ة أن الزرع القوقعي له إلىوتوصلتا 

الفونولوج�ة عند الطفل المستفید من الزرع القوقعي  ات�اإلدراك اهتمت 2011دراسة بوسبتة �مینة  - 

اعتمدنا عل�ه في بناء أحد  هو نفس االخت�ار الذ�و  TEPPP �اللهجة العاصم�ة �استخدام اخت�ار الناط�

لهجة  �أ�بنود برنامجنا المقترح، لكننا نجهل ما إن �انت نتائج هذا اإلدراك متطا�قة أذا تعل� األمر 

 .أخر� �ما أنها ر�زت على اكتساب النظام الفونولوجي

 في تقی�م القدرات اإلدراك�ة للطفل المستفید TEPPPعلى اخت�ار  اعتمدتدراسة صالحي طارق �ذلك  - 

 .من الزرع القوقعي إال أنها اهتمت �البیئة الصحراو�ة فهل بإم�اننا تعم�م نتائجها على مختلف البیئات؟

��تمل �عد  تشیر إلى أن دور الزرع القوقعي في تطو�ر النظام الفونولوجي ال Pisoni 2000دراسة  - 

عامین من الجراحة لكنها لم تحدد ق� ما إن �ان هذا التأخر �مس الصوامت أو الصوائت أو �لیهما أو 

وجود �عض من األصوات إال أن الدراسة لم  إلىإشارة " لم ��تمل"�عضا منهما وفي استخدام مصطلح 

 .تحددها

إلدراك و اإلنتاج الفونولوجي حیث تبرز أهم�ة الزرع القوقعي الم��ر في تطو�ر ا James 2007دراسة  - 

�انت نتائج األطفال المستفیدین من الزرع القوقعي قر��ة من نتائج األطفال سل�مي السمع من نفس 
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السن السمعي إال أنها لم تتطرق إلى ��ف�ة حدوث هذا التطور ومراحله على مستو� الصوامت 

 .والمصوتات

زرع القوقعي دورا فعاال في إدراك صفة الجهر إلى أشارت إلى أن لل Victoria Medina 2009دراسة  - 

درجة أن الطفل المستفید من الزرع القوقعي یتم�ن من إدراك صفة الجهر بنفس �فاءة الطفل سل�م 

السمع من نفس السن السمعي على ع�س إدراك م�ان النط� الذ� یتطور �سهولة في الحاالت 

 . في أمر إدراك الصوامت والمصوتاتالصع�ة إال أن هذه الدراسة هي األخر� لم تفصل 

  :اإلجرائ�ة تحدید مصطلحات ال�حث 5.1

  :تعر�ف مصطلح الفهم 1.5.1

الفهم هو عمل�ة التي �قوم بها اإلدراك الموقف أو الموضوع الخارجي ور�طه في إطار عالقة محددة، فهو 

م الفهم على قدرات واإلدراك عالقة و�عتلذلك �عتبر نتاج عوامل النضج والتعلم، والبد من التفرقة بین الفهم 

  .ولطالما أن األفراد یختلفون في قدراتهم فإن فهمهم للموقف الواحد قد یختلف ،الفرد وخبراته

  :تعر�ف مصطلح الفهم الشفهي 2.5.1

یتعل� �فهم األلفا� ومعاني الكلمات والعالقات بینهما، و��ون هذا العامل منذ بدا�ة الذ� فظي لهو الفهم ال

  .تعلم الطفل لم�اد� اللغة ورموزها حیث یرت�� �ل رمز لغو� �معنى معین لد� الطفل

القدرة على تحقی� المعنى وداللة الرسائل اللغو�ة سواء �انت م�تو�ة أو منطوقة، وأن الفهم الغو�  وهو

، االنت�اهال�صر�  السمعي اإلدراك، التمییز(، وقدرات أخر� عدیدة )معرفة اللغة(الفرد اللسان�ة  قدرات�ستدعي 

، وهو أ�ضا الدرجة التي یتحصل علیها الطفل الخاضع للزرع القوقعي في اخت�ار ...)الذاكرة والقدرات الذهن�ة

O52 .  

   :تعر�ف مصطلح الزرع القوقعي 3.5.1

األنف والحنجرة على األفراد الذین �عانون صمما حادا أو - هي تقن�ة الجراحة التي �قوم بها أخصائي األذن

  .عم�قا من أجل تم�ینهم من سماع عبر جهاز خاص ینوب عن دور القوقعة الطب�ع�ة
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  :األطفال الخاضعین للزرع القوقعي تعر�ف مصطلح 4.5.1

سنة وقد  14و  6وح سنهم الزمني بین اهم فئة األطفال الذین �عانون صمما عم�قا أو حادا والذین یتر 

  .سنوات 4نهم السمعي بین عامین و یتراوح سمن عمل�ة الزرع القوقعي ل استفادوا

 



 

 

 

:الثانيالفصل   

 الفهم الشفهي 
 

 



الفهم الشفهي: الثانيالفصل   

 

 تمھید  

 تعاریف الفھم الشفھي  

 الجانب التشریعي لعملیة الفھم  

 مراحل نمو اللغة الشفھیة لدى الطفل السوى  

 مستویات الفھم الشفھي  

 درجات الفھم الشفھي  

 عملیات الفھم الشفھي  

  استراتیجیات الفھم الشفھي المقترح من طرف الباحث عبد

  الحمید الخمسي

 أنواع الفھم 

 خطوات عملیة الفھم الشفھي  

 عالقة الفھم بالوظائف المعرفیة األخرى  

 عالقة الفھم باإلدراك  

 عالقة الفھم باالستحضار  

 عالقة الفھم باالنتباه و الذاكرة  

 عالقة الفھم بالحلقة الفونولوجیة  

 عوامل صعوبة الفھم  

 الفھم وتشخیص  أعراض  

 اظاستراتیجیات تشخیص صعوبة دالالت األلف  

  الطرق المساعدة على الفھم  

 قیاس صعوبات الفھم  

 ةخالص  
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  :تمهید

 مختلف في والمعارف الم�تس�ات شتى تعلم للطفل �سهل الذ� األول األساسي العاملفهم ال آل�ة تعتبر

 المعجم في مخزن  هو ما �ل �حَول قد �حیث اللغو�  اإلنتاج ننسى أن دون  الح�اة و شتى المجاالت ، م�ادین

  .�ه التلف� لیتم اللساني السجل إلى هنيالذ

المتعلمون �صفة خاصة �سمعون و�قرؤون العدید من الجمل عن موضوعات متعددة إن األفراد �صفة عامة و 

لكي یتسنى لهم ذلك، البد من اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابیر و ن مصادر مختلفة و�حاولون فهمها، وم

أح�اما دق�قة، هذا �قلل من صعو�ة فهم ما تلقوه، ولكن �ثیرا ما �صعب رفة مفصلة و التي تتطلب بدورها مع

التي الطب�عة المعقدة لوظ�فة الفهم، و الفهم على الفرد و�جعله �قع في األخطاء التي بدورها تكشف عن 

�عتقد أن المتكلم تتضمن عمل�ات عقل�ة یلجأ إلیها الفرد تتراوح بین عمل�ة تمییز األصوات وٕادراكها وترجمة ما 

  . المعانيالس�ما ذاكرة الدالالت و نقله إلیها إضافة إلى االستفادة من الخبرات السا�قة المخزنة في الذاكرة و 
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  :الشفهيتعار�ف الفهم  1.2

 سن�حث هنا ومن ف�ه یرد الذ� الس�اق وٕالى إل�ه النظر وجهات �اختالف مختلفة تعر�فات  "الفهم" لمصطلح

 .الفهم تعر�ف في

 " �ه  فالن فهمت" و�قال لالستن�ا�، الذهني االستعداد وجودة للمعنى التصور تحسین ھو  :لغة الفهم -  

 الكاملة الصر�حة المعرفة و�شمل اللفظي التقر�ر أو الحدث أو �الموقف أو �الشئ المعرفة والفهم هو   

 ).64 :  2006-2005 دحال سهام،( ،العامة والم�اد� �العالقات

 الموقف ذاھ وٕادراك الفرد یجده موقف في القائمة العالقات معرفة ھو :الس��ولوج�ة الناح�ة من مفهال - 

 .مترا�� ��ل

 العالقات لفهم نتیجة الناجح �أتي  التكیفھذا و للفرد، الناجح التكیف ھو :العمل�ة الناح�ة منفهم ال - 

 .الهدف عن ال�عیدة العناصر وتمییز الموقف في القائمة

 اللغو�ة، الرسائل وداللة المعنى تحقی� على القدرة « :أنه على) 1997(ي األرطوفون �عرفه القاموس -  

 أخر�  وقدرات )اللغة معرفة( اللسان�ة الفرد قدرات �ستدعى فالفهم اللغو�  منطوقة، أو م�تو�ة �انت سواء

 االتصال وضع�ة عند » الذهن�ة الذاكرة، القدرات االنت�اه، ال�صر�، أو السمعي التمییز اإلدراك،( عدیدة

 :�سمى  �ما مرت�� األخیر هذا اللغو�، الغیر واللغو�  الفهم صاحب

 extra (Paramètre linguistique) ،بدورها التيو ... اإل�ماءات �المضمون، العالقات بین المتخاطبین 

  ).45: 2015-2014، خلفة أسماء( ).الرسالة دالالت تحدد

 من اكتسا�ه سب� �ما عالقتها وتحدید فهمها أو الست�عابها الجدیدة األحداث تمثل تتضمن عمل�ة الفهم إنّ 

  ).45: 2006القا�سي،  فای�( ،السا�قة الخبرات ضوء في الحال�ة الخبرات تقی�م یتضمن �ما معرفة،

أو ) قرائي فهم(، )مقروءة( م�تو�ة إما تكون  اللغة أن �ما السمعي الفهم على أكثر منصب اللغو�  الفهم أما

  .على الجزء ینطب� الكل على ینطب� ما فإن ،)سمعي فهم(، )مسموعة( منطوقة
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المعاني  القدرة على إدراك ھواإلدراك الصائب من المستمع لمعنى ما �قصده المتكلم و ھو الفهم الشفهي

 القدرة أنه على خم�سي ال�احث �عرفه .للكلمات واألف�ار وأحد العوامل في النموذج النظر� لبناء العقل

 تم�نه التي لالستراتیج�ات �الرجوع وذلك الشفه�ة الوضع�ة في الحادثة فهم من للطفل تسمحان التي والكفاءة

  .)65 :2006- 2005 سهام، دحال( ،الشفه�ة الحادثة على اإلجا�ة من

 الشعور�  تلقائي إدراك :اإلدراك من نوعین هناك أن حیث والع�ارات، األلفا� لمعاني الواعي اإلدراك أ�ضاھو 

 ھوو شعور�  واعي إدراك ھو والثاني الطفل، �سمعه لما إراد� غیر واسترجاع محاكاة مجرد عن یز�د ال هوو 

 مستو�  عن �الكشف العامل هذا و�قاس الكلمات فهم على �القدرة یتعل� عامل ھوو .الفهم عل�ه �طل� ما

  .الفهم لمعاني الفرد معرفة

 شيء �ل معنى أو توقع إدراكعمل�ة « : أنه على اللغو�  الفهم) Carol) "1972" "�ارول" ال�احثعّرف 

: 2005عواشر�ة،  السعید(  » .أو المحادثة الطو�لة الجملة ومعنى االصطالح أو والع�ارة الكلمة �معنى

45.(  

 .االست�عاب الفهم، اإلدراك، على تعتمد حیث شمول�ة العمل�ة األكثر هي الفهم اللغو� الشفهي إذن

  :ي لعمل�ة الفهمحالجانب التشر�  2.2

 المخ�ة الكرة نصف و�ین ال�منى المخ�ة الكرة نصف بین الموجود الفرق  بوضوح تبین الحدیثة الدراسات إن

 وٕانتاج الفهم وظ�فة عن المسؤولة هي ال�سر�  المخ�ة الكرة نصف أن على الدراسات هذه �شفت فقد ال�سر�،

 الزمني، والتنظ�م اإل�قاع تتناول فهي الوظائف إلى و�اإلضافة المعلومات، وتحلیل �معالجة تهتم فهي اللغة،

 �قع الكلمات المسموعة ومر�ز اللغة فهم عن المسؤولة الصدغي هي الفص في المتواجدة فرن��ى و�احة

 من منطقة �القرب ف�قع الكالم مر�ز أما، )213: 2004العواملة،  جا�س( ،السمع منطقة من �القرب



 الفهم الشفهي                                                                :ثانيالفصل ال

 

36 
 

 استخدام عادة تتطلب المنطوقة اللغة وألن تر�طهما، موصولة أعصاب یوجد هاتین المنطقتین و�ین الحر�ة،

 فهم معنى ال �ستط�ع اإلنسان فإن تلف المسموع الكالم مر�ز أصاب فإنهما إذا وتعاونهما، المنطقتین

أنه  ولو الكالم من الفرد یتم�ن فال التكلم مر�ز تلف أصاب ما وٕاذا �لها، الكلمات �سمع أنه رغم الكلمات

  ). 46: 2015-2014خلفة أسماء (، �سمع ما �فهم

  :مراحل نمو الفهم الشفهي لد� الطفل السو�   3.2

 ینطقها الطفل عند الوالدة هي أول م�ادرة من بوادر قدرته على التصو�ت، وهي أن الصرخة األولى التي

�عبر عن مختلف رغ�اته  إذ سرعان ما ��تشف الطفل أنه �ستط�ع الصراخ، وأننقطة البدا�ة في نشوء اللغة، 

 ،  أو األلم، أو االنزعاج في وضع�ة غیر مر�حة وحاجاته، ف�م�ن من خالله أن �عبر عن اإلحساس �الجوع

  ).129: ع�سى، بدون سنة بن حنفي(

 شهرا، فیهمهم الطفل 2شهور إلى  6من  التي تمتد أح�انا مرحلة المناغاة و ثم ینتقل الطفل من الصراخ إلى 

األصوات التي �صدرها  دادا، �ا�ا، ونجعل اهتمام المح�� �أصواته بیدا الطفل في ضم: �أصوات مثل

مجموعة أصوات �ش�ل ثابت و�بدوا أنه سیتمتع  الراشدون إلى نظامهم الخاص �النط� ف��رر الطفل

یوسف،  سید جم�عة( ،مثا�ة وتدع�م إصدارها من جدیدالعائد السمعي �. �استماعه لهذه الترددات و��ون 

1990 :87(.  

عندما یتّعلم الطفل النط� تأتي مرحلة بدا�ة تثبیت المعاني على األلفا�، والذ� یتحق� عن طر�� التعل�م  

" �ا�ا"على ذلك ف��رر الصوت وهي تنط� �لمة  نجد أن األم تشجعه" �ا"والتعلم، فعندما  ینط� الطفل حرف 

 وتأخذ الكلمة تدع�ما" �ا�ا"�مدلوله أو معناه، فإذا ما رأ� الطفل أ�اه ینط� بلف�  وتشیر إلى أب�ه، فیر�� اللف�

تقر��ا یبدأ الطفل في  ه�ذا یتم م�الد الكلمة، وعندما یبلغ سنةو لفرحة الك�ار عند نط� الطفل للكلمة، 

هذه الكلمات ذات مقطع واحد أو أكثر، و�عد  كون استعمال �لمة واحدة للداللة عما یر�د التعبیر عنه، وقد ت
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الطفل في توظیف األسماء ��ثرة، �عدها �ستعمل األفعال والحروف  منتصف السنة الثان�ة تقر��ا �أخذ

  ).72: 2007شاش،  سالمة دمحم شهیر( ، والضمائر وهذا إلى غا�ة الشهر السا�ع �حروف الجر

بتطو�ر الجمل القصیرة وال�س�طة التر�یب حیث یر�طون �لمتین أو ثالث  یبدأ األطفال مع بدا�ة السنة الثان�ة 

االنت�اه إلى  ثم �أخذ الطفل في. قواعد اللغة أساس�ة لتكو�ن جملة ذات معنى ولكن دون مراعاة �لمات

أش�اء أو إشارات معینة و�ین سماع  یلتفت إلى مصدر الصوت، و�قوم �عمل�ة ر�� بین الكلمات المنطوقة ثم

ودخول الشخص، وتدر�ج�ا �صل الطفل إلى عمل�ة الفهم التي  الر�� بین صوت فتح ال�اب: ت، مثلالصو 

  ).279: 2004العتوم،  یوسف عدنان(، التمییز تبدأ �التعم�م ثم

) Nelson" )1973"" نیلسون "تجر�ة  الطفل لمعاني لغته، نجد منها اكتسابدراسات عدیدة �حثت عن ��ف�ة  

ففي البدا�ة �میز الطفل شیئا جدیدا من . �سیر عبر مراحل للمعاني الطفل اكتساب أن إلى توصلت حیث

 مثال، هذا هو اإلدراك األولى لوظ�فة الكرة �عدها �الح� الطفل حاالت أخر�  ةمجموعة أش�اء لتكن �ر 

سواها من بها الكرة عما  ، فینتقى الخصائص الثابتة التي تتمیز)تتدحرج، ترتد، وغیرها(تستخدم فیها الكرة 

هنا لهذا الشيء، و  اسما�عطي الطفل  للشيء، في النها�ة األش�اء وتوضع هذه الخصائص في المر�ز الداللي

حساني،  أحمد(، دائم اطرادالدال والمدلول الذ� تقترن �ه، و�ظل مصاح�ا إ�اه في  تص�ح العالقة تالزم�ة بین

2000 :15(.  

أر�ع سنوات وأن  یبدأ �اكتساب أغلب الص�غ الصرف�ة في سن الطفل العر�ي الدراسات العر��ة أن �ما تدل 

، ص�غ الجمع فیبدأ �ممارستها في سن الرا�عة. فهم الص�غ الصرف�ة وٕانتاجها یتحسن بتقدم العمر، أما اكتساب

  ).2015: 2004الحمداني،  هوقن(

ثم النط� ��لمات هذه  حروف �عدها یتم تش�یل المناغاةعمل�ة نمو الفهم اللغو� من الصراخ ثم  تمرإذًا 

  .على التمییز بین �لمة وأخر� والمدلول الخاص بها األخیرة تجعله �ش�ل جمل �حسن معناها حسب قدرته
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ثم یزداد  �طیئا یبدأ والثان�ة األولى السنة بین ف�ما اّللفظي المحصول أن على" SMITH"تّدل أ�حاث سمیث و 

الكلمات  المرحلة أنها تعبر عما یجر� حوله فتتضمنأهم سمات �لمات الطفل خالل هذه و . بنس�ة �بیرة

�ما أن . أسماء �غلب أن تكون هذه الكلماتو . أشخاص مألوفیناألولى أش�اء مألوفة له في مح�طه الیومي، و 

ر�� بین �قوم �عمل�ة و  الطفل في بدا�ة هذه المرحلة ینت�ه إلى الكلمات المنطوقة ثم یلتفت إلى مصدر الصوت

تدر�ج�ا و  دخول الشخص،و  �أن یر�� بین صوت فتح ال�اب :�ین سماع الصوتت معینة و أش�اء أو إشارا

م�ارثي أن وصول الطفل إلى  تر� ال�احثةو . لتي تبدأ �التعم�م ثم التمییز�صل الطفل إلى عمل�ة الفهم ا

طفل قبل أن فال. �الم له داللة التمییز �ستغرق ثالثة أشهر على األقل قبل أن یبدأ استعمالمرحلة الفهم و 

الع�ارات �فهمها ولكن ال �ستط�ع التلف� و . أللفا�ا من ابه یتلف� لفظة واحدة ��ون قد جمع ثروة ال �ستهان

  ).86: 2006دمحم سالمة شاش، (

  :الطفل لد� االستق�ال�ة اللغة نمو مراحل )1/1( رقم جدول

  )الفهم( االستقبالية اللغة  مراحل النمو

  

  

  

  أشهر 3الوالدة حتى منذ : المرحلة األولى

 .یهدأ عند سماعه صوتا مألوفا• 

 .یبتسم استجا�ة للصوت المألوف• 

 .یجفل استجا�ة للصوت العالي• 

 .ینظر م�اشرة إلى وجه المتحدث• 

 .یتّوقع سماع أصوات مألوفة• 

ینظر إلى عیني المتّكلم لمدة قصیرة أثناء إطعامه • 

  .أو إرضاعه
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  أشهر 6 - 3 من :الثان�ة المرحلة

 .�ظهر خوفا من األصوات الغاض�ة• 

 .�ضحك لسماعه الكالم المفرحیبتسم و • 

 .�حرك رأسه �اتجاه األصوات• 

 .�ستجیب عند مناداته �اسمه• 

  .یتوقف عن ال��اء عند التحدث معه• 

  

  

  

  أشهر 9 حتى 6 من :الثالثة المرحلة

 .ینظر إلى �عض األش�اء المألوفة عن تسمیتها• 

 .مناداته �اسمه  �ستجیب عند• 

ینت�ه نوعا ما إلى الموس�قى و�تفاعل معها لمدة • 

 .قصیرة

ذلك یتا�ع المحادثات بین اآلخر�ن، و  �ائنهیبدو و • 

 .نظرة على �ل متحدث بنقل

 ).ال ، �س( یتوقف للحظات استجا�ة للنهى • 

  .ینظر إلى الصورة التي یتحدث عنها شخص ما• 

  

  

  شهر 12من : الرا�عة المرحلة

 ).أعطني، افتح فمك ( �فهم �عض األوامر • 

 ).حار ، أح ( �فهم الكلمات ال�س�طة مثل • 

 ).أین الكرة (�ستجیب ألسئلة �س�طة • 

 .�ستجیب للموس�قى �حر�ات جسد�ة• 

تلفت انت�اهه األصوات وأن �ان �مارس نشاطات • 

  .أخر� 
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 شهرا 18حتى  12من : المرحلة الخامسة

  

 .و�شیر إلیها�عرف أعضاء الجسد • 

 .�عرف أسماء األش�اء المعتادة• 

�شیر إلى شیئین أو أكثر من مجموعة أش�اء • 

 .مألوفة أمامه

 .�ستمتع �االستماع للنغمات وأغاني األطفال• 

یبدأ �القدرة على تمییز �عض صور األش�اء • 

  .إلیها إذا طلب منه ذلك المألوفة و�شیر

  

  شهر 24حتى  18: المرحلة السادسة

 .یدرك أعضاء الجسم وقطع المال�س• 

 ).بنعم أو ال ( �فهم أسئلة �س�طة اإلجا�ة • 

أنا، أنت (�فهم فرق الداللة بین الضمائر المنفصلة • 

 ).هي هو،(، )

 .�فهم أمر�ن أو ثالثة معا و�نفذها متتا�عة• 

یبدو �أنه �حاول فهم مضمون الكالم الذ� �صغي • 

 .إل�ه

 .والصور المألوفةیدرك العدید من األش�اء • 

في، (�فهم معنى الكلمات التي تدل على الم�ان • 

  ).على

  

  شهر 36حتى  24من : المرحلة السا�عة

 �فهم األفعال والنشاطات والقصص المصّورة• 

 ..).ر�بته(�عرف األعضاء الدق�قة في الجسم • 
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 .�عرف وظائف األدوات المترل�ة• 

 ).�بیر ، صغیر ( یدرك مفهوم الحجم • 

 ).في، على، تحت( یدرك مفهوم الحیز أو الم�ان  •

وقت (یدرك تسلسل وتنظ�م النشاطات الیوم�ة • 

 ).غسل الیدین، وقت النوم  األكل،

  ).الولد، البنت ( �میز بین الجنس • 

  

  شهر 48حتى  36من : المرحلة الثامنة

 ...).خشن، ناعم، قاس( �فهم �عض الصفات • 

 ).خلف’ أمام  (�فهم العالقات الم�ان�ة • 

... ماذا تفعل عندما، یرد( �فهم ص�غ األسئلة • 

 ...).نجوع عندما

  .ینفذ أمر�ن یتضّمنان فعلین مختلفین• 

  

  أشهر 60حتى  48من : المرحلة التاسعة

 .ینفذ ثالثة أوامر مختلفة �التسلسل• 

 .�عین لونین أو ثالثة ألوان أساس�ة �صفة دائمة• 

ثقیل، خفیف، صوت (  یدرك معنى المفاه�م مثل• 

 .)رانه لیل،..عال

فوق، تحت، قمة، (یدرك معنى مفاه�م االتجاه • 

 .)قاع

�فهم عدد من ص�غ األسئلة التي تستعمل فیها • 

  .)أین؟ متى؟ �یف ؟(استفهام�ة مختلفة  أدوات
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  شهرا 60أكثر :المرحلة العاشرة 

 .�ل األلوان األساس�ة �عین• 

 ).ومختلفة متشابهة  ( یدرك مفهوم • 

 ).أول ، وس� ، أخیر( یدرك مفهوم • 

 ).�مین ، �سار( یدرك مفهوم • 

قبل، �عد، (یدرك مفهوم المفردات المرت�ة �الوقت • 

 ).غدا أمس،

ماذا س�حدث ( السؤال المشرو� ة �فهم ص�غ• 

  ).؟....لو

  ). 84- 83: 2004هللا،  عبد العشاو�  هد� الحاج هللا عبد(

  :مستو�ات الفهم  4.2

��ف�ة  أصواته على مش�الت عدیدة، و لعل المش�لة األساس�ة في إدراك الكالم هيتنطو� دراسة الكالم و 

 من ف�یف یتم تحدید هذه الجملة) الدب�ة نائمة(تحدید األصوات التي ترد في الجمل، فإذا قلنا جملة مثل 

 خالل أصواتها؟

 �حروف بینها مسافات أو فراغات سنجد أن سنتخیل أن ت�ار الكالم المتّدف� �ماثل الجملة المطبوعة

المسافات أو  الفراغاتو روف ستكون على ش�ل مقاطع صوت�ة الوصالت الكالم�ة أو الوحدات المقابلة للح

خصائصها السمع�ة  �ناء على ذلك تؤخذ المقاطع الصوت�ة وتحدد من خاللهاو . �قابلها صمت أو س�ون 

 :الفر�دة

صمت  سنجد في نها�ة �ل �لمة من �لمات الجملة فترةحتى نها�ة الجملة، و  �ذاهأوال المقطع یل�ه المقطع و 

. والكلمات والجمل أطول من الفترات السا�قة، وهذه الطر�قة ��ون من السهل علینا تحدید المقاطع الصوت�ة،



 الفهم الشفهي                                                                :ثانيالفصل ال

 

43 
 

 یجعل هذا النموذج لسوء الح� نجد أن ت�ار األصوات ال �ماثل أو �طاب� الحروف المطبوعة، مماولكن و 

المقاطع الصوت�ة ال  صعب التحقی�، فالكالم المنطوق متصل ول�س مقسما إلى أجزاء معزولة تماما �ما أن

تختلفان في المقطع األول  نجد الكلمتین �اتب وراتب. تقف في عالقة واحدة بواحد في وصالت ت�ار الكالم

إدراك الكالم أن المقاطع  تواجه ا نط� الكلمتین التيبهو�التالي ستختلفان في الوصلة الصوت�ة التي یتم 

فالناس عند . واحد واحدا الصوت�ة تنط� �سرعة ال تم�ن المستمع في أح�ان �ثیرة من إدراكها أو تحدیدها

یراعون أ�ضا الترتیب، لذا فهي  منهح ثم ل ثم م، أل: مثل: ا مقطعا مقطعانهال یدر�و " حلم"إدراكهم لكلمة 

والجمل من ت�ار الكالم حتى ولو لم ��ن  لحم، وملح مع أن الكلمات، نأخذ مثال �لمة. تختلف في إدراكها

متعددة، و�انت تطاب� أجزاء ت�ار الكالم �ش�ل  للمقاطع الصوت�ة حدودا واضحة أو �ان لها طرائف نط�

و�م�نهم أ�ضا من . خرج �ش�ل غیر متقن أو غیر مش�ل غیر م�اشر، فال�شر یدر�ون الكالم بوضوح، وٕان

 ).38: 2008-2007 نبیل ز�ر�،(األصوات الكالم�ة المتنافسة (، م الصح�ح من بین عدد منالتقا� الكال

 ووحدات وفي إطار دراسة إدراك الكالم ثم فحص الخصائص الفیز�ائ�ة لإلشارات أو الت�ارات الصوت�ة

ر�� التغیرات  م��انیزمات إدراكها، العوامل التي تؤثر في هذا اإلدراك وقد أتاحت أسالیب تحلیل الكالم من

 في تكرار وشدة المقاطع الفون�مات �التغیراتثل الحر�ات أو الصوائت الصوامت و في وحدات الكالم م

�ما ) الكالم(  ا التأثیر في تحدید عمل�ةنهوذلك �عد ض�� جم�ع المتغیرات التي من شأ(اإلشارات الصوت�ة 

إلشارات  Spec to Graphic analpsis )تأو الرسم الوظ�في للصو (أد� التحلیل عن طر�� الرسم الصوتي 

والتكرار األساسي ) مناط� الشدة المرتفعة(الكالم إلى اشتقاق مفاه�م مثل العنصر ال�فیز�قي أو الماد� 

العناصر الفیز�ق�ة  المهجورة، وانتقال غیر المنطوقة أو المهموسة لصوت المتكلم واألصوات المنطوقة و 

النتائج المنبثقة من  قد ساعدت ). ناصر الماد�ة ووقت خروج الصوتالتغیرات السر�عة في تكرار الع(

التحدید الدقی� للفون�مات و  ةتي تلي الفئات أو المقاطع الصوت�دراسات إدراك األطفال إلى إشارات الكالم ال

م وجوهر هذه النظر�ة أن الكال )اإلدراك الفئو� للكالم(من بین الفئات الصوت�ة المختلفة على ظهور نظر�ة 



 الفهم الشفهي                                                                :ثانيالفصل ال

 

44 
 

یتها األساس�ة لهذه النظر�ة هي أن تسم الخاص�ةو إلشارة السمع�ة إلى فئات صوت�ة، یدرك عن طر�� تحلیل ا

الكالم�ة �م�ن أن تتغیر �ش�ل غیر محدود  من الناح�ة السمع�ة فإن المقاطع  .لمعظم المقاطع تم في فئات

زل هذه المقاطع إلى فئات معزولة ذلك یتم ع بناء على . آخرو ائصها مع فرصة التداخل بین مقطع في خص

، �ذلك الحرفان قد یختلفان في فترة  (B.P)و�مثال على ذلك، اللغة ، نط� الحرف. خالل المرحلة الصوت�ةو 

جزء   (B)، وقد تبین أن زمن حدوث الحرفحدوث الصوتة بین تحرك الشفاه و خروج الصوت، والفترة الفاصل

هذا مع العلم أن الحرفین نطقا  .في ثان�ة 60فقد �ان ) P(الحرف أما في ) صفر تقر��ا( صغیر من الثان�ة

وتوجد ظواهر مماثلة في اللغة العر��ة مثل  ،) 39: المرجع الساب� نفس() منفردین(�حرص ومعزولین 

بین الحروف الفم�ة والحروف األنف�ة و�ین المفخمة  - �اإلدراك و�التالي تأثیر ذلك -التمییز في النط�

أن  EIMAS and CORBERT (1973)ووجد أ�ماس و�ور�ت ).  �التاء والطاء مثال(رفقة ونظائرها الم

الصوت�ة وغیر الصوت�ة التي أقف خلف إدراك في ش�ل فئات تماثل  الملح�ة أ� الخاصة �المالمح البن�ات

للتمییز بین ومعاونوه دراسات اهتمت �استعداد الطفل " إ�ماس"أجر�  الملمح�ة لإلدراك ال�صر� وقد البن�ات

وذلك في الفترة العمر�ة من شهر إلى شهر�ن، و�ان الهدف من ) الفون�مات( أصغر وحدات مم�نة من الكالم

درجة االستعداد لمعالجة وفهم األصوات الصادرة أثناء الكالم عند األطفال حدیثي  هذه الدراسة هو ق�اس

 و�تبین من خالل هذه التجارب أن. موا النط� �عدم اإلدراك�ة محدودة ولم یتعلتهخبرا الوالدة الذین ال تزال

سن شهر وشهر�ن، �م�نهم التمییز بین �عض الوحدات األول�ة الصادرة أثناء الكالم  األطفال الرضع في

هذه  وأكثر الحاالت تثبت أن األطفال في .(P.B)المتمیزة، مثل التمییز بین الناط� �الحرفینو  والمتقارب منها

م التمییز بین �عض الوحدات األول�ة ألصوات الكالم التي �میزها الراشدون �ذلك �شف السن الم��رة �م�نه

 الصوتي عمل�ة نشطة، تفاعل اإلدراك مع التحلیل التر�یبي والداللي، وتقود إلى التوقعات على ش�ل التحلیل

و�التالي  المعالجة الصوت�ة�ما أن دراسة التراكیب والداللة تؤثر في . المن�ه الذ� تتألف منه أصوات الكالم

الكالمي  فمن المالمح الصوت�ة تز�د من طول الصوامت والصوائت، مما یؤد� إلى تغیرات في الصوت
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ا بهبل یهتم  ا،تها وحدات مستقلة أو منعزلة عن س�اقانهالواضح إذا أن األصوات اللغو�ة ال ینظر إلیها على أ

الصوت�ة  الذ� یخضع له لغة معینة، وهذه الوحدات على اعت�ار وحدات في وحدات في النظام الصوتي

فإن الصوت  تجتمع �عضها إلى �عض فتؤلف سلسلة �الم�ة وتتكون من مقاطع أو �لمات أو جمل، لذلك

مفخمة أو مرققة  یتغیر و�تنوع على حسب موقعه في الكلمة، وحسب ما یجاوره أصوات مجهورة أو مهموسة

فنجد أن الصفة  الصوت�ة التي سب� أن أشرنا إلیها والمالمح الممیزة لهاوٕاذا عدنا إلى المقاطع . أو صامتة

ولذلك تختلف أنما�  المقطع�ة ل�ست صفة ذات�ة للصوت وٕانما هي تنشأ عن انضمامه إلى األصوات األخر� 

�میز المقطع الصوتي في تراكیب المقاطع والمواقع التي تشغلها في الكلمات اختالف اللغات واللهجات، و 

  . (Braun,1992 : 37):منهاغة العر��ة �عدد من الخصائص الل

  حر�ة+صامت(المقطع العر�ي ال �قل تر�ی�ه عن صوتین.( 

 تمیل اللغة العر��ة عادة إلى المقاطع المغلقة، أ� تلك التي تنتهي �صوت صامت. 

  أكثر  �التواليالبد للمقطع العر�ي أن یبدأ �صوت صامت ثم تتلوه حر�ة فالكلمة العر��ة ال �سمح فیها

 .مما ال شك ف�ه أن هذه المحددات لها دور هام في دراسة الكالم من صوتین صامتین، و

الضغ�  �عني ومن المالمح األخر� التي ال ین�غي إغفالها في هذا الموضوع، النبر، وهو مصطلح صوتي

واضحا في  ه ��ون على صوت أو مقطع معین في نط� الكلمة فیتمیز هذا الصوت �العلو واالرتفاع أ� أن

االمتحانات لو �ان  فالجملة فاز دمحم في. (ووظ�فة النبر في اللغة. اورة لهالمجالسمع من سائر األصوات ا

) في أن دمحم هو الفائز النبر على فاز، لكان المعنى الشك في الفوز، وٕاذا �ان على دمحم ��ون المعنى الشك

�الم معین، أو تنوع  ت الموس�ق�ة أو اإل�قاعات في صوتالنغما والملمح الثاني هو التنغ�م، وهو تتا�ع

س�سن یتولد من ذلك نغمة  األصوات بین االرتفاع واالنخفاض أثناء الكالم نتیجة تذبذب الوتر�ن فالصوت

. المعاني المختلفة للجملة الواحدة موس�ق�ة و�ؤد� التنغ�م في اللغة العر��ة وظ�فة نحو�ة �ستعمل التفر�� بین

فالمعروف أن الكالم في األحوال  األخیرة التي نود اإلشارة إلیها في هذا الجزء هي إدراك المتصل،والنقطة 
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إلى الرسالة ال إلى األصوات، وهو  العاد�ة �حدث في ش�ل محادثات و��ون له معنى وجوهر و�ستمع الناس

المعزولة، وذلك �النس�ة للصوت ال  أمر یختلف عن المواقف التي ��ون المطلوب ف�ه تحدید المقاطع المفردة

واإلجا�ة  المعزولة تكفي للكالم المتصل؟ هل النظر�ات التي تعاملت مع األصوات: للمعنى، السؤال اآلن

االحتماالت هو أن إدراك �الم  �النفي والسؤال التالي منطق�ا، وما العالقة بین هذین النوعین من اإلدراك؟ أحد

. و�ز�د علیها عمل�ات أخر�  لمستخدمة في إدراك األصوات المعزولةالمتصل �ستخدم �ل العمل�ات ا

و�النس�ة للفرض القائل أن إدراك  .واالحتمال الثاني، أن هذین النوعین من اإلدراك مختلفان اختالفا جوهر�ا

وزمالئه  (Miller) "میللر"للفحص من خالل دراسات األصوات المعزولة، فقد خضع  الكالم متماثل مع إدراك

 �انتو  ات مت�اینة من الضوضاء الخف�فة، �م� لذین طلبوا فیها من �عض الم�حوثین تحدید �لمات في ظلا

�لمات  ن أنّ وتبیّ . لل�عض اآلخر معزولةو �لمات  الكلمات تقدم ل�عض الم�حوثین في جمل تتألف من خمس

التحدید عندما تساوت الضوضاء وانخفضت درجات  تحدیدها بّدقة عندما سمعت في جمل في �ل درجات تمّ 

زمالؤه هذا االنخفاض إلى ارتفاع القابل�ة التنبؤ �الكلمات  لروضوضاء مع شدة الكالم وقد أرجع میشدة ال

بن دان�ة ( ،الدالل�ة في تحدید مواضع حدوث الكلماتالتر�یب�ة و  الواردة في جمل حیث تساعد المحددات

 ).40: 1981، أحمد

ینطو�ان  قة هو أن إدراك الكالم المتصل واألصوات المعزولةدّ للأن األقرب  رغم أن المسألة تدعو للجدل إال

عدد من  على عمل�ات مشتر�ة، و�ختلفان على أساس مستو� ال�ساطة والتعقید وعلى أ� حال فهناك

 :االعت�ارات التي ین�غي االنت�اه إلیها وهي

  ّسالسل من المقاطع المعزولة - أساس- صل ال یدرك أن الكالم المت�. 

  ّشمل على عمل�ات الص�اغة والتوظیف) المستمر(إدراك الكالم المتصل  أن�. 

 أن المراحل الم��رة في إدراك الكالم �م�ن أن تتم دون وعي. 
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�عض  ا عن تأثیر الس�اق في المهارات الصوت�ة فما یهمنا هنا هو المستو� الفون�مي لإلدراك، فقد افترضوأمّ 

في س�اق  س��ولوج�ا على أساس التجارب التي تناولت الفون�مات معزولةال�احثین أن لهذا المستو� وجودا 

فل�س في  و�م�ن أن نن�ه أن تشومس�ي في قوله أن التحلیل إلى مقاطع فون�م�ة ل�س ضرور�ا. دصوتي محدّ 

منخفضة  فل�س هناك ما یدعو لاللتفات إلى الهاد�ات. المواقف التي تشمل هاد�ات تر�یب�ة ودالل�ة �اف�ة

األقل فرق  � إلى معلومات أكثر رغم ذلك فإن هناك علىتو� مادام هناك هاد�ات رف�عة المستو� تؤدّ المس

ودالل�ة في بدا�ة  هاد�ات تر�یب�ة في األصوات بین فهم وٕانتاج اللغة، فالمستقبل قد ال ��ون لد�ه أ�ّ . واحد

والبناء النحو� �ي یتم،  لالخت�ار الدالليالجملة وقد �عتمد على الهاد�ات الفون�م�ة لإلدراك، حتى تت�ح الوقت 

األصوات، �فون�مات، ما دام من  بإدراك من الصعب أن یتكلم عن آثار الس�اق المح�� واألكثر من ذلك أنّ 

  .الصعب تقط�ع الكالم إلى األصوات

 :في نلخصها مستو�ات ثالث هناك

 ومستو�  للفرد اللغو�  القاموس سعة بین ارت�ا� هناك یوجد أنه �عني هذا  :تالكلما معاني مستو�   1.4.2

 الس�اق خالل من �حدد الكلمة ومعنى معاني عدة أو واحد معنى للكلمة تكون  أن �م�ن أن أ� الشفهي، الفهم

 أن والبد المعاني من �بیرا قدرا لد�ه الفرد فإن للمتعلم، السا�قة �الخبرات المعنى یرت�� �ما ف�ه، المستعمل

  ).245: 2007میرود،  دمحم(، المعنى �فهم �ي للس�اق یرجع

 للجملة التام المعنى فهم یتم حیث تكونها التي الكلمات معاني الجملة تعمل  :الجمل معاني مستو�  2.4.2

 األفعال وفي النحو�، الزمن وص�غ في الجملة، للكلمات النحو�ة والسمات الكلمات ترتیب من انطالقا

   .المعنى وفهم التراكیب، فهم إلى الجملة فهم عمل�ة تنقسم لذا والروا��، روالضمائ الجملة في الموجودة

 التحو�ل قواعد مفاه�م على �التر�یز وهذا للجملة، التر�یبي التحلیل خالل من یتم  :التراكیب فهم 

 وحدات إلى للجملة الهرمي �التقس�م السطح�ة �البن�ة �قصد و العم�قة، و�ینتها للجملة السطح�ة والبن�ة

 المعلومات معظم یتضمن الذ� التحتي الش�ل إلى تشیر فهي العم�قة البن�ة أما الجمل، أش�اه تسمى
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 هو التراكیب فهم دراسة في استخدمت التي األسالیب أهم ولعل ،)الحق�قي المعنى( للمعنى الضرور�ة

 أنه برغم الجملة لتلك العام المعنى �عید أن قصیر وقت في جملة سماعه �عد لشخص ف�م�ن الذاكرة،

 المعاییر من مجموعة على التر�یبي التحلیل و�عتمد بتر�یبها، خاصة معینة تفاصیل ینسى أن �م�ن

  ).77: بدون سنة عواشر�ة، السعید(، األساس�ة للجملة الم�ونات على التعرف في تساعد

 ف�ه تخزن  الذ� العقلي المرجع فحص طر�� عن الكلمة معنى على الحصول یتم :المعنى فهم 

 للكلمات الصوت�ة الشفرة �حو�  فمن المعتقد  المعجم أو اللغو�  القاموس في �حدث �ما المعاني

  .ومعناها التر�یب�ة الفئة المورف�مي، لبناءلو 

 تكون  حیث فقرة تكون  واحدة ف�رة متضمنة الجمل من سلسلة تتا�ع �عني :الفقرة معنى مستو�  3.4.2

 الخط� وتكو�ن �الموضوع، الخاصة المعلومات على النص فهم و�عتمد ب�عضها، مرت�طة منتظمة الجمل

  ).70 :نفس المرجع الساب�، عواشر�ة السعید( ،هرمي نظام في مترا�طة �افتراضات النص معنى و�عالج

 :مثل اللغو�  للفهم أخر�  مستو�ات ال�احثین �عض أضاف ولقد

 من ف�ه ما عالقةو  معلومات، من ف�ه ما است�عاب طر�� عن ذلك �تمو  ):المضمون ( المحتو�  فهم 

 المناس�ةو  الالزمة العمل�ة النواحي ٕاجراءجم�عا و  بینها ف�ما الرا��و  �عض، مع �عضها حقائ�

 العمل�ات عن �التدر��ات الق�امو  جزئ�ة أف�ار إلى تجزئتها فيص�اغتها و  ٕاعادةو  تكرارهاو  للموضوع

 .الالزمة

 عن ورد ما لكل الحل هذا �ه یتم الذ� األسلوبو  المناسب الحل نوع معرفة �تضمنو  :المسألة حل 

 الجمل تش�یل ذلك �شملو  الفهم، أنواع انجازات أحد هو هذاو  المقرر، الكتاب في الدراس�ة المادة

 اشتقاقها، طرق و  الكلمات معنى ثم حرفا، أم فعال �ان أو اسما الكلمة استخدام معرفةو  المفیدة

 الع�س،و  اسم�ة جملة إلى الفعل�ة الجملة تحو�لو  اسم إلى فعل منو  إلى فعل اسم من الكلمة تحو�لو 

 ٕاث�اتهاو  في الجملةو  المناس�ة، �الكلمة الجملة في الفراغ ملئو  استفهام�ة، إلى الخبر�ة تحو�ل الجملةو 
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 الصور تشملو . الجمل أنواع غیرها منو  التعجب�ةو  الشرط�ة الجمل عن أمثلة استحضارو  تأكیدها،و 

 الجمل تحو�ل أو فرع�ة أف�ار إلى العامة الف�رة تجزئة :مثل االستراتیج�اتو  االتجاهات �عض الذهن�ة

 .مثبتة إلى المنف�ة

 التي األمور من أمر على ما ح�م أو قرار إلصدار التبر�رو  التحلیل على القدرة �عنيو  :اإلدراك 

 في هام مبدأ أو معینة نظر وجهة تدعم المستو�ات التيو  الدالئل استن�ا� ذلك �شملو  المادة تتناولها

 في إل�ه تتوصل ما ف�ل ذهن�ة، صور من لدینا تش�ل ما ��ل بذلك مستعین األخالق�ات أو األدب

 .الصور هذه إطار في إال هو ما المجال هذا

  من إل�ه توصلنا ما �ه تدعم الذ� واألسلوب المعرفة تعني  :المعلومات استقصاءو  التحقی� 

 الجدیدة المعرفة صحة مد� من التحقی� أ�ضا تعني �ما صحتها، وٕاث�ات عنها للدفاع استنتاجات

 �النس�ة جدیدة �انت لو حتى المناس�ة الجد�ة الفرض�ات وضع منا هذا وتتطلب تكتسبها، التي

 ،)56: 1909عدس،  الرح�م عبد دمحم( ،للجدل المثیرة والنظر�ات. اآلراء تعني �ما فق�، لوضعها

 مستو�  وعلى والتراكیب المعنى فهم أ� والجمل الكلمات معاني مستو�  على الفهم مستو�  �قف و�هذا

 استقصاء إلى یؤد� الذ� اإلدراك طر�قة إلى إضافة المسألة حل و��ف�ة المحتو�  وفهم الفقرة معنى

  .منها والتحق� المعلومات

  :درجات الفهم  5.2

 :ف�ما یلي أن للفهم درجات تتلخص" ما� لحسن"یوضح ال�احث 

�ظهر في قدرة المتعلم على شرح إرسال�ة ما أو قدرته على التعبیر اللفظي عن شيء و  :التحو�ل 1.5.2

معین، �أن ��ون المتعلم قادرا مثال على تحو�ل رسم ب�اني إلى لغة مفهومة، أ� أنه �قوم بتحو�ل 

عن التعبیر ال التواصل مع األمانة والدقة و لغة إلى لغة أخر� أو التعبیر عنه �ش�ل من أش�

 .المضمون دون تأو�ل أو تحر�ف للمعنى األصلي
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وهي درجة ثان�ة من الفهم، إذ تأتي �عد تم�ن الفرد من عمل�ة التحو�ل، فهي عمل�ة عقل�ة  :التأو�ل 2.5.2

الموجودة بین  تجاوز مستو� الشرح أو المعنى الحرفي لإلرسال�ة فالتأو�ل هنا معناه إدراك العالقة

نتائج على ش�ل مختلف، أو م�ن استخالصه منها من أف�ار و ا �استخالص معناصر اإلرسال�ة و 

أوال المعرف�ة، ثم فهم من خالل وجهة نظر جدیدة، وهذه العمل�ة ال �م�نها أن تتم إّال �حصول 

 .قدرة التعبیر عنها �ش�ل أو �آخرمحتواها و 

�عني التأو�ل، و ل إلیها تم�ن الفرد من التحو�ل و هي درجة راق�ة من الفهم، و�تطلب الوصو  :التعم�م 3.5.2

إلى توس�ع استعماله على مظاهر أو  التعم�م االنتقال من مفهوم أو نظر�ة من استعماله األصلي

: واشر�ة، نفس المرجع السساب�ع السعید( التعم�م، مجاالت أخر� معروفة مع إدراك الفرد �حدود

30(. 

 هذه االخیرة تعتبر درجة راق�ة منو  انطالقا مما سب� فان الفهم یبدأ �التحو�ل ثم التأو�ل أخیرا ینتهي �التعم�م 

  .الفهم

 :عمل�ات الفهم الشفهي 6.2

 من تتم والتي المنطوقة األصوات من الدالالتو  المعاني اشتقاق عمل�ات تتضمن المعاني فهم عمل�ة إن

  :هما عملیتین خالل

 والع�ارات الجمل تفسیر في المستمع �ستخدمها التي المعرف�ة �اإلجراءات ترت��  :ةالص�اغ عمل�ة 1.6.2

 والجمل، للع�ارات السطحي البناء اإلجراءات هذه مثل تتضمن  المفردات، سلسلة عبر المتكلم �صوغها التي

 للتعابیر االنت�اه تر�یز إلى المستمع �سعى هناو  لها، التمثیل عمل�ات خالل من الع�ارات لهذه التفسیر ثم

 والدالالت المعاني �استخالص المرت�طة السا�قة الخبرات واستحضار) الشفرة حل(ترمیزها محاولةو  اللغو�ة

  .بها المرت�طة
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 :التوظیف عمل�ة 2.6.2

 ما تحقی�و  المعنى فهم عمل�ة إن المعنى أو التفسیر توظیف لعمل�ة المتضمنة العقل�ة اآلل�ات على وتشمل 

 من ذلك و�تم اللغو�ة، النصوص في المنظمة والجمل المفردات معاني معالجة یتطلب الداللي �الفهم �سمى

 المرجع هذا و�شمل .بها المرت�طة معانیهاو  اللغو�ة المفردات ف�ه تخزن  الذ� العقلي المعجم فحص خالل

 المعجم�ة المعاني إحراز یتم �حیث والمعاني، التر�یب�ة والفئة المورف�مي و�نائها للكلمات الصوت�ة الشفرة على

 الدالالت ذاكرة فحص خالل من الجملة فهم تحقی� لنا و�تسنى للمفردات الصوتي التمثیل عمل�ات خالل من

 في المستمع، لد� تحدث التي الدالل�ة المعالجة فعال�ة لمد� هاما مؤشرا �عد الجملة فهم أن إذ اللفظ�ة،

 مقارنة ونماذج التخز�ن قبل ما نماذج تتضمن معرف�ة عالقات ش��ة خالل من الجملة تفسیر یتم العادة

 الس�اق الحداثي، التكرار منها، العوامل من عدد على الجملة فهم و�توقف المسموعة، للع�ارة الممیزة المالمح

 والضغ�ة النبر  :مثل الفهم عمل�ة في أخر�  عوامل تلعب �ما السامع، قبل من المتوقع الدورو  السا�قة، الخبرةو 

 في التذبذب أو التلو�ن عمل�ة في یتمثل الذ� التقی�م الجملة، أو الكلمة نط� عند معین ومقطع صوت على

 وعماد الزغلول النصر رافع(، الكالمي للصوت الموس�ق�ة النغمات تتا�ع حیث من الصوتي اللف� إ�قاعات

  ).283: 2003الزغلول،  الرح�م عبد

  .التوظیف عمل�ة هي والثان�ة الص�اغة أولها عملیتین خالل من تتحق� الشفهي الفهم عمل�ة إذاً 

 :خمسيعبد الحمید حسب  الفهم الشفهي استراتیج�ات  7.2

 :الفهم  إستراتج�ة مفهوم 1.7.2

 عالج في المتدخلة المعرف�ة السیروات مجموعة إلى المفهوم هذا �شیر اللساني النفس علم في

 العالقات حول فرض�ات بناء خالل من هذاو  الجملة، أو الملفو� ببناء تسمح التي المعلومة اللغو�ة

 أنواع عدة وهناك ). أو المقروءة المسموعة( ،)اكتساب�ة أو شفه�ة( المرسلة العناصر بین الموجودة

ة  المعجم�: مثل ال�احثین من العدید طرف من وضعت والتي الفهم إستراتیج�ات من
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(Lexicale)قصص�ة ،تداول�ة(Pragmatique)  ،ة الصرف� النحو�ة(Morphosyntaxe). والش�ل 

  .الحمید عبد خمسي ال�احث حسب الشفه�ة الفهم الوضع�ة استراتیج�ات أنواع �مثل اآلتي

 المعجم�ة  الفهم إستراتیج�ة (Stratégie Lexical) ׃ 

 انطالقا الحادثة �فهم للطفل تسمح حیث المعجم�ة، الم�تس�ات بها استعمال �قصد االستراتیج�ات أسهل ھي

 الكالم، س�اق مع عالقة على و�وضعها الكلمة على التعرف ھي الفهم وحدة أن أ� م�تس�اتها اللسان�ة، من

 اإلستراتیج�ة هذه الطفل ��تسب. اإلستراتیج�ة هذه في اإلجا�ة ومن النص معنى فهم من الطفل یتم�ن حیث

 عندما اإلستراتیج�ة هذه ��تسب الطفل أن أ� الحر��ة، الحس�ة المرحلة فیها تكتسب التي المرحلة نفس في

  ).40: 2008 - 2007ز�ر� نبیل، (، نصف و سنوات 04 و 04 بین ما العمر من یبلغ

 الصرف�ة النحو�ة الفهم إستراتیج�ة  (Stratégie Morphosyntaxique)׃ 

 القواعد على تبنى التي اللغو�ة الم�تس�ات استعمال بها و�قصد الصعو�ات، معتدلة اإلستراتیج�ة هذه تعتبر

 من البد التي التحو�الت ��ل واعي ��ون  أن الطفل فعلى األزمنة، مختلف في األفعال وتصر�ف اللغو�ة

 وضع على قادرا ��ون  أن الطفل وعلى الجملة، ھي اإلستراتیج�ة هذه في الفهم فوحدة الحادثة، لفهم بها الق�ام

  .اإلستراتیج�ة هذه إتقان من سنوات 06 و 05 العمر من ال�الغ للطفل و�م�ن والفعل، االسم بین العالقة

 القصص�ة الفهم إستراتیج�ة: (Stratégie Narrative)  

 ھي الفهم وحدة أن أ� المعقدة اللغو�ة الوحدات استعمال بها �قصد صعو�ة، األكثر تعتبر اإلستراتیج�ة

  .اإلستراتیج�ة هذه إتقان من سنوات 07 ال�الغ الطفل یتم�ن حیث الفقرة أو القصیرة القصة

  استراتیج�ة الفهم الكلي(Compréhension globale):  

 الطفل انطالقا من استراتیج�ات تم وضعها من طرف سلو��اتوضعت هذه المرحلة بهدف التعرف على 

القدرة  تقی�م�م�ن وصف و التي من خاللها ، و هي على عالقة �الفهم الفور� و "عبد الحمید خمسي"ال�احث 

  :وهي �التالي على استعمال استراتیج�ات الفهم الشفهي، وقد قسمت هي األخر� إلى ثالث استراتیج�ات
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 المواظ�ة  سلوك(Comportements de persévération):  

�النس�ة  الكالم س�اق في التر�یز على القدرة عدم تواف� التيو  سنا، األصغر األطفال عند السلوك هذا نجد

المستو�  على عجز �التاليو  الصح�حة، اإلجا�ة من التأكد عدم على یدل هذا للحادثة، األول للعرض

 محتو�  فهم إلى توصل قد �ان إذا ما معرفة إلى خاللها من بهدف استراتیج�ة هيو . المعرفي اللساني

  .الحادثة

 التعیین  تغییر سلوك(Comportements de changements de désignation):  

�ما �م�ن أن . �م�ن للطفل أن ��تسب هذا النوع من السلوك انطالقا من تحلیل ثاني للحادثة أو لس�اق الكالم

هي اإلستراتیج�ة سمح بتدخل إستراتیج�ة أخر� أال و هذا �و . وك اجتماعي انطالقا من الراشد��تس�ه من سل

ٕاشارات الراشد، ومعالجة و  Para-verbaleإنتاج  في تتدخل التي (Sociocognitives) االجتماع�ة- المعرف�ة

  .السلوك الذ� �طلب من الطفل تغییر التعیین في حالة اإلجا�ة الخاطئة

- 2007میرود دمحم، (إذن هذا النوع من السلوك ال یتطلب معارف جدیدة، بل �حتاج إلى معارف اجتماع�ة، 

2008 :143.(  

 الذاتي  التصح�ح سلوك(Comportements d'auto-correction):  

هذا السلوك  و�سمح. یتطلب هذا النوع من السلو�ات اكتساب السلوك االجتماعي الذ� �ض�� هذا األخیر

 اإلستراتیج�ة النحو�ة و�التالي إلى- للطفل �المرور من اإلستراتیج�ة المعجم�ة إلى اإلستراتیج�ة الصرف�ة

 .اضطراب الفهم الفور� للحادثاتفاضطراب هذا المسلك یؤد� �الضرورة إلى . القصص�ة

و�التالي  إن نجاح الطفل في استراتیج�ات الفهم الفور� یؤد� �ه إلى اتخاذ السلوك أمام أ� مش�ل یواجهه

 .أعاله نه من االنتقال إلى إستراتیج�ات أعقد من المذ�ورةهذا �م�ّ . تطو�ر المستو� اللساني المعرفي لد�ه

التالمیذ  في حین �ظهر على -اإلیجابي في عمل�ة التّعلم ول�س األداء السلبيوالمراق�ة الذات�ة تتطلب األداء 

 على أ� ذه الطر�قة یتعلم التالمیذ �یف �فحصون المادة العلم�ة قبل أن یجیبواهو . عدم الوعي �المناقضات
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ستجا�ة حتى اال والهدف من المراق�ة الذات�ة هو تقلیل اإلجا�ات االندفاع�ة غیر المتقنة، والثاني في. سؤال

 یتفاعلون مع النص الوصول لالستجا�ة السل�مة عن طر�� ال�حث المنظم، حیث ال �عرف التالمیذ �یف

�ما أن الدراسة تخص و  .�فاعل�ة ل�حصلوا على المعلومات الجدیدة ور�طها مع ما لدیهم من معلومات سا�قة

 :الطفل، �م�ن أن نقسم الفهم على هذا النحو

  حو� فهم وٕادراك المقاطع المعزولةالن - الصرفي(المنعزلة، الفهم الفونولوجي فهم وٕادراك الحروف ،

 ).فهم الس�اقات الدالل�ة والمورف�م�ة �استخدام الهاد�ات التر�یب�ة

  على تقط�ع السلسلة الكالم�ة فهم وتمییز الفون�مات المعزولة، القدرة. 

  التعرف على الوحدات الكالم�ة. 

  الكلمات فهم الص�اغة والتوظیف وفهم. 

  بناء العالقات بین المعاني والكلمات. 

  2007ز�ر� نبیل، (التساؤل،�الضحك و  التمییز بین العناصر المقطعة على مستو� النغمة والكالم -

2008 :41.(  

  :أنواع الفهم  8.2

 :هناك نوعین من الفهم و�ل ��مل اآلخر ونلخصها ف�ما یلي

إن عمل�ة التر�یب هو علم دراسة نظام الكلمات و�ن�ة الجمل واأللفا� التي تتخذها : التر�یبيالفهم  1.8.2

أما الفهم التر�یبي . الوحدات اللسان�ة، و��حث في أنواع الجمل الع�ارة في اللغة ودراسة العالقات الموجودة بین

" التفاح رأیت �ائع"لة، مثال الجملة الخاص �الكلمات داخل الجملة لتحقی� الفهم العام للجم فهو فهم النظام

مفعول �ه، الجمل من فعل وفاعل و  ، لذا �ستوجب معرفة تر�ی�ات"رأیت تفاح ال�ائع"تختلف في معناها عن 

، الصرف�ة في فهم العالقات الموجودة بین عناصر الجمل العالماتالطفل �عتمد على ترتیب الكلمات و ف

  ).263: 1984،العزایم أو مرسى(
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یهم علم الداللة بدراسة المعاني والدالالت المترا�طة �المفردات والجمل والتعابیر : الدالليالفهم  2.8.1

�ستخدمها المستمع في تمییز األصوات  اللغو�ة، فهو �سعى إلى تحدید وفهم العمل�ة العقل�ة التي

للغو� لكي �ما یهتم بدراسة الشرو� الواجب توفرها في الرمز ا المسموعة وعمل�ات ترمیزها وتفسیرها

أما عمل�ة فهم المعنى أو تحقی� ما �سمى �الفهم الداللي . إعطاء معنى معین ��ون قادرا على

المرت�طة  معالجة مهمة لمعاني المفردات والجمل المتضمنة في النصوص اللغو�ة ومعانیها فیتطلب

والفئة التر�یب�ة  المورف�مي بها و�شتمل هذا المعجم العقلي على الش�فرة الصوت�ة للكلمات و�نائها

 رافع(، للمفردات عمل�ات التمثیل الصوتي والمعاني �حیث یتم إحراز المعاني المعجم�ة من خالل

  ).232: الساب� المرجع نفس الزغلول، الرح�م عبد وعماد الزغلول النصر

إلى الفهم الجید المستو� الداللي بهما �ستط�ع الفرد التوصل  إذًا الفهم ��ون على المستو� التر�یبي وعلى

  .للجملة

  :خطوات عمل�ة الفهم الشفهي 9.2

   :ھي الشفهي الفهم لتحقی� خطوات خمس (Clark) �الرك حدد

 م�ونات إلى لتحلیلها) القصیرة( العاملة الذاكرة في بها واإلحتفا� المسموعة المعلومات استق�ال 

  .جمیلة

 تمهیدا قصیرة جمیلة م�ونات إلى) القصیرة( الفاعلة الذاكرة في المتوفرة األلفا� بتحلیل السامع یبدأ 

  . )التتا�ع( ھامصدر من المسموعة المعلومات واستق�ال لترمیزها

 والثان�ة األولى المرحلة استمرار مع) الترمیز عمل�ة( معاني إلى القصیرة الجمل�ة الم�ونات تحو�ل.  

 املة للجملة وتكاملي شمولي معنى لیتكون  القصیرة الجمل�ة الم�ونات معاني بتجم�ع الفرد �قوم�.  

 الطو�لة الذاكرة إلى والكل�ة الكاملة الجمل معاني �عث و�تم للجمل، اللفظ�ة الصورة من صالتخلّ  یتم 

  .الدائم التخز�ن أجل من
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 وتمثیل اإلدراك أما مرحلة، تجاوز �عد الحرفي النص من یتخلص السامع أنّ  )1995( (Anderson) فیؤ�د

  :ھيو مراحل ثالث خالل یتحق� فالفهم المعلومات،

 نظام وف� اإلدراك عمل�ات ممارسة خالل من أصال ترمیزه تم �ما النص إدراك :اإلدراك مرحلة 

 معان�ه فهم خالل من للنص حرف�ا اإلدراك ھذا ��ون  وقد القصیرة، الذاكرة في المعلومات معالجة

  .للنص الم�اشرة غیر للمعاني مراع�ا أ� ضمن�ا ��ون  أو الم�اشرة،

 أو وتخز�نها المقروء أو المسموع النص في الواردة الجمل و الكلمات معاني تمثیل :التمثیل مرحلة 

  .لالستجا�ة االستعداد حالة في وضعها

 سؤال على اإلجا�ة یتطلب النص أن حالة في تمثیلها تم التي المعاني استخدام :االستجا�ة مرحلة 

 یوسف عدنان(، معینة خالل أداء مهمة معینة للداللة على الفهم إت�اع تعل�مات أو للسامع موجه

  .)274: الساب� المرجع نفس العتوم،

  :عالقة الفهم �الوظائف المعرف�ة األخر�  10.2

 الوظائف التي تساهم في التوصل إلى الفهم الصح�ح و�طر�قة سل�مة نذ�ر من الفهم مرت�� �مجموعة من إنّ 

 :أهمها

 : عالقة الفهم �اإلدراك 1.10.2

العدید من الدراسات النفس�ة في میدان فهم اللغة تخل�  إنّ  ) 1990( " سید جمعة یوسف"یر� ال�احث 

�میل ال�عض إلى استخدام الفهم مع اللغة، واإلدراك مع الكالم، بینما ال�عض  بین الفهم واإلدراك، حیث

السامع للكالم  فإدراك الكالم هو استق�ال. المعنى�میل إلى استخدامهما �مفهومین لهما نفس  اآلخر

 عمل�ة معرف�ة تشمل تحصیل المفاه�م، ووتمییزه له، وهو ما ی�حثه علم األصوات السمع�ة، أما الفهم فه

األش�اء المدر�ة، معناه أن اإلدراك مترا�� �المنبهات في العالم  وهي تمثل في حد ذاتها تجر�دات عن

 مرت�� �العمل�ات المعرف�ة التي تجرد فیها المفاه�م من س�اقاتها المختلفة وتنظم فهو الخارجي، أما الفهم
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مجرد معاني الكلمات  في تراكیب موحدة، وفهمنا لما نسمعه من اآلخر�ن أو ما نقرأه �شمل أكثر من

 إلى تفضیل الرأ� الذ� �قول أن اإلدراك "سید جمعة یوسف"المختلفة التي نذ�رها، حیث �میل ال�احث 

 جمعة(، حیث أن عمل�ة الفهم للغة ومصطلح اإلدراك للكالم لكنهما غیر منفصالن والفهم مختلفات و

 ).59 : الساب� المرجع نفس یوسف، السید

 : عالقة الفهم �االستحضار  2.10.2

الفهم ل�س اإلدراك ال�صر� أو السمعي أو الحسي الحر�ي هو الذ�  "Garaderie""غاردور� "حسب 

من  الواقع على امتداد اإلدراك �حصل االستحضار �سرعة فائقة، �حیث أنها تفلتفي  ینتج لنا الفهم

 یجب أن تأخذ �عین منه ��ون الشر� الالزم والكافي إلحداث الفهم، وهناك حالتینو  �ل وعي،

 :االعت�ار

 التالي ال یتكون و  االستحضار تلقائ�ا عندما ��ون الموضوع معقد أو جدید، ال �قوم اإلدراك إلحداث� 

�عتمد على فعل ذهني إلعادة التعبیر عن المعلومات  الفهم، فالفهم هو إذن ذو طا�ع استحضار� إذ

إن مشروع التوصل إلى المعنى في عمل�ة الفهم هو إنشاء االستحضار  .المقدمة من طرف اإلدراك

لذ� هو ا �جب أن تكون هذه االستحضارات ترجمات لألمرو  لنا الفهم لما هو مقدم لفهمه، التي ستمد

 .محل الفهم

 :عالقة الفهم �االنت�اه والذاكرة 3.10.2

حاضرا، وٕان �انت وسیلة الذاكرة تجعل الغائب حاضرا فإن  إذا �انت وسیلة االنت�اه تجعل الحاضر 

 الحق�قة هي نتیجة تصادم بین هاتین الوظ�فتین أ� تلك التي تخص االنت�اه أو التي وسیلة الفهم في

یجب أن تكونا حاضرتین  لهذا فوسیلتي الذاكرة واالنت�اه. یؤد� إلى المعنىتخص الذاكرة، وهذا التصادم 

  ).93: 2007اسماعیل،  دمحم لعمارة(، �عضهما تكمالنو  تداخل في عمل�ات �ل واحد منهما،معا، أ� ت
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 وسیلة فإن حاضرا، الغائب تجعل الذاكرة وسیلة �انت وٕاذا حاضرا، الحاضر تجعل االنت�اه وسیلة �انت إذا

 تخص التي وتلك االنت�اه تخص التي تلك أ� الوظ�فتین هاتین بین" تصادم" نتیجة هي الحق�قة، في الفهم،

 التداخل معن حاضرتی تكون  أن یجب واالنت�اه الذاكرة فوسیلتي لهذا،. معنى إلى �فضي التصادم هذا. الذاكرة

 عدة وهناك خاص، موضوع أ� فهم یتم لن فسوف وٕاال �عضهما، وتكمال منهما واحد �ل عمل�ات داخل

 :�التالي وهي المعرف�ة الوظائف تدخل فیها یتم أش�ال

 االنت�اه تخص التي 

 الذاكرة تخص التي 

 أعاله المذ�ورة الذاكرة مع االنت�اه ثمرة ول�س. (االنت�اه مع الذاكرة ثمرة تخص التي(. 

 ی�قى الفهم وسیلة مبدأ لكن. مثال أر�عة أو ثالثة الوظائف، من ش�لین من أكثر التقاء إم�ان�ة 

 .أعاله المذ�ورة الوسیلتین للتقاء المعنى نفس هو

: التداع�ات من مم�نة أش�ال لثالثة ت�عا الذهن في الوسیلتین بین االلتقاء �حصل غاراندور�، دوال حسب

 .(constrat)، والت�این (ressemblance) التماثل، (contiguïté) التجاور

  :أش�ال ثالثة نحو على ما موضوع معنى على الحصول ��ون  إذا

 التواطؤ" هو لما المعنى"univocité) (. 

 التشا�ه معنى (similitude et différence). 

 اختالف وال تماثل له ل�س لما المعنى (équivocité). 

 ��ون وهذا ) واالنت�اه الذاكرة( الوسیلتین التقاء جراء من تصدر مختلفة أش�ال الفهم نشا� من �هذا ینبث�و 

 �حدث في ما محددة، أزمنة وفي و���ء، قرب، عن المعنى، لنستكشف) حدس( أحاس�س انطالق مصدر

  :ما معینا موضوعا فهم �حاول شخص عقل داخل
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  قبل اللحظةTوضع الفرد ضمن�ا ،(implicitement)  نفسه في مشروع معنى أن یجعل في ،

 .الذاكرة ثمرة مع االنت�اه ثمرة  (en rapport)تناسب

  في اللحظةT ،فهمه یراد والذ�) حس�ا( المدرك للشيء الذهني الحضور االنت�اه عمل�ة تضمن. 

  في اللحظةT1 ،للحظة االنت�اه أداة ثمرة الحف� عمل�ة تضمن T الى اللحظة T1 )متغیر  اّللحظة زمن

 ).70: 2011- 2010 صاف�ة، تنساوت). (حسب األفراد

  في اللحظةT2 ،یتحدد أن إلى األداتین ثمرتي مقارنة في أو مقابلة في الفهم عمل�ة تجعل فوق، فما 

) المعنى حس أو( المعنى حدس ش�ل ��ون . اكتماله و�بلغ) المعنى حس أو( المعنى حدس

 .الت�این أو التماثل أو التجاور إما االلتقاء هذا خالل من عل�ه المتحصل
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  للمعرفة الذهن�ة العمل�ة في المشروع لتدخل األر�عة اللحظات )1/1( الش�ل

  

  

  ).96: 2008-2007اسماعیل،  دمحم لعمارة(
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 :عالقة الفهم �الحلقة الفونولوج�ة  4.10.2

المحافظة والمعاكسة للمادة اللفظ�ة التي تأتیها من الناحیتین نولوج�ة في و تتمثل وظ�فة الحلقة الف 

الثانیتین  القصیر المد�، �حیث ال تتجاوزوالتي تخزن في سجل التخز�ن الفونولوجي  السمع�ة وال�صر�ة

المادة اللفظ�ة من القناة السمع�ة  عندما ترد. والتي �م�ن إعادة تنش�طها بواسطة عمل�ة التكرار اللفظي

وحدات فونولوج�ة والتي تعرف �مرحلة فك الترمیز التي  ، تمر �عمل�ة التحلیل إلىالفونولوج�ةإلى الحلقة 

 علیها، ثم تحول إلى سجل التخز�ن الفونولوجي أین یتم تخز�نها لفترة وجیزة من تسمح للفرد أن یتعرف

االحتفا� بها بإعادة  الوقت، قد تعد� الثانیتین، �عد ذلك تزول وتمحى من الذاكرة، ولكن هناك إم�ان�ة

ذا تلعب بواسطة عمل�ة الترمیز الفونولوجي، ل تنش�طها بواسطة عمل�ة التكرار اللفظي، ثم إعادة ترمیزها

عمل�ة اإلدراك والفهم و�الخصوص عند إدراك جمل طو�لة ومعقدة، سواء  الحلقة الفونولوج�ة دورا هاما في

عموما فإن م�ونات عمل�ة التف�یر یتطلب  ).54: 2006حمر�،  خدیجة( ،مقروءة أو مسموعة �انت

أو  جل الوصول إلى هدف ماتنظ�م المفاه�م وتجزئة المعرفة ور�طها ف�ما �عضها من أ جم�عا القدرة على

التساؤل العمل�ات الحساب�ة،  تحصیل مستو� جدید من الفهم، فمن أهم عمل�ة التف�یر هي الح�م المقارنة،

: الساب� المرجع نفس العتوم، یوسف عدنان( ا،االستدالل، لتقو�م التف�یر الناقد، حل المش�لة وغیره

المعرف�ة  لفهم معقدة تتطلب العدید من الوظائفمن خالل ما سب� فإننا نستخلص �أن عمل�ة ا ).280

  .الفونولوج�ة والتف�یر األخر�، �اإلدراك، االستحضار، االنت�اه، إضافة إلى عالقتها �الحلقة

  :عوامل صعو�ة الفهم  11.2

   :یلي ما أهمها اللغة فهم في صعو�ة تسبب عدیدة عوامل هناك

 طو�لة مدة فهمها �ستغرق  الجملة في شائعة غیر أو صع�ة �لمات توظیف إن :المفردات صعو�ة. 

  عن الماء  أخذ ی�حث   :مثال

  عن الماء  طف� ی�حث        
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 تكون أصعب األطول الجملة الطول، فإن �استثناء العوامل، مختلف في جملتان تساوت إذا: طول الجملة 

  .العاملة الذاكرة على أكبر عبئا تش�ل ألنها

 التي تحو�ها �ل ) الف�ر(جملتان في الطول وتختلفان في عدد المقوالت وقد تساو� : �ثرة مقوالت الجملة

 جمعة(في هذه الحالة تكون الجملة التي تحتو� على مقوالت أكثر أصعب من الجملة األخر�، . منها

  ).55: 1990یوسف،  سید

 ش�ل -تكون  فاصل فیها الجمیلة الم�ونات أجزاء بین �فصل التي الجملة :المتقطعة الجمل�ة الم�ونات� 

 الجملتین التالیتین من األولى فالجملة متصلة، الم�ونات تلك فیها تكون  التي مثیلتها من أصعب - عام

 : مثال الثان�ة من الفهم على أصعب

 .االقتراح على الطالب انتخبها التي اللجنة وافقت - 

 .االقتراح على وافقت الطالب انتخبها التي اللجنة - 

 مثل الفهم صع�ة تكون  األخر ال�عض في �عضها متعددة موصولة جمل حشو إن: المعقد التر�یب: 

 ".صد�قك هو داره في أخواك یترل الذ�: "أصلها". هللا عبد أخو�ه أبواه الضارب" - 

  ".صد�قك هو داره في أخواك یترل الذ�: "أصلها". صد�قك أخواك داره في النازل" - 

 الكالم في الطب�ع�ة غیر األوضاع فمن :الطب�عي موقعه في الجملي الم�ون  وقوع عدم: 

 أكرم خالد" من أصعب" خالد أكرمه عمر" :مثل عنه المخبر قبل والخبر الفاعل قبل المفعول یرد أن - 

 ."عمر

 أن �عد" "طعامه تناول عمله إلى الرجل یذهب أن قبل" :األساس�ة مثل الجملة قبل الفرع�ة الجملة ورود - 

  ."عمله إلى ذهب طعامه الرجل تناول
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 ذات معان فیها �لمة وجود سواء معانیها، تعدد الجملة فهم صعو�ة عوامل من: الجملة معاني تعدد 

 "الشجرة جانب إلى جلست" من أصعب" العین جانب إلى جلست" :متعددة داخل�ة بنى لها ألن أو متعددة

 ".العین"معاني �لمة تعدد �سبب وهذا

 اإلنسان �الح� :والتف�یر المالحظة في الطب�ع�ة الطر�قة عن تختلف �طر�قة المعنى عن التعبیر 

هذه  لطر�قة مخالفا التعبیر جاء فإذا .حجمه أو األش�اء هذه أحد ببروز �حددها معینة �طر�قة األش�اء

 تحت الكتاب" من أسهل" الكتاب فوق  القلم" :مثال فجملة. الفهم في إضاف�ة صعو�ة یجد ّفإنه المالحظة،

 ".النقطة حول الدائرة" من أسهل" الدائرة وس� في النقطة:" مثل وجملة" القلم

 یخالف  تعبر عما �انت إذا الجملة فهم في صعو�ة السامع یجد: السامع توقعات یخالف عما التعبیر

في  الس�اح قفز" جملة من الفهم على أصعب" حذاءه خلع أن �عد الماء في الس�اح قفز" فجملة توقعاته

 ).63: 2016صاف�ة،  تنساوت(حذاءه،  نزع أن �عد الماء

 خالل �التدر�ج الجملة معنى یّؤلف السامع أن إلى اإلشارة س�قت: المستخلص المعنى في النظر إعادة 

 النظر ف�ما إعادة إلى السامع �ضطر أن هذا عن أح�انا و�نتج. نهایتها حتى ینتظر وال إلیها، االستماع

 س�ارة �شتر لم" :جملة في �ما. الجدید الجزء إلى �ستمع أن �عد األول للجزء معنى من إل�ه توصل

 ."�ضرورتها اقتنع أن �عد إال...خاصة

 المالمح الدالل�ة في تناقض وجود �سبب الفهم صعو�ة تنشأ وقد :الجملة مفردات �عض بین التآلف عدم 

 التي الشعر�ة الع�ارات �عض في یتضح وهذا. معا ورودها ألفة عدم أو الجملة �لمات من �لمتین بین

 واألخضر، النغم بین الدالل�ة المالمح في تآلف عدم مثال"النغم األخضر" ع�ارة ففي. المألوف عن تخرج

 ما وهذا. النغم على ینطب� ال أمر وهو المرئ�ة، األش�اء مع إال ال تستعمل واأللوان لون، األخضر ّألن

  ).37-11: 1984عبده،  داود(اللغة،  في والمجاز الحق�قة بین �میز
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و�عتبر التأخر اللغو� ال�س�� من بین االضطرا�ات التي تؤد� إلى صعو�ات الفهم اللغو� وهي متداولة ��ثرة 

بین األطفال، والتأخر اللغو� ال�س�� هو إصا�ة الوظ�فة اللغو�ة أ� طفل صح�ح البن�ة ولكنه یجد صعو�ة 

ال �صاحب هذا التأخر ال�س�� في اللغة عجز في تكو�ن اللغة �المقارنة مع الزمن االعت�اد� الكتسابها و 

  .(MAISONNY B. et LAUNAY C, 1975 : 69)عقلي أو سمعي أو حر�ي، 

  :الفهم وتشخ�ص أعراض 12.2

  :أعراض

 واألف�ار والخبرات والمشاعر واألعمال األش�اء مع المنطوقة الكلمات ر�� في الفشل. 

 األش�اء عن للتعبیر معنى لها اللغة و المسموع فهم عدم.  

 الكلمات من مجموعات أو الكلمات بین التمییز في الفشل.  

 واألوامر التعل�مات إت�اع في صعو�ة. 

 والصفات المد حروف مثل الكالم من معینة أجزاء تعلم في صعو�ة. 

 279: 2004 العشاو�، هللا عبد(نفسها للكلمة المتعددة المعاني تعلم في صعو�ة.( 

 التافهة �األمور واالنشغال الموضوع نحو �الملل الشعور. 

 الهامة النقا� تضی�ع مع فرع�ة مالحظات وأخذ المتكلم �عرضها التي الرئ�س�ة الف�رة فهم في الفشل 

 .فهمه �سهل موضوع إلى ینتقل و قد

 الطو�لة الوحدات فهم على قادر غیر ولكنه الجمل ش�ه أو المنفردة للكلمات االستجا�ة. 

 العد، و  جدیدة و�لمات أسماء تعلم الشعر�ة، القصائد حف� األوامر، من سلسلة إت�اع في مشاكل

 .سمعه ما ٕاعادةو  و الترتیب التسلسلو 

 نفسها للكلمة المتعددة المعاني تعلم في صعو�ة. 
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 ��ون  أن �م�ن ذلك عند جزئي أو �لي �ش�ل اللغة فهم عن وعجز الصعو�ات، هذه من الطفل عانى فإذا

  .الالزم إلجراء المختص الطبیب على عرضه الواجب من سمع�ة إعاقة الطفل لد�

  :تشخ�ص الفهم  

 :التال�ة الطرق  بإت�اع وذلك للغة اللفظي الفهم لصعو�ات الفعلي الوجود عن الكشف �م�ن

 أسلوب ثم. الزمني لعمره مناس�ة وتكون  الفقرة وفهم االستماع منه �طلب حیث للطفل قصیرة فقرة قراءة

 . الصح�حة اإلجا�ة على عالمة بوضع و لألسئلة المتعددة اإلخت�ار

 وٕات�اع  الرئ�س�ة والف�رة والتسلسل، والنتیجة �السبب، معینة بتفص�الت متعلقة أسئلة على اإلجا�ة

 .التعل�مات

 األوامر :الشفه�ة التعل�مات أت�اع 

 أو فقرة من متعاقب �ش�ل السادسة أو الخامسة الكلمة �حذف ذلك و الفراغ مأل أسلوب استعمال 

: 2004نفس المرجع الساب�،( شفه�ا إكمالها أو �تابتها منه �طلب ثم. القراءة �تاب من قطعة

279.( 

 استدعائها و الكلمات تمییز أسلوب استعمال. 

 مسافة على الطفل خلف الوقوف: التال�ة التشخ�ص طرق  نت�ع السمع في ضعف وجود في الشك حالة في

�ان لد�ه فقدان  إذا ف�ما مالحظة �ستط�ع فإنه خافت �صوت األعداد األول الكلمات ب�عض والنط� قدما 20

  .تقو�م متخصص إلىسمعي �حتاج 

ألصوات  ینتبهون  ال ولكنهم �ستمعون  الذین األطفال من هناك ألن للصوت منتبها الطفل �ان إذا تحدید. 1

 .سمعي لغو�  بناء في وتأخرا صعو�ة یجد فسوف �ذلك الطفل �ان وٕاذا والجمل والع�ارات والكلمات الكالم

 . ذاته عن التعبیر أجل ومن اآلخرون  �قول ما فهم الطفل لیتعلم سا�قا سلو��ا متطل�ا االنت�اه و�عتبر. 2
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 من أو سمع�ة إعاقة من �عاني أنه ذلك فمعنى الصوت إلى االنت�اه في �فشل الطفل أن أكتشف إذا. 3

 .األ�سر الدماغي للش� الصدغي الفص في عضو�ة اضطرا�ات أو انفعال�ة مش�الت

 یجب الشفه�ة اللغو�ة الرموز الطفل �فهم حتى السمعي التمییز في صعو�ات الطفل لد� �ان إذا تحدید. 4

 الش�ه أوجه سماع على قادر غیر الطفل �ان فإذا ، والع�ارات والكلمات األصوات بین �میز أن عل�ه

 فإنه الساكتة أو المتحر�ة الحروف وتولیف الكلمات أصوات ا�اتنه أو أوسا� أو بدا�ات في واالختالف

 .اللغة اكتساب في صعو�ة سیجد

 في صعو�ة لد�ه وجدت إذا ذلك و�تحق�.ال أم السمع�ة الذاكرة في عجز الطفل لد� �ان ما إذا تحدید. 5

 إت�اع في مش�الت قصیرة، لد�ه الذاكرة فترة.متسلسل �ش�ل السمع�ة المعلومات ترتیب إعادة أو استدعاء

 مش�الت سمعوه، ما وٕاعادة والترتیب التسلسل �ذالك جدیدة، �لمات أسماء وتعلم والحف� األوامر، من سلسلة

  ).76: 2010صاف�ة،  تنساوت(المناس�ة،  الجمل ونماذج عد�القوا  اللغو�  البناء تطو�ر في

  :ستراتیج�ات تشخ�ص صعو�ة دالالت األلفا�ا 13- 2

 الكلمة نط� صعو�ة. 

 ظهر هذا و للكلمات الم�اشر الفور�  الذهني المدلول في صعو�ة أ� :الكلمات مدلول في صعو�ة� 

 و الدراسة موضوع النص أو الجمل في للكلمات سماعه خالل من الطفل عل�ه یتعرف ما خالل من

 تقو�ة أجل من الداخل من دافع إلى الطفل �حتاج الحالة هذه في .فور�ة ذهن�ة مدلوالت لها التي

  .غز�ر و معرف اللغو�  قاموسه وجعل اللغو�ة مفرداته

 استرجاعها  في ��ء أو الكلمات استرجاع في صعو�ة(Mortier , Robinson, 2000: 6). 

 التي التلم�حات أو الدالالت أو المؤشرات في صعو�ة أ�: الس�اق تلم�حات أو دالالت صعو�ة 

 الحدیث أو النص أو الفقرة في الجملة س�اق أو المعنى، خالل من الكلمة على التعرف على تساعده
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 من اللغة استخدام على تشج�عه إلى الطفل �حتاج الحالة هذه في.الكلمات خالله من تظهر الذ�

 .لعمره المناس�ة تّال لمجا و والكتب القصص خالل

 للكلمات التر�یبي التحلیل في صعو�ة. 

 المعنى إلى للوصول قدرة عدم �التالي و الجمل وتر�یب المعاني بین العالقة فهم في صعو�ة 

 في صعو�ة یجد فمثال. �سمعه لما أو �قرأه لما العام اإلدراك ضعف ثم من و النص من المقصود

 الحالة هذه. المشتقة والكلمات الكلمات مصادر أو المضافة أو الزائدة المقاطع/ التعر�ف أل/  تمییز

 من العدید اكتساب في تساعده حتى للكلمات التر�یب�ة التحل�الت على الطفل تدر�ب إلى تحتاج

 .اللغو�  وقاموسه المعرف�ة ذخیرته وتقو�ة اللغو�ة المفردات

 المفاه�م ابه تنظم طر�قة المعنى خصائص تحلیل فإن المعاني خصائص تحلیل في صعو�ة 

 والكلمات �لمة �ل خاص�ة في صعو�ة الطفل یجد مثال. ال�عض �عضها العالقة ذات والكلمات

 على تدر��ه إلى الطفل �حتاج الحالة هذه في. اتهمتضادا و األلفا� مفاه�م في وصعو�ة لها، المرادفة

 الحاج هللا عبد هد�( .الخرائ� أو القوائم طر�� عن ال�عض �عضها مع العالقة ذات المفاه�م تنظ�م

 ).296- 293: 2004، العشاو�  هللا عبد

  :طرق المساعدة على الفهم  14.2

  :اإلنت�اه تر�یز :أوال

 أن فقبل اآلخر�ن مع التفاعل و�ستط�ع اللغة معنى الطفل لیتعلم مهما أمرا اإلنت�اه تر�یز على المحافظة إن

 مراعاة مع الرسالة إلستق�ال ومستعد المفحوص إلى ینظر أنه من التأكد تفسیرات، أو توجیهات الطفل تعطي

 بإت�اع لألدوات لإلنت�اه المناس�ة الفرصة للطفل توفیر و�جب) أنظر اسمع، انت�ه،: ( مثل الكلمات استخدام

 :التال�ة الطرق 

 اطعامه أو حمله أثناء ، معه الكالم أثناء الموجهة �التعبیرات اإلستعانة . 
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 إلخ... دمى – أجراس(  متناغمة أصواتا تصدر أدوات استخدام  .( 

 والكالم لألصوات الطفل استجا�ات مراق�ة . 

 إل�ه التحدث عند المفحوص إلى ینظر هل . 

 صوته �سمع عندما رأسه یدیر أو �عین�ه المفحوص عن ی�حث هل . 

 مثال معه الغناء عند المفحوص وجه یراقب و یبتسم هل . 

 وأنغاما أصواتا تصدر التي األدوات نحو رأسه یدیر هل . 

 بتحر��ها هو �قوم صوت�ة أدوات تصدرها الجدیدة لألصوات اإلستماع فرصة للطفل التوفیر . 

 الحر�ة حدوث عند صوتا الجرس �صدر �حیث بر�ا� ر�بته إلى أو رسغه إلى جرس ر�� . 

 نسیجها لیداعب سجادة فوق  �طنه على وضعه أو ید�ه �لتا بإمساك التصفی� على الطفل مساعدة 

 ).186: 2008 العشاو�، هللا عبد الحاج هللا عبد هد�(�أصا�عه 

  :الكلمات مع المعاني ر��: ثان�ا

 ��ون  أن الكالم عند یجب والنظر، ال�صر وحاسة اإلصغاء على والقدرة السمع حاسة إلى �حاجة الطفل إن

. عمره تناسب و�س�طة مفیدة جملها واضحة لغة استخدام مع. الطفل نظر مستو�  عند المفحوص وجه

 دالالت توض�ح على تساعد التي واإلشارات الحر�ات واستخدام �قال ما وتكرار واألش�اء األسماء بدقة وتحدید

 خطوة وتوجیهه مساعدته المفحوص فعلى والمعنى اللف� بین الر�� �ستطع لم الطفل �أن الشعور وعند الكالم،

 .النجاح هذا تحقی� على العمل ثم بخطوة

 :مایلي بتطبی� الهدف هذا تحقی� و�م�ن

 یتعلم حتى األعلى إلى ذراع�ه مد على مساعدته)  فوق  ، تعال: ( له والقول لحمله الذراعین مد 

 .�سرعة تحمله �أن م�افأته یجب عندها لألمر، االستجا�ة

 لد�ه المفضلة لأللعاب أو) عل��م السالم(  القول و الذراعین هز. 
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 صوت له القراءة ثر�ة، حق�ق�ة، صور زاه�ة، ألوان ذات. والكتب الصور الستكشاف الفرص توفیر� 

 .المتحدث أمام هو یجلس بینما مرتفع

 على الطفل مساعدة ولمسها بجمعها للطفل ونسمح الصور، لوصف وقصیرة �س�طة جمل استخدام 

 .المألوفة األش�اء تعلم

 الطعام في �ستخدمها والتي یل�سها التي األش�اء عن سؤاله. 

 التعلم عمل�ة ف�ه تتم الذ� والم�ان الزمان حسب مناس�ة تعل�م�ة أدوات استخدام. 

  :المعلومات تذ�ر: ثالثا

 قدراته وتعد حواسه، طر�� عن �ه المح�� العالم من یتعلمها التي المعلومات لتخز�ن مهمة الطفل ذاكرة إن

  ).80: 2010، صاف�ة تنساوت( عنها والتعبیر اللغة الستق�ال مهمة المعلومات تذ�ر على

  :نذ�ر والتذ�ر واإلصغاء االنت�اه مهارات بتكو�ن الخاصة األنشطة بین ومن

 له مصورة قصص �سرد الق�ام. 

 التلفاز من مناس�ة لبرامج �اإلصغاء االستمتاع. 

 ثم متسلسلة �قصة بها العمل �م�ن أدوات أو أشخاص أو لحیوانات صور أر�عة إلى ثالثة قص 

 .الطفل وضعها أمام

 القصص لسرد مالئمة أوقات تخص�ص. 

  :الطفل لغة إغناء في المساهمة: را�عا

  :التال�ة �الطرق  الوصف �لمات و األفعال، �لمات، �استخدام هذا یتم

 أمش� شعر�، أمش� أنا: األفعال تكرار مع �ه نقوم عما التحدث.  

 تقلیدها الطفل من الطلب ثم الكتاب، في الموصوفة األفعال تقلید مع ، الطفل مع الكتب قراءة. 

 صغیر أحمد حذاء( ،)�بیر �ا�ا حذاء( ثقیل، هذا: نقول ثق�ال شيء رفع عند.( 
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 له القصة قراءة:  ب هذا و األقل على �لمات ثالث من م�ونة جمل الستعمال الطفل مقدرة ز�ادة 

 عندما نفسها �الطر�قة سردها الطفل یبدأ حتى أ�ام لعدة نفسها القصة تكرار مع قصیرة، جمل ذات

  .الصور �شاهد

 هد�(، للتو بها مر تجر�ة عن األسئلة تحدید مع و فورا الطفل أنهاه التي النشاطات عن أسئلة طرح 

 ).189: 2004العشاو�،  هللا عبد الحاج هللا عبد

  :ق�اس صعو�ات الفهم   15.2

 أو إكمال معینة، تعل�مات تنفیذ في السامع �ستغرقه الذ� الوقت منها عدیدة �طرق  الفهم صعو�ات تقاس

  .)276: 2004 العتوم، یوسف عدنان( الجملة إلكمال المستغرق  الوقت أو ناقصة، جملة
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  :خالصة

 المعرفي النشا� مجاالت من الفهم عمل�ة أن نستخلص الفصل، هذا في عرضه تم ما خالل من 

 في الفرد ینطل� السل�م الفهم طر�� وعن. هامة وسیلة �عد إذ اإلنسان ح�اة في المتمیز واللغو� 

 فهو ملخصا و السر�عة للمتغیرات الشخصي التكییف لمواك�ة ضرورة أضحى الذ� المستمر التعل�م

  . �مداه الواسع التعل�م أساس

 ما أ� استق�ال�ة ینتجها فاللغة أو �ستخدمها أن قبل اللغة �فهم الطفل أن نجد سب� ما خالل من 

 أو تقول أن على قدرته أ� الطفل، ینتجها و�ولدها التي أ� اإلنتاج�ة اللغة ��ثیر تسب� الطفل �فهمه

 أنهم �عني هذا بها، النط� قبل أوال لهم �قال ما �ثیرا فاألطفال �فهمون  بنفسه، الكلمات �ستخدم

دون  تعی� التي العوامل بین ومن �الفعل ینطقوها أن قبل اللغة الهامة عن �عض المعارف اكتسبوا

 وهنا الفرد، ال�س�� لد� خاصة اللغة �تأخر �عض االضطرا�ات ظهور هو اللغة فهم إلى الوصول

  .الحالة تأزم قبل المناسب العالج لتحدید الم��ر الكشف �ستدعي
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 :تمهید 

ا طاب له من المعلومات، و�عود مفي مجال الصمم حقال واسعا ینتقي منه طالب العلم  �ش�ل ال�حث العلمي

إذ ال �م�ن للفرد أن الفضل الكبیر في ذلك  إلى ما تقّدمه التكنولوج�ا له خاصة في مجال التّكفل السمعي 

حّدة التنافس بین منتجي المعینات السمع�ة التي من شأنها تضخ�م األصوات  ازدادتین�ر هذه الحق�قة، فقد 

السمع عند فاقد�ه �لّ�ا وهي تعتبر من بین التقن�ات  السترجاعلضع�في السمع  وظهرت تقن�ة الزرع القوقعي 

ي أو الصعید التكنولوجي الخاص �المجال السمعي ضجة �بیرة سواء على الصعید الطب أحدثتالتي 

  .الفونولوجي، ونحن في هذا الفصل نوّد تسل�� الضوء على هذه التقن�ة وما یترتب عنها من الناح�ة اللغو�ة
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  :الصمم 1.3

  :تعر�ف عمل�ة السمع 1.1.3

تسمح  )ses afférences(�عّرف قاموس األرطوفون�ا عمل�ة السمع على أّنها نشا� حّسي معّقد �ه األذن و 

�عتبر هذا التعر�ف شامال �م�ننا التطّرق إل�ه �صورة معّمقة من خالل . ودمج األصوات والضجیجبإدراك 

وظ�فة األذن معّقدة جدا فهي تقوم : وفي هذا الصدد �قول إبراه�م أمین القیروتي. السمع�ة اآلل�ةتفسیر 

ت عصب�ة �م�ن للّدماغ تفسیرها، بتجم�ع األصوات المختلفة من البیئة المح�طة �الفرد و تحو�لها إلى ن�ضا

  .ن���ة وأخیرا لن�ضات عصب�ةتمر الّطاقة الصوت�ة القادمة عبر التر�ی�ات المختلفة لألذن والتي تتحول لم��او 

  ).36: 2006القیروتي إبراه�م، (

  :تعر�ف األذن 2.1.3

. وهي عضو السمع والتوازن ...على أّنها عضو �قع على جانبي الرأسقاموس األرطوفون�ا  ورد تعر�فها في

عن حاسة السمع فسالمتها ضرور�ة ألداء وض�فتها وأ�ة إصا�ة على  المسؤولأ� أن األذن هي العضو 

  .مستواها من شأنها أن تؤد� إلى ضعف أو فقدان للسمع

  :تعر�ف الصمم 3.1.3

�شیر قاموس األرطوفون�ا أّن مصطلح الصمم �شمل أ� نقص سمعي مهما �ان منشؤه ومهما �انت شّدته، قد 

اضطراب في التواصل : متطّورا، تتعدد مخّلفاته و تتراوح لتصل إلى��ون دائما أو مؤقتا وفي �عض األح�ان 

الكالم و الصوت، صعو�ة  اضطرا�اتاللغة،  انعدامالنمو، غ�اب أو  قبل اللغو� عند الرض�ع مع تأثیر في

و�ما أن الصمم ال �عالج دائما �األدو�ة أو �الجراحة أص�ح �عّد ...في المدرسة أو في المجتمع االندماج

  .فهو یتطلب �فالة متعددة الجوانب" ةإعاق"
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نشیر إلى تعدد معاییر تصنیف الصمم والتي تتح�م بدرجة �بیرة في نوع التكفل، فنجد أن  في هذا الصدد

اللغة والصمم الذ�  اكتسابالذ� �حدث قبل  الصمم: �حدد نوعین من الصمم  "زمن حدوث اإلصا�ة"مع�ار 

الصمم الحاد، : فینتج عنه أر�عة أنواع من الصمم" أو شّدة اإلصا�ةدرجة "، أما مع�ار اكتسابها�حدث �عد 

یرت�� �م�ان حدوثها " نوع اإلصا�ة"أن مع�ار  في حین. الصمم العمی�، الصمم المتوس� والصمم الخفیف

  .والصمم اإلدراكي والصمم المزدوج اإلرساليالصمم : مستو� األذن و�نتج عنه على

  ).db 90الذ� تتجاوز شّدته (سنهتم �الصمم اإلدراكي العمی� و الحاد إال اننا في موضوع �حثنا هذا 

  :الصمم اإلدراكي 4.1.3

ورتي للقوقعة على مستو� الخال�ا �یرجع إلصا�ات في األذن الداخل�ة على مستو� الخال�ا الحس�ة في عضو 

للذبذ�ات الصوت�ة، أو إصا�ات على مستو�  (Transduction)التي تقوم �المعالجة التحو�ل�ة  الهدب�ة الداخل�ة،

و�التالي ال تترجم وال یتم تفسیرها على مستو�   (Virole, 2000 : 84)العصب السمعي الموصل إلى المخ 

  ).74: 2008عامر ك ر��ع، . (المراكز السمع�ة العصب�ة

هذا التعر�ف حیث یتم  فيطر�قة التكفل الطبي �الصمم اإلدراكي تختلف حسب السببین المشار إلیهما  إنأ� 

مم الناتج عن إصا�ة العصب السمعي من خالل تقن�ة زرع جذع الدماغ في حین یتم التكفل التكفل �الص

�الصمم الناتج عن إصا�ة األذن الداخل�ة عن طر�� تقن�ة الزرع القوقعي و قد اتخذنا من هذه األخیرة متغیرا 

  .لموضوع دراستنا
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  :الزرع القوقعي 2.3

  :تعر�ف الزرع القوقعي  1.2.3

الزرع القوقعي ع�ارة عن جهاز إلكتروني یهدف إلى خل� إحساسات صوت�ة : فتقول Annie Dumontتعّرفه 

ت�ار  التقا�الكهر�ائ�ة لنها�ات العصب السمعي، فأعصاب جسم اإلنسان قادرة على  االستشارةمن خالل 

وظ�فة األعصاب إذا . االت تش�ه الش��ة الكهر�ائ�ةمستمر من المعلومات م�ّونة بذلك ش��ة مر��ة من اإلرس

ون المخ لكن في �عص حاالت الصمم �� من طرف المستق�الت الحس�ة إلى الملتقطةهي نقل الرسائل 

الطب�عي المصاب بجهاز إصطناعي یتكون من  هذا الجهاز مصا�ا فیتم تعو� ) القوقعة(الحسي المستقبل 

  .الكترودات مزروعة في األذن الداخل�ة

�عتبر هذا التعر�ف واضحا وشامال فهو یتضمن وصفا �س�طا لطب�عة هذا الجهاز و�شیر إلى الحاالت التي 

 .وسنتطرق �التفصیل إلى م�ونات هذا الجهاز و�ذا شروطه في العناصر الموال�ة استعمالهتستدعي 

(Has-santé,2007 : 9).  

  :تار�خ ظهور زراعة القوقعة 3.3

 (Djourno & Eyries ) ید على فرنسا في) 1957( عام القـوقعة زراعة حول الم�تو�ة الفعل�ة البدا�ة �انت

 قطب ذو جهاز زراعة تم حیث) 1961( عام األمر���ة المتحدة الوال�ات في بدأت قد األولى المحاوالت أما

 لم أنه إال لد�ه السمع تحسن إلى أدت السنة، نفس في أخر�  أجهزة عدة بزراعة قام �ما مر�ض لد� واحد

 النتائج هذه شجعت وقد السل��ون، بواسطة األجهزة تحسین تم أساب�ع عدة خالل لكن. الكالم فهم �ستطع

  .المزروعة واألقطاب الخارج�ة األقطاب من �ل لتصم�م سنوات عدة ینف� المهندسین أحد جعل على
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 من مجموعة بزرع العصب�ة العقد في الخال�ا أجسام لتحسین ساتانفورد في محاولة تمت) 1964( عام وفي

 �فهموا لم أنهم إال الكالم إشارات �میزوا أن المرضى استطاع حیث للحرقفة الرئ�سي المر�ز في أقطاب ستة

 المؤتمر عقد أن �عد خاصة جدا ضئیل �قدر إلى األ�حاث هذه بنتائج االهتمام عدم ذلك على وترتب. الكالم

 هذه استخدام عن الناتجة السلب�ات خالل من للجدل مثیرا �ان والذ�) 1965( عام القوقعة لزراعة الجراحي

 �ظهر وهذا واخت�ارها الطر�قة هذه تجر�ب على وال�احثین األط�اء من العدید حمل الجدل هذا أن إال. الطر�قة

 عام في األول الجیل ظهر حیث أج�ال، ثالثة ضمن �عد ف�ما أجروها التي واأل�حاث الدراسات عدد في

 من م�ونة قطب�ة أنظمة معها استخدم القوقعة لزراعة االخت�ارات من �سلسلة (House) قام حین) 1969(

 القطب بنظام المقارنة المرضى لد� الكالم تمییز على القدرة في تحسن أ� �الح� لم أنه إال أقطاب،) 5(

 الطر�قة هذه استخدام في حذر�ن المهنیین �قي القوقعة زراعة حول األ�حاث نتائج لتضارب ونتیجة .الواحد

 بدأ) 1978( عام نها�ة في أنه إال. المتخصصة المجاالت في المنشورة واأل�حاث المقاالت غ�اب مع خاصة

 قبل من القوقعة زراعة حول األ�حاث لتمو�ل طل�ات عدة تقد�م إلى أد� مما اإلعالم أجهزة من االهتمام

 قدرتهم تحسنت قد المرضى �عض أن:  أكدت والتي األ�حاث نتائج نشر تم وقد. الصحي الوطني المر�ز

 سـاعدت قد القوقعة زراعة أن على فضال البیئة، أصوات فهم على ال�عض قدرة زادت �ما الكالم، فهم على

  .�أصواتهم التح�م على المرضى

 الوال�ات في ذلك حدث وقد المتعددة األقطاب زراعة خالل من الثمانینات ببدا�ة بدأ فقد الثاني الجیل أما

 األقطاب زراعة فعال�ة أثبتت والتي الدراسات من العدید أجر�ت حیث و�ار�س، استرال�ا وفي األمر���ة المتحدة

  .للجمل الكلمات نمو ز�ادة وفي الكالم فهم في المتعددة

 القومي المعهد قام  حیث القوقعة، زراعة مع المستخدمة األجهزة تطو�ر اتجاه الثالث الجیل أخذ حین في

 أجر�ت �ما. والحدیث الكالم فهم على القوقعة زارعي �ساعد جدید معالج بتطو�ر) 1985( عام للصحة

 الذین المرضى أن أثبتت التي الشر�ات، من مجموعة قبل من) 1987_1986( العام في أخر�  تطورات
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 على حصلوا �ما الجمل، فهم اخت�ارات في �املة عالمات على حصلوا قد المطورة األجهزة هذه استخدموا

  ). Dorman, 2001( السمع اخت�ارات علیهم أجر�ت أن �عد الطب�عي السمع تقارب السمع في درجات

  ).1: 2012صالحي طارق، (

  :شرو� عمل�ة الزرع القوقعي 4.3

قد ین إلجراء عمل�ة الزرع القوقعي و بتحدید المعاییر التي یجب توفیرها في المترشح Natalie Loundon قامت

  :ارتأینا إدراجها في �حثنا وهي على ما یلي

 الصمم العمی� المزدوج. 

  60عندما تكون عت�ة التجهیز تساو� أو تفوق db. 

 30الفهم من خالل القوائم المفتوحة أقل من  اخت�ارئج نتا%. 

 غ�اب أ� موانع طب�ة أو من خالل األشعة. 

  سنوات 10مدة الصمم ال تتجاوز. 

 طر�قة التدر�ب التي یتغلب علیها الجانب اللفظي. 

  األسرة و ث�اتها و�ذلك �النس�ة للطفل إن �ان �بیرافعال�ة رغ�ة و. 

لمختص في عمل�ة اوقد توسعت هذه الشرو� من خال النتائج المالحظة والتجر�ة الم�تس�ة من قبل الفر�� 

  :ٕاعادة التأهیل لتشمل أ�ضا الحاالت التال�ةالزرع القوقعي و 

  الصمم الحاد أو غیر متماثلsurdité fluctuante ou asymétrique. 

  في القوائم المفتوحة %40الصمم الذ� تصل نس�ة الفهم ف�ه إلى. 

 تشوهات األذن الداخل�ة. 
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  وقد نجد الزرع القوقعي ثنائي الجهة لد� حاالت معینة �متالزمةUsher  أو الصمم الناتج عن

 .إلتهاب السحا�ا أو الصدمات الدماغ�ة

 وأخصائ�اأّنه على الفر�� أن ��ون متعدد التخصصات و�تضمن جراحا   Natalie Loundonتصّرح و 

و التحسن الذ� �ضمنه الزرع القوقعي مقارنة بجهاز أرطوفون�ا وأخصائ�ا نفس�ا، �قوم بتحدید درجة التفاؤل 

  .�األمراض المتطّورة والمشاكل النفس�ة والصعو�ات الجراح�ة االستعمالالسمع �ما �قوم �است�عاد موانع 

  :م�ونات جهاز الزرع القوقعي4.3

  .على جزأین أحدهما ذاخلي و اآلخر خارجي متحّرك �Annie Dumontحتو� هذا الجهاز حسب ما توضحه 

  :الجزء الخارجي 1.4.3

  الم��روفونMicro:  یلتق� و�ستقبل األصوات وهو یثبت على صیوان األذن التي تعّرصت لعمل�ة

 .الزرع

 المعالج الصوتي Microprocesseur :قوم بترمیز المعلومات في ذبذ�ات إلكترون�ة�. 

  األسالكFils : نقل المعلومة و�ختلف طولها حسب مورفولوج�ة الفرد وم�ان وضع تعمل على

 .ج الصوتيلالمعا

  الهوائيAntenne : للداخل عبر في ش�ل حلقة تحمل مغناط�سا فس وسطها تسمح بنقل المعلومات

 .الجلد و العظام

  :الجزء الداخلي 2.4.3

  المستقبلDécodeur- Récepteur :مثبت عل�ه �عمل  یتصل �الهوائي الخارجي عبر مغناط�س

 .على تحو�ل األصوات المشّفرة
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  اإللكتروداتElectrodes : توضع داخل القوقعة وتستقبل األصوات من المستقبل لترسلها إلى

 .في المخ أل�اف العصب السمعي ثّم م�اشرة إلى المراكز القشر�ة السمع�ة

  

  .یوضح م�ّونات جهاز الزرع القوقعي: )1.2(الش�ل

(Unité d’implantation cochléaire, : 2005).  

أ� أّنه مع ثورة التطور التكنولوجي التي نشهدها في وقتنا الراهن فإّن جهود العلماء تسعى إلى تطو�ر هذه 

الم�ّونات �استمرار قصد تحسین خدمات هذه التقن�ة من حیث نوع�ة المعلومات المستقبلة وجودتها من جهة 

فقد ظهرت . مزود بها إلى الرفاه�ة بتغییر حجمها وجعلها مخف�ة قدر اإلم�انأخر� قصد الوصول �الفرد ال

ال یوجد الجزء ( implantation cochléaire totalement implantableتقن�ة الزرع القوقعي المزروع �ل�ا 

تم (فأص�ح یبدو �حجم جید ظهر الجیل الثامن من جهاز الزرع القوقعي  2009و في سنة ) الخارجي

  ).من عل�ة المعالج الصوتي الّتخّلص
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  .یوضح على �مین المعالج الصوتي وعلى ال�سار المعالج الصوتي المصغر )2/2(الش�لین

  :القوقعي الزرع ازهمبدأ عمل ج 6.3

في هذا الصدد إلى أن المعلومات المسموعة ترّقم على الموجات التردد�ة بین  Natalie Loundonتشیر 

هرتز حیث �منحهم هذا الترق�م لعمل�ة السمع المعلومات األساس�ة و ال یزودها بترمیز  8000و  250

المعلومة وتضیف أّن معالجة الصوت تحدث في عّدة أش�ال ت�عا لحاجتنا لسرعة معالجة . الب�انات الدق�قة

الصوت�ة و�التالي عدد القنوات الناشطة في نفس الوقت والعامل المتح�م في هذا �له هو �م�ة الطاقة 

المستهلكة إال أن األجهزة المتطّورة سمحت من رفع سرعة المعالجة الصوت�ة في �ل ثان�ة مع إستهالك 

وع المعالج الصوتي وهذه اإلخت�ارات تختلف �اختالف عدد اإللكترودات المستخدمة ون. معقول للطاقة

(Processeur) فهي تحدد استراتیج�ات الترمیز التي من شأنها تحقی� الرفاه�ة و المتعة �اإلستماع.  

. أثر على عمل�ة اإلدراك السمعي إذ أّنها تختلف من جهاز آلخر) السرعة والنوع�ة(أ� أن لهذه المعالجة 

التي تحدث على هذه األجهزة األمر الذ� یبدو جل�ا  �ما أن الدولة الجزائر�ة تسعى جاهدة لمواك�ة التطورات

  .في تزو�د المستفیدین من هذه األجهزة ��ل ما هو حدیث �اإلضافة إلى أّنه مجاني
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إلكترود وهو �عالج  22و  15یتراوح عدد إلكتروداته بین 

إلى یوضع في الحاالت التي یتعّذر فیها إدخال حامل اإللكترودات 

 ).هو األكثر شیوعا حیث یتم إدخال حامل اإللكترودات إلى القوقعة

�ل جهاز من هذه األجهزة له ممّیزاته الخاصة وٕاخت�ار الفر�� الطبي أل� نوع من هذه األنواع یرت�� �عادات 

أن ض�� الجهاز یتم في األ�ام التال�ة من عمل�ة الزرع حیث یتم تحدید عت�ة 

ع�اد�ة لكل إلكترود من أجل اإلستشارة القصو� و الدن�ا للحصول على المستو� المناسب ثّم تتغّیر 

المعط�ات في األشهر األولى �فصل نضج األل�اف العصب�ة و تأقلم الطفل حیث تبرمج في السنوات األولى 

  .رات الحصص من الض�� لینخفض عددها في السنوات المقبلة إلى حصص أو إثنتین في السنة

                                                                             :
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  :أنواع أجهزة الزرع القوقعي

            جهاز الشر�ة األسترال�ة

 جهاز الشر�ة األمر���ة

 جهاز الشر�ة النمساو�ة

 .�ان �ستعمل قد�ما: أحاد� اإللكترودجهاز الزرعع القوقعي  

یتراوح عدد إلكتروداته بین (جهاز الزرع القوقعي متعدد اإللكترودات 

 ).هرتز 8000و  125األصوات التي یتراوح تواترها بین 

یوضع في الحاالت التي یتعّذر فیها إدخال حامل اإللكترودات (جهاز الزرع خارج القوقعة 

 )).�تصلب القوقعة

هو األكثر شیوعا حیث یتم إدخال حامل اإللكترودات إلى القوقعة(جهاز الزرع داخل القوقعة 

�ل جهاز من هذه األجهزة له ممّیزاته الخاصة وٕاخت�ار الفر�� الطبي أل� نوع من هذه األنواع یرت�� �عادات 

  .الفر�� و�الظروف الخاصة لكل حالة

  .Medelو   Cochlerجهزة إستعماال في الجزائر هي جهاز 

  :ض�� جهاز الزرع القوقعي

Natalie Loundon   أن ض�� الجهاز یتم في األ�ام التال�ة من عمل�ة الزرع حیث یتم تحدید عت�ة

ع�اد�ة لكل إلكترود من أجل اإلستشارة القصو� و الدن�ا للحصول على المستو� المناسب ثّم تتغّیر 

المعط�ات في األشهر األولى �فصل نضج األل�اف العصب�ة و تأقلم الطفل حیث تبرمج في السنوات األولى 

رات الحصص من الض�� لینخفض عددها في السنوات المقبلة إلى حصص أو إثنتین في السنة

:                                                                             لثالفصل الثا  

أنواع أجهزة الزرع القوقعي 6.3

 جهاز الشر�ة األسترال�ة

 جهاز الشر�ة األمر���ة

 جهاز الشر�ة النمساو�ة

   جهاز الزرعع القوقعي

  جهاز الزرع القوقعي متعدد اإللكترودات

األصوات التي یتراوح تواترها بین 

  جهاز الزرع خارج القوقعة

�تصلب القوقعة(القوقعة 

  جهاز الزرع داخل القوقعة

�ل جهاز من هذه األجهزة له ممّیزاته الخاصة وٕاخت�ار الفر�� الطبي أل� نوع من هذه األنواع یرت�� �عادات 

الفر�� و�الظروف الخاصة لكل حالة

جهزة إستعماال في الجزائر هي جهاز أكثر األ

ض�� جهاز الزرع القوقعي 7.3

 Natalie Loundonتصّرح 

ع�اد�ة لكل إلكترود من أجل اإلستشارة القصو� و الدن�ا للحصول على المستو� المناسب ثّم تتغّیر 

المعط�ات في األشهر األولى �فصل نضج األل�اف العصب�ة و تأقلم الطفل حیث تبرمج في السنوات األولى 

رات الحصص من الض�� لینخفض عددها في السنوات المقبلة إلى حصص أو إثنتین في السنةعش



الزرع القوقعي:                                                                             لثالفصل الثا  

 

71 
 

  :�عض الحاالت الخاصة للزرع القوقعي 8.3

  :أن قرار الزرع القوقعي ��ون صع�ا في الحاالت التال�ة Natalie Loundonتر� 

  التصلب القوقعيOssification cochléaire. 

 تشوهات األذن. 

 اح�ةاقة المصاإلع. 

، وقد صادفتنا حاالت واقع�ة مستفیدة استحالتهاعلى الرغم من صعو�ة هذه الحاالت إال أّن األمر ال �عني 

  .من الزرع القوقعي �الرغم من أّنها تعاني من تشوهات في قوقعة األذن

  :مستفیدین من الزرع القوقعيخصائص اللغة عند األطفال ال 9.3

  :و إنتاج اللغة اكتساب 1.9.3

اللغة عند األطفال المستفیدین من الزرع القوقعي �مر بنفس المراحل التي �مر بها  اكتساب�ظهر أن تطّور 

. (Chin et Pisoni, 2000)الكلمات المعزولة، ر�� �لمتین ثم جملتین  جالطفل سل�م السمع من حیث إنتا

الشفهي للغة لد� األطفال  اإلنتاجأّن تطور  (Ertmer, et Young Nathani 2007)�ما أفادت دراسة 

یت�ع نفس المسار الزمني للتطّور المالح�  –شهرا  36و  10بین  –المستفیدین حدیثا من الزرع القوقعي 

  .لد� األطفال الّسامعین

   2004سنة  (Husson, Cochrad, Calmels, Landron, Honngger, Fraysse)دراسة �ل من  اهتمتوقد 

�التطور المفرداتي  2012سنة  (Bierc Godey, Dardier, Rouxel, Tan-Bescond, Le Maner Idrissi)و 

توّصلت إلى أن الكلمات األولى یتم إنتاجها غال�ا خالل السنة األولى التي تلي عمل�ة الزرع القوقعي وهي و 

  . ن دخول الطفل في اللغة الش�ل�ةألّنها تعبر ع تعد مرحلة هامة في التطّور األلسني للطفل
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 36و  24فهناك تطّورا مقبوال للجانب المفرداتي خالل الفترة الممتّدة بین   (Le Normand 2004)وحسب 

  .    شهرا �عد عملّ�ة الزرع

  :عملّ�ة التصو�ت 2.9.3

إهتمت بتطّور عمل�ة  (Sharama, Tobey, Dorman, Bharadwaj, Martin Gilley et Kunkel 2004)دراسة 

 14و  13القوقعي خالل سن  التصو�ت لد� األطفال الذین �عانون من الصمم الوالد� و إستفادو من الزرع

عملّ�ة الزرع  راشدین المقر�ین منهم، حیث أن قبلهذا خالل تسجیل فیدیو لحصص التفاعل مع أحد الشهرا و 

ترتفع نس�ة التصو�تات  عمل�ة الزرع القوقعي أشهر من �3عد و  Canoniqueتأتي التصو�تات �صفة قبل 

Canonique   مقارنة �عدد إنتاج التصو�تات قبلCanonique  وتوصلت هذه الدراسة إلى أّن تطّور السلوك

األطفال السامعین التواصلي لد� األطفال المستفیدین م��را من عمل�ة الزرع یت�ع نفس مسار التطّور لد� 

ة نالح� حدوث ت�ادالت سر�ع –یت�حها جهاز الزرع  – یزة من التجر�ة السمعّ�ة�عد مّدة وجسل�مي السمع، و 

 الستعمالوالتي تعد هامة جّدا ألّنها �مثا�ة بدا�ة   Canoniqueالمناغاة تطّور في التصو�ت و : تتمّثل في

  .�ما أّنها تع�س صورة الوجهة التي س�سلكها الطفل و�طّور من خاللها �لماته األولى (Adult-like)المقاطع 

   :اإلنتاج الفونولوجي 3.9.3

تأثیرها على نوعّ�ة اإلنتاج استعمال جهاز الزرع القوقعي و وزمالئه �مّدة  (Tomblaine)دراسة  اهتمت

  ).سرد قّصة(الفونولوجي لد� األطفال خالل وضع�ات طب�ع�ة 

أكبر من عامین ونصف وأقل من س�ع (و نصف  سنوات 4طفال متوس� سّنهم  27راسة خّصت هذه الد

تّمت متا�عتهم لمّدة تتراوح بین ثمان�ة وعشر سنوات وقد وّضحت التطور المعتبر ) سنوات وأر�ع أشهر

هاز الزرع القوقعي ج استعمالوالمنتظم في نوعّ�ة إنتاج الفومینات وعددها خالل السنوات األر�ع األولى من 
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وفي السنة السادسة ��ون إنتاج . ثّم یتراجع هذا التطّور خالل الّسنة الخامسة والسادسة �عد إستعمال الجهاز

  .األطفال السامعین من نفس العمر السمعي الطفل األصم متمّیزا و متألقا و یتقارب من إنتاج

  :الجانب البراغماتي 4.9.3

لتجزم أّن مستو� التوز�ع المتوس� لمختلف أنواع الفعل  2012وآخرون سنة  (Julie Bierc)جاءت دراسة 

اللغو� لد� مجموعة من األطفال الذین �عانون من الصمم العمی� والمستفیدین من الزرع القوقعي لمّدة 

عامین یتقارب من مستو� األطفال سل�مي السمع من نفس الفئة العمر�ة حیث لوح� تفوقا في إستعمال 

لد� األطفال المستفیدین من الزرع القوقعي و أّن هناك تعادال في إنتاج طلب ) Assertifالتأكید (ت اإلث�ا

في حین حددت هذه الّدراسة اإلختالفات التي تكمن في إنتاج األطفال المستفیدین . الفعل و طلب المعلومة 

األطفال المستفیدین من الزرع  من الزرع القوقعي واألطفال سل�مي السمع حیث تنخفض فعالّ�ة الت�ادل لد�

القوقعي لمّدة عامین مقارنة �أقرانهم سل�مي السمع و�المقابل فهم یبدون نتائج تتضّمن العدید من الم�ادرات 

الموضوعّ�ة �أخذ أدوار الكالم مع ندرة ف�عدم اإلجا�ات �ما یبد� األطفال سل�مي السمع �ذلك ندرة في عدم 

  .زوا بإنتاج معتبر محفوف �الم�ادرات و أخذ أدوار الكالماإلجا�ات أثناء الت�ادل و تمیّ 

  :المیزانّ�ة العامة للزرع القوقعي 10.3

 Armand Trousseauلقد وقع إخت�ارنا على المیزان�ة المعتمدة من طرف فر�� الزرع القوقعي لمستشفى 

  :ب�ار�س و ارتأینا التطرق إلى أهم محاورهم
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  :الزرع القوقعيالمیزان�ة العامة قبل  1.10.3

 تسمح للوالدین �اإلستعالم عن م�اد� األولوّ�ة للزرع القوقعي وحددوده وأعراضه : المقابلة الوالدّ�ة

 .الجانبّ�ة عن الجراحة

 من خالل جهاز ق�اس سمعي أو من دونه: الق�اس السمعي. 

 األعراض �سمح �است�عاد اإلصا�ات �الّتعفن وال�حث عن : حنجرة - أنف -الفحص اإلكلین�ي أذن

 .المصاح�ة

 الفحص العصبي وال�صر� : إخت�ارات متخصصة في طب األطفال�. 

 Scanner   للتنبؤ بتشّوهات األذن الداخل�ة وتحدید العالقات الجراحّ�ة، في حین أّن التصو�ر �الرنین

 التهاب�عّد ضرور�ا في حاالت  IRM Labyrinthique et Cérébralالمغناط�سي الدماغي والمتاهي 

 .ا�ا وٕاصا�ات الجهاز العصبي المر�ز� السح

 تسمح بتقی�م القدرات اإلدراكّ�ة السمع�ة للتواصل وتحدد المستو� اللغو� للحالة : المیزان�ة األرطوفون�ة

 .و �مشار�ة األول�اء یتم وضع الخّطة العالج�ة

 األسرة في التكّفل �الطفل مساهميلمعرفة مد� : المقابلة النفسّ�ة. 

  البیداغوجي والمدرسيالمشروع. 

  :التقی�م األرطوفوني 2.10.3

 التقی�م األرطفوني قبل الزرع القوقعي: 

  الحر�ي والقدرة  االستقرارالمشار�ة في األنشطة والتفاعل مع الفاحص ومح�� (سلوك الطفل تقی�م

، الولوج ��ة الدق�قة والعامة، تحلیل الصور، نوع�ة الحر االستقالل�ةوالتر�یز، درجة  االنت�اهعلى 
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وقت طو�ل ألخذ  استغراقمن الحاالت غیر الطب�ع�ة �النمط�ة أو  االحت�ا�للرمز�ة و�جب 

 ).المعلومة

  یتعّل� �سلوك الّطفل السمعي في المح�� المعهود حیث یتم طرح أسئلة على (تقی�م سمع الطفل

 ).و تقی�م المستو� اإلدراكي مع أو دون معین سمعي MAISالوالدین من خالل 

 م الفهم اللغو� للطفلتقی�. 

 فوني �عد الزرع القوقعيو التقی�م األرط: 

 ستقبل بها الطفل المعلومة الصوت�ة و�عالجها بواسطة جهاز الزرع القوقعيالطر�قة التي  اخت�ار�. 

  الض��  الجّید للجهاز أمر ضرور�. 

  للتطّور المنتظرمالحظة التطّور اللغو� للطفا عبر الزمن �طر�قة تسمح �التأكد إن �انت مالئمة. 

هذه المیزان�ات تسمح �الحصول على أقصى قدر مم�ن من المعلومات �اإلضافة لتلك التي �سّجلها األول�اء 

من الطفل ووالد�ه وتقد�م  الزرع القوقعي على التواصل بین �لیجب تحدید وقع جهاز . في الح�اة الیوم�ة

  .النص�حة وشرح األهداف والتعلی� عن النتائج

 :األرطوفون�ة راتاالخت�ا 11.3

اإلدراك�ة التي تطب� على األطفال  واالخت�اراتاللغو�ة  االخت�اراتذا العنصر نتطرق إلى في ه

  .المستفیدین من الزرع القوقعي

 اللغو�ة االخت�ارات: 

اللغو�ة التي �م�ن تطب�قها مع األطفال المستفیدین من الزرع  االخت�اراتهذه المجموعة من 

  :القوقعي ندرجها في الجدول التالي
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  االخت�ارنوع   الِمؤّلف اسم  االخت�ار اسم

Gael-p Test     الفهم والتعبیر. 

  تحلیل قواعد اللغة قبل مستو�

  .الجملة

VOCIMI 

(Vocabulaire en image)  

   الفهم المفرداتي.  

EVIP 
(echelle de vocabulaire en 

image, Peadbody) 

   الفهم المفرداتي.  

O-52  

  

  

Khomsi   التر�یب اللفظي. 

 تقی�م إستراتیج�ات الفهم الشفهي.  

TCG 

)(expression  

  

Khomsi  

 التر�یب اللفظي. 

 القدرات التعبیر�ة المورفوتر�یب�ة.  

  

  

E.CO.S.SE  

  

Pierre Lecocq  

 التر�یب اللفظي. 

  التر�یبي المفرداتيالفهم.  

  

N-EEL  

  

Chevrie Muller  

 المهارات االلسن�ة. 

 إخت�ار اللغة الشفه�ة.  

  

L2MA  

  

Borel Maisonny  

 المهارات األلسن�ة. 

 غة الشفه�ة والمنطوقة، الذاكرة الل

  .واالنت�اه

  .اللغو�ة الخاصة �الزرع القوقعي االخت�ارات�مثل : )3/1(الجدول
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(Natalie Loundon, 2009: 43). 

هي الوسیلة المعهودة عالم�ا  Nottinghamل  « Speesh intelligibility»�النس�ة لتقی�م فهم الكالم فإّن 

  :تكون �اآلتيو 

 الكالم مفهوم مع وجود �عض الثغرات في الكلمات والطر�قة األولى المعتمدة للتواصل في : 1النوع

 .لغة اإلشارة

 عض الكلمات غیر مفهومة مع وجود �عض الثغرات الشفه�ةالكالم مفهوم لكن تبدو : 2النوع�. 

 الكالم مفهوما �النس�ة للسامع الذ� �عطي إهتماما و�ستعمل الطفل القراءة على الشفاه: 3النوع. 

 الكالم مفهوم �النس�ة للسامع المتعود على �الم الصمم: 4النوع. 

 الكالم مفهوم للجم�ع و�فهم الطفل ب�ساطة: 5النوع. 

 اإلدراك�ة االخت�ارات: 

اإلدراك�ة األجنب�ة التي تطّب� على األطفال المستفیدین من  االخت�اراتهذه المجموعة من 

 TEPPP اخت�ارالزرع القوقعي والتي على حد علمنا لم تكیف على البیئة الجزائر�ة ماعدا 

  .والذ� إتخذنا منه أداة لدراستنا

  TERMO : Tests d’évaluation de la reception du message oral par l’enfant.Busquet D, 
Descourtieu C. 

 MAIS : Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing impaired 
children Robbins AM, Renshaw JJ, Berry SW. 

 TEPPP : Test d’évaluation des perceptions et productions de la parole Vieu A, Mondain 
M, Sillon. 

 TAPS : Test of auditory percetion of speech for children.Some coupulational analyses of 
the PBK test. Meyer.TA,Pisoni DB. 

 Bonhomme Patate (Mr Potato Head Task) Robbins AM. 
 HINT : Hearing noise test. (adaptation française) Laroche C,Vaillancourt V, Melanson C 

et al. 
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 CD audiométrie vocale : 
 Listes cochléaire. Lafon. 
 Listes de mots monosyllabiques. Fournier. 
 Listes de phrases. Combescure. 
  Listes de phrases .Laroche C, Vaillancourt V, Melanson C etal.(HINT). 
 Les phrases du quotidien (Common phrases tests). 

 Listes pour enfant Boorsma. 

  :األصم الفهم لد� صعو�ات 12.3

  :ال��م الصمّ  �أطفالهن األمهات اتصال صعو�ات 1.12.3

 وجدن أنهن ذلك. أبنائهن مع تعاملهن في وصعو�ات، مشاكل عّدة من ال��م الّصمّ  األطفال أمهات تعاني

 الصم األطفال أمهات نجد لهذا .لمواجهته عمل�ا وال نفس�ا ال مه�أة، تكن ولم تتوقعنه لم واقع في أنفسهن

 �حتاجون  الذین أبنائهن مع تعاملهن في واإلحاطات والصعو�ات المشاكل من مجموعة في تتخ�طن ال��م،

 صعو�ة، األمر یز�د وما. أبنائهن مع للتعامل العلم�ة والطرائ� النصائح لهن �قدم أحد وال خاصة، عنا�ة إلى

  .واالجتماع�ة الماد�ة أوضاعهن وسوء لغالبیتهن، والثقافي العلمي المستو�  انخفاض

 ذو�  األطفال ألول�اء النصائح وتقد�م المساعدة �م�نهم الذین والخبراء األخصائیین في نقص هناك إذ

 جمع�ات توجد ال �ما. والخطأ المحاولة على و�عتمدون  یجتهدون  عادة فهم لهذا عموما، الخاصة اإلحت�ات

  .لهم والخبرات النصائح وتقد�م جانبهم إلى والوقوف ال��م، الصم األطفال أول�اء إلسناد مدن�ة

 وتوجیهاتهم أف�ارهم وٕا�صال أبنائهم فهم من ،االتصال طر�قة هي ال��م الصمّ  أول�اء یواجهها صعو�ات أهم

 أفراد بین المشاكل غالب�ة وأن واالجتماع�ة، المهن�ة المجاالت مختلف في االتصال أهم�ة تزایدت وقد .إلیهم

  .الحساس المجال هذا أهم�ة یؤ�د ما وهو االتصال سوء عن ناتجة المجتمع،
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 دراسة خالل من ال��م، الصمّ  األطفال أمهات منها تعاني التي الصعو�ات أهم إلى ال�حث هذا یتطرق 

 التعامل أسالیب حصر أجل من وذلك وأمهاتهم، بوهران، ال��م الصم مدرسة تالمیذ من عینة شملت میدان�ة،

 هذا على الضوء إلقاء أجل من الخاصة، االحت�اجات ذو�  وأطفالهن العاد�ات األمهات بین االتصال ومشاكل

  .الخصوص وجه على واألمهات عموما، األول�اء لمساعدة توص�ات اقتراح على والعمل المهم، الموضوع

  :ال�شر�  االتصال 2.12.3

 اللمس ،)العینین( ال�صر ،)األنف( الشم: في تتمثل حواس بخمس سخره و �شر�ا، �ائنا اإلنسان هللا خل�

 بین التعامل وأساس االتصال وسائل أ�س� و أهم وهي ،)اللسان( والكالم التذوق  ،)األذنین( السمع ،)الیدین(

  .األفراد

 اآلخر وال�عض علم، أنه على إل�ه ینظر فال�عض لالتصال، وشامل واحد مفهوم تحدید في العلماء اختلف لقد

 شعور�ا ال عفو�ا نشاطا تكون  وقد فن، أنه �عضهم �عتقد بینما دراسة، مجال أنه آخرون  و�ر�  نشاطا، �عتبره

 إنسان�ة، ظاهرة عن ع�ارة هو بل ذاك وال هذا ال االتصال، أن نوار بن صالح یر� . هادفا مخططا عمال أو

: 2004 نوار، بن صالح( إلیها ینتمي التي الجماعة داخل ذاته تحقی� �غ�ة ح�اته في اإلنسان إلیها �حتاج

118(.  

 تحقی� �غ�ة ح�اته في اإلنسان إلیها �حتاج إنسان�ة، ظاهرة عن ع�ارة هو االتصال أن" نوار بن صالح" �عرف

 إلى أف�اره عن اإلنسان فیها �عّبر التي العمل�ة تلك هو واالتصال(...).  إلیها ینتمي التي الجماعة داخل ذاته

  ).118 :2004 ،النور عبد صالح( علیها اإل�قاء أو اتجاهاتهم تعد�ال و فیهم التأثیر بهدف اآلخر�ن
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 تكو�ن بواسطته اإلنسان �ستط�ع دینام��ي، نظام هو االتصال �أن" بور�و ن��ول"و" أر�اند ر�شارد" یر�  بینما

 اللغة بواسطة وذلك. واألحاس�س العواطف و المعلومات أو األف�ار وت�ادل نقل �غ�ة آخر إنسان مع عالقات

". وغیرها والرسم الموس�قى أو واإل�ماءات �الحر�ات واإلشارات، الرموز من نظام طر�� عن الم�تو�ة الشفه�ة

 بین أو م�ملة، أخر�  بوسائل االستعانة أو لوجه وجها �حدث أن �م�ن االتصال" �أن القول یواصالن ثم

  .أخر�  وجماعة جماعة بین أو وجماعة شخص بین أو وشخص شخص

Bordeau, 1998 :13) (Richard Arcand et Nicole.  

 على شخصین بین واألف�ار المعلومات ت�ادل عن ع�ارة �أنه االتصال" حنفي الغفار عبد" �عّرف حین، في

 یتضح....أكثر أو شخصین بین یتم وأن الت�ادل حدوث: هو التعرف لهذا األساس�ة فالم�ونات. أكثر أو األقل

: وهي عناصر 3 تتضمن وهي واالستق�ال اإلرسال: هما اتجاهین ذات دینام��ة عمل�ة االتصال أن هنا من

     .المستقبل.  3  الرسالة. 2  الُمرسل. 1

  :�اآلتي هو الطفل عند ثنائ�ا نشاطا االتصال و��ون 

 هذه من نوعا هنا اللغة وتكون ) أصوات �لمات، حر�ات،( الفیز�ائ�ة الرموز �ستقبل :استق�الي نشا�. أ

  .االتصال عمل�ة تستعمل التي الفیز�ائ�ة الرموز

  .لها الدماغي التحلیل طر�� عن للرموز المقصود المعنى إدراك یتم حیث :تحلیلي نشا�. ب

 نوعین على �المه �قوم و عل�ه لغته فیبني االتصال، معنى تدر�ج�ا الطفل یدرك للكالم الثان�ة المرحلة وفي

  :اإلنساني االتصال من

 واللغو�  والعقلي الزمني عمره أو مستواه ذات من أطفال مع الطفل عالقة تكون  حیث أفقي اتجاه.  
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 میخائیل جورج( للطفل اللغو�  النمو مع زمن�ا مترافقة متینة، عالقة هنا العالقة تكون  عمود� اتجاه 

  ).35: 1981 �الس،

. اآلخر�ن مع العالقات تكو�ن اإلنسان �ستط�ع بواسطتها دینام���ة عمل�ة هو االتصال أن نستخلص هنا من

 عدیدة �طرق  و�تم األفراد بین االنفعاالت و والعواطف المعلومات ونقل التفاعل على العمل�ة هذه تعتمد

  ...�الشفرة خاصة رموز واستعمال الحر�ات و �الرأس واإل�ماء والكتا�ة �الصوت

 :االتصال أنواع 3.12.3

 والذ� حنفي الغفار لعبد تصنیف وهو أهمها، ذ�ر ��فینا أنه إال التصن�فات من العدید هناك أن رغم

  :في یتمثل

  :اللغو�  االتصال 4.12.3

 أش�ال أهم المحادثات وتعتبر �تاب�ا، أو شفو�ا إما الطرفین بین للمعلومات الت�ادل تم إذا لغو�ا االتصال ��ون 

 إل�الغها، الب�انات نماذج �مأل. المحادثات �عد الثان�ة المرت�ة في ف�أتي الكتابي االتصال أما. النوع هذا

 شفو�ة االتصاالت فهذه. والمطبوعات �النشرات أخر�  مستندات وأ� األسعار، قوائم التقار�ر، المذ�رات،

 والتأنیب النظر لفت حاالت في فعال�ة أكثر الشفو�  االتصال و�عتبر. والكلمات األلفا� استخدام على قائمة

  .واإلقناع األمور وحزم

  :اللغو�  غیر االتصال5.12.3

 أن العامة �عتقد �ما فل�س والشفو�، الكتابي االتصال بین الوس� المر�ز االتصاالت من النوع هذا �أخذ

 من أخر�  أنواع توجد بل األفراد، بین الم�اشر �االتصال الخاصتان الوحیدتان الوسیلتان هما والتخاطب الكالم

  :بینها
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 اإلنصات من �ستدل �طر�قة االتصال یخط� حیث لالتصال فعال أسلوب �عتبر :واإلنصات الس�وت. أ

 وجدهم و التالمیذ من مجموعة مع للتخاطب المعلم یدخل فعندما. نقل قد المقصد أن على والس�وت

 التالمیذ ینت�ه عندئذ شیئا �قول ال و) المنضدة فوق ( م�انه إلى یذهب فسوف - ال�عض �عضهم مع منشغلین

  ...حواره یبدأ أن قبل إنصاتهم ینتظر أنه یدر�ون  وس�وته، لوجوده

 إ�ماءة العینین، غمز �الوجه، �التعبیر - المعنى عن للتعبیر للمدخل هذا �ستخدم :الرأس وٕا�ماءة حر�ات. ب

 والحر�ات التعبیرات فهذه �الید، اإلشارات والغضب، �الدموع العاطفي التعبیر الصفیر، الكتفین، هز الرأس،

 ما، شيء فعل مثال التلمیذ من المعلم �طلب فعندما. الرسالة نقل على دلیل فهي البدن أو الجسد بلغة تسمى

  .مواف� غیر أو مواف� أنه على للداللة الحر�ات من نوع �أ� األخیر هذا یجیب فقد

 ���ف�ة عمل�ا الفرد فتعر�ف - للتخاطب اللجوء بدون  الرسالة لنقل الوسیلة هذه تؤد� :العملي التدر�ب. ج

 أو الفعلي األداء فإن آخر و�معنى - شفه�ا ذلك ب�ان أو له تعل�مات �تا�ة من أفضل هو آلة، وٕادارة تشغیل

 الذ� المتدّرب، �ه �قوم ما یراقب ومرشد موجه هو المدرب أو فالمعلم اتصال، وسیلة ذاته حد في العملي

  .المهام تلك أداء ��ف�ة یتعلم

  :االتصال معوقات 6.12.3

 تفاوت إلى یؤد� قد مما الكلمات داخل الرموز الستخدام نظرا العوائ� هذه تنتج :التعبیر�ة الحواجز 

 بین الشخص�ة في االختالفات إلى هذا و�رجع. المعاني من عدید إلى تؤد� قد أنها أ� المعنى، في

 . الثقاف�ة والخلف�ة والخبرة، األفراد،

 عل�ه هو �ما ومعان�ه ومقاصده �أ�عاده التنبؤ المستحیل ال�شر�  السلوك من �بیر جزء االتصال �عتبر

 بنظام �عرف �من یوجد ولن �الغیب، رجم فهو ذلك خالف یدعي ومن. ال�شر�ة النفس داخل الحال

 بین االتصال في اللغة أهم�ة لنا تتضح فعال�ة أكثر اتصاالت نحو محاوالت �لها ولكنها المثالي االتصال
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 وتعمل. جدیدة وجمل ��لمات اللغو�  رصیده وتزو�د وأف�اره نفسه عن للتعبیر �حاجة فالطفل األفراد،

. یوم�ا بتوظ�فها الطفل �قوم مقوماتن طر�� عن السل�مة اللغة وتلقینه مساعدته على والمدرسة األسرة

  .وظائفها ومجمل خصائصها في و�ذا وم�تو�ة، منطوقة من أش�الها في تختلف اللغة فإن وه�ذا

 �عتبر سمع�ا للمعوقین اللغة تعل�م أن على  األخصائیون  یختلف ال أنه (Quigey 1969) "�ولجي" بین لقد

 الشفهي أو اللفظي التواصل أن الشفه�ة الطر�قة أنصار و�ؤ�د. الصعو�ة �الغ �ان وٕان األهم�ة �الغ أمر

 الجزء وتنم�ة والكتا�ة القراءة مهارات تنم�ة خالل من وذلك المح�� مع اتصاال أكثر الصمم األشخاص یجعل

- 247: 1983 ،الرح�م عبد السید فتحي( السمعي والتدر�ب السمع�ة المعینات خالل من السمع، من المت�قي

248(.  

  :ال��م الصمّ  عند األدائي االتصال  7.12.3

. �عینها أهداف إلى ل�صل معتمد �ش�ل االتصال�ة تعبیراته تنو�ع على الطفل قدرة في األدائي االتصال یتمثل

 �عض تمثل الخاصة الیدو�ة الرموز من نظام وهي اإلشارة، لغة هو األدائي االتصال �أخذه الذ� والش�ل

  .ال�صر على �بیرا اعتمادا تعتمد للتواصل وسیلة اإلشارة لغة تعتبر المعینة، األف�ار أو المفاه�م أو الكلمات

 أو ش�ال ألنفسهم السمع في حادة بإصا�ات  (Miller 1980) "میلر" حسب المصابین، األشخاص أوجد �ما

 خاصة إشارة توجد عندما مفیدا ��ون  و األصا�ع، هجاء �طر�قة �عرف مما الیدو�، التواصل أش�ال من آخر

 الكتساب الطفل تهیؤ إن .معینة إشارة یجهل اإلشارات �عطي الذ� الشخص ��ون  عندما أو معینة، لكلمة

 أن العمل�ة الممارسة أظهرت وقد. الطفل لهذا النهائ�ة المرحلة �اختالف یختلف معینة، تواصل�ة مهارات

 المهارة هذه في فعال�ة ��تسبون  م�الدهم، منذ األصا�ع وهجاء اإلشارة للغة یتعرضون  الذین الصم األطفال

 یتعرضون  األطفال هؤالء أن هو ذلك في السبب ��ون  قد عادة. القراءة عاد� الطفل یتعلم مما أسهل ر�ما
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: 1983 ،الرح�م عبد السید فتحي( دائمة �صفة لها یتعرضون  أنهم �ما للغا�ة، م��ر وقت في الطر�قة لهذه

247 -248 .(  

 اختالفاً  تختلفان ،الشفاه على متشابهة تبدو مختلفة ��لمات الخاصة اإلشارات من للغا�ة قل�الً  عدداً  أن حیث

 لغة تعتبر �ما .العاد�ة الط�اعة في الكلمتین نر�  عندما ن�ّونها التي الذهن�ة الصور تختلف �ما �بیرًا،

 ال الطر�قة أن �ما رؤ�تها، علیهم السهل من ��ون  حیث السن، صغار لألطفال خاصة �صفة مالئمة اإلشارة

  .�سهولة اإلشارات التقا� السن، صغار الصم األطفال �ستط�ع. لتنفیذها دق�قاً  عضل�اً  تنس�قاً  تتطلب

 الحاد، النوع من السمع فقدان ��ون  عندما أنفسهم، عن التعبیر في جیداً  استخداماً  �ستخدمونها أنهم �ما 

 فإن السمع�ة، المعینات استخدام مع حتى. أمامه حوار في یدور الذ� الكالم فهم �ستط�ع ال الطفل أن لدرجة

 السمع في حاّدة بإصا�ات المصابون  األشخاص أوجد وقد. الفعال للتواصل أخر�  طرقاً  یجد أن الطفل على

 الیدو�، للتواصل ومساندة تعضیداً  �عطي وما .السنین عبر الیدو�  التواصل أش�ال من آخر أو ش�الً  ألنفسهم

 أو معینة، لكلمة خاصة إشارة توجد ال عندما مفیداً  األصا�ع هجاء ��ون . األصا�ع هجاء �طر�قة عرف ما

 هجاء من القدر فإن حال، أ� على. معینة إشارة یجهل اإلشارات، �عطي الذ� الشخص ��ون  عندما

  .نفسه الشخص على وتتوقف فرد�ة مسألة التواصل عمل�ة في �ستخدم الذ� األصا�ع

 للتعبیر األ�عاد، نطاق في مختلفة اتجاهات في الحر�ة تستخدم إذ اإلشارة، للغة م�ان�اً  نطاقاً  هناك أن �ما

 �میز لما أو الطب�ع�ة، في موجود هو لما تقلیداً  تكون  ما غال�اً  اإلشارات وهذه. معینة نحو�ة دالالت عن

 ال�سر�  الید ومد الجبین على الرأس �اتجاه ال�منى الید س�ا�ة فإشارة �ارزة، میزات من واألسماء األش�اء

 للداللة الرأس �اتجاه ستكون  العروس اسم على تدل التي واإلشارة  الهدوء، على للداللة األ�من الكوع لتالمس

  .اإلكلیل على
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  :خالصة

لقد تطّرقنا في هذا الفصل إلى تحدید الصمم الذ� �ستلزم عمل�ة الزرع القوقعي ثم قمنا �شرح شروطها 

تعّرضنا إلى أهم الخصائص اللغو�ة عند األطفال الضرور�ة والتي ستتّوفر حتما في عّینة دراستنا، �عدها 

المستفیدین من الزرع القوقعي قصد تكو�ن ف�رة عامة عن هذه الفئة لكننا قّدمنا لمحة موجزة عن اإلدراك 

الفونولوجي ألننا خّصصنا لها فصال �أكمله إذ أّنها تش�ل  الحجر األساسي لبناء دراستنا وفي األخیر أشرنا 

  .فوني مع هذه الحاالتو التي �سلكها األخصائي األرطإلى أهم الخطوات 

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

 

 

جـــــــــــــــــــــــانبال  

التطــــب�قي   
 



 

 

 

:فصل الرا�عال  

جراءات المنهج�ة اإل

 للدراسة 



 اإلجراءات المنهج�ة للدراسة :الفصل الرا�ع

 

 مجاالت الدراسة اإلستطالع�ة  

 األساس�ة عینة الدراسة  

 األساس�ة منهج الدراسة  

 األساس�ة حدود الدراسة 

 األساس�ة أدوات الدراسة 

 لجودانف عرض وتحلیل نتائج اخت�ار رسم الرجل ل 

  تقد�م البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال بناء و

 الخاضعین للزرع القوقعي

 تح��م محتو� البرنامج 

 إخت�ار  عرض وتحلیل نتائج الق�اس القبلي وال�عد�o52  لعبد الحمید خمسي

 ب�ار�س فرنسا 1987لتقی�م التر�یب اللفظي وٕاستراتیج�ات الفهم الشفهي سنة 

 على األطفال الخاضعین للزرع القوقعي
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  : تمهید

الفعلي لدراستنا، سنعرض خالله إلى ض�� إجراءاتها بداء من  صبو إلى التحقی�ن في هذا الفصل التطب�قي

مع طرح المنهج العلمي الذ� اعتمدنا عل�ه إلى الحدود الم�ان�ة والزمان�ة وال�شر�ة وجم�ع األدوات المستعملة 

تحلیل نتائج األدوات المستعملة في الدراسة و  ،وصدق المح�مین التي وجهناها ضمن الدراسة الصعو�ات

  .تحل�ال إجرائ�ا في ضوضاء الفرض�ات للوصول إلى النتائج المقترحة

  : الدراسة اإلستطالع�ةمجاالت  1.4

  

فرع�ة �قوم بها ال�احث �محاوالت استكشاف�ة تمهید�ة قبل أن ینخر� في �حثه األساسي،  اإلستطالع�ة دراسة

, فرج(حث األساسي الذ� ینو� الق�ام �ه حتى �طمئن إلى صالح�ة خطته وأداواته ومالئمة الظروف لل�

 : وف�ما یخص الغرض من الدراسة االستطالع�ة یتمثل في تحقی� األهداف التال�ة ، )328:  1993

 فرد 24 أفراد العینة .  

 ض�� عنوان الدراسة و متغیراتها. 

 استكشاف میدان الدراسة األساس�ة. 

 التعرف على الصعو�ات التي قد یتعرض لها ال�احث لیتفاداها في الدراسة األساس�ة . 

 التعرف على أدوات ال�حث و قدرتها على ق�اس المتغیرات محل الدراسة. 

 اإللمام �التصور الشامل لل�حث. 

 التدرب على تصح�ح خطوات ال�حث إلجراء الدراسة األساس�ة. 

 التعرف على أفراد العینة.  

  :عینة الدراسة اإلستطالع�ة 1

 6طفال تتراوح أعمارهم بین  24من تتألف وقع إخت�ارنا على فئة األطفال المستهدفین من الزرع القوقعي  

   .سنوات 4سنة �حیث إستفادوا من الزرع في سن یتراوح بین عامین و 14و 
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 :تعر�ف �المؤسسة التي تمت بها الدراسة اإلستطالع�ة 2

مدرسة األطفال المعوقین سمع�ا، هي إحد� مؤسسات التر��ة والتعل�م المتخصصة لألطفال أجر�نا الدراسة �

مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع إدار� تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة و�االستقالل المالي أنشئت المعوقین  وهي 

و�انت  06/09/208المؤرخ في  282 – 08مدرسة األطفال المعوقین سمع�ا �موجب المرسوم التنفیذ� رقم 

  .2010ف�فر�  14تسمیتها مدرسة صغار الصم، غلیزان فتحت أبوابها رسم�ا لألطفال الصم یوم 

  

 : األساس�ة الصعو�ات التي وجهناها أثناء الدراسة  3

  نظرا لضی� الوقت لم نتم�ن من إلمام المعلومات �ش�ل دقی� حیث أن البرنامج األرطفوني یجب أن

 .�عرض �أدق الصفات

  لم تسمح لنا الفرصة بجمع �م �افي من أفراد العینة الخاضعین للزرع القوقعي ألن هذا النوع من

 .شر عبر التراب الوطني حیث یتطلب جانب ماد� أكثرالعینة قلیل ومنت

 المراجع وجدنا صعو�ة �بیر في جمع المراجع عر��ة �انت أو أجنب�ة ة نظرا لقل. 

  وفي األخیر �ان المش�ل الكبیر في تحلیل النتائج بواسطة برنامج الحاسو�يspss  حیث لم نجد أ��

 .دعم

  فوني �ش�ل دقی� و حاالت خاضعة للفحص األرط 10وجود فئتین من العینة تتألف األولى من 

   .ل�س لها  متا�عة أرطوفون�ة جیدة حاالت 4والثان�ة من   

  مصاح�ة مما أد� إلى صغر حجم العینة اضطرا�اتوجود. 

 

  : األساس�ة عینة الدراسة 2.4

 6أعمارهم بین طفال تتراوح  14من تتألف وقع إخت�ارنا على فئة األطفال المستهدفین من الزرع القوقعي 

سنوات  4سنة إستفادوا من الزرع في سن یتراوح بین عامین و 9.63سنة �حیث متوس� العمر هو 14و 

  .سنة 3.07ومتوس� الزرع هو
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 :معاییر إخت�ار العینة  -

ضطرا�ات واست�عدنا �ل اإل زرع قوقعي أحاد� الجانبالذین یتمیزون ب طر�قة إخت�ار العینة قصد�ةأخذنا 

عند ال�عض مصحو�ة  طر�قة التواصل شفه�ةأما  �إعاقة العقل�ة وهذا بتطبی� إخت�ار رسم الرجلمصاح�ة ال

   .بلغة اإلشارات

 

  : عینة ال�حث  �مثل) 4/1(رقم  جدولال

  سن الزرع القوقعي  الجنس  تار�خ الم�الد   الحاالت  الرقم

  سنتین ونصف  ذ�ر  21/01/2007  ع. س   01

  سنتین  ذ�ر  04/04/2005  ب.  م  02

  سنوات 4  ذ�ر  19/12/2008  ع. ع   03

  أشهر 4سنتین و  ذ�ر  12/07/2008  أ. ع   04

  أشهر 5سنوات و 3  ذ�ر  30/07/2007  م. ت   05

  سنتین  ذ�ر  22/05/2003  أ. ش   06

  سنوات4  ذ�ر  14/06/2010  ن. ز  07

  سنوات وشهر�ن 3  ذ�ر  11/08/2005  س .ز  08

  أشهر 9سنتین و  أنثى  15/12/2008  و  .س  09

  سنوات 4  أنثى  09/09/2007  ف. د  10

  سنوات 4  أنثى  05/06/2007  أ. ك   11

  سنتین ونصف  أنثى  15/11/2005  ح. ب   12

  سنتین  أنثى  27/04/2009  �. ز  13

  سنوات  4  أنثى  20/12/2004  ق. ل   14

  

  : منهج الدراسة األساس�ة   3.4

  . إن موضوع دراستنا فرض علینا اللجوء إلى المنهج التجر�بي وهذا للوصول إلى النتائج التي نرجوها - 

�عتبر هذا المنهج أقرب مناهج ال�حوث لحل المشاكل �الطر�قة العلم�ة و التجر�ب سواء تم في حیث  - 

ات والعوامل المعمل أو في قاعة الدراسة أو في أ� مجال أخر هو محاولة لتح�م في جم�ع المتغیر 
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حیث تقوم ال�احث بتطو�عه أو تغییره بهدف تحدید وق�اس تأثیره في ...األساس�ة �استثناء متغیر واحد

العمل�ة، �عتمد المنهج التجر�بي علي التح�م في الظروف والشرو� التي تسمح بإجراء تجر�ة من 

   ).60: عمار بوحوش ( خالل المالحظة المنظمة

  :األساس�ة حدود الدراسة  4.4

 :الحدود الم�ان�ة  .1

التي تحتو� على قسم خاص �األطفال ، اإلبتدائ�ة لسي رضوانمدرسة � األساس�ة أجر�نا الدراسة

طفال تتمر�ز بوال�ة  14طفال  أخذنا  24الخاضعین للزرع القوقعي من مختلف الوال�ات تحتو� على 

 .غلیزان أ� دمج جزئي 

 

  :الحدود الزمان�ة  .2

 15/02/2017-15/05/2017إجراءات ال�حث تم الق�ام �الدراسة اإلستطالع�ة منقبل البدء في 

للوقوف على الظروف التي یتم فیها إجراء ال�حث، أ�ضا للتعرف على مد� استعداد أفراد العینة للتعاون 

  .مع ال�احث

   : األساس�ة أدوات الدراسة 5.4

إلى جمع أقصى قدر من المعلومات التي من شأنها �ما أننا أنتهجنا المنهج التجر�بي فإننا �حاجة ماسة 

  :إثراء دراستنا ومن خالل الوسائل و األدوات التي یوفرها لنا هذا المنهج إعتمدنا على �ل من 

 : المالحظة  .1

فمن خالل أول لقاء لنا مع الحاالت قمنا بتسجیل �ل سلوك لفظي أو جسد� تبد�ه الحالة سواء عند تطب�قنا 

  ). بتحدید أثناء اإلج�ة على األسئلة أو أثناء الحوار التلقائي ( لإلخت�ار 

   :المقابلة  .2

رح أسئلة موجهة من خاللها تم�نا من جمع �م هائل من المعلومات الخاصة �الحاالت حیث أننا قمنا �ط

  .على أول�اء الحاالت في إطار جلسات عاد�ة
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 عرض وتحلیل النتائج: 

  : لجودانف عرض وتحلیل نتائج اختبار رسم الرجل ل 6.4

  : لجودانف یوضح نتائج اختبار رسم الرجل ل )4/2(رقم الجدول

  النس�ة المئو�ة  العمر العقلي   العمر الزمني   الحاالت

  119  12  10.03  01الحالة 

  108  13  12  02الحالة 

  136  11  08.03 03الحالة 

  111  09  08.09 04الحالة 

  110  10 09.09 05الحالة 

  083  11  13.11 06الحالة 

  131  08  06.10 07الحالة 

  099  11  11.08 08الحالة 

  136  11  08.04 09الحالة 

  110  10  09.07 10الحالة 

  098  09  09.10 11الحالة 

  117  13  11.05 12الحالة 

  112  09  08 13الحالة 

  099  12  12.04  14الحالة 

 

 حیث " الذ�اء" یتضح لنا أن �ل الحاالت ال تعاني من أ� مش�ل على مستو�  من خالل هذا الجدول

" 09"عند الحالتین " 136"درجة وأعلى " 06"عند الحالة رقم  83انحصرت نتائج العینة بین أدنى درجة 

  ".03"و

  :األطفال الخاضعین للزرع القوقعي البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد�تقد�م بناء و  7.4

 :شرو� البرنامج - 1

 اللغة المستعملة هي اللغة العر��ة و اللغة العام�ة الجزائر�ة الغر��ة لوالیتي غلیزان ومستغانم. 
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  نتاج اللغو� بنود لتنم�ة الفهم الشفهي و�ندین لتنم�ة اإل �6حتو� على خمسة أ�عاد فیها. 

  

 :المدة الزمن�ة للبرنامج - 2

لتطبی� هذا البرنامج على األطفال الخاضعین للزرع القوقعي لمرتین في األسبوع و  تتراوح المدة الزمن�ة - 

 .دق�قة 30مرة واحدة في الیوم حوالي 

 

 :امجتنق�� البرن - 3

 :  ��ون التنق�� �ما یلي - 

  اإلجا�ة خاطئة أو ناقصة نعطي وٕاذا �انت ) 1(�ل إجا�ة صح�حة تعطي نقطة واحدة

 ).0(صفر 

 
  . ن أجل تدو�ن �عض �لمات البرنامجعلى التنسیخ الفونیت��ي وهذا م اعتمدنا :لتنسیخ الفونیت��يا - 4

  

 : یوضح على أ� أساس بني هذا البرنامج) 4/3(الجدول رقم 

 

  البرنامج  مصدر  اسم ال�احث  الرقم

  جانب الفهم

نحن و �ر�مة   01

  . جراح

في القسم  طرفنا نحن والمختصةمن 

التأهیلي الخاص �األطفال الحاملین 

للزرع القوقعي مع موافقة األستاذة 

  .المؤطرة

مجموعة من األصوات منحصرة 

في أصوات وسائل النقل، 

الحیوانات، آالت موس�ق�ة و 

  .أصوات اإلنسان

في  2مذ�رة لنیل شهادة الماستر   حمود� أسماء   02

عة الهضاب تخصص أرطوفون�ا جام

سطیف، دراسة اإلدراك الفونولوجي  2

للمصوتات و الصوامت عند الطفل 

المستفید من الزرع القوقعي الناط� 

  .�2014/2015اللهجة السطا�ف�ة 

�لمات الموجودة في اخت�ار 

لوحة أخضنا  17الصوامت یوجد 

الصوامت المالئمة �اللغة الدارجة 

الخاصة �الغرب الجزائر� المتمثلة 

: ام اللوحات التال�ةفي أرق

1،2،3،4،5،7،8،13،15،17.  
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من طرفنا مع موافقة األستاذة   . نحن  03

المؤطرة من قسم التأهیلي الخاص 

  . �األطفال الحاملین للزرع القوقعي

 20مجموعة من الصور عددها 

صورة �ل لوحة فیها أر�عة صور 

فیها واحدة یبدأ اسمها بنفس بدا�ة 

  .صوت اسم الصورة األولى

موقع إنترنت   04

خاص �علم 

النفس 

  .واألرطوفون�ا

اخت�ارات اإلدراك�ة السمع�ة وال�صر�ة 

موقع أنترنت مع موافقة األستاذة 

  .المشرفة

تذ�ر �عض الكلمات ینط� 

الفاحص الكلمات لكل صف دون 

تكرار �فاصل ثانیتن �عد الفاحص 

صفوف اللوحة  �10حتو� على 

تتكون من �لمتین  واللوحة  3،2،1

�لمات  3تتكون من  6،5،4

 4تتكون من  10،9،8،7واللوحة 

  .�لمات

اخت�ار شوفر�   05

  .موالر

أخذنا ف�رة هذا البند من البند 

  .االحتفا� له �موافقة المشرفة

 10مجموعة من األرقام تتكون من 

فیها رقمین  3،2،1لوحات اللوحة 

أرقام و  3تتكون من  6،5،4و

 4تتكون من  10،9،8،7اللوحة 

  .أرقام

 PECSبرنامج   06

  .نللمتوحدی

أخذت الف�رة من هذا البرنامج �موافقة 

  .األستاذة المشرفة

مجموعة من األوامر یجب على 

الطفل فهمها والق�ام بها وتتكون من 

  .أومر 10

  جانب اإلنتاج

اخت�ار ساكس   07

  .لتكملة الجمل

أخذت الف�رة من هذا االخت�ار 

  .�موافقة األستاذة المشرفة

جمل �س�طة غیر  10یتكون من 

  .م�تملة

اخت�ار شوفر�   08

  .موالر

أخذت الف�رة من هذا االخت�ار 

  .�موافقة األستاذة المشرفة

قصة : قصص وهي 3یتكون من 

الدراجة الهوائ�ة، قصة الغرس، 

  .قصة أالم الضرس
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   :المقترح لبرنامجا - 5

 :  جانب الفهم - 1

  :ال�عد األول 

  .األصواتتمییز : البند األول 

 .تأهیلي لقسم الزرع القوقعيمجموعة من األصوات مأخوذة من برنامج  :األدوات  -

   .نقطة لكل إجا�ة صح�حة :التنق��  -

 .تنم�ة التمییز السمعي :الهدف منه  -

  :عل�ه أن یتعرف على الصوت الذ� �سمعه و تلو� األخر�  ةحدا�ستمع الطفل إلى هذه األصوات و  -

  مواء قطةصوت   6    صوت طفل ی��ي  1

  صوت قطار  7    صوت جرس  2

  صوت ن�اح الكلب  8    صوت س�ارة  3

  صوت طبل  9    صوت غیتار  4

  صوت عصفور  10    صوت الراشد  5

  

  . تحدید الصوامت :البند الثاني 

  .�لمة 20حوالي مجموعة من الكلمات  :األدوات  -

  . نقطة لكل إجا�ة صح�حة :التنق��  -

       .السمعي تنم�ة التمییز :الهدف منه  -

على  اتالكلمبإعادة تذ�ر  معلى الطفـل أن �قو ، و  ینط� الفاحص أزواج الكلمـات على التعاقب -

  : التوالي 

1  ţ   as ŗ    / as   6  ful  /  mul 

2  jad   /   xad   7  daŗ  /  faŗ 

3  kes  /  fes   8  tut  /  ħut 

4  šmuع  /  dmu9   ع  šħam  /  lħam 

5  sif  /  nif   10  sbaع  /   šmaع 

   .مطلوب تس�ین الحرف األخیر عند النط�:  مالحظة -
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  .تحدید الصوائت :البند الثالث 

 .صورة 20مجموعة من صور عددها  :األدوات  -

 .نقطة لكل إجا�ة صح�حة :التنق��  -

  .اإلدراك الفونولوجي للصوامت :الهدف منه  -

 :سم الصورة التي على ال�مین إسمها بنفس بدا�ة صوت إالصورة التي یبدأ عین  -

  

 .سم�ة_ أفعى _ صندوق _ س�ارة  .1

 .سیف_ شجرة _ ثعلب _ شمعة  .2

 .أرنب_ ساعة _ نخلة _ أسد  .3

 .تفاح_ حصان _ عقرب _ علم  .4

 .ضفدع_ �رة _ دجاجة _ �رسي  .5

 

  :ال�عد الثاني 

   . تذ�ر الكلمات: البند األول 

 . �لمة 31تتكون من  مجموعة من الكلمات :األدوات  -

   .�ل إجا�ة صح�ح�ة نعطیها نقطة  :التنق��  -

  مهارة التذ�ر السمعي تنم�ة :الهدف منه  -

 ثان�ة بین �ل �لمـة، وعلى ) 2(ینط� الفاحص �لمـات �ل صف دون تكرار �فاصل  -

  : الفاحص �أ� ترتیبالطفل أن ینطقها �عد 

              رجل  -   قطة  1

              ظفر  -   ��س  2

              �تاب  -   جرس  3

          قدم  -   �صل  -   قلم  4
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          �لب  -   نحل  -   �رة  5

          شهر  -   ماء  -   طحین  6

      طر��  -   حذاء  -   مطبخ  -   ذراع  7

      مسمار  -   غذاء  -   حزام  -   مخزن   8

      شاطئ  -   إص�ع  -   شر��  -   قارب  9

      ساعة  -   علم  -   نخلة  -   س�ارة  10

   

  . التعداد الرقمي : ند الثانيالب

 . رقم 31تتكون من  مجموعة  من األرقام غیر متسلسلة :األدوات  -

  .�ل إجا�ة صح�ح�ة نعطیها نقطة : التنق�� -

  على الطفل أن  ثان�ة بین �ل رقم و) 2(�فاصل " دون تكـرار " ینط� الفاحص األرقام  -

    : بنفس الترتیب ینطقها �عد الفاحص و       

  

1  

2  

3  

  

4  

5  

6  

  

7  

8  

9  

10  

  

5 – 2   

6 – 4   

3 – 1   

  

7 – 4 – 9   

6 – 9 – 5   

2 – 6 – 9   

  

8 – 3 – 9 – 4   

5 – 1 – 7 – 3   

3 – 8 – 4 – 9   

4 – 2 – 7 – 3   
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  .تعز�ز مهارة إستق�ال و تفسیر السلوك: ال�عد الثالث   

 .أوامر 10 مجموعة من األوامر والتعل�مات تتكون من :األدوات  -

  . �ل إجا�ة صح�ح�ة نعطیها نقطة :التنق��  -

  .التفسیر السمعي للمعلومات :الهدف منه  -

 :یقوم الطفل بتنفیذه عن طریق الحركة التي تبین فھمھ  ، و یعطي الفاحص أمراً  -

 

  ) أوامر ( تعل�مات مجموعة ال

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

  قف

  

  اقفز ألعلى

  

  ارفع یدیك 

  

  اذھب إلى الشباك 

  

  اغلق الباب 

  

6  

  

7  

  

8  

  

9  

  

10  

  

  اجلس 

  

  افتح الكتاب 

  

  اغلق الكتاب 

  

  خذ ورقة وقطعھا الى نصفین 

  

  خذ قلم رصاص من الصندوق وارسم شخصاً 

  

 :جانب اإلنتاج   -2

  .تكملة الجمل ال�س�طة :ال�عد الرا�ع 

 .جمل أو ع�ارات غیر م�تملة 10:األدوات  -

  . �ل إجا�ة صح�حة نعطیها نقطة :التنق��  -

  .السمعي الصوتيالترا��  :الهدف منه  -
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 .ویطلب من الطفل أن یكمل شفاھة بالكلمات المناسبة... یقرأ الفاحص العبارة  -

  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

  ... أنا أجلس على الكرسي، وأنام على 

  ... العصفور یطیر في الھواء، والسمكة تسبح في 

  ... في یدي أصابع وفي رأسي 

  ... الحدید ثقیل، والریش 

  ... آكل من الطبق، وأشرب من 

  .... األرنب سریع، والسلحفاة 

  ... المقص یقص، والقلم 

  ... القھوة مرة، والسكر 

  ... أقرأ في الكتاب، وأكتب في 

  ...ألعب في الحدیقة، وأدرس في 

  

   .روا�ة القصص: البند الخامس

 .قصص �ل قصة فیها أر�عة أحداث 3 :األدوات  -

  .نقطة لكل سرد صح�ح :التنق��  -

  .ة مهارة الفهم و اإلنتاج الشفهيتنم� : الهدف منه  -

�ل الدالالت مع �عضها  �طلب الفاحص من المفحوص وصف أو شرح �ل حدث على حدا ثم ر�� -

     .ل��ون قصة

 .قصة حادث الدراجة الهوائ�ة .1

 .قصة الغرس .2

 .قصة آالم الضرس .3
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  : البرنامجمحتو� تح��م  8.4

 تو� صدق المح:                                                              

، وهم أساتذة ) 06( ، تم عرضه على مجموعة من المح�مین عددهم بناء البرنامج في صورته المقترحة�عد  

جامعیین ومختصون من مختلف التخصصات في مجال علم النفس واالرطوفون�ا ودراجاتهم العلم�ة بین 

   .والماجستیرالد�توراه 

مرت مرحلة تح��م البرنامج �عدة إجراءات للتأكد من صالحیته ومالئمته للهدف الذ� وضع من اجله ، ولهذا 

استخدمنا تح��م البرنامج للتحق� من نجاعته ، ف�عد إعداده في صورته األولى ، تم عرضه على عدد من 

  : ي البرنامج المقترح وهذا من حیثفاألساتذة جامعة عبد الحمید ابن �اد�س وهذا إلبداء رأیهم 

  مضمون البرنامج.  

 سیر خطوات البرنامج.   

 أهداف البرنامج.  

  مد� مالئمة الزمن المتاح لكل بند أو مستو�.   

 الرقم  الموضوع  نس�ة االتفاق

 01 مضمون البرنامج 90%

 02 سیر خطوات البرنامج 100%

 03 أهداف البرنامج 95%

 04 المتاح لكل بند أو المستو� مد� مالئمة الزمن  60%

 05 طر�قة الص�اغة لبنود البرنامج   89%
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 طر�قة الص�اغة لبنود البرنامج.   

  جدول یوضح نسب اتفاق األساتذة المح�مین على تح��م البرنامج ) 4/4(الجدول رقم 

.  

، والجدول یوضح نسب اتفاق األساتذة المح�مین بتح��م البرنامج وقد تفضل األساتذة المح�مین والمختصون 

  على تح��م البرنامج 

إلى %) 60(و�تبن لنا من الجدول أن الصورة المبدئ�ة للبرنامج قد حصلت على نس�ة اتفاق تتراوح بین 

فأكثر لإل�قاء على أ� موضوع دون تعدیل، أما الموضوعات التي %) 75(، وقد تم تحدید نس�ة %)100(

  یجب تعدیلها حسب اقتراحات المح�مین %) 75(حصلت على أقل من 

  : للبرنامج  الصورة النهائ�ة  -

�عد عرض محتو� البرنامج على المح�مین وعلى ضوء مالحظاتهم و اقتراحاتهم و�ذلك نسب االتفاق بینهم، 

  : تم إعادة ف�ما یلي

حسب ما تستلزمه طر�قة األداء، وهذا راجع إلى خصائص الطفل الخاضع  لالخت�ارتعدیل المدة الزمن�ة 

اإلش�ال حسب توج�ه المح�مین �حیث �انت النقطة المهمة التي للزرع القوقعي، �ما قمنا بتعدیل الص�اغة 

   .توقف عندها هل مح�م

ید خمسي لتقی�م التر�یب اللفظي لعبد الحم o52خت�ار إل عرض وتحلیل نتائج الق�اس القبلي وال�عد� 9.4

 .على األطفال الخاضعین للزرع القوقعي ب�ار�س فرنسا 1987هم الشفهي سنة الف وٕاستراتیج�ات

 : أدوات االخت�ار .3

  :یتكون االخت�ار من األدوات التال�ة

 دفتر �حو� أهم الخطوات التي یجب ان ت�اعها لتطبی� االخت�ار)manuelle.(  

 لوحة 52(دفتر ثاني یجمع �ل لوحات االخت�ار.(  

 06 موضوعات البرنامج  100%



  للدراسة المنهج�ة اإلجراءات:                                                            الفصل الرا�ع   

 

115 
 

 ورقة التنق�� التي یتم من خاللها تسجیل إجا�ات الطفل الخاصة ��ل استراتیج�ة وهي ع�ارة عن ورقة 

  :مزدوجة مقسمة على النحو التالي ونجد

  الصفحة األولى تحتو� على معلومات خاصة �الطفل، إضافة الى قواعد حساب النقا� المحصل

  .علیها، ومخط� �ع�س مستو� الفهم الشفهي لكل حالة

  حادثة الموزعة على مختلف  52الصفحة الثان�ة و الثالثة توجد فیهما الجمل الخاصة بـ

 أعمدة، یتم تسجیل في �ل عمود العالمة المناس�ة  7وهي مقسمة الى . االستراتیج�ات

  العمود األول )L (و العمود الثاني)M-s (یتم فیهم تسجیل اإلجا�ة الخاصة © و العمود الثالث

  .�التعیین األول لكل استراتیج�ة

 العمود الرا�ع )D2 (جا�ات الخاصة �التعیین الثاني ان �ان التعیین خاطئ في یتم ف�ه تسجیل اإل

 . األول

 العمود الخامس )p ( یتم ف�ه تسجیل اإلجا�ات �عد التعیین األول و الثاني، ان �انت اإلجا�ات خاطئة

  .في الحالتین

 العمود السادس)AD1 (و السا�ع)AD2 ( یتم فیهما تسجیل اإلجا�ات في حالة ما اذا تعیین الصور ال

  ).aberrante (یتواف� مع المعنى المطلوب من طرف الفاحص 

  الصفحة الرا�عة و األخیر توجد فیها مخططات خاصة �التجانس الناتج حتى یتم�ن المختص من

 .معرفة نوع�ة السلوك الذ� �سلكه الطفل عند استعماله الستراتیج�ات الفهم في الوضع�ة الشفه�ة

 

  :التعل�مة

 4كد في البدا�ة من فهم الطفل لمعنى التعیین على اللوحة التي تحو� على یجب على الفاحص ان یتا

  :الموجودة في البدا�ة تستعمل للتدر�ب وتقدم للطفل على النحو اآلتي) O(صور، ولهذا فاللوحة 

  "أنا سأقوم �قراءة جملة ، و أنت عل�ك أن تشیر للصورة التي تتناسب  الجملة : سوف نقوم بلع�ة " 

  :مثال

 1-0  ت الصغیرة نالب" ارني الصورة."  
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 2-0  الرجل مر�ع الیدین " أرني الصورة."  

  .. "…أرني الصورة "  :و �التالي تكون التعل�مة العامة لالخت�ار على النحو التالي

  :یجب أن تعطى التعل�مة

 صوت عاد��.  

 دون إصرار أو إلحاح.  

 دون تغییر في حدة الصوت . 

 :التنق��

في حالة إجا�ة الطفل صح�حة في التعیین األول، وتوضع العالمة أمام إحد� الخانات (+) عالمةتعطى 

، وهذا حسب �ل استراتیج�ات أما في حالة اإلجا�ة الخاطئة، یتم وضع رقم الصورة )L, M-s, C(الثالث

  .التي أشار إلیها الطفل في الخانة المناس�ة

، وهي خاصة )D2(له فرصة ثان�ة، و یتم تدو�ن العالمة في الخانة إذا أخف� الطفل في التعیین األول، تعطى

  .�التعیین الثاني

  :و طر�قة حساب النقا�  - 

الموجودة داخل األعمدة الس�عة ، و�تم وضع (+) في المرحلة األولى ��في حساب عدد العالمات •

 ,L , M-s, C, D2 :النتیجة النهائ�ة في أسفل الورقة، و هذا تحت �ل عمود حسب الترتیب  التالي

p, DA1, DA2  

  :، وف� القانون التالي)s, C-L, M(هي حصیلة جمع نقا� األعمدة الثالث  :1Nالنقطة  •

N1=L+Ms +C 

المحصل علیها ) 2D(�اإلضافة الى النقطة) 1N(�م�ن التحصل علیها انطالقا من النقطة :2Nالنقطة  •

  :التالي  خالل التعیین الثاني، ثم �عد ذلك یتم تطبی� القانون 

N2=N1+D2 

یتم الحصول علیها بجمع �ل العالمات المحصل علیها في العمود الخاص بها، ل�طب� : pالنقطة  •

 :�عد ذلك القانون التالي 



  للدراسة المنهج�ة اإلجراءات:                                                            الفصل الرا�ع   

 

117 
 

P= p/52-N1*100 

الخاصة �التعیین األول و الثاني،  N1N,2یتم حساب هذه النقطة انطالقا من النقطتین : c-Aالنقطة •

  :یتم �عد ذلك تطبی� القانون التالي 

A-c =N2-N1/52-N1*100  

 

 :بتطبی� القانون �التالي  c-Aیتم حسابها انطالقا من نقطة: D-Cالنقطة •

C-D= 100-A-c-p   

  52عرض وتحلیل نتائج التطبی� القبلي الخت�ار Oلألطفال الخاضعین للزرع القوقعي.  

    : 52Oإلختبار  یوضحان نتائج التطبیق القبلي )4/5(الجدولین 

  

النق�      

  الحاالت
L M-C  C  D2  P  DA1  DA2  

  02  10  09  12  00  07  06  01الحالة 

  03  10  10  11  01  08  05  02الحالة 

  22  07  13  05  02  01  02 03الحالة 

  13  03  16  09  07  03  01 04الحالة 

  25  07  11  02  03  03  01 05الحالة 

  15  11  13  06  01  03  03 06الحالة 

  09  11  08  11  02  06  05 07الحالة 

  10  07  15  12  00  04  04 08الحالة 

  26  10  03  09  01  02  01 09الحالة 

  20  13  04  11  00  02  02 10الحالة 

  11  13  09  08  04  05  02 11الحالة 

  05  09  09  12  00  08  05 12الحالة 

  20  04  07  05  09  04  01 13الحالة 

  21  10  01  13  00  03  04 14الحالة 
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  النق�         

  

  الحاالت

N1= 

(L+MC+C) 

N2=  

(N1+D2) 

P= (P/52-

N1*100) 

A-C= 

(N2-

N1/52-

N1*100) 

C-D= 

(100-A-

C-P) 

  46.21  30.76  23.03  25  13  01الحالة 

  68.1  4.4  27.5  09  07  02الحالة 

  61.72  10.63  27.65  10  05 03الحالة 

  39.01  21.95  39.04  20  11 04الحالة 

  71.12  04.44  24.44  09  07 05الحالة 

  62.24  08.88  28.88  11  07 06الحالة 

  51.29  28.20  20.51  24  13 07الحالة 

  35.64  27.27  34.09  20  08 08الحالة 

  74.73  18.75  06.52  13  04 09الحالة 

  68.76  22.91  08.33  15  04 10الحالة 

  58.76  19.51  21.95  19  11 11الحالة 

  40.17  30.76  23.07  25  13 12الحالة 

  44.70  28.99  26.31  25  14 13الحالة 

  68.90  28.88  02.22  20  07  14الحالة 

  

وضح لنا النتائج المعروضة في الجدول أعاله أن األطفال حاملي الزرع القوقعي قد سجلوا نتائج ضع�فة جدا ت

) التعیین( علیها في بند �اإلخت�ار إذا أن �ل األطفال لم �ستط�عوا اإلجا�ةوذلك في جم�ع البنود الخاصة 

للمرة األولى وهذا ما تأكده النتائج المعروضة في الجدول وقد ت�اینت النتائج في مختلف اإلستراتج�ات حیث 

قوقعي من هنا یتبین لنا أن األطفال الخاضعین للزرع الو  ،35.64وأدنى نس�ة هي  74.76هي أعلى نس�ة 

لدیهم صعو�ة في الفهم الشفهي وهذا عند أغلب الحاالت ��ون لدیهم إستجا�ة وفهم متأخر وهذا �عد تكرار في 

   .طرح التعل�مة
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  52إلخت�ار نتائج التطبی� ال�عد� عرض وتحلیلO  

    : 52Oإلختبار  نتائج التطبیق البعدي یوضحان )4/6(الجدولین
  

النق�      

  الحاالت
L M-C  C  D2  P  DA1  DA2  

  09  11  08  12  01  06  05  01الحالة 

  03  10  10  11  01  08  05  02الحالة 

  18  04  08  06  09  04  01 03الحالة 

  10  10  13  07  01  03  02 04الحالة 

  24  12  03  09  04  02  01 05الحالة 

  22  13  04  09  04  02  01 06الحالة 

  15  11  13  06  01  03  03 07الحالة 

  02  10  09  11  01  07  06 08الحالة 

  28  11  03  06  00  03  01 09الحالة 

  22  10  01  12  01  03  03 10الحالة 

  18  12  08  09  00  03  02 11الحالة 

  14  11  08  12  01  03  03 12الحالة 

  21  05  07  05  09  03  00 13الحالة 

  24  09  02  10  00  01  05 14الحالة 

  

  النق�         

  

  الحاالت

N1= 

(L+MC+C) 

N2=  

(N1+D2) 

P= (P/52-

N1*100) 

A-C= 

(N2-

N1/52-

N1*100) 

C-D= 

(100-A-

C-P) 

  50  30  20  24  12  01الحالة 

  68.69  20  11.11  16  07  02الحالة 

  63.17  15.78  21.05  20  14 03الحالة 
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  56.53  15.21  28.26  13  06 04الحالة 

  75  18.75  06.25  13  04 05الحالة 

  68.89  20  11.11  16  07 06الحالة 

  57.79  13.33  28.88  13  07 07الحالة 

  47.38  28.94  23.68  25  14 08الحالة 

  81.25  12.5  06.25  10  04 09الحالة 

  81.25  26.66  02.22  19  07 10الحالة 

  63.84  19.14  17.02  14  05 11الحالة 

  55.57  26.66  17.77  19  07 12الحالة 

  70  12.5  17.5  17  12 13الحالة 

  73.93  21.73  04.34  16  06  14الحالة 

    

تبین أن األطفال الخاضعین  052أشهر قمنا بإعادة تطبی� اإلخت�ار  �4عد تطبی� البرنامج لمدة تتراوح في 

للزرع القوقعي قد أبلوا إستجا�ة حسنة وهذا حسب نتائج األخت�ار ال�عد� الذ� قمنا بتطب�قه حیث �ظهر تطور 

أما  10و 09عند الحالتین رقم  81.25واضح في جم�ع اإلستراتیج�ات الخاصة �اإلخت�ار، أعلى درجة هي 

  .  فهناك فرق بین اإلخت�ار القبلي وال�عد� 08م عند الحالة رق 47.38أدنى درجة فتمثلت في 

  

  :  خالصة

تم تحلیل الك�في للنتائج في التطبی� الفعلي ألدوات حیث  الشروعتم�نا من �عد تحدید إجراءات الدراسة 

القبلي و  52Oالمحصل علیها من األدوات المستعملة ف�انت نتائج البرنامج المقترح تبین صدقه ونتائج اخت�ار

  ).الفهم واإلنتاج(ال�عد� تبین فروق على مستو� الجانبین 

  

  

 



 

 

:الخامسالفصل   

عرض وتحلیل 

 النتائج إحصائیا 
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  : تمهید

مقدمة حول المقای�س المط�قة على هذه  أشرفت الدراسة على النها�ة من خالل هذا الفصل الذ� س�عطي

نتائج الدراسة تحل�ال إحصائ�ا  لعینتین مترا�طتین فأظهرت tالعینة من صدق االتساق الداخلى و إخت�ار 

  .للبرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الخاضعین للزرع القوقعي

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االست�انةو  Reliability Coefficientمعامل الث�ات  1.5 

االست�انة على نفس العینة في نفس �قصد بث�ات أداة الق�اس أن �عطي النتائج نفسها إذا أعید تطبی� 

 :الظروف و�تم ق�اسه بثالث طرق 

  

  ٕاعادة االخت�ار و  االخت�ار: الطر�قة األولى  )1

یتم في هذه الطر�قة تطبی� االست�انة على عینة استطالع�ة مرتین بینهما فارق زمني مدته أسبوعان ثم 

�انت معامل االرت�ا� مرتفعا فان هذا حساب معامل االرت�ا� بین إجا�ات المفحوصین في المرتین، فإذا 

  .��ون مؤشرا على ث�ات االست�انة و�التالي على صالح�ة ومالئمة هذه االست�انة ألغراض الدراسة

  :الث�ات عن طر�� التجزئة النصف�ة )2

حیث یتم تجزئة فقرات االست�انة إلى جزأین، الجزء األول �مثل األسئلة الفرد�ة والجزء الثاني �مثل األسئلة 

بین درجات األسئلة الفرد�ة ودرجات األسئلة الزوج�ة ثم تصح�ح )  r( الزوج�ة ثم �حسب معامل االرت�ا� 

  : معامل االرت�ا� �معادلة بیرسون براون �التالي 

   Reliability Coefficient  = r

r

1

2
    

  معامل ث�ات �رون�اخ الفا )3

والذ� من خالله نحسب معامل التمییز  SPSSیتم حساب معامل ث�ات ألفا �رون�اخ �استخدام برنامج 

  .لكل سؤال حیث یتم حذف السؤال الذ� معامل تمییزه ضعیف أو سالب

  قصد �االتساق الداخلي ألسئلة االست�انة هي قوة االرت�ا� بین درجات �ل مجال ودرجات أسئلة�

والصدق ب�ساطة هو أن تق�س أسئلة االست�انة أو االخت�ار ما وضعت لق�اسه أ� �ق�س االست�انة الكل�ة، 

 .فعال الوظ�فة التي �فترض انه �ق�سها

 اإلخت�ار اإلحصائي لعینتین مرت�طتین
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  :لعینتین مرت�طتین t-testاخت�ار  2.5

بین متوسطي عینتین  �Significanceستخدم هذا النوع للح�م على داللة الفروق ومعنو�تها 

، مثل اخت�ار داللة الفروق بین متوس� أداء الموظفین قبل التدر�ب Correlated Dataمرت�طتین 

حول متوسطین ) ت(ولغرض توض�ح ذلك إل�ك هذا العرض الموجز لخطوات اخت�ار .  و�عد التدر�ب

  .رغیر معلومین وأن حجم العینة صغیمرت�طین على افتراض أن ت�این المجتمع  و 

 

یوضح خطوات اخت�ار الفرق بین متوسطین مرت�طین �استخدام المختبر اإلحصائي  جدول وضع للمثل

  .على افتراض أن ت�این المجتمع وغیر معلومین، وأن حجم العینة صغیر) ت(

 :ولتوض�ح ما ورد في الجدول الساب� دعنا نتناول هذا المثال 

أراد �احث أن �عرف أثر برنامج التدر�ب الص�في في المیدان على أداء الطالب وتحصیلهم في �ل�ة 

العلوم اإلدار�ة، ولغرض تحقی� ذلك قام ال�احث �اخت�ار الطالب قبل و�عد البرنامج التدر�بي، ولكون نفس 

.  لطل�ة في �ال الق�اسینالطالب أخذوا االخت�ار�ن، فإن ال�احث یتوقع معامل ارت�ا� موجب بین تحصیل ا

ولغرض اخت�ار مد� داللة الفروق بین االخت�ار القبلي واالخت�ار ال�عد�، ال بد على ال�احث أن یتأكد من 

  :، وقد �انت النتائج التي تم التوصل إلیها �ما یلي  r = 0.46ق�مة االرت�ا� بین االخت�ار�ن والتي �انت 

  

طالب التحصیلي في الكل�ة �عد أخذ البرنامج التدر�بي �ان أفضل فهل تدل هذه الب�انات على أن أداء ال

 ؟ α  =0.05من أدائهم قبل أخذ البرنامج التدر�بي عند مستو� 

 :الحل 

  :سیتم اخت�ار الفرض�ات التال�ة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوس� تحصیل الطالب قبل و�عد البرنامج  :الفرض�ة الصفر�ة 

μ( التدر�بي 
1
=μ

2
 .(  

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوس� تحصیل الطالب قبل و�عد البرنامج  :الفرض�ة البدیلة 

μ( التدر�بي لصالح �عد البرنامج 
 1    ≥    

 μ
2

 (  

  α  =0.05:مستو� الداللة       

= 1- 100= واالخت�ار بذیل واحد، ودرجات الحر�ة   α   =0.05ق�مة مستو� الداللة   :منطقة الرفض 

   1.660=  الجدول�ة ) ت(، بذلك تكون ق�مة  99

 :تساو� ) ت(إذا ق�مة 
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في الترتیب ، ألن اإلشارة ل�س لها أ� 

 αعند مستو� داللة ) .1.660( 

نرفض الفرض�ة الصفر�ة ونقبل البدیلة، أ� أن للبرنامج التدر�بي تأثیر إیجابي على تحصیل 

في هذا المثال نعرض است�انه ط�قها المؤلف �االشتراك مع �عض ال�احثین  على معلمي وطالب الصف 

الثامن األساسي بهدف تقو�م �تاب الر�اض�ات المقرر علیهم حسب المنهاج الجدید الذ� أقرته وزارة 

  .مجال من مجاالت االست�انة

. اإلخراج –وسائل التقو�م  –عرض المحتو� والرسومات 

  . وقد اشتمل �ل مجال على عدد من الفقرات ولكن �ما أسلفنا سننتقي �عض الفقرات لالختصار والتسهیل
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Xفي هذه المعادلة ل�س هناك مانع من االبتداء بـ 
1

Xأو  
2

في الترتیب ، ألن اإلشارة ل�س لها أ�  

 تأثیر على النتیجة المتحصلة

( المجدولة   ) ت(أكبر من ق�مـــة ) 5.57(المحسو�ة 

نرفض الفرض�ة الصفر�ة ونقبل البدیلة، أ� أن للبرنامج التدر�بي تأثیر إیجابي على تحصیل 

   α  .05الطالب وأدائهم في الكل�ة وذلك عند مستو� داللة

  :نورد المثال التاليولتوض�ح ما تقدم سا�قا 

في هذا المثال نعرض است�انه ط�قها المؤلف �االشتراك مع �عض ال�احثین  على معلمي وطالب الصف 

الثامن األساسي بهدف تقو�م �تاب الر�اض�ات المقرر علیهم حسب المنهاج الجدید الذ� أقرته وزارة 

مجال من مجاالت االست�انة وللت�س�� انتقى ال�احث �عض األسئلة من �ل

عرض المحتو� والرسومات  –تناول االستب�ان جوانب أر�عة هما المحتو� 

وقد اشتمل �ل مجال على عدد من الفقرات ولكن �ما أسلفنا سننتقي �عض الفقرات لالختصار والتسهیل

            :الفصل الخامس

  

  

في هذه المعادلة ل�س هناك مانع من االبتداء بـ 

تأثیر على النتیجة المتحصلة

 :القرار 

  المحسو�ة ) ت(ق�مة

 =0.05 .  

  نرفض الفرض�ة الصفر�ة ونقبل البدیلة، أ� أن للبرنامج التدر�بي تأثیر إیجابي على تحصیل

الطالب وأدائهم في الكل�ة وذلك عند مستو� داللة

  

 

ولتوض�ح ما تقدم سا�قا 

في هذا المثال نعرض است�انه ط�قها المؤلف �االشتراك مع �عض ال�احثین  على معلمي وطالب الصف 

الثامن األساسي بهدف تقو�م �تاب الر�اض�ات المقرر علیهم حسب المنهاج الجدید الذ� أقرته وزارة 

وللت�س�� انتقى ال�احث �عض األسئلة من �ل.التعل�م الفلسطین�ة

تناول االستب�ان جوانب أر�عة هما المحتو� 

وقد اشتمل �ل مجال على عدد من الفقرات ولكن �ما أسلفنا سننتقي �عض الفقرات لالختصار والتسهیل
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المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� الداخلي على البرنامج االتساق صدق ق�اس  3.5

  .األطفال الحاملین للزرع القوقعي

 األول ال�عد  الداخلي اإلتساق صدق : 

 

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 14 4,43079 18,3571 األول البعد مجموع

 14 2,10311 7,5000 األول البند

 14 2,05555 6,9286 الثاني البند

 14 91687, 3,9286 الثالث البند

  
  
 
 

Corrélations 

 الثالث البند  الثاني البند األول البند األول البعد مجموع 

 األول البعد مجموع

Corrélation de Pearson 1 ,879
** ,890

** ,821
** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 

 األول البند

Corrélation de Pearson ,879
** 1 ,596

* ,618
* 

Sig. (bilatérale) ,000  ,024 ,018 

N 14 14 14 14 

 الثاني البند

Corrélation de Pearson ,890
** ,596

* 1 ,691
** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,024  ,006 

N 14 14 14 14 

 الثالث البند

Corrélation de Pearson ,821
** ,618

* ,691
** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,018 ,006  

N 14 14 14 14 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 الثاني ال�عد الداخلي اإلتساق صدق :  

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 14 2,49945 12,6429 اثاني البعد مجموع

 14 1,49908 5,3571 الرابع البند

 14 1,58980 7,2857 الخامس البند

  
  
 
 

Corrélations 

 الخامس البند الرابع البند اثاني البعد مجموع 

 اثاني البعد مجموع

Corrélation de Pearson 1 ,796
** ,821

** 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,000 

N 14 14 14 

 الرابع البند

Corrélation de Pearson ,796
** 1 ,309 

Sig. (bilatérale) ,001  ,282 

N 14 14 14 

 الخامس البند

Corrélation de Pearson ,821
** ,309 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,282  
N 14 14 14 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 الثالث لل�عد الداخلي اإلتساق صدق : 

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 14 1,38477 5,9286 الثالث البعد مجموع

 14 1,38477 5,9286 السادس البند

 

 
Corrélations 

 السادس البند الثالث البعد مجموع 

 الثالث البعد مجموع

Corrélation de Pearson 1 1,000
** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 14 14 

 السادس البند

Corrélation de Pearson 1,000
** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 14 14 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 الرا�ع لل�عد الداخلي اإلتساق صدق : 

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 14 1,15787 5,5714 الرابع البعد مجموع

 14 1,15787 5,5714 السابع البند

 

 
Corrélations 

 السابع البند الرابع البعد مجموع 

 الرابع البعد مجموع

Corrélation de Pearson 1 1,000
** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 14 14 

 السابع البند

Corrélation de Pearson 1,000
** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 14 14 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 الخامس لل�عد الداخلي اإلتساق صدق : 

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 14 64621, 2,4286 الخامس البعد مجموع

 14 64621, 2,4286 الثامن البند

 

 
Corrélations 

 الثامن البند الخامس البعد مجموع 

 الخامس البعد مجموع

Corrélation de Pearson 1 1,000
** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 14 14 

 الثامن البند

Corrélation de Pearson 1,000
** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 14 14 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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یوضح صدق اإلتساق الداخلي أل�عاد البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� ) 5/1(الجدول 

 .األطفال الحاملین للزرع القوقعي

 

  الق�مة اإلحصائ�ة  معامل اإلرت�ا�  المتوس�  البرنامجأ�عاد 

  ) sing(** 0.01  4.43  18.35  ال�عد األول

 ) sing(** 0.01  2.49  12.64  ال�عد الثاني

 ) sing(** 0.01  1.38  5.92  ال�عد الثالث

 ) sing(** 0.01  1.15  5.57  ال�عد الرا�ع

 ) sing(** 0.01  0.64  2.42  ال�عد الخامس

  

 4.43= ومعامل اإلرت�ا� 18.35= متوس� ال�عد األول خالل المعالجة اإلحصائ�ة أنتبین من 

ومعامل  5.92= ومتوس� ال�عد الثالث 2.49= ومعامل اإلرت�ا� 12.64= ومتوس� ال�عد الثاني

ومتوس� ال�عد  1.15= ومعامل األرت�ا� 5.57= ومتوس� ال�عد الرا�ع 1.38= اإلرت�ا�

األ�عاد  كل منل singوتبین أن الق�م اإلحصائ�ة  0.64=ت�ا�ومعامل اإلر  2.42= الخامس

  . فنقول أن األ�عاد الخمسة لها داللة إحصائ�ة قو�ة 0.01أقل من الخمسة في البرنامج 

  

ق�اس الث�ات على البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الحاملین للزرع  4.5

  .القوقعي

  ث�ات ال�عد األول   

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,775 3 
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  ث�ات ال�عد الثاني  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,471 2 

 

 ث�ات ال�عد الثالث و الرا�ع و الخامس  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,093 3 

 

أل�عاد البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال  یوضح الث�ات) 5/2(رقمالجدول 

 الحاملین للزرع القوقعي

 

  )الث�ات(آلفاكروم�اخ   عدد البنود  األ�عاد

  0.77  بنود 3  ال�عد األول

  0.47  بندین  ال�عد الثاني

  بند  ال�عد الثالث

  بند  الرا�ع ال�عد  0.093

  بند  ال�عد الخامس

 

ومعامل الث�ات ) %77(�عادل  0.77= تبین من خالل المعالجة اإلحصائ�ة أن معامل الث�ات لل�عد األول

�عادل  0.093= والرا�ع والخامس ومعامل الث�ات لل�عد الثالث%) 47(�عادل  0.47= لل�عد الثاني

)%09.(  
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على   052الق�اس الفهم الشفهي القبلي وال�عد� إلخت�ار (  لعینتین مترا�طتین tإخت�ار تطبی�  5.5

  ).األطفال الخاضعین للزرع القوقعي 

 

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
 1,11803 4,18330 14 7,5000 القبلي اإلختبار

 1,10798 4,14570 14 7,4286 البعدي اإلختبار

 
 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 000, 998, 14 البعدي اإلختبار & القبلي اإلختبار 

 
 

 .لعینتین مترا�طتین في التطبی� القبلي وال�عد� Tیوضح نتائج إخت�ار  )5/3(رقم الجدول

 

اإلنحراف   المتوس�  052إخت�ار

  المع�ار� 

الخطأ 

  المع�ار� 

t  الق�مة اإلحصائ�ة

)sing(  

  0.023  0.022  0.31  0.26  0.71  ال�عد�_القبلي

  

أقل من  sing  =0.023والق�مة اإلحصائ�ة  t  =0.022المعالجة اإلحصائ�ة أن ق�مة بین ت

القبلي وال�عد�  سبین الق�ا والتي تقول ال توجد فروق وعل�ه نرفض الفرض�ة الصفر�ة  0.05

 ونتقبل الفرض�ة البدیلة والتي تقول .اإلنتاج والفهم عند الطفل الخاضع للزرع القوقعيلصالح 

    .القبلي وال�عد� لصالح اإلنتاج والفهم عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي الق�استوجد فروق بین 
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  :  تحلیل النتائج اإلحصائ�ة تحت ضوء الفرض�ات  6.5

  :أجزاء ضمن اإلش�ال�ة حول البرنامج المقترح على هذه الفئة إلى 3أثناء طرحها إلى  نصت الفرض�ات

له فعال�ة األطفال الخاضعین للزرع القوقعي  المقترح على البرنامج األرطوفونيالفرض�ة األولى تقول أن 

ولقد تحققت هذه الفرض�ة من خالل التطبی� اإلحصائي   الشفهي لدیهم الفهممهارة إیجاب�ة في تنم�ة 

تبین من خالل و ) 5/2(الجدول رقمفي  والث�ات للبرنامج) 5/1(الجدول في لصدق الإلتساق الداخلي 

لكل من األ�عاد الخمسة في البرنامج أقل من   singالمعالجة اإلحصائ�ة للصدق أن الق�م اإلحصائ�ة 

جیدة فنقول أن األ�عاد الخمسة لها داللة إحصائ�ة قو�ة أما �النس�ة لث�ات البرنامج ف�انت النتائج  0.01

  .تنص أن لها ث�ات جید �األخص ال�عد األول

اإلنتاج والفهم عند الطفل فروق في الق�اس القبلي وال�عد� لصالح  أما الفرض�ة الثان�ة والتي تقول أنه یوجد

 t  =0.022المعالجة اإلحصائ�ة أن ق�مة  في بین الذ� )5/3(رقم الجدول في الخاضع للزرع القوقعي

ونقول أن هذه الفرض�ة صح�حة  0.05المترا�طتین اقل من الق�مة اإلحصائ�ة  نلعینتی وهي درجة إخت�ار

  .من حیث المضمون 

فروق ذات داللة إحصائ�ة في الق�اس القبلي وال�عد� وفي األخیر تنص الفرض�ة الثالثة إن �ان هناك 

تحققت هذه الفرض�ة و ) 5/3(رقم الجدولفي  لصالح اللغة الشفه�ة لد� األطفال الخاضعین للزرع القوقعي

فنقول  0.05أقل من الق�مة اإلحصائ�ة المعطاة   0.023= للرنامج  singالق�مة اإلحصائ�ة أن  ثی�ح

لصالح اللغة الشفه�ة لد� األطفال  في الق�اس القبلي وال�عد� 0.023أنه هناك داللة إحصائ�ة تقدر ب 

  .الخاضعین للزرع القوقعي
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   :االستنتاج العام

لقد سمحت لنا النتائج المحصل علیها من الحاالت، بإستنتاج أن البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم 

الشفهي لد� األطفال الخاضعین للزرع القوقعي جد فعال وأن تطبی� الجید لهذا البرنامج األرطفوني له 

ي انطلقت منها دراستنا دور في تطو�ر الفهم الشفهي لد� هذه الفئة واتضح ذلك من صحة الفرض�ات الت

  : و�التالي وضع النتائج التال�ة

ین للزرع علقد أسفرت الدراسة الحال�ة الكشف عن الفروق بین األداء القبلي وال�عد� لد� األطفال الخاض

لخمسي  O52القوقعي في الفهم الشفهي، وذلك من خالل إجراء مقارنة بین نتائج اخت�ار الفهم الشفهي

لل�حث عن استراتج�ات الفهم حیث تم التأكد من وجود فروق بین نتائج التطبی� القبلي وال�عد� وذلك 

  . لصالح نتائج التطبی� ال�عد�

للبرنامج األرطوفوني فعال�ة في تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الخاضعین للزرع  برهنة النتائج أن

وتأكدنا من  spssرحه على مجموعة من المح�مین، وط�قنا عل�ه برنامج ولتأكد من فعالیته تم طالقوقعي 

لكل من األ�عاد الخمسة في  singفتبین أن الق�م اإلحصائ�ة  صدق اإلتساق الداخلي والث�ات أ�عاده

لخاضع أص�ح الطفل اومنه . فنقول أن األ�عاد الخمسة لها داللة إحصائ�ة قو�ة 0.01البرنامج أقل من 

للزرع القوقعي قادر على فهم اللغة الشفه�ة فقد أظهرت نتائجه دوره الفعال في تنم�ة الفهم الشفهي لد� 

طفال ل�ص�حوا مواطنین مشار�ین مستقلین في إلى مساعدة هؤالء األهذه العینة فطمح هذا البرنامج 

     .المجتمع

 

تم�ن من تطو�ر مهارة الفهم فرصة التواصل وال طفل الخاضع للزرع القوقعيأما الفرض�ة الثان�ة أتاحت لل

  . فقد أظهرت النتائج تطور ملحو� أص�ح ال یخشى التحدث مع أقرانه العادیین  الشفهي لد�ه �ش�ل سل�م

 

وجد فروق في الق�اس القبلي وال�عد� لصالح ثم تم التحقی� من صحت هذه الفرض�ة والتي تقول أنه ی

سجلوا نتائج ضع�فة  052و�عد التطبی� القبلي إلخت�ار  ع للزرع القوقعياإلنتاج والفهم عند الطفل الخاض

�عد تطبی� البرنامج جدا وذلك في جم�ع البنود الخاصة وقد ت�اینت النتائج في مختلف اإلستراتج�ات، 

تبین أن األطفال الخاضعین للزرع  052أشهر قمنا بإعادة تطبی� اإلخت�ار  4المقترح لمدة تتراوح في 
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خت�ار ال�عد� الذ� قمنا بتطب�قه حیث �ظهر تطور الالقوقعي قد أبلوا إستجا�ة حسنة وهذا حسب نتائج ا

  .واضح في جم�ع اإلستراتیج�ات الخاصة �اإلخت�ار

فروق ذات داللة إحصائ�ة في  وفي األخیر تم التأكد من صحت الفرض�ة البدیلة التي تقول أنه هناك

و��ون رفنا للفرض�ة  للغة الشفه�ة لد� األطفال الخاضعین للزرع القوقعيالق�اس القبلي وال�عد� لصالح ا

 .0.05أقل من sing الصفر�ة ح�ة الق�مة اإلحصائ�ة

ونظرا للدراسات السا�قة التي خرج جم�عها بنتائج مماثل لدراستنا وهي أن الطفل الخاضع للزرع القوقعي  

و�م�نه أ�ضا أن �طور إدراكه للسمع وللكالم قادر على التطور في حال ما أت�حت له عوامل عدیدة 

واكتسا�ه لفهم اللغة الشفه�ة عن طر�� التجهیز الم��ر �ما بینت نتائجنا أن الطفل الخاضع للزرع القوقعي 

  .قادر عل تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد�ه

بیهة إلى حد أما من الجانب النظر� �م�ن للطفل الخاضع للزرع القوقعي أن �عطي نتائج مماثلة أو ش

  .�بیر عند الطفل العاد�

وفي األخیر ت�قى مسألة اختالف الفهم الشفهي من طفل آلخر في نظرنا راجعة من جهة إلى الفروق 

الفرد�ة ومن جهة أخر� إلى اختالف نوع أجهزة الزرع القوقعي، و�هذا نفتح �ا�ا لل�حث العلمي في مجال 

  .الشفهيتأثیر تكنولوج�ا الزرع القوقعي على الفهم 
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  :خاتمة

لقد سعینا من خالل هذا ال�حث إلى اقتراح برنامج لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الخاضعین 

الكالم لد� تعلم الزرع القوقعي في اكتساب اللغة وفهمها و إبراز الدور الذ� یلع�ه جهاز ; ،للزرع القوقعي

توض�ح إن �ان الفهم الشفهي �حدث �التدر�ج أو دفعة واحدة وٕاذا �ان یختلف من حالة و  الطفل األصم

والتعرف على مد� أهم�ة تنم�ة مهارة الفهم  ،إلى أخر� عند جم�ع األطفال الخاضعین للزرع القوقعي

  .الشفهي لد� األطفال الخاضعین للزرع القوقعي

  

 طفال 14زرع القوقعي تتألف من خاضعین للاألطفال العلى فئة  للعینة �طر�قة قصد�ة اخت�ارنالقد تم 

تم طرح ف�عد عرضنا لكل ما یتعل� بهذا الموضوع من معلومات نظر�ة ،سنة 14و  6تتراوح أعمارهم بین 

  : اإلش�ال التالي

الخاضعین للزرع للبرنامج األرطفوني فعال�ة في تنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال  هل -

 القوقعي؟

  : وأما الفرض�ات �انت على النحو التالي

 توجد فروق في الق�اس القبلي وال�عد� لصالح اإلنتاج والفهم عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي  -

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في الق�اس القبلي وال�عد� لصالح اللغة الشفه�ة لد� األطفال   -

    عيالخاضعین للزرع القوق

تبین أن �ل الحاالت تست�عد أ�  رسم الرجل من خالل تطب�قنا الخت�ار �اشرنا في الدراسة التطب�ق�ةمنه 

لعبد الحمید خمسي لتقی�م التر�یب اللفظي وٕاستراتیج�ات الفهم  O52إعاقة ذهن�ة �عدها تم تطبی� إخت�ار

القبلي وال�عد� لمعرفة  فعال�ة البرنامج المقترح لتنم�ة مهارة الفهم الشفهي لد� األطفال الحاملین  الشفهي

  .وقمنا أ�ضا بتح��م البرنامج وحساب صدقه وث�اته للزرع القوقعي

  

مع الفرض�ات التي صغناها في بدا�ة وتأكد صحت �ل إلى نتائج تطا�قت  الدراسة التطب�ق�ةوقد قادتنا  

حیث توصلنا إلى أن اقتراح البرنامج على هذه العینة �ان له دور وفعال�ة في تنم�ة مهارة الفهم  العملهذا 

 نو�ر الفهم الشفهي لد�ه وأكدت الفرضیتیوأن الطفل الخاضع للزرع القوقعي �م�نه تط الشفهي لدیهم
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حول استراتج�ات الفهم  O52البدیلتین صحتهما �معنى یوجد فروق بین الق�اس القبلي وال�عد� في اخت�ار 

  .الشفهي عند أطفال الزرع القوقع، وأن هناك فروق ذو داللة إحصائ�ة قو�ة بین الق�اسین

  

ونشیر إلى أن هذه الدراسة ما هي إال قطرة في �حر واسع �مثله ال�حث العلمي في هذا المیدان لذا وددنا  

  :أن نقترح في نها�ة هذا ال�حث ما یلي

  

 .التي توصلنا إلیها على عینة أكبر حجماتعم�م النتائج  - 

 . توفیر اخت�ارات و�رامج عالج�ة خاصة �األطفال الخاضعین للزرع القوقعي - 

 .ضرورة الق�ام �الكفالة اٍألطوفون�ة قبل و�عد الزرع القوقعي - 

تكثیف الدراسات حول هذه الفئة من أجل تسل�� الضوء على الصعو�ات التي �عانوها بهدف  - 

 .  جتماع�ة �صفة طب�ع�ةندماج في الح�اة االتم�ینهم من اال

الدقة وتر�یز من طرف األخصائي األرطوفوني عند إجراء الحصیلة األرطوفون�ة قبل الزرع  - 

فقد صادفنا في مشوارنا هذا عدد هائل من األطفال الخاضعین للزرع القوقعي الذین . القوقعي

األمر الذ� حال دون تم�ننا من ). عقل�ةسلو��ة، معرف�ة وحتى (�عانون من اضطرا�ات مصاح�ة 

  .تطبی� الدراسة على عینة أكبر حجما
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  مدیریة النشاط اإلجتماعي و التضامن 

  الصم بغلیزان  األطفال مدرسة

  

   بن عزارة  . ص : المختصة األرطوفونیة

  _  المقابلة األرطفونیة _                                                          

   : تمت المقابلة یوم
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  البنیة  اإلجتماعیة للعائلة .1
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  ث
 

 : لماذا
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 ظروف الحمل و الوالدة  .3

  نعم                                       ال                  : ھل الحمل مرغوب فیھ
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   : ما ھي

  نعم                                      ال         : ھل تعرضت األم إلضطرابات أخرى

      : مرحلة الوالدة

  مبكرة                     في وقتھا                     بعد أوانھا    : دةكیف كانت الوال

  ) إستعمال المالقط(طبیعیة                     قیصریة                      عسیرة                        

  نعم                                      ال    : ھل تعرض الجنین إلى نقص األكسجین

  نعم                                  ال     : ھل إحتاج إلى إنعاش

  ……………………………………… : تھماھي مد

  نعم                                ال    : ھل صرخ مباشرة

  نعم                                  ال      : ھل كان مزرق

  نعم                                    ال  : ھل اصیب بالیرقان

  : ھل أصیب بأمراض أخرى

   : المرحلة ما بعد الوالدة

   : الطفلوزن 

  نعم                          ال   : ھل أصیب بأمراض األنف األذن الحنجرة

   : ماھي

  نعم                                ال    : ھل تعرض لعملیة جراحة
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  : ماھي

  

   نعم                              ال      : ھل دخل المشفى

   : في أي سن

   : ما ھو السبب وكم بقي فیھ

     النمو الحسي حركي .4
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   : ھل لدیھ صعوبة في التغذیة
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  السلوك السمعي  .6

 .………………………………………… : العجز السمعي متى شك األولیاء في

  .……………………………………………………………: سن إكتشاف الصمم 

   …………………………………………………………… : ھل ھناك بقایا سمعیة
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   .………………………………………………………………………… : التجھیز

   ..………………………………………………………………… : سبب الصمم

   ..…………………………………………………………… : نوعیة الصمم

  : از النطقيفحص الجھ

   .……………………………………… : الشفتان

   …………………………………………: األسنان 

   ……………………………………………… :اللسان 

   …………………………………………………: الحنك 

  ..…………………………………………………… : الھاة

  السلوك و التواصل  .7

  نعم                              ال :       ھل ھو إجتماعي 

   : عالقتھ مع اإلخوة

  وحده                                          إخوتھ               : مع من یفضل العب

   أصحابھ                                       والدیھ                                     

  : ھل یستعمل العدوانیة في اللعب 

  نعم                                      ال :     ھل یشاھد التلفاز 

   .…………………………………………………………………………… : ماذا یشاھد وكم من المدة

   .…………………………………………………………………………………… : ھل دخل الروضة

  الكفالة .8

  المختص األرطفوني :  ھل تكفل بالطفل قبالً من طرف 

  نفسي                                                     

   آخر                                                   

    ……………………………………:كم من المدة 

  نیةالمختصة األرطفو                                                                                                 
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 .االطفال عند الذ�اء لق�اس - لجودانف الرجل رسم إخت�ار : 2الملح� رقم 

 نتیجة رسوماتهم، من األطفال ذ�اء لق�اس والمشهورة الشائعة االخت�ارات من الرجل رسم اخت�ار �عتبر

 معامل أن وجد الذ�اء لق�اس األخر�  االخت�ارات مع ف�المقارنة ودق�قة، صح�حة نتائج من �قدمه لما

 .العر��ة البیئة في األطفال ذ�اء لق�اس بنوده على المجموعة اعتمدت وقد عالي، �ان بینهما االرت�ا�

 : األطفال ذ�اء لق�اس الرجل رسم الخت�ار اإلجرائي التعر�ف

 أعمارهم یتراوح الذین األطفال ذ�اء �ق�س ، القراءة و والكتا�ة األلفا� على �عتمد ال لفظي اخت�ار هو

 .بندا 49 على �االعتماد وذلك (سنة 14 إلى 04) بین ما

 �بیر حد إلى تتشا�ه األطفال من العقول ضعاف رسوم جودإنف بها قامت التي ال�حوث أظهرت وقد

 هذه بین والتناسب الرسم في الموجودة العناصر حیث من سنا منهم اصغر هم الذین األطفال رسوم

 .العناصر

 مالمح تحسب وال الوجه مالمح من خال�ا �ان ول و حتى الرأس إلظهار محاولة أ� : الرأس )1

 .للرأس خطو� هناك تكن لم إذا الوجه

 الرسم فیها ��ون  التي الحالة �استثناء الصح�ح، �عددهما الساقین إلظهار محاولة أ� : الساقین )2

 .واحدة رجل الحالة هذه في تظهر حیث جانب�ا

 الرسم فیها ��ون  التي الحالة �استثناء الصح�ح، �عددهما الذراعین إلظهار محاولة أ� : الذراعین )3

 ملتصقة لألصا�ع رسمه على نقطة الطفل �عطى الو   واحدة ذراع الحالة هذه في تظهر حیث جانب�ا

 .م�اشرة �الجذع

 ملتص� الجذع �ان حال وفي خ� برسم �انت لو حتى الجذع إلظهار محاولة أ� : الجذع )4

 .جذع �حسب بل رق�ة �عتبر ال �الرأس

 ال أن یجب الحالة هذه في األمر تطلب إذا �المل�متر �قاسان : عرضه من أكبر الجذع طول )5

 .خ� عن ع�ارة الرسم ��ون 

 ال و واضحة أكتاف هناك تكون  أن فیجب وصرامة بدقة النقطة هذه تصحح : األكتاف ظهور )6

  .أكتافا القائمة الزوا�ا تحتسب

 



  ذ
 

 

 التصاقها فإن وعددها المرسومة واألذرع الس�قان نوع �ان مهما : �الجذع والساقین الذراعین اتصال )7

 .نقطة الطفل �منح �الجذع

 الذراع ��ون  أن یجب الجانبي الرسم حالة في : الصح�حة األماكن في والساقین الذراعین اتصال )8

 .الرق�ة تحت الجذع �منتصف ملتصقا

 .رق�ة �عتبر یتوسطهما والرأس الجذع عن مختلف ش�ل أ� : الرق�ة وجود )9

 .االتساع متدرجة تكون  أن أ�  :�الهما أو الجذع أو الرأس مع یتماشى  : الرق�ة خطو� )10

 تعطي إلظهارهما محاولة أ� ولكن غر��ة تكون  األطفال عند العینین أش�ال أغلب : العینین وجود )11

 .الواحدة العین على الجانبي الرسم حال في الطفل �نق�و  ،ةنقط

  .تحسب األنف إلظهار محاولة أ� : األنف وجود )12

 .الفم وجود الضهار محاولة أ� : الفم وجود )13

 أو المر�ع أو المستدیر الش�ل �قبل وال خ�، مجرد ��ونا ال أن أ� : �عدین من واألنف الفم رسم )14

 .نقطة الطفل �منح �ي الشفتین لفصل خ� رسم و�شتر� لألنف المستطیل

 .تقبل إلظهارهما محاولة أ� : األنف فتحني إظهار )15

 .تقبل الشعر إلظهار محاولة إ� :الشعر وجود )16

 ��ون  ال وان الرأس من الصح�ح الم�ان في ��ون  أن یجب : الصح�ح الم�ان في الشعر وجود )17

 .شفافا

 .تقبل المال�س إلظهار محاولة أ� : المال�س وجود )18

 في الطفل و�نق� تحتها، ما تظهر شفافة المال�س تكون  ال أن و�شتر� : المال�س من قطعتین وجود )19

 .التقلید� الثوب رسم حال

 تحتها لما ساترة الث�اب تكون  أن ف�حب بدقة النقطة هذه تصحح : الشفافة القطع من المال�س خلو )20

 .األكمام وجود و�جب الج�ة، تحت الجسم أو مثال البنطلون  تحت الساق یبدو أن یجوز فاال تماما

 الج�ة مرتد�ا الرجل یرسم الذ� للطفل م�اشرة النقطة هذه نعطى : المال�س من قطع 4 وجود )21

  والحذاء والسترة والق�عة البنطلون  مثل فعال قطع 4 تتوفر أن فیجب العاد�ة الحالة في أما الرأس والغطاء



  ر
 

 ......البنطلون  حماالت أو الحزام العن� ور�طة 

 ز�ا رسم إذا النقطة الطفل �عطى فال ومعروفا وواضحا متكامال الز�  ��ون  أن یجب : الز�  تكامل )22

 .مثال شرطي ق�عة مع عاد�ا

 .تحسب األصا�ع إلظهار محاولة أ� : األصا�ع جود و )23

 . األصا�ع عدد صحة )24

 .تعدین من تكون  أن +العرض من أكبر الطول : األصا�ع تفاصیل صحة )25

 أقصر اإلبهام �ان إذا إال نقطة الطفل �عطى فال بتشدد النقطة هذه تصحح : اإلبهام رسم صحة) 26

 .األصا�ع �ق�ة بین المسافة من أكبر الس�ا�ة و اإلبهام بین المسافة األصا�ع �ق�ة من

 في الجیب داخل الیدین یرسمون  األطفال �عض أن لوح�  �اد�ة، تكون  أن یجب  :الید راحة إظهار )27

 .�الیدین المتعلقة السا�قة العناصر �ل على نقطة الطفل �عطى الحالة هذه

 .�الهما أو �الهما أو الكوع أو الكتف مفصل : الذراع مفصل إظهار )28

 م�ان في ضمور الرسومات �عض في �ظهر الفخذ، ثن�ة أو الر��ة مفصل : الساق مفصل إظهار )29

 .نقطة و�حسب ذلك �قبل الر��ة

 عشر من أقل أو الجذع مساحة نصف من أكبر الرأس مساحة تكون  ال أن : الرأس تناسب )30

 .مساحته

 أكبر الذراعان طول ��ون  وأنا قل�ال، أكثر أو الجذع طول في الذراعان تكون  أن : الذراعین تناسب )31

 .عرضهما من

 .الجذع عرض من اقل وعرضهما الجذع طول من أقل الساقین طول : الساقین تناسب )32

 اكبر القدم طول ��ون  ال أن و�جب  )خ� ل�س( �عدین من الرسم ��ون  أن یجب : القدمان تناسب )33

 .عشرها عن �قل وال الساق ثلث یتجاوز ال القدم وطول ارتفاعها، من

 .خطو� ل�سا : �عدین من والساقین الذراعین إظهار )34

 .نقطة تحسب إلظهاره محاولة أ� :الكعب إظهار )35

 الفراغات في �ثرة دون  بدقة وتالقیها الرسم خطو� وضوح : عامة �صفة للرسم الحر�ي التواف� )36

  .التساهل من �شيء وتصحح بینها،
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 .الرسم خطو� تالقي تدرج و�راعى أكبر بدقة لكن و السا�قة النقطة نفس تصح�ح �عاد )37

 �ش�ه وأن موجهة الرأس خطو� �ل تكون  أن یلزم بدقة النقطة هذه تصحح : الرأس خطو� تواف� )38

  .الطب�عي الش�ل الرأس ش�ل

  .السا�قة الشرو� نفس : والساقین الذراعین لخطو� الحر�ي التواف� )39

 .سب� ما مراعاة : الجذع لخطو� الحر�ي التواف� )40

 في األعضاء تكون  وأن �عدین من والعینین واألنف الفم رسم : الوجه مالمح لخطو� الحر�ي التواف� )41

 .أ�ضا مهم لألعضاء الحجمي والتناس� الصح�حة أماكنها

 .تحسب األذنین إلظهار محاولة أ� : األذنین وجود )42

 .لألذن مشابها الرسم ��ون  أن أ� مناس�ة �طر�قة و الصح�ح م�انهما في األذنین إظهار )43

 .وحاجب رمش من العین تفاصیل إظهار )44

 .البؤ�ؤ العین إنسان إظهار) 45

 .النظر اتجاه إظهار) 46

 .ذقن تحسب الفم تحت مساحة وأ� جبهة تحسب العینین فوق  مساحة أ� : والجبهة الذقن إظهار) 47

 .الذقن و�روز إظهار) 48

 .صح�ح �ش�ل الجذعو  القدمانو  الرأس  الصح�ح الجانبي الرسم) 49

 .العین أخطاء عدا ما األخطاء من الخالي الجانبي الرسم) 50

 :الخت�ار نتائج

 .شهور وثالث سنوات 3 بـ �قدر العقل فعمره خر�طات مجرد الطفل رسوم �انت إذا  -  

 : التال�ة �النتائج قارن  و طفلك علیها تحصل التي الدرجات أجمع  -  

  .شهر 39 : واحدة درجة  - 

 .شهر 42 : درجتان  -  

  .رشه 45 : درجات 3 -  
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 العقلي العمر على تحصل أن إلى وه�ذا 48 �قابلها درجات 4 مثل نقطة لكل أشهر ثالث بإعطاء واصل

 حساب �م�ننا أ�ضا �الشهور العقلي عمره و �الشهور الحق�قي طفلك عمر خالل من لطفلك، �الشهور

  .بدقة الطفل ذ�اء درجة

 : هي و االختصاص ذو�  عند المعروفة الذ�اء معادلة بتطبی� ذلك متی

 .)الذ�اء معامل =100 ×�الشهور الزمني العمر /�الشهور العقلي العمر(

 :مثال

 هو الطفل لهذا العقلي العمر إذا شهرا 126 تقابل هي و ما طفل لرسم درجة 30 على حصلنا -

 من أكبر العقلي العمر إذا شهرا 128 هو الطفل لهذا الحق�قي العمر أن لنفترض شهرا،    126

 ��في ال هذا لكن ، الذ�اء مستو�  زاد الفرق  �بر �لما و الذ�اء عاد� الطفل �التالي الزمني العمر

 : السا�قة المعادلة بتطبی� ذلك یتم و �الض�� ذ�ائه درجة نحدد سوف

 متوس� الطفل ذ�اء أن �عطي وهذا 98.43 =100 ×(126/128)

 .منخفض ذ�اء : درجة 80 من أقل الذ�اء ·

 ). متوس�(اعت�اد� ذ�اء : 100 إلى 80 من الذ�اء ·

 )     جدا مرتفع(إلى مرتفع من ذ�اء  : 140 إلى 100 من الذ�اء ·

 . )موهوب (ع�قر�  عالي ذ�اء : 140 من أكبر الذ�اء ·
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