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 اإلهداء
اهدي هذا العمل إىل اغلي الناس على قليب والداي الكرميني، الذين أهلماين روح 

 الصرب والنضال وغمراين بعطفهما وحناهنما
 إىل إخويت وأخوايت

 إىل كل العائلة
 إىل الزمالء والزميالت

يب يف جمال العلم واليت هي اليوم إىل أساتذيت الكرام الذين سامهوا يف تنمية مواه
 .مثرة من مثرات هذا العطاء

إىل كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها ويعمل على حتقيقها اليبغي هبا إال وجه اهلل 
 .ومنفعة الناس يف كل زمان ومكان

 
 
 
 
 
 
 



 كلمة شكر وتقدير
 
 

 الشكر هلل عز وجل الذي أنار لنا الدرب، وفتح لنا أبواب العلم
 .بالصرب واإلرادةوأمدنا 

على توجيهاهتا ونصحها  "وسيلةوطواط"مث الشكر لألستاذة املشرفة 
 .السديد

 .دون أن يفوتين شكر املختصني اللذين  قدموا  املساعدة لنا
 .وكذا أشكر األساتذة واإلداريني بشعبة األرطفونيا

 .الشكر واإلمتنان لكل الذين قدموا لنا يد املساعدة من قريب أو بعيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملخص الدراسة
لقد تطرقنا يف هذه الدراسة ملعرفة ماهية العالقة بني األداء اللغوي عند الطفل احلامل للزرع القوقعي ، والذاكرة العاملة و دور كل 

ئة األطفال من مكوناهتا املفكرة الفضائية البصرية واحللقة الفونولوجية يف هذه العملية ؛ وإلثبات ذلك قمنا بدراسة مقارنة بني ف
 .العاديني ،واألطفال احلاملني للزرع القوقعي 

 :وهلذا قمنا بصياغة الفرضيات التالية 
 .توجد عالقة إرتباطية بني الذاكرة العاملة واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي  -
 .ل احلاملني للزرع القوقعي توجد عالقة إرتباطية بني احللقة الفونولوجية واألداء اللغوي عند األطفا -
 .توجد عالقة إرتباطية بني املفكرة الفضائية البصرية  واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي  -
 .يعاين األطفال احلاملني للزرع القوقعي من مشاكل يف الذاكرة العاملة  -
 .األطفال العاديني واألطفال احلاملني للزرع القوقعي  هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الذاكرة العاملة بني-
 .هناك فروق ذات داللة إحصائية يف األداء الغوي  بني األطفال العاديني واألطفال احلاملني للزرع القوقعي -

صاحل واختبار   وللتأكد من صحة هذه الفرضيات  قمنا بثالثة تناوالت إجرائية ، أوهلا بتطبيق كل من اختباري الذكاء لألمحد زكي
 .كولومبيا، وذلك إلثبات أن أفراد العينة ذوي ذكاء عادي ال يعانون من ختلف ذهين 

وثاين تناول إجرائي كان تطبيق االختبارات اليت تقيس التوظيف اجليد أو السيئ للذاكرة العاملة ، وقسمت إىل جزئني ، جزء يقيس 
املة خطوط ،  واجلزء اآلخر اختبارات تقيس احللقة الفونولوجية وهي اختبار املفكرة الفضائية البصرية وهو اختبار الذاكرة الع

 .الذاكرة العاملة مجل ، كلمات ، أرقم و أعداد 
   أما التناول اإلجرائي الثالث كان لقياس األداء اللغوي عند اجملموعتني ،وقمنا بانتقاء اختبارات خاصة 

.Chevrie-mullaire تبارات خاصة جبانب اإلنتاج اللغوي من بطاريةجبانب الفهم اللغوي ، واخ 
 :حالة ، قسمت إىل جمموعتني كاآليت (  02)أما خبصوص عينة الدراسة فاخرتنا  عشرون 

 .حاالت ، جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ( 02)اجملموعة األوىل عشر 
 .حاالت ،جمموعة األطفال العاديني ( 02)اجملموعة الثانية عشر 

عامل السن ، املستوى الدراسي ، الوسط اللغوي ، مستوى الذكاء ، عدم وجود : د راعينا يف اختيار احلاالت املتغريات التالية ولق
 .اضطرابات مصاحبة ، وسن التجهيز وتاريخ بداية احلصص األرطوفونية بالنسبة لألطفال احلاملني للزرع القوقعي

ة أي من وجود العالقة اإلرتباطية بني الذاكرة العاملة واألداء اللغوي عند الطفل احلامل ولكي نتأكد من نتائج دراستنا بطريقة علمي
للزرع القوقعي ، ومعرفة ما إذا كانت فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال العاديني واحلاملني للزرع القوقعي  ، قمنا بدراسة 

 ، من خالل برنامج " بريسون" رتباط إحصائية لتناول النتائج املتحصل عليها عن طريق معامل اإل
 .SPss 



وتوصلنا من خالل نتائج اإلختبارات اليت حتصل عليها أفراد العينة إىل أنه هناك عالقة إرتباطية بني الذاكرة العاملة واألداء اللغوي 
ن هذا ال ينفي وجود دور عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي ، كما أن للحلقة الفونولوجية دور كبري يف هذه العملية ولك

 .للمفكرة الفضائية البصرية 
كما أثبتت املعطيات بأنه هناك فروق ذات داللة إحصائية يف األداء اللغوي وأداء الذاكرة العاملة بني األطفال احلاملني للزرع 

 .القوقعي واألطفال العاديني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé de l’étude  
 

Nous nous sommes penchés sur cette étude pour connaitre la relation de la 
performance linguistique chez les enfants qui porte l’implant cochléaire et la 
mémoire de travail, ainsi que le rôle des ces composants qui sont : la boucle 
phonologique et le calepin Visio-spatial. 
Pour cela, nous rédigé les hypothèses suivantes : 
- Il y a une relation corrélative entre la mémoire de travail et la performance 
linguistique chez les enfants porteurs l’implant cochléaire. 
 -  Il y a une relation corrélative entre la boucle phonologique et la 
performance linguistique chez les enfants porteurs l’implant cochléaire. 
-  Il y a une relation corrélative entre le calepin Visio-spatial et la performance 
linguistique chez les enfants porteurs l’implant cochléaire. 

- Les enfants qui portent l’implant cochléaire, souffrent de troubles au niveau de 
la mémoire de travail. 
- Il y a des différences statistiquement significatives dans les performances de la 
mémoire de travail entre les enfants normaux et ceux qui porte l’implant 
cochléaire. 
 - Il y a des différences statistiquement significatives dans les performances 
linguistiques entre les enfants normaux et ceux qui porte l’implant cochléaire. 

Pour s’assurer de la véracité  de ces hypothèses, nous avons poursuivi notre étude 
en procédant par les moyens suivants ; 

- Premièrement :-l’application de deux tests d’intelligences qui sont : 
   Le cas ( Ahmed Zaki Salah et test Colombia) pour confirmer que les enfants 
possèdent un niveau d’intelligence normal et qui n’accusent pas un retard mental. 

- Deuxièmement : l’application des tests qui mesurent la bonne ou mauvaise 
utilisation de la mémoire de travail. 

Ces tests ont été divisés en 2 parties : une partie qui mesure le calepin viséo-spatial 
et l’autre pour la boucle phonologique. 



- Troisièmement : Nous avons voulu ainsi mesuré la performance 
linguistique chez les 2 groupes et nous avons choisi des tests spéciaux le coté 
de la compréhension linguistique et les tests concernant la production 
linguistique. 

Ces tests proviennent de la batterie Chevrie Muller. 
En ce qui concerne l’échantillon d’étude, nous avons 20 cas que nous avons 
divisés en 2 groupes : 
Le 1er groupe (10cas) concerne les enfants porteurs de l’implant cochléaire. 
Le 2ème groupe (10 cas) concerne les enfants normaux. 
Nous avons pris en considération dans le choix des cas, les variantes suivantes  : 
-Le facteur d’âge 
-Le niveau scolaire 
-Le milieu linguistique 
-Le niveau d’intelligence 
-L’absence de troubles secondaires 
-L’âge d’implantation et le début des séances orthophoniques. 
Pour s’assurer des résultats de notre étude relative à l’existence d’une relation 
corrélative entre la mémoire de travail chez l’enfant porteur de l’implant 
cochléaire sur la certitude  de l’existence de différences statistiquement 
significatives entre les enfants normaux et ceux qui portent l’implant cochléaire. 
Nous avons procédé  à une étude statistique approfondie des résultats obtenus par 
le coefficient de corrélation(Person) par le programme SPss. Nous nous sommes 
arrivés aux résultats des tests découlant de l’échantillon, à savoir qu’il existe : 
-Une relation corrélative entre la mémoire de travail et la performance 
linguistique chez les enfants portant l’implant cochléaire, comme la boucle 
phonologique a un rôle important dans cette opération. Et cela n’infirme pas le 
rôle du calepin viséo-spatial dans cette opération. 



Les données ont démontré qu’il y a des différences statistiquement significatives 
dans la performance de la mémoire de travail entre les enfants normaux et ceux 
qui portent l’implant cochléaire. 
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اللغة ظاهرة معقدة فريدة يتميز هبا الكائن البشري عن سائر املخلوقات األخرى ، فهي متثل نظاما رمزيا اصطالحيا للداللة والتعبري 
 .والتواصل

 (linguistiques) ام علماء اللغة فحسب ، وحديثا ازداد االهتمام اللغة ، فهي تعد تشكل حمور اهتم 
،وإمنا أصبحت حتظى باهتمام املختصني يف العلوم األخرى كعلم االجتماع وعلم النفس ، ونتيجة لذلك ظهر مبا يعرف بعلم 

 النفس اللغوي،والذي يعىن بدراسة طبيعة اللغة من حيث عملية االكتساب والفهم 
(tartter,1998) ل النفسية املؤثرة يف هذه العمليات واإلنتاج الغوي ، باإلضافة إىل العوام. 

ومن بني هذه . ولقد أولت الدراسات أمهية قصوى للغة من حيث تعلمها واكتساهبا وتطورها،وعالقتها مبختلف النشاطات املعرفية
انب اللغوي درس النمو العام لدى الطفل من كل اجلو )  (Piagetبياجي جند  فمثالاملكونات للنظام املعريف العام جند الذاكرة ، 

يستبعد إذن العلماء عالقة اللغة بالذاكرة فأسس عمليات املعرفية تعتمد على ومل  إخل،....ركي والفيزيولوجيواملعريف واحلسي واحل
 .اللغة لتحليل و معاجلة املعلومات واألفكار وحلل املشاكل املطروحة  و ختزين هذه املعطيات

ليا متنوع وغري منتهي، وهذا حسب تعدد األشخاص واملواقف والسياقات املعرفية فكل كلمة أو مجلة أو نص إال وهلا بعدا دال
فكما قلنا الذاكرة تعتمد على حتليل الفونولوجي لتخزين بعض املعلومات وتقوم  .واللغوية اليت ذكرت فيها هذه الكلمات واجلمل

 .ويلة املدى للقيام حبل املهمةفيها بعد بتنشيط املعجم الداليل للكلمات املوجودة على مستوى الذاكرة ط
؛واليت عرفها (وتسمى أيضا الذاكرة النشطة) جند الذاكرة العاملة  ، و من أهم مكونات الذاكرة ناهيك عن الذاكرة طويلة املدى

هم التعلم الف: بأهنا كجهاز للحفظ املؤقت للمعلومات ومعاجلتها أثناء القيام بالنشاطات املعرفية املعقدة مثل ،(Baddely)باديل 
 (baddely,1986) .والتفكري 

وتلعب دور وأضاف بعد ذلك ، بأن تسمح حبفظ املعلومات وتنشيط املعارف وامليكانيزمات الضرورية والطرق الساحمة لتحليلها 
ة قصري هام يف فهم اللغة وحل املشكل، واملهمات الصعبة املعقدة والتعلم وحتليل الصور واملكان، فبالنسبة إليه تعوض الذاكر 

 (Lemaire, 1999,p 78)    .املدى

كما أعطى تقسيما للذاكرة العاملة ،ومن بني هذه األجزاء جند احللقة الفونولوجية وعرفها على أهنا جهاز ختزين املعلومة الشفوية 
ذي يؤثر على التقارب بطريقة منظمة ويف وقت حمدد وهذا بعملية التكرار إلبقاء البنود، وتطلعنا على أثر التقارب الفونولوجي ال

الفونولوجي الذي يؤثر على االحتفاظ واالسرتجاع ، وأثر طول الكلمات ، فالكلمات القصرية ، أسهل للتذكر من الكلمات 
    (Pascal,Daniel,2000) .الطويلة

 اللغة تعلم يف هاما دورا تلعب السمع حاسة أن فيه شك ال مماووإدراك الفرد للغته يعتمد اعتمادا كبريا على حاسة السمع ، 
 وتتحول ما يسمعه منهم وتقليد اآلخرين كالم مساع طريق عن الكالم الطفل فيتعلم الطفل، حياة من السنوات املبكرة يف والكالم

 حوله، من تصدر اليت لألصوات يستجيب ويتعلم كيف سن املدرسة الطفل بلوغ عند مكتوبة رموز إىل الصوتية التغريات هذه
 (.1988 بشاي، وحليم الرحيم عبد فتحي) .والعقلي اهر منوه اجلسميمظ بتقدم وذلك

 ورغباته حاجاته عن التعبري على فهي تساعده بيئته مع التوافق على الطفل تساعد اليت القدرات أهم من اللغة اكتساب يعد فلذا
 به للمحيطني باملعلومات التزود ويساعده على اآلخرين رغبات فهم على تساعده كما



 (.1990 يوسف، ةمجع)

 اإلنسان له يتعرض أن ميكن الذي احلسي الفقدان أنواع أفدح من السمعي الفقدان يعد ولذا
 دورا تلعب اليت األساسية احلواس أهم من واحد يف خلل أو قصور من يعاين بذلك ألنه
 الفرد وسيلة متثل اليت اللغة اكتساب يتم طريقها فعن الشخصية، وتكوين بناء يف هاما

 كما ،وتنميتها اخلربات اكتساب وسائل أهم الفرد يفقد وبفقداهنا اآلخرين مع للتفاعل وليةاأل
 (.1995 قنديل، شاكر)اآلخرين  مع التواصل على كبرية بدرجة يعتمد الفرد اجتماعية مقدار أن

 على سواء األكثر اهتماما اجملاالت ومن ،احلايل وقتنا يف هبا اليت تزايد االهتمام اخلاصة الفئات إحدى السمعية اإلعاقة ذوي فئة تُعد  
 إىل أدى وهذا عليها وعالجها، التغلب من بد ال عديدة مشكالت الفئة هلذه إن الرتبوي ، حيث املستوى على أو البحثي، املستوى
 هتم قدرا لتنمية اللغة والكالم اكتساب على تساعد أن املمكن من اليت املشكالت، لعالج هذه عديدة وطرق أساليب ابتكار

برامج  ال بتوظيف االجتماعي لديهم التفاعل مستوى حتسني خالل من وذلك من حوهلم، العامل لفهم ٕوإعدادهم وشخصياهتم
 (.0000مجعة يوسف ،).املختلفة والتدريبية واإلرشادية التعليمية

 وسائل اخرتاع إىل التكنولوجيا توصلت تمعه،الفرد وجم بني التواصل يف مشاكل من السمعية اإلعاقة تسببه ملا نظرا الزمن مرور ومع
السمعي  اجلهاز أي السمعية املعينات السابق يف كان بعدما القوقعي، الزرع واكتشاف تقنية السمعيات، جمال يف جديدة

 .الكالسيكي
 الذين يعانون اصباألشخ احمليط الكالم فهم و األصوات اللتقاط مصمم الكرتوين جهاز عن عبارة هو و "القوقعي الزرع"وجهاز 

 اليت السمعية التقليدية املعينات من االستفادة ميكنهم ال الذين و ، بالغني أو أطفاال كانوا سواء العصيب احلسي السمع فقدان من
 الذي ،فالطفل ذلك على الدراسات معظم أكدت فهمه وقد و الكالم التقاط حتسني على حمدودة قدرة ذات تكون ما غالبا

عاجزون  الصم األطفال أن يعين ال هذا و طبيعية، أكثر بصورة يتكلم أن ميكنه استخدام أفضل يستخدمها و عيةمس يتمتع ببقايا
بكالم  النطق من األطفال هؤالء يتمكن حديثة علمية أجهزة و مناسب تدريب برنامج باستخدام لكن و الواضح النطق عن

 . (,A . Dumon) مفهوم
يار موضوع هذه الدراسة وهو عالقة الذاكرة العاملة باألداء اللغوي عند الطفل احلامل للزرع وعلى ضوء هذه املعطيات ، مت اخت

 .القوقعي ، وهذا على أساس أن عنصر الذاكرة مرتبط جدا باألداء اللغوي للطفل
 .ومن أهم األسباب الختيار موضوع الدراسة ،هو قلة األحباث املتعلقة بعالقة هاذين املتغريين 

 :وجود عالقة بني متغريات الدراسة ،جاءت أهداف الدراسة كما يلي  وللتحقق من
تقييم وفهم العالقة املوجودة بني الذاكرة العاملة واألداء اللغوي للطفل األصم احلامل للزرع القوقعي ، أي توضيح كيفية معاجلة -

 .واسرتجاع الكالم الذي اكتسبه بعد تلقيه كفالة منتظمة 
وصول بالطفل احلامل للزرع القوقعي إىل مرحلة لغوية ،تتميز برصيد لغوي سخي وجيد هبدف تكامله واهلدف األخر هو ال -

 .واندماجه يف اجملتمع



مع اإلشارة إىل أن الفئة املدروسة هي األطفال احلاملني للزرع القوقعي ، واألطفال العاديني مت اختيارهم بصفة قصدية هبدف 
 .أدائهم اللغوي ، ومعرفة  إذا ما كانت هناك فروق يف أداء الذاكرة العاملة لكال اجملموعتني  املقارنة بني اجملموعتني من خالل 

وللوصول هلذه الدراسة  إىل املوضوعية والعلمية ، فبعد الفصل األول وهو االطار العام للدراسة والذي تضمن كل من مقدمة 
 :ىل جانبني مها الدراسة واإلشكالية والفرضيات ، فإنه قد مت تقسيم البحث إ

 :اجلانب النظري ، والذي قسم إىل أربعة فصول وهي كما يلي *
وهو الفصل املخصص لدراسة الذاكرة العاملة ،وذلك مرورا بتعرف هندسة الذاكرة ومكوناهتا ،وعرض مفاهيم : الفصل الثاين -

 .ملية التذكرع-الذاكرة العاملة ،والنماذج اليت فسرهتا وصوال اىل أهم العوامل النؤثرة يف 
وهو فصل اللغة ،تعريفها وخصائصها ومراحل اكتساهبا عند الطفل العادي ، والنمو اللغوي عند الطفل األصم : الفصل الثالث  -

 .، وعرض النظريات اليت فسرت اكتساهبا ،وكيف تكون عملية فهم اللغة
، وأهم العوامل املتسببة فيها ،باإلضافة اىل التأثريات  الفصل املتعلق باإلعاقة السمعية ومفهومها وتصنيفاهتا: الفصل الرابع -

 .السيكولوجية اليت حتدثها 
فصل الزرع القوقعي ، وفيه تعرف هذه التقنية والية عملها وتارخيها ، وشروط إجرائها ومراحلها ، وطرق اعادة : الفصل اخلامس -

 .التأهيل بعد اجرائها
 :ة فصول وهي أما اجلانب التطبيقي ، فيضم كذلك أربع* 
يضم الدراسة  والذي للدراسة، املنهجي اإلطار لتحديد خصص فصل اإلجراءات امليدانية و املنهجية،   :الفصل السادس -

واجملال املكاين  االختبارات، تطبيق وكذلك ومواصفاهتا العينة، كيفية اختبار املتبع، املنهج والدراسة األساسية ، اإلستطالعية،
 .البحث إلجراء والزماين 

وهو فصل عرض وتطبيق املقاييس السيكولوجية املطبقة يف هذه الدراسة،و قسم إىل ثالثة نقاط ،وهي التناول : الفصل السابع -
اإلجرائي األول ومن خالله مت عرض اختبار الذكاء وتطبيقه ، أما التناول اإلجرائي الثاين مت فيه عرض وتطبيق اختبارات املتعلقة 

 .ة ، ويف التناول اإلجرائي االخري مت عرض اختبار اللغة وتطبيقهبالذاكرة العامل
وهو الفصل املتخصص يف التناول اإلحصائي ملتغريات الدراسة ،للتأكد إحصائيا من النتائج املتحصل عليها و : الفصل الثامن -

 .إعطائها داللة إحصائية
 .ويف األخري خامتة الدراسة مث املراجع مث املالحق
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 اإلشكالية
 

يعترب السمع من أكثر املتغريات اليت تؤثر على عملية الكالم ،فكلما زادت درجة الفقدان السمعي كلما زادت املشكلة عمقا 
مج تدريب خاصة ووقت طويل للوصول إىل مراحل أولية من تعلم اللغة املنطوقة ، أما الطفل الذي فاألطفال الصم حيتاجون إىل برا

 .ميلك بقايا مسعية  وتستغل هذه األخرية أثناء التدريب السمعي ميكن أن تتطور اللغة الشفوية لديه بصورة شبه طبيعية 
لغوي الشفوي بدون تدريب منظم ومكثف يعتمد على التدريبات أما املصاب بإعاقة مسعية عميقة فلن تتطور لديه مظاهر النمو ال

السمعية الشفوية واليت بدورها تعمل على توظيف مجيع اإلمكانيات و األدوات السمعية لزيادة كفاءة القدرة السمعية لدى املعاق 
 . .مسعيا و من مث اكتساب اللغة مما ميكنه أن يصبح شخصا مستقال وعضوا فاعال يف اجملتمع

 .(0220السمعية، اإلعاقة يف مقدمة مجال اخلطيب، ) 

ومن أهم هذه األدوات السمعية يوجد قوقعة األذن املزروعة واليت تعترب تقنية حديثة متكن األطفال الصم من الوصول إىل اإلشارات 
و عبارة عن جهاز يقدم السمعية اليت مل يكن مبقدورهم الوصول اليها يف املاضي من خالل أجهزة تضخيم الصوت التقليدية ،فه

خدمات إضافية للطفل األصم ال تقدمها املعينات السمعية التقليدية ،حيث أثبتت الدراسات أن األطفال احلاملني للجهاز 
" نيكوالس"و" جريس"وهذا ما أكدته دراسة كل من .يصبحون قادرون على اإلدراك السمعي ألغلبية األصوات اخلارجية

 :ر العملية على اللغة املنطوقة من خالل عينة من األطفال تتكون من ثالثة جمموعات ،واملتعلقة بتأثري عم0221
 .شهرا من العمر 00 -7متت زراعة القوقعة يف سن : اجملموعة األوىل    
 .شهر من العمر 07-00متت زراعة القوقعة هلم يف سن: اجملموعة الثانية    
 .شهرا من العمر 11-03يف سن متت زراعة القوقعة هلم :اجملموعة الثالثة    

ولقد أسفرت النتائج على أن هناك اختالفات يف نتائج اللغة التعبريية و االستقبالية لألطفال ،فأطفال اجملموعة األوىل و الثانية 
الت أعلى سجلوا درجات أعلى من أطفال اجملموعة الثالثة ومجيع األطفال يف هذه الدراسة حىت أطفال اجملموعة الثالثة سجلوا معد

 .من األطفال الصم ،والذين لديهم صمم عميق واحلاملني للمعينات السمعية التقليدية
حول فوائد الزراعة املبكرة يف تطور مهارات اللغة الشفوية ،حيث  0223"مياموتو"ونفس النتائج سجلت يف الدراسة اليت قام هبا 

ي يف سن مبكر يستطيعون أن يكسبوا الكثري من املعلومات السمعية أوضحوا أن األطفال الصم املستفيدين من جهاز الزرع القوقع
 .اليت تسمح بتطوير مهارات اللغة الشفهية لديهم بصورة أسرع من أقراهنم الغري حاملني جلهاز  الزرع القوقعي 

 (0202.الصم لألطفال االلكرتونية القوقعة عيسى ، زراعة عبده نبوي أمحد،)
طفال احلاملني للجهاز يصبحون قادرون على اإلدراك السمعي ألغلبية األصوات اخلارجية ،فهذا كما أثبتت الدراسات أن األ

اجلهاز االلكرتوين مصمم اللتقاط األصوات وفهم الكالم احمليط باألشخاص اللذين يعانون من فقد مسع حسي عصيب سواء كانوا 
 .أطفال أو بالغني



لعديد من الباحثني ، لفهم اآلليات اليت تتدخل لتساعد الطفل على اكتساهبا إن اللغة الشفهية أو املكتوبة درست من طرف ا
بطريقة سليمة لتنمو وتتطور، وبظهور علم النفس املعريف الذي أحدث تغيريات هامة يف طريقة دراسة االضطرابات اللغوية سواء 

ة دراسة اللغة وكذا املكانيزمات املشاركة هلا ، كما تغريت فتغريت إذن طريق.الشفهية أو املكتوبة ، وهذا يف احلالة العادية أو املرضية 
 .نوعية التساؤالت حول األسباب املؤدية إىل االضطرابات الوظيفية واألدائية على مستوى اللغة 

انبا إذن أصبحت اللغة ال ميكن دراستها مبعزل عن النشاطات املعرفية األخرى ،كإلدراك والفهم إىل غري ذلك  ، وحتتل الذاكرة ج
 .             مهم من النشاط املعريف للفرد ، فهي نظام نشيط معقد له دور كبري يف اكتساب اللغة

 (007،ص0221عدنان يوسف العتوم،علم النفس املعريف ،النظرية و التطبيق)       

حتفاظ باملعلومات ملدة زمنية طويلة ، فالذاكرة عملية معرفية معقدة أهم مكوناهتا الذاكرة طويلة املدى وهي اليت متكن الفرد من اإل
والذاكرة قصرية املدى اليت متكن الفرد من اإلحتفاظ باملعلومات ملدة زمنية قصرية ،باإلضافة اىل الذاكرة العاملة اليت تعاجل 

التعلم ، التفكري و املدخالت احلسية اليت تقوم حبفظ املعلومات بشكل مؤقت ومعاجلتها عند احلاجة إليها يف املهام املعقدة ، مثل 
 .ا كتساب اللغة

 (007، ص 0000احلمداين م ، اللغة وعلم النفس ، ) 

 مؤقًتا خمزنًا تعد األخرية اليت هذه العاملة، الذاكرة على سيقتصر اهتمامنا ، فإن( مرحلي ) املخازن  متعدد نظام الذاكرة أن وباعتبار
 الطفل قدرة تبلور اليت التعلم فيها اسرتاتيجيات تتكون اليت املرحلة بصفتها حامسة املرحلة هذه وتعترب املعلومات، ومعاجلة حلفظ
 .وخرباته معارفه كل جتميع على
 هذه بني ومن العصبية، النفسية الدراسات وخاصة الباحثني من الكثري اهتمام حمط العاملة الذاكرة تعترب

 نظامني من تتكون اليت األخرية هذه العاملة، الذاكرة طلحمص خالهلا من ظهر اليت (Baddeley)باديل نظرية لدينا الدراسات
 النظامني بني التنسيق يعمل على مركزي إداري إىل باإلضافة الفضائية البصرية، واملفكرة الفونولوجية احللقة يف متمثلني تابعني

 .األمد الذاكرة طويلة يف املعلومات عن والبحث املشاكل حلل التخطيط يف يتدخل أنه كما السابقني،
 بينهما التفريق يصعب حبيث بعيد حد إىل مرتبطان نظامان والذاكرة اللغة أن وباعتبار

  بني املقارنة خالل من الصلة هذه تأكيد إىل سنسعى فإننا العاملة للذاكرة باديل منوذج على وباالعتماد ،
 .وأداء الذاكرة العاملة انطالقا من التفاوت املوجود بني كال من األداء اللغوي التالميذ، من فئتني

( Mazeau, 1999) 

 وهذا ما دفعنا إىل دراسة الذاكرة العاملة ودورها يف األداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي ، واألطفال العاديني ، وهذا
 :ما دفعنا إىل صياغة التساؤالت التالية 

 اء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي ؟هل توجد عالقة إرتباطية بني الذاكرة العاملة واألد  -
 هل توجد عالقة إرتباطية بني احللقة الفونولوجية واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي ؟  -
 هل توجد عالقة إرتباطية بني املفكرة الفضائية البصرية  واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي ؟ -
 هل يعاين األطفال احلاملني للزرع القوقعي من مشاكل يف الذاكرة العاملة ؟ -



 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الذاكرة العاملة بني األطفال العاديني واألطفال احلاملني للزرع القوقعي ؟ -
 ألطفال احلاملني للزرع القوقعي ؟هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف األداء الغوي  بني األطفال العاديني وا -

 :الفرضيات 
 :انطالقا من العرض مت صياغة الفرضيات التالية 

 :الفرضية األساسية 
 .توجد عالقة إرتباطية بني الذاكرة العاملة واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي  -

 :الفرضيات اجلزئية 
 .ونولوجية واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي توجد عالقة إرتباطية بني احللقة الف -
 .توجد عالقة إرتباطية بني املفكرة الفضائية البصرية  واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي  -
 .يعاين األطفال احلاملني للزرع القوقعي من مشاكل يف الذاكرة العاملة  -
 .حصائية يف أداء الذاكرة العاملة بني األطفال العاديني واألطفال احلاملني للزرع القوقعي هناك فروق ذات داللة إ-
 .هناك فروق ذات داللة إحصائية يف األداء الغوي  بني األطفال العاديني واألطفال احلاملني للزرع القوقعي -
 
 
 

  :أهداف الدراسة 
 ومن األهداف، هلذه ودقيقة واضحة إىل صياغة وصلت إذا إال معينة فأهدا تطبيق إىل تصل أن كانت مهما دراسة ألي ميكن ال

 :فيما يلي عرضها وميكن كلها، حتقيقها إىل يصل مل وإن حىت تبيانا، وأمعن وضوحا أهداف أكثر إعطاء دراستنا يف حاولنا هنا
 
 .البحث فروض من التحقق • 

الذاكرة العاملة يف األداء اللغوي لدى األطفال  احلاملني  أمهية إىل املعلمني انتباه املختصني و لفت إىل احلايل البحث يهدف •
 .املستوى اللغوي لتطوير استغالهلا بل ميكن إمهاهلا، ال للزرع القوقعي ،

 
عمل  يف العاديني، واألطفال القوقعي، للزرع احلاملني بني األطفال فروق هناك كانت إذا ما إظهار إىل احلايل البحث يهدف •

 .ة العاملة لديهم وكيف تؤثر على أدائهم اللغويالذاكر 
 :أهمية الدراسة  

تستمد أمهية الدراسة احلالية من أمهية املوضوع الذي تتناوله ،كوهنا تبحث يف إبراز عالقة الذاكرة العاملة باألداء اللغوي    
وهلذه الدراسة أمهية نظرية وعملية ميكن .  لألطفال احلاملني للزرع القوقعي من خالل املقارنة بينهم وبني األطفال العاديني

 :توضيحها فيما يلي 



 :األهمية النظرية .أ 
تربز أمهية هذه الدراسة على الصعيد النظري من خالل فتح اجملال أمام الباحثني يف جمال علم النفس املعريف وجمال اإلعاقة    

اكرة العاملة ، وإبراز أمهيتها يف تنمية مهارة اللغة الشفوية عند السمعية ،باالهتمام بعملية التحليل واالسرتجاع على مستوى الذ
الطفل األصم الذي أصبح حامل للزرع القوقعي ، كما تساعد كذلك على توضيح أمهية العمر الزمين عند الزرع القوقعي ومدة 

  .ل الطبيعية للنمو اللغويالتكفل يف إجناح العملية ومسايرة الطفل األصم للطفل السليم مسعيا مبحاكاته لنفس املراح
 كذلك وتناول جهة، من لالضطراب معريف حيث تناول من األداء اللغوي ، على تناوله يف يركز كونه احلايل، البحث أمهية تربز

 .أخرى جهة من احلاملني للزرع القوقعي والعاديني فئة عند لدور الذاكرة العاملة، معريف
 :األهمية التطبيقية .ب
ية التطبيقية للدراسة يف كوهنا متثل مرجعية علمية يف دراسة اجلانب السمعي واللغوي عند الطفل األصم احلامل تتلخص األمه   

جلهاز الزرع القوقعي وذلك لكوهنا دراسة طولية عرضية تأخذ بعني االعتبار عدة متغريات أمهها اجلانب املعريف  السن ونوع اجلهاز 
ة تضاف إىل متغريات أخرى يلعب كل منهما دورا فعاال يف تنمية مهارة اللغة الشفوية عند املستعمل ،باعتبارها متغريات أساسي

الطفل األصم من خالل الرتكيز على تأهيل اإلدراك السمعي للصوت والكالم بإتباع برناجما معمقا يهدف إىل تنمية مهارة اجلوانب 
 .املعرفية واليت أمهها الذاكرة العاملة

اسة كذلك األخصائيني األرطفونيني و الفريق املتخصص يف ترشيح األطفال للزرع القوقعي بصفة عامة من  كما متكن هذه الدر    
كشف النتائج اليت تعزى عملية الزرع على مستوى واألخذ بعني االعتبار دور العمليات املعرفية ، و اإلدراك السمعي للصوت و 

وية املختلفة  وحتسني طرق التواصل وبذلك تعترب هذه الدراسة من الدراسات الكالم معا ،وأمهية ذلك يف االكتسابات اللغوية الشف
النادرة يف جمال الزرع القوقعي ،واليت توضع أمهية كل من العمر الزمين للمصاب ،العمر عند اإلصابة ،نوعية اجلهاز املستعمل وأمهية 

ل األصم لنفس املراحل الطبيعية للنمو اللغوي مثله مثل الطفل التكفل املتعدد األطراف يف إجناح عملية الزرع القوقعي وحماكاة الطف
  . السليم لغويا

 :دواعي اختيار موضوع الدراسة 
 .التعرف على ارتباط القدرات املعرفية باألداء اللغوي لألطفال احلاملني للزرع القوقعي-
 .توضيح أمهية التكفل املعريف لألطفال احلاملني للزرع القوقعي -
 .عمق عن األسباب املؤدية لضعف األداء اللغوي لدى األطفال احلاملني للزرع القوقعي البحث امل-
 .إلقاء الضوء على عالقة الذاكرة العاملة واألداء الغوي عند األطفال العاديني ، واألطفال احلاملني للزرع القوقعي  -
 
 
 
 



 :المفاهيم اإلجرائية 
. لومات ومعاجلتها أثناء القيام بالنشاطات املعرفية املعقدة مثل الفهم، التعلم، التفكريجهاز للحفظ املؤقت للمع: الذاكرة العاملة 

وتلعب دور هام يف فهم اللغة وحل املشكل، ،  مسؤولة على التخزين و حتليل للمعلومات و القيام بالعمليات املعرفية األخرىوهي 
 .بالنسبة إليه تعوض الذاكرة قصري املدىواملهمات الصعبة املعقدة والتعلم وحتليل الصور واملكان، ف

هي تلك القدرة على نقل رسالة أو توصيل معىن معني واجلمع بكفاءة ، بني معرفة القواعد اللغوية والقواعد : ألداء اللغوي ا
 .االجتماعية يف عملية التفاعل بني األفراد

كون لديه حاسة السمع غري وظيفية ألغراض هو إعاقة مسعية تصيب الشخص ،والشخص األصم هو الشخص الذي ت:  الصمم
 .وبناء على درجات الضعف السمعي .احلياة االعتيادية ،الذي متنعه اعاقته السمعية من اكتساب املعلومات اللغوية وتفسريها

 إرسال هبدف الداخلية األذن يف بوضع إلكرتودات ذلك و دقيقة جراحية عملية تتطلب وحديثة، متطورة تقنية:  الزرع القوقعي
 تستلزم العملية هذه تعمل، ال القوقعة كانت إذا ما حالة يف وهذا الدماغ ، معينة يلتقطها داللة ذات جمهورة صوتية تنبيهات

 .فائدة  القوقعي للزرع يكون التأهيل حىت إلعادة العملية وبعد احلالة لتقييم اجلراحية العملية إجراء قبل األرطوفوين تدخل املختص
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 تمهيد 
اضية خالل استعادته تعد عملية التذكر من أهم الوظائف النفسية لدى اإلنسان ،وهي تعين استحضار الشخص خرباته امل

وتؤدي الذاكرة دورا مهما يف خمتلف جماالت السلوك اإلنساين ،يف احلديث ،القراءة . للمعارف واملعلومات اليت سبق تعلمها
 .،الكتابة ،ويف ممارسة األعمال و املهارات 

ى حىت تسهل معاجلتها واستعماهلا تصل إىل الذاكرة كمية هائلة من املعلومات اتية من احمليط اخلارجي ، جيب أن ترشح وتنتق
 .وختتار الذاكرة املعلومات اليت تبدوا أكثر نفعا لإلمتام املهمة املرادة ، وهباذا فهي هتمل العديد من املعارف األخرى.

 ومن بني ،أنواع الذاكرة جند الذاكرة العاملة اليت هي موضوع هذا الفصل ،على ضوء نوذج باديل

 :هندسة الذاكرة . 1 
 : تعريف الذاكرة  .1.1

يعد مفهوم الذاكرة من املفاهيم صعبة التعريف ألننا نصف عملية معرفية معقدة ترتبط بعمليات اإلنتباه اإلدراك والتخزين و 
من أبرز تعريفات .االستجابة وغريها مما يعكس وجهات نظر عديدة حول تركيب الذاكرة وعالقتها باجتاه معاجلة املعلومات وغريها

 :الذاكرة 
،الذاكرة على أهنا دراسة مكونات عملية التذكر و العمليات املعرفية اليت ترتبط بوظائف هذه املكونات ( 0033)يعرف سولسو.0
. 

الذاكرة على أهنا دراسة القدرة على االحتفاظ باملعلومات وختزينها ( 0000)وفيلدمان 0001)ويعرف كل من بارون .0
 .واسرتجاعها وقت احلاجة

 .الذاكرة على أهنا القدرة على تذكر ما تعلمه سابقا( 0001)رالندت ويعرف هاب.1
إىل ( أو مرحلة الذاكرة احلسية)وحقيقة االمر ،إن أي تعريف للذاكرة جيب أن يشمل مجيع العمليات املعرفية ابتدأ من االستقبال 

هي الدراسة العلمية لعمليات استقبال  ويف ضوء ذلك ميكن تبين تعريف مشويل توفيقي على أن الذاكرة.االستجابة املعرفية 
 . املعلومات وترميزها وخزهنا وقت احلاجة 

 : (R.GAGNE) &(E.GAGNE) 1.1 . نموذج غانيي لهندسة الذاكرة 
 :الذي يوضح مايلي , ( 0035)نعتمد على منوذج غانيي ,ولتوضيح كل واحد من هذه املكونات

كما حتتوي .و أيضا هو نقطة وصول لتلك اآلتية منها , ليت تدخل إىل الذاكرة إن احمليط هو  نقطة انطالق للمعلومات ا     
فعن طريقها متر كل , وتعترب مركز معاجلة املعلومات , الذاكرة على ذاكرة العمل و اليت تدعى أحيانا بالذاكرة القصرية املدى 

ومنه إىل , يستقي معلوماته من الذاكرة العاملة  وهناك مولد اإلجابات الذي, املعلومات إىل الذاكرة الطويلة املدى ومنها 
 .املستقبالت اليت سوف تقصي املعلومات الزائدة و غري املناسبة للموقف

 :  وقبل أن نتعرض إىل مكون على حدة سنقدم النموذج اآليت , هذه نظرة وجيزة عن مكونات الذاكرة حسب منوذج غانيي     
 



                                                      

                                    
 غانيي.ميثل هندسة الذاكرة تكييف غ( 20)شكل رقم    غانيي.وأ

(R.GAGNE) &(E.GAGNE) 
  :المستقبالت الحسية .1.1.1

كانت الدراسات يف البداية و . على املعلومات كما مت التقاطها عن طريق احلواس , يف هذا اجلزء من الذاكرة يتم اإلبقاء 
والحظ بان العديد من املعلومات يتم إلغاءها يف هذا  0012عام " سبريلنغ" تنصب على الذاكرة البصرية اليت درسها 

وهناك نوع , وأما تضيع , ثا فأما أن تبعث إىل الذاكرة العاملة ¼ املكون كما ان مدة بقاءها جد قصرية فهي ال تتعدى 
 .سية وهو الذاكرة املعية املسماة آخر من السجالت احل
بينما تعرف , تعرف أوهلما باإلحاطة اللحظية .فئتني هامتني من العمليات ( املستقبالت احلسية )ويؤدي النظام احلسي 

اي يف وقت قصري , الثانية باستخالصات املعامل لكل موضوع مدرك تضطلع اوىل هاتني الوظيفتني بتنظيم املدخل املدرك 
تستخلص معاملها املميزة من خالل مقابلة ذلك املثري باملعلومات املوجودة يف , جيب ان حتيط باملعلومة ( ثا ¼ ايل حو )جدا 

 .الذاكرة الطويلة املدى 
يعترب هذا التخزين احلسي جمرد تصور للمخ أكثر مما هو وجود فعلي فمدخالته بإلضاف إىل سرعتها ، فإن كبرية تصل إىل 

 ( .شكلها ورنينها)أجبديا وما يتصل هبا من معلومات بصرية مخسة وعشرين حرفا 
 :الذاكرة العاملة أو الذاكرة قصيرة المدى . 1.1.1

منوذج هندسة الذاكرة العاملة تقدم املعلومات للذاكرة طويلة املدى، مثلها مثل الذاكرة طويلة املدى ،لكن حتكم الذاكرة لعاملة يف 
علومات تصرحيية ،وكلما كانت أيضا املعارف اإلجرائية و الظرفية غري آلية ،ألن الذاكرة العاملة مولد اإلجابة يكون عندما تكون امل

 .هي مقر الوعي

 مولد اإلجابة

الذاكرة 
طويلة 
 المدى

 المستقبالت

 الذاكرة العاملة 

 المحيط

 مستقبالت حسية



وليست هناك مشكلة يف استدعاء املعلومات من الذاكرة العاملة يف احلال دون جمهود يذكر ،فهي تعين اللحظة احلاضرة من 
معلومة ولو محلت أكثر ستفقد حمتواها ويفقد صاحبها التحكم يف  0±7حلضات التفكري أو الشروع يف عمل ما ،وتتسع ل

 .شفراهتا ومتحى أثرها 
 :عددا من اخلصائص اهلامة بالنسبة للذاكرة العاملة و اليت تتضمن ( 0075)وقد أورد كباور 

 أن املعرفة اليت تتواجد يف الذاكرة العاملة تتواجد فيها بصفة مؤقتة فقط -
 .ة اليت تتواجد يف الذاكرة العاملة ميكن أن تتزايد عن طريق اإلعادة والتكرارأن دميومة املعرف-
،يستطيع أن يستخدم بنودا من الذاكرة العاملة على حنو أسرع من قدرته ( أحد مكونات الذاكرة العاملة ) ان املعاجل املركزي  -

 .على إستخدام البنود اليت توجد يف الذاكرة الدائمة
 .املة تستطيع يف معظم األحيان أن حتتفظ بالتنظيم اللحظي أو الزماين للبنود على ما هو عليهأن الذاكرة الع -

 :الذاكرة الطويلة المدى .8.1.1
تعترب الرتكيب األكرب يف النظام املعريف ،وتضطلع مبهمة ختزين كل أنواع املعارف واملعلومات اليت تتضمن كال من الصور البصرية ، 

 .،الربامج احلركية ،املفاهيم ،العالقات اجملردة ،االفرتاضات ،القيم واالجتاهاتالتعاقبات الصوتية 
ويالحظ إىل جانب الربامج اخلاصة مبعاجلة كل من هذه املكونات أن كثريا من املعارف املوجودة يف الذاكرة الدائمة ،وتعترب 

علومات العامة وهي ترتبط معظمها باللغة معلومات ذات داللة ،فهي تعكس وعلى حنو مباشر معارف اإلنسان ،خبصوص امل
 .وتبني بعد أحباث نفسية معرفية أن بعض بني املفاهيم قد تقوم على أساس تصنيفي أو على أساس اخلواص االختزالية للمفهوم .

اكرة احللقية ذاكرة أن هناك نوعان من الذاكرة الطويلة املدى مها الذاكرة احللقية ،والذاكرة الداللية وتعترب الذ" تولفينغ" ويرى
لشروط اإلجراءات فهي ذاكرة أما الذاكرة الداللية فهي ذاكرة املدلوالت ،القوانني  القواعد ،ا.األحداث الشخصية 

 .جمردة
 .كما أن املعلومات املوجودة فيها أكثر مشولية من املعارف املوجودة يف الذاكرة احللقية 

اعتبارها مبثابة دوالب فيه سدى وحملات ،أو هي نسق منظم تتصل فيه العناصر  وبشكل موجز فإن الذاكرة الطويلة املدى ميكن
  .واملعاين واألفكار بعضها ببعض 

،ويف سعتها ويف مدة بقاء املعلومة فيها وهذان العنصران غري ( العاملة)إذن فالذاكرة طويلة املدى ختتلف عن الذاكرة قصرية املدى 
 .كس األخرى موجودان يف الذاكرة طويلة املدى ع

 :مولد اإلجابات ..1.1.1
بعض الباحثني نفوا إمكانية وجود هذا املكون ،وترتبط اإلجابة املنتظرة مبولد اإلجابات ،الذي يكون حزاما أو طريقا لإلرسال حنو 

عنها فإن مولد اإلجابات يراقب املوزعات عندما تصبح اإلجابة جاهزة فيعلن ( 0035جاجان ،)املستقبالت احلسية وحسب 
 .بواسطة عدة سبل ،فهناك مستقبالت مسؤولة عن اللغة الشفوية وأخرى عن احلركات اجلسمية ،وأخرى عن الكتابة 

فعقب االنتهاء من اختيار هدف ما ،وتصور اخلطة اخلاصة بتحقيقه ، يتعني ابداء نوع من االستجابة مبا يتفق و اهلدف املنشود 
 قيق اهلدف ،وتنتقى املستقبالت الالزمة ، وهنا حتصل االستجابة للمثري املقدم فتوصف املسالك والتصرفات املالئمة لتح



 :شروط عمل الذاكرة .8.1
يتطلب التوظيف اجليد للذاكرة عدة عوامل تساهم يف تنشيطيها وتشجيعيها على القيام بواجبها على أكمل وجه ،وهذه العوامل 

 :هي كالتايل 
 :االنتباه .1.8.1.

فالشخص املنتبه ينغلق عن العامل اخلارجي حىت يركز على ما يهمه ، زيادة على أنه خيفض .جيل املعلوماتهو شرط أساسي لتس
 .من نشاطه املألوف عند ظهور شيء ذي أمهية حىت ينتقي التنبيهات املهمة 

 :التنظيم .0.1.0
هيم يؤدي غلى إستدعاء وتذكر جيد هو عامل يؤثر على عملية تسجيل املعلومات وتذكرها ،فالتنظيم اجليد للمعارف واملفا

إذن فالبناء اجليد واملنظم للمفهوم يساهم يف حتسني .،واالستدعاء اجليد أو التذكر يرتبط بالطريقة اليت ينظم من خالهلا التفكري 
 .وظيفة الذاكرة

 الرتكيز .1.1.0.
االنتباه ،وبدونه ال ميكن أن نضمن  كلما كان الرتكيز جيدا ،كلما كان تسجيل اإلكتسابات أعمق ،وهو يقوم أساسا على

 .تسجيل املكتسبات اجلديدة
 :االهتمام و احلاجة .1.1.0

كل فرد له اإلشارة والتنبيه فهي تشري إىل مستويات نشاطه احلسي اإلدراكي ،وجتعله يهتم باألشياء اليت تليب طاقته ،إذن فاحلاجة 
 .اد إهتمامه بهواإلهتمام تتلخص يف كون الفرد كلما زادت حاجته لشيء ز 

 :احلافز .5.1.0
 .رغبة عامة إلجناز بعض األشياء :يعرف على أنه 

 
 :آلية عمل الذاكرة .1.1

كل أنظمة الذاكرة حىت تلك اليت تستعمل احلاسبات اآللية واحلاسوب ولدى اإلنسان تستلزم مساحة للتخزين كما حتتاج لوسائل 
 :عمليات وهي أيضا إدخال وإخراج املعلومات وتتمثل يف ثالثة 

 :(encodage) 1.1.1. عملية التحويل الشفري 
إن املعلومات اليت يتم ختزينها هي وحدها اليت يتم تذكرها ،وهذه العملية كثريا ما تتضمن جتميع وقد توضع شفرة هلذه املعلومات 

 .يف شكل صورة ،أو تصميم أو كلمات ،أو أفكار ال معىن هلا 
يتم بواسطتها تكوين أثار الذاكرة حىت تدوم فرتة بقائها ،مييز الباحثون بني مناذج شفرة الذاكرة  إذن فإن عملية التحويل الشفري

 :على النحو التايل 
 :(code visuel)  -الشفرة البصرية  



 .ميثل عنصر املعلومات  يف الذاكرة بواسطة مظهره البصري الدال عليه 
 :(code  acoustique) الشفرة السمعية 

 .املعلومات يف الذاكرة بواسطة املظهر السمعي الذي يدل عليه أو مبا يدل عليه مساع امسه  ميثل عناصر
 )code hoptique)  الشفرة اللمسية 

 .حيث ميثل عنصر املعلومات يف الذاكرة بواسطة املعىن الذي يدل عليه
 :(Stockage)1.1.1 . عملية التخزين 

 .تم وضع الشفرة خلربة ما لتخزنالعملية الثانية يف منظومة الذاكرة ،حيث ي
وتبقى املعلومات املخزنة بالذاكرة إىل حني احلاجة إليها ،ويستدل على عملية ختزين املعلومات أي على وجود اثار الذاكرة دون 

 .نسيان ما ميارسه الفرد من تعرف أواستدعاء خالل عملية اإلسرتجاع اليت تعترب ثالث مرحلة من مراحل الذاكرة 
 :(récupération)8.1.1 . عملية اإلسترجاع 

تشري إىل إمكانية استعادة الفرد للمعلومات اليت سبق له أن خزهنا ، ويتوقف اسرتجاع املعلومات على مدى قوة اثار التذكر 
 لذلك تعترب مشكلة اسرتجاع املعلومات من.املوجودة يف الذاكرة ،وعلى مستوى هذه العالقة هذه األثار بداالت اإلسرتجاع 

حيث أن كمية ونوعية املعلومات اليت حتتويها كبرية وخمتلفة بدرجة جتعل من .الذاكرة طويلة املدى أهم مشكلة يتناوهلا هذا النظام 
 .الصعب يف كثري من املواقف ،اسرتجاع املعلومات املناسبة اليت تتالئم و املهمة املرادة 

 تفسري عملية اكتساب املعلومات قدم العديد من علماء النفس خمتلف النماذج اليت حتاول
ووفقا لبعض علماء النفس ،فإن عملية احلصول على املعلومات مير عرب ثالثة جماالت .وختزينها واسرتجاعها ( مبا فيها اللغة)  

مات لفرتة وذاكرة املدى القصري ميكنها ختزين املعلو .ذاكرة املدى القصري ، والذاكرة العاملة ،وذاكرة املدى الطويل: رئيسية هي 
لكن بعض املعلومات تصل .، عالوة على ذلك ، تفقد املعلومات وال ميكن أن تسرتد مرة أخرى (يف ثوان )قصرية جدا من الزمن 

 ".حمطة الذاكرة التالية "إىل الذاكرة العاملة اليت تعد 
اخل الذاكرة اإلنسانية باإلحتفاظ هبا للقيام بالعديد متثل الذاكرة العاملة املكون املعريف العمليايت األكثر تأثريا يف تنشيط املعلومات د

من خالل النظم  (Baddeley .1996)من االستخدامات املعلوماتية ال سيما التحصيلية ،ويتم ذلك  إىل الدور الوظيفي 
 املعرفية املتصلة هبا ،ويشري باديل

 .و الفهم للذاكرة العاملة يف املهام املعرفية اخلاصة بالتعلم والتفكري املنطقي

 :الذاكرة العاملة . 1
 :مفهوم الذاكرة العاملة .1.1

 :مفهوم الذاكرة العاملة في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي .1.1.1
تعرف الذاكرة العاملة بأهنا نظام ذو مكونات متعددة لفهم الطريقة اليت ختزن هبا املعلومات وتعاجل الستخدامها يف أداء خمتلف  

 (537ص .0001بوردين .)رفية املعقدة األنشطة املع



،بأهنا القدرة على التحكم يف حمتوى الذاكرة قصرية املدى تغيريه ( 021،ص 0200أبو الديار وآخرون )وعرفها يف موسوعته 
 وتعمل الذاكرة العاملة عمال دينامكيا نشطا من خالل الرتكيز التزامين على متطلبات عمليات التجهيز والتخزين ،حيث تعمل.

على حتويل املعلومات من الذاكرة قصرية املدى إىل الذاكرة طويلة املدى ،وتؤدي دورا بارزا من خالل تكوين كمية صغرية من 
املعلومات لتجهيزها ،وتعمل على تكاملها ومعاجلتها مع معلومات أخرى إضافية ؛ لتعطينا موقفا تكامليا يتناسب وطبيعة املوقف 

وهي ذات أمهية . لعاملة بتفسري املعلومات وتكاملها وترابط املعلومات احلالية مع املعلومات السابقة وهتتم الذاكرة ا.ومتطلباته 
 .الفهم القرائي ،واالستدالل الرياضي ، و التفكري الناقد،واشتقاق املعاين:لألنشطة املعرفية ذات املستوى األعلى مثل 

 :مفهوم الذاكرة العاملة لدى اختصاصي علم النفس .1.1.1
 باديل وهيتش"يشري "(Baddleley ,&Hitch 1974)إىل أن الذاكرة العاملة متثل املستودع  

القدرة على التخزين ،والقدرة على : الذي ختزن فيه املعلومات وتعاجل يف وقت واحد ،وهي تعتمد على التفاعل بني مكونيها ومها 
 .املعاجلة 

املكون )نظمة ختزينية خاصة وظيفتها ختزين املعلومات اللفظية ،وتسمى هذه األنظمة أ:وعرفا هاذين األخريين الذاكرة العاملة بأهنا 
حيث تتم فيه سلسلة من املعاجلات للوصول ( املنفذ املركزي)باإلضافة إىل أنظمة أخرى خاصة مبعاجلة املعلومات تسمى ( اللفظي

 (101ص  71باديل وهيتس )إىل اإلستجابة الصحيحة 
للذاكرة العاملة بأهنا مصدر للمعاجلة حمدود السعة يتضمن اإلحتفاظ باملعلومات يف الوقت ( 0031)اخر عام وقدم باديلي تعريفا 

 ( .10ص  0225خفاجي )الذي تعاجل فيه املعلومات األخرى ،أي مواصلة لبعض املعلومات يف أثناء معاجلة معلومات أخرى 
 " لوجي " ويذكر ( Logie0001)رار من أن الذاكرة العاملة تعد اجلزء النشط أو الفعال باستم 

مكون جتهيزي نشط "وميكن تعريفها أيضا بأهنا .الذاكرة قصرية املدى، فضال على أهنا تعاجل تلك املعلومات وتصنفها وفقا لنوعها 
 (.132،ص0003الزيات )ينقل أو حيول من الذاكرة طويلة املدى وإليها 

 "روبرت "ويقدم (Robert ,2002)لعقل اجلوهرية تعريفا للذاكرة العاملة على أهنا وظيفة ا 
اليت تعتمد على أنظمة املكون اجلبهي اعتمادا واضحا ، وقد يظهر ذلك عند إصابة املرضى بإصابات جبهية ،فيظهر لديهم 

 ضعف يف األماكن املتخصصة باللغة يف الدماغ 
.(Robert ,2002,p.160) 

 :العمليات األساسية في الذاكرة العاملة .1.1
 :هناك ثالث مراحل أساسية من التمثيل داخل الذاكرة العاملة 

 :وهي تصف عملية إدخال املعلومات داخل نظام الذاكرة،ويوجد نوعان الرتميز داخل الذاكرة العاملة مها  :مرحلة الترميز .1.1
واالحتفاظ هبا نشطة من خالل ( لماتاألرقام واحلروف والك) وهو خيتص برتميز املعلومات اللفظية : الترميز الصوتي .1.1.1   
 .أي تكرار البند عدة مرات،وخيتص الشق األيسر من الدماغ برتميز هذه املعلومات اللفظية ( التسميع)



ميكن من خالله اإلحتفاظ بالبنود اللفظية يف صورة بصرية كما نلجأ إليه أذا كنا بصدد جمموعة البنود :  الرتميز البصري.0.0.0  
اليت يكون من الصعب وصفها ،وبالتايل من الصعب تسميعها صوتيا،وهذا النوع من الرتميز يتالشى ( الصور) مثل  الغري لفظية

 .بسرعة ،وخيتص الشق األمين من الدماغ برتميز املعلومات املكانية 
وتكون سعة التخزين يف الذاكرة وتشري إىل الطريقة اليت متثل هبا املعلومات يف النظامني اخلاصني بالذاكرة ،:  مرحلة التخزين.1.1

 .بنود 0بنود وحد أقصى  5بنود وحبد أدىن  3العاملة حمدودة جدا تصل يف املتوسط إىل 
 (30،ص 0225خفاجي ) .ومتثل هذه املرحلة قدرتنا على استحضار املعلومات بنجاح من الذاكرة : مرحلة االسترجاع . 8.1

 :نماذج الذاكرة العاملة .8.1
 :  Baddeleyاكرة العاملة لــنموذج الذ. .1

 .تطور هذا املصطلح حسب تطور التجارب اليت حاولت تفريقه عن املصطلحات األخرى كمصطلح الذاكرة قصرية املدى األولية
رغم وجود علماء مل يتفقوا معهم على وجود فكرة هذا " هيتش"و " باديل"من طرف  0071واقرتحت تسمية الذاكرة العاملة عام 

 .حدة خاصة خمتلفة عن سجل قصري املدىاملخزن كو 
يقول أن الذاكرة العاملة جهاز ذو آليات و ميكانيزمات خاصة به، و اقرتح منوذجا و الذي أصبح مرجعا للدراسة يف هذا " باديل"فـ

 :اجملال، هذا النموذج يقسم فيه الذاكرة العاملة إىل ثالثة أقسام
 (.L’administrateur centrale)املنظم املركزي  0-
 (.Boucle phonologique)احللقة الفونولوجية  0-
 (.Calpin visuo-spacial)فضائي -مفكرة اجملال البصرو 1-
(A.De Ribaupierre.1990.p161.p162.p163 

 :مكونات الذاكرة العاملة .1.1
 sous)كجهاز مكون من أجهزة صغرية ( Hitch et Baddeley 1974)الذاكرة العاملة مقدمة من طرف 

systémes.) 
 :املنظم املركزي يقوم بتحليل املعلومات وتنقيتها والتنسيق بني النظامني التابعني ومها

 .احللقة الفونولوجية اليت تضمن ختزين املعلومات الشفوية-
 .Baddeleyاجملال البصر وفضائي يضمن ختزين املعلومات البصرية الفضائية، فهنا وباالستناد إىل منوذج -
 .للذاكرة العاملة الذي يسري كل املوارد composante attentionnelleنظم املركزي كوحدة االنتباه يرجع امل -
 (Daniel Pascal,2000,p59-58) 
 
 
 



 
 (Baddeley .1990)يمثل نموذج الذاكرة العاملة ( 21) شكل رقم

 
  (Pascal Daniel,2005,p59) 

 :المنظم المركزي-/1
 :م املركزي خمتص يفأن النظا" باديل"ويؤكد 

فيقوم باختيار وحتليل املعلومات وهو الوحدة األساسية للذاكرة العاملة ألنه يقوم يف االنتباه ويستدل بنموذج  :حل الصراعات
(1980 Norman Shallice ) لتبيان دور االنتباه يف النشاطات املعرفية، كما يقوم بإبعاد الصراع والتحكم أثناء إجراء

 .تيارالتنقية واالخ
 (Daniel , Pascal,2000,p89 ) 

يقوم بالتدخل يف املهمات الصعبة املعقدة اليت ال تستطيع عليها احللقة الفونولوجية وال مفكرة  :التنسيق بين النظامين التابعين
إىل مناطق اجلهاز  اجملال البصر وفضائي، ويوفق بني خمتلف العمليات املعرفية اليت جتري يف الذاكرة العاملة، وحتويل املعلومات

 .املعريف، كما يوفق بني مهمتني مثل السياقة والتكلم، ووضع خمطط للعمل
(Daneil ,Pascal,2000,p92) 

 Lobe)أن عمليات املنظم املركزي تتواجد يف الفص اجلبهي من الدماغ " نورمان" و " شاليس"استناد إىل " باديل"ويقول 
Frontal ) دي إىل اضطرابات يف عمل الذاكرة العاملةوأي إصابة على هذا املستوى يؤ. 

 المنفذ المركزي

ينظم المعلومات ويخزنها ويعالجها،يتحكم في االنتباه واتخاذ القرارات،ونقل 
المعلومات من الذاكرةالطويلة المدى بواسطة التسميع وإعادة الترميز ،وهو ذو سعة 

.محدودة   

:المكون اللفظي  

جهاز التحكم في النطق ،يحفظ 
المعلومات عن طريق نطقها 

صوت داخلي "داخليا،يمكن اعتباره 
" 

المكون البصري  
:المكاني   

يخزن المعلومة 
البصرية والمكانية 

عين "يمكن إعتباره 
"داخلية : الجهاز اللفظي    

يحفظ المعلومات التي تعتمد على 
الكالم وتتالشى بعد ثانيتين ويمكن 

"صوت داخلي "عده   



(A. De, Ribau pierre, 1998,p164) 

فاملنظم املركزي كما يشري إليه امسه يقرر أي نظامني التابعني سوف يقول بالتدخل، كما ينشط مناطق من الذاكرة طويلة املدى 
 Stroop)شروطة من طرف املشكل املطروح وينتقي برنامج حل املشكل حسب االوتوماتيزمات للسماح بتحقيق التحاليل امل

فالفرد عليه تسمية وبسرعة لون احلرب الذي كتبت به الكلمات، هذه التسمية تكون بطيئة إذا دخلنا األمساء املشرتكة  ( 1935
 .فهنا على النظام املركزي القيام بالتمييز والتنظيم ،إخل.... كالسماء، الليمون، البطيخ، 

 (Rossi, 2005,p24-25) 
 :الحلقة الفونولوجية-/1

جهاز لتخزين املعلومة الشفوية بطريقة منظمة ويف وقت حمدد وهذا بعملية التكرار إلبقاء البنود، فإهنا مبثابة شريط املذياع، ووقتها 
 (.ثانية ونصف)غالبا قصري جدا 

الكلمات، فالكلمات القصرية أسهل  وتطلعنا على أثر التقارب الفونولوجي الذي يؤثر على االحتفاظ واالسرتجاع، وأثر طول
 . للمتذكر من الكلمات الطويلة

(Enrlich.J.F.Delafoy.M.1990.p407) 

 :مكونات الحلقة الفونولوجية-أ /1
 :تتكون من مستويني

 :وحدة التخزين الفونولوجي-
 (Baddely, 1993( )ثانية 0)ووظيفتها معاجلة املعلومات اللغوية وختزينها ملدة قصرية  

  :ام التكرار الذات حتت الصويتنظ -
ويسمى أيضا وحدة املراجعة اللفظية للمعلومات اليت دخلت يف وحدة التخزين الفونولوجي وترميزها فونولوجيا، فالتحكم اللفظي 

نشطة عند يعود إىل التنشيط ووضع التخطيط اللفظي، أما التخزين الفونولوجي يعود إىل الصور الفونولوجية املخزونة يف الذاكرة وامل
 . السماع والفهم للغة املتكلم

(J.P.Rossi.2005,p27) 

وباإلضافة اىل ذلك فان نظام التكرار الذايت يقوم بتحويل املعلومات البصرية اىل معلومات فنولوجية، إلمكانية ختزينها يف وحدة 
 . Baddelyالتخزين الفونولوجي والشكل املوايل يوضح بنية احللقة الفونولوجية حسب منوذج 

 
 
 
 
 
 



 مدخل بصري                                                مدخل مسعي         

 
 لوظيفة لجهاز الحلقة الفونولوجي، يمثل البنية ا( 28)شكل رقم

 :كيفية معالجة المعلومات في الحلقة الفونولوجية-ب /1
ولوجي هلذه األخرية، بعد دلك يتم ختزين هذه املعلومات يف السجل مبجرد التقاط املعلومات السمعية، يكون هنالك حتليل فون

الفونولوجي ملدة تقارب ثانيتني لكن البد من تنشيط هذه املعلومات وهذا بواسطة نظام التكرار الذايت من أجل تفادي النسيان 
 .التدرجيي للمعلومة

والذي يتم فيه  Graphimiqueلة يكون هنالك حتليل ففي هذه احلا( كلمة مكتوبة)يف حني أنه إذا كانت املعلومة بصرية 
 .نظامني-حتويل الكتابة اىل معلومة فونولوجية، لكي يصبح من املمكن ختزينها وتنشيطها على مستوى التحت

(Fournier.S.Monjauze.C.2000.p21) 

 :دور الحلقة الفونولوجية-ج /1
ة الذاكرة، هو دور احللقة الفونولوجية يف الذاكرة بصفة عامة، ودورها يف من بني األسئلة اليت طرحها العلماء الذين اهتموا بدراس

 .الذاكرة العاملة بصفة خاصة
وهذا نظرا لالرتباط املوجود بني ( الفهم واإلنتاج)فيما يلي سنتطرق اىل دور احللقة الفونولوجية يف اللغة أي يف كل جوانب اللغة 

 .اللغة والذاكرة العاملة يف موضوع دراستنا

 التحليل الفنولوجي 

التخزين الفنولوجي 
 قصيرالمدى

 الرمز البصري

 حلقة التذكر الفنولوجي

 إعادة الترميز الفنولوجي 



 :احللقة الفونولوجية وفهم اللغة-
فان احللقة الفونولوجية تلعب دورا يف فهم اجلمل املسموعة أو املقروءة، وخاصة إذا كانت هذه  Baddelyحسب دراسات 

 .اليت كانت تعاين من مشاكل يف فهم اجلمل الطويلة والغامضة P.Vاجلمل طويلة ومعقدة، وقد ذكرت حالة املفحوصة 
الذي كان يعاين من صرع مبعىن أن هناك اضطراب يف احللقة الفونولوجية اليت يتجسد يف  T.Bوجدت عند احلالة ونفس النتائج 

سنتطرق " )طول الكلمة"أثر الشبه الفونولوجي و"باإلضافة اىل غياب  l’empan verbal   اخنفاض يف االسرتجاع الذاكري
 (.اىل هذين املفهومني يف النقطة املوالية

 :فونولوجية واكتساب املفرداتاحللقة ال-
 .يف االكتساب الطويل املدى للمعلومات املفردية" احللقة الفونولوجية"لقد بينت دراسات احلاالت، دور 

واليت كانت  P.Vذكروا حالة مصابة  Vallar. Papgno. Baddaly (1988)جند أن : من بني احلاالت اليت ذكرت
وكذلك اضطراب واختالل يف , واليت وجدوا أن مدى احتفاظها (Aphasie de conduction)تعاين من حبسة نقلية 
 .وظيفة احللقة الفونولوجية

واليت كانت تعاين حسبهم  C.Sحالة مصابة  Poncelet. Vander linden. Barisnikov (1996)يف حني ذكر 
من اضطراب , ي جد ضعيفهذه احلالة كانت تعاين من مستوى عقل, وهو اضطراب عقلي حاد Williamsمبا يعرف بعرض 

 .واليت كانت تثكلهم بكل طالقة, حاد يف الذاكرة احللقية لكنها استطاعت تعلم الشكل الفونولوجي طويل املدى لثالث لغات
فان أعراض هذه احلالة توحي بعمل عادي للحلقة الفونولوجية، واليت حسب ( 0033)وشركاءه  Baddelyوحسب فرضية 

 .ما يف تعلم اللغات األجنبيةهذه النتائج تلعي دورا ها
 .هلا اسرتجاع ذاكري عادي C.Sأن املصابة  Barisnikov (1996)وبالفعل فقد بني 

(Fournier.S.Monjauze.C.2000.p26-27) 

 :مفكرة المجال البصري فضائي-/8
ي مسؤول على اجملال الفضائي البصر  Baddelyيعرف على أنه جهاز حلفظ الصورة البصرية الفضائية مؤقتا، وحسب  -

االحتفاظ ومعاجلة املعلومة البصرية واملعلومة املكانية، كما يعترب املسؤول على معاجلة الصور الذهنية، هذه الصور الذهنية تتكون 
أما اجلاين البصري متعلق ( Localisation)من جانب بصري وجانب مكاين، فاجلانب املكاين يعاجل املشاكل املتعلقة باملوقع 

 (.  Paramètre de l’image)الصورة  ببارامرتات
 .J.P.Rossi). فالكلمات اليت هلا إحياء قوي للصورة ختزن بكيفية جيدة أو أحسن من الكلمات اليت ال تعرب جيدا على الصورة -

2005,p28) 

 :وتتكون هذه املفكرة من نظامني أو حتت نظامني ومها
 .الفونولوجيةالنافدة البصرية تعادل املخزن الفونولوجي للحلقة -
  Marchette 1991و يقرتح, نظام تنشيط الصور الذهنية-
 



 :هذه المكونات
 .تعاجل فيها املعلومات البصرية: حتت املكونة البصرية -
 . مسؤولة على مراجعة حمتوى املخزن البصري والتحركات يف الفضاء: حتت املكونة املكانية -
(Fourniers, Monjauze.C.2000.22) 

( Osawa 1983)ألمهية مفكرة اجملال البصري فضائي يف التوجيه الفضائي ويف معاجلة املهمات الفضائية املكانية قام إذن نظرا 
بتجارب على جمموعة من األشخاص واليت تتخلص يف مهمة احلساب باستعمال آلة، واتضح من خالل النتائج أن هؤالء ويف 

 .ذلك التصور الذهين بعض األحيان يستغنون عن هذه اآللة ويستعملون يف
وميكن القول أن معظم الدراسات األولية املتعلقة بالذاكرة العاملة أجنزت على التمثيل السمعي، لكن و ضعت فرضيات إحتمال  -

 .ورفقاؤه يقولون أن كل مؤثر له متثيل ذهين خاص به Baddeleyوجود ختزين للمعلومات غري السمعية، فـ
 .ذن التمثيل الذهين يكون غري شفويفإذا كان املؤثر غري شفوي إ -
أما إذا حدث تأثري على إحدامها سلبا، وخصوصا وحنن نعرف أن إنتاج نشاط معريف ذهين واحد ال حيدث هذا التأثري، فهذا  -

متعددة يعين أن اآلليات واملكيانيزمات املعرفية املستعملة يف كل النشاطني هي نفسها، فالنتائج بينت أنه ميكن القيام بنشاطات 
 .دون ظهور اختالل أو التباس يف املعلومات والتصور الذهين هلا

  (G.Daniel, L.Pascal.2000, p75) 

 :مكونات المفكرة المجال البصري فضائي
ببحوث حول اآلليات املعرفية العقلية وتوصلوا إىل أن التمثيالت اليت تتدخل ( Baddeley et Liberman 1980)قام  -

ميكن توضيح ذلك بإعطاء مثال حول ( Kerr 1983)نية هي متثيالت مكانية وليست بصرية، ويقول يف النشاطات الذه
 .األعمى خلقيا، فالتجارب بينت أن األعمى تنمو وتتطور لديه الذاكرة املكانية وليست البصرية

 .  عين تدخل للتمثيل املكاينواملبدأ يف التجربة هو أنه إذا جنح األعمى وبصفة عادية يف مترينات الصور الذهنية هذا ي -
فهذه التجارب أجنزت لدراسة اجملال البصر وفضائي وللتعرف على مكوناته، وتوجد جتارب أخرى أقيمت لالستدالل على أن  -

املهمات التصورية ميكن أن تتحقق بواسطة متثيالت ذهنية متعددة بصرية ومكانية، فقط جيب التميز بينهما من الناحية الوظيفية 
 (.Ferah. 1988)ميكن إقصاء واحدة أو أخرى كليا  وال
 .Baddeley).كوحدة مكونة من جانب بصري وجانب مكاين ( CVS)فاملعطيات النفسية العصبية تبني وجود جهاز -

1992( )Logine et Marchetti. 1991 ) 
 :(Daneman & Carpenter,1980) 1.نموذج دانيمان وكاربنتر 

،وأهتم مبدى الذاكرة العاملة وذلك الختبار الذاكرة العاملة ( 0071) قدمه يف منوذجه األول عام استند هذا النموذج على ما
ويستند هذا املفهوم على النظرية القائلة إن الذاكرة العاملة .واستخدم هذا النوع يف توسع الدراسات اليت تتناول الذاكرة العاملة .

ومازال هذا النوع من اإلختبارات مستخدما على نطاق واسع يف .اجلة والتخزين هي مورد حمدود ،وجيب أن ينقسم دورها بني املع
 نموذج هاشر وزاك. 8 (Hacher & zaek ;1988): .الدراسات اليت تتناول الذاكرة العاملة 



ري ذات صلة فاملعلومات غ.أشارا أن للذاكرة العاملة قدرة حمدودة بسبب وجود املنافسة بني املعلومات غري ذات صلة وذات صلة 
واستمر العمل يف هذه .هي اليت تتناول ما يعرف باملساحة احملدودة فترتك قدرا أقل من املوارد ملعاجلة املعلومات ذات صلة وختزينها 

هذه النظرية تتعلق بالدراسة احلالية،ألن .الدراسات لريكز على األفراد األكرب سنا وقدرهتم على جتاهل املعلومات غري ذات صلة 
األشخاص الذين يعانون احتباس النطق من كبار السن ،وتعد معرفة القدرات والتأثريات العامة للسن أمرا فاصال ،عندما  معظم

 .حندد كيفية إختبار الذاكرة العاملة لدى األفراد اللذين يعانون من احتباس النطق
 :(Schneider,1993) 1 .نموذج شنايدر 

الذاكرة العاملة ، ويرى أن هذه املكونات تعمل عنال مشاهبا  لعمل مكونات احلاسب  قدم شنايدر مقرتحا جملموعة من مكونات
األيل حيث جتري سلسلة من املعاجالت على املدخالت للوصول إىل الناتج النهائي ،كما أن هذه املخرجات ميكن ختزينها فرتة 

 :صة وفقا لطبيعة املعلومة املقدمة حيث طويلة املدى ،وهذه املكونات تشبه املخازن املتعددة ،لكل منها وظيفة خا
 .املخزن البصري واملخزن السمعي واملخزن احلركي ،والشكل األيت يوضح مكونات الذاكرة العاملة عند شنايدر

(Martial VAN DER LIDEN, loc.cit., p. 15 ) : 
(wright ,1993)5 . نموذج رايت 

رة العاملة فيما بينها ،ومن ناحية أخرى لوضح عمل مكونات الذاكرة قدم رايت منوذجا ليربر من خالله عمل مكونات الذاك
العاملة مع كل من الذاكرة احلسية والذاكرة طويلة املدى ،حيث تنتقل املعلومات من املخزن احلسي إىل املخزن قصري املدى ،حبث 

،واملكون الغري اللفظي مث تنتقل املعلومات من  توجد عالقة تبادلية بيت املخزن قصري املدى للذاكرة العاملة وكل من املكون اللفظي
 .املخزن قصري املدى للذاكرة العاملة إىل كل من ذاكرة املعاين ،و الذاكرة اإلجرائية كإحدى مكونات الذاكرة طويلة املدى 

(S. FOURNIER, C. MONJAUZE, loc.cit., p. 22) 

 :أهم العوامل المؤثرة في التذكر .8
رف بأنه قدرة الفرد على إستدعاء أكرب عدد ممكن من العناصر أو الوحدات اليت تستوعب خالل فرتة معينة ويع: مدى الذاكرة .0

 .من اإلدراك الفوري
تشري نتائج الدراسات إىل أن الفرد مييل إىل تذكر املادة املرتايطة ذات املعاين بسهولة بينما يلقى صعوبة املادة : نوع مادة التذكر .0

 ".التعلم املنطقي والغين باملعاين يكون أكثر فعالية وفائدة يف تذكرنواجته "أو الفقرية من املعاين أي  الغري املرتابطة
تتأثر فعالية التذكر بعمر الفرد على التذكر وتصل الذاكرة إىل قمتها يف العشرينات مث تتدهور ببطئ حىت سن :املستوى العمري .1

 . العمر تدهورت الذاكرة وقلت كفائتهافكلما تقدم اإلنسان يف. اخلامسة واألربعني
بقدر ما تعتمد العمليات العقلية املكونة لنشاط الذاكرة على طرائق فعالة يف التعلم تكون فاعلية :طرق تعلم مادة التذكر .1

 .الذاكرة ،فتنظيم املعلومات وطريقة تقدمييها للمتعلم تعمل زيادة احلفظ والتذكر
تذكر مبستوى ذكاء الفرد فأفراد ضعاف العقول لديهم ذاكرة ضعيفة ،وعلى العكس جند األفراد يتأثر ال: املستوى العقلي . 5

 .األذكياء يتمتعون بذاكرة قوية
 (.050،ص 0003الشرقاوي )



 والذاكرة هي امللكة اليت وهبها اهلل. االذاكرة مبختلف أنواعها وأقسامهعلم النفس وعلم األعصاب ب يفعدد كبري من الباحثني  هتمي
فاإلنسان يولد على الفطرة ال ميلك إال بعض  .لإلنسان واليت متكنه من ختزين واالحتفاظ بأثر التجارب اليت مر هبا عرب الزمن

على تعلم كل  فالطفل جمرب .أما باقي املكونات العصبية فتبقى غري ناضجة ملدة طويلة. اليت تساعده على العيش الفطريةالوظائف 
التعامل مع خمتلف مواقف احلياة وذلك عن الطريق ختزين كل التجارب الشخصية بواسطة  من  متكنهالتقنيات واآلليات اليت

 .واليت يستعملها لتطوير الوظائف املعرفية وبناء مفاهيم جديدة ،الذاكرة
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 متهيد 
يعد استخدام اللغة أكثر ما مييز اإلنسان ككائن معريف عن الكائنات احلية األخرى ، نظام اللغة اإلنساين خيتلف بدرجة كبرية     

ورغم النجاح الذي .ع أرسطو ألن يصف اإلنسان بأنه حيوان ناطق عن أي نظام اتصال للكائنات احلية األخرى ، وهذا ما دف
إال أنه ليست هناك مؤشرات على أن أيا من الكائنات -حتقق يف تعليم القردة نطق بعض الكلمات أو فهم االشارات و الرموز ، 

،وجد العلماء أن تركيب األوتار  ومن الناحية الفزيولوجية.احلية قادرة على ممارسة اللغة البشرية من حيث إنتاجها أو فهمها 
 .الصوتية لإلنسان هو تركيب فريد من نوعه وال يوجد عند احليوانات األخرى 

وقد توصل علماء اللغة  أن لغة احليوان هي جمرد رموز وإشارات تعتمد الصوت أو اإلشارة احلركية اجلسمية أو التعبريات الوجيهة    
. 

متكامال بني عوامل البيئة و العوامل البيولوجية إذ أن عوامل التنشئة والرتبية البيئية و الرتكيب بينما تعد لغة اإلنسان نظاما     
الفزيولوجي جلهاز النطق ،وعوامل الوراثة مجيعها تعد عوامل مؤثرة يف تطور اللغة واكتساهبا أو عوامل مسببة أو مساعدة حلدوث 

 .ا بعض الناس اضطرابات اللغة وصعوبات النطق املختلفة اليت منه
 :مفهوم اللغة وتعريفاتها .1 

 : تعريفات اللغة 1.1
تعددت تعريفات اللغة بتعدد اهتمامات الباحثني والدارسني وتعدد العلوم اليت اهتمت باللغة ،كعلوم اللغة و الدين والفلسفة 

نما عامل االجتماع يتوقع منه الرتكيز عل اجلانب فعامل اللغة يتوقع منه الرتكيز عل قواعد اللغة ،بي...واالجتماع وعلم النفس وغريها 
 .االجتماعي يف اللغة كوظيفة تفاعلية ،وعلما النفس والرتبية يركزون على اكتساب اللغة وتطورها بشكل خاص 

ضارة عل أهنا أداة اتصال وتعبري حتتوي على عدد من الكلمات بينه عالقات تركيبية تساعد على نقل الثقافة واحل"  ديوي"عرفه  
 ...عرب األجيال 
كذلك يعرفها ميولر على أهنا .على أهنا نظام من الرموز ميكن لإلنسان إصدار الرسائل وفهم رسائل اآلخرين " براون" بينما عرفها 

 .. .رموز صوتية مقطعية تعرب عن الفكر
 . الناسفقد عرفها على أهنا استخدام منظم للكلمات من اجل حتقيق االتصال بني"  سرتنربغ " أما 

يعرف اللغة على أهنا قدرة خاصة باإلنسان ،وهاذا عن طريق أو بواسطو نظام رمزي : تعريف اللغة  حسب القاموس اللغوي 
 .لفظي ، واليت تتطلب ميكانيزمات أو تقنيات جسدية ،ووجود وظيفة رمزية ومراكز عصبية

فيها أفراد مجاعة لسانية باتفاقهم على استعمال لغة معينة فريى أن اللغة اتفاق مجاعي ،أي خاصية يشرتك " : سوسري .ف" اما 
 .،وحسبه فان اللغة تعرب بنظام العالمات على االفكار

) SAUSSURE .F « COURS DES LINGUISTIQUE GENERALE », P.32( 

 
 
 



 بياجي " ويعرفها  Piagetعلى أهنا شكل من أشكال الوظيفة الرمزية وهذه "  
 .ملعاين واملدلوالت الداخلية ملواضيع وأشكال خارجيةاالخرية تعين جمموعة ا

)DROZ.R , LIRE PIAGET,  P 27 ) 

 سابري" اما  Sapirحيددها كنظام من الرموز السمعية وكذلك كنظام حركي ألهنا"  
 .تتطلب حركات منسقة بني بني أعضاء اجلهاز النطقي

)SAPIR.Edwarde « LE LANGAGR », P.21( 

لرمز من حيث أن الرمز نوع من اإلشارات احلركية والصوتية املعتقدة واملتعارف عليها بني جمموعة من األفراد، واللغة ختتلف عن ا
والرموز ال ترقى إىل مستوى اللغة نظرا لتعقيد تركيب اللغة ووظائفها .مثل التثاؤب و الضحك وإشارات اليد و األصابع وغريها 

 .ات قد تكون قادرة على استخدام الرموز ولكنها غري قادرة على استخدام اللغةكذلك فان احليوان.واليات فهمها املعقدة،
 0221، 01نشأة اللغة ، الكويت ،ص حممود ماجرعمر، يف .) 
 :خصائص اللغة . 1

م وميكن إجياز أه.يف ضوء مفهوم اللغة وتعاريفيها السابقة ،تعددت خصائص اللغة تبعا للنظريات والتخصصات اليت تناولت اللغة 
 :اخلصائص اليت أمجع عليها العلماء بالنقط التالية 

 .اللغة من أهم وسائل االتصال بني الناس  -0  
اللغة تنقسم اىل نوعني لغة استقبالية و تتطلب السمع والفهم ،وأخرى تعبريية تتطلب انتاج اللغة املنطوقة واملكتوبة وفق -0  

 .قواعد تركيب اللغة وصياغتها 
 .معان حمددة وواضحة يف اجملتمع الذي تنتمي إليهاللغة هلا  -1  
 .اللغة تعبري عن خربات االنسان وجتاربه ومعارفه -1  
 .اللغة تتأثر بعوامل الوراثة وسالمة أجهزة النطق -5  
 .اللغة تتأثر باجملتمع والبيئة اليت يعيش فيها الفرد  -1  
 .ومقوماهتا اللغة عن قوة التماسك بني أفراد األمة الواحدة  -7  
 اللغة وسيلة التواصل بني األجيال ونقل الرتاث الثقايف واحلضاري عرب الزمن  -3  
 .اللغة حتمل ضمنيا معلومات ومعاين عن الزمان واملكان  -0  
 .اللغة هلا معاين رمزية حيث تستطيع وصف أشياء غائبة  -02  
 .الشعرية ,دبية والفنية اللغة قابلة لإلبداع كما هو احلال يف الكتابات األ -00  
 .اللغة مركبة ألهنا تنطلق من احلرف إىل الكلمة  مث إىل اجلملة  -00  
 .اللغة حمكومة بقواعد و قوانني تفرضها قواعد اللغة يف اجملتمع الذي تنتمي إليه -01  
 .لزمناللغة قابلة للتغيري والتطور بل يشري بعضهم اىل أهنا متيل مع التبسيط مع مرور ا -01  
 (0222ص،001مصطفى توري القمش، )



 :مراحل اكتساب اللغة . 8
 مير اكتساب الطفل للغة بعدة مراحل ميكن إجيازها يف املراحل اللغوية التالية 

 : مرحلة ما قبل اللغة . 0.1
األخري الذي فسره العلماء على واليت ترتبط ارتباطا وثيقا بلحظة امليالد اليت يعرب فيها الطفل عن قدومه إىل احلياة بالصراخ ، هذا 

ماء اختالف توجهاهتم تفسريات شىت فالفسيولوجيني يعتربونه جمرد اندفاع اهلواء إىل الرئتني وإىل اجملاري اهلوائية التنفسية ، ويعتربه عل
 .ن أمه بعد انفصال الطفل عن بط" صدمة امليالد"تعبري عن أوىل الصدمات اليت تعرتض حياة الفرد وهي(النفس التحليل

فعن طريق الصراخ يتم االتصال بني الطفل وحميطه االجتماعي خاصة الوالدي ، كما يساهم الصراخ أيضا يف عملية هامة جدا  
 .هي تعلم الطفل عن طريقه أن يركز التنفس حسب قوته ودرجته

الحظ أنه عن طريق الصراخ تلىب له كما يلعب الصراخ أيضا دورا يف تكوين التناسق احلسي احلركي الذي يسبق اللغة ، فالطفل ي
مث يتطور ليصبح صراخا انفعاليا يعرب عن حالة نفسية ، ( جلب األم حلمله وإرضاعه)الكثري من احلاجات الفيزيولوجية والنفسية 

 ..وبذلك يصبح الطفل إشارة يستعملها الطفل كلما أراد شيء وأول وسيلة الكتشاف الوظيفة الرمزية للغة
بني الطفل والراشدين ترتكز خاصة يف العالقة بني الطفل واألم، ففي داخل هذه العالقة يبدأ تكوين اللغة ، نالحظ بداية االتصال 

على الطفل قبل التغذية أو الرضاعة حركة مسبقة وهو صوت املص يف الفراغ يف غياب الثدي وهو يفعل ذلك إراديا ، بعد هذه 
اليت عن طريقها يتكون احلوار بني الطفل واألبوين ، ( حوايل شهر)هي المناغاةاقا احلركة تأيت حركة صوتية أكثر انسجاما واتس

 .فاألم جتيب باللغة والكالم والطفل يعيد املناغاة، وتقل املناغاة حينما يصبح هلا هدف
 :مرحلة لغة الصغار . 0.1

دخول األب يف العالقة مع الطفل حيث يكون  خاصة مع( احمليط، األبوين )كل ما يسبق هذه املرحلة يكتسب باإلعانة اخلارجية   
له دور إجيايب جدا يف فهم الطفل وجعله يتلفظ ببداية كلمة ، أما األم فإن طفلها يتأثر بصوهتا أكثر من تأثره بأصوات آخرين ، 

فيبدأ تكوين العالقة بني  وينتقل الطفل أثناءها من مرحلة إنتاج األصوات غري املفهومة املختلفة إىل مرحلة إنتاج أصوات هلا معىن ،
  .الصوت واللغة

يبدأ أيضا يف هذه املرحلة فهم املضادات ، ويف الشهر العاشر ميكن للطفل أن يفرق بني بابا وماما ، والشيء الذي يساعد على 
اللغة عبارة "ه دخول اللغة يف السلوكات االجتماعية هي القدرة على التمثيل اليت تتطور يف خط متوازي مع اللغة ، وحسب بياجي

يف هذه املرحلة ينتج الطفل وحدات هلا معىن لكنها كلمات متقاطعة أو على شكل مقاطع، مث يتواىل " عن عبارات التمثيل 
اخل حيث يكون …اكتساب الكلمات واملعاين ودالالهتا بعد منو الطفل الذي يسانده النمو احلسي احلركي، االجتماعي النفسي

هل حسب حتليله وفهمه للواقع ، كل كلمة جديدة تستعمل يف تركيبات أخرى بعدها تظهر اجلمل املقلدة الطفل رمزا أو قانونا س
 .رجلمل الكبا

 : مرحلة اللغة احلقيقية . 1.1
الدخول يف هذه املرحلة يبدأ برتك لغة الصغار ومفرداهتا وتعبرياهتا ، وتبدأ بنيات تشبه بنية اللغة ، كل هذه االكتسابات تكون 

دة من النمو العقلي والفكري وللكبار دور أساسي يف اكتساب الطفل للغة احلقيقية لكن نالحظ أهنم يستعملون كالم غري مسان



هذه الطريقة تعترب يف نظر الكبار أحسن وسيلة للكالم والتعبري العاطفي ، لكنها  منسق عندما يتكلمون مع األطفال باستعماهلم لـ
رحلة االبتدائية أو ينكص إليها إذا تطور قليال فيصبح جد صعب على الطفل اخلروج عن لغة خاطئة ، ألن الطفل يتثبت يف امل

الصغار والدخول يف مرحلة اللغة احلقيقية ، ويكون بذلك للكبار دور كبري يف إخراج الطفل من هذه الوضعية أو املرحلة اليت يشعر 
 .يريد تقمص الكبار ومن ناحية أخرى يفضل عالم الطفولة فللطفل رغبتان متضادتان من ناحيةمن خالهلا باالطمئنان ، 

سنوات تتطور اللغة عند الطفل حسب منوذج لغة الكبار حيث يرتك الطفل لغة الصغار ويبدأ عنده التنسيق يف  1و 1ما بني 
 .الكالم ويكون ذلك مساندا من قبل النمو العقلي

تكوين "بداع يف إنتاج الكلمات واحلكايات ، وتساهم يف منو هذه املرحلة ويتطور التمثيل العقلي لديه والتخيل والقدرة على اإل 
فهذه املرحلة تعترب يف نظر الطفل أول اعرتاف " أنا"بكلمة" هو"األنا اليت تساعد الطفل على التعرف على ذاته ويستبدل كلمة 

 (وحدة اجلسم: مرحلة تصميم الذات)للطفل بنفسه ككل 
فبفضل األنا وبفضل تكوين شخصيته يصبح كالم " كالم األطفال يف قواعد وقوانني لغة الكبار  باستعمال هذه الكلمة يدخل.

أين، مىت، كيف ؟؟ فعن "الطفل جزء من حوار يتبادله مع الكبار يبدأ الطفل يف األسئلة للوصول إىل املعرفة ويكثر من كلمات 
مات عرب وضعيات غري مفهومة ، لكن السؤال اجلوهري الذي طريق هذه التساؤالت اليت يطرحها الطفل على الكبار ينتظر معلو 

كيف ميلك الطفل القواعد اللغوية ؟ وهل هلا تركيب خاص يف ذهنه؟ وضع العلماء عدة افرتاضات : يطرح نفسه يف هذا السياق
اللة كلمة ما ميكن الطفل يفهم معىن ود)فهم الكلمات واملفاهيم يساعد على اكتساب تركيب اللغة  -: للجواب عن هذا السؤال

 .…ويساعده يف ذلك التكرار وحاسة السمع اليت تتعود على الكلمات وتألفها( أن يركبها لغويا
دور احمليط مهم جدا يف تكوين قواعد اللغة عند الطفل حسب املختصني يتعلم الطفل قواعد اللغة عن طريق تقليد األم وتقليد  

لغة الصغار، فهو يقطف من اجلملة الكلمات اليت يعرفها ويعيدها يف مجل وتراكيب   كالم الكبار يف مرحلة ما قبل اللغة ومرحلة
 . .جديدة

ال ميكن إمهال اجلانب الفطري واالستعدادات اليت تظهر مع الطفل أثناء الوالدة  لألطفال استعدادات ناجتة عن النمو وهي اليت 
يوجد تركيب بيولوجي هام جدا هو الذي يشكل اللغات " وأيضا " ياتدفعهم الختيار األشكال اللغوية املعروفة واملقبولة عامل

  "اإلنسانية
التطور الذي نالحظه أيضا يف ميدان اللغة عند الطفل ناتج عن تفكري متواصل يف اللغة وناتج أيضا عن تدريب تلقائي يف 

 .اكتساب البنية اللغوية اليت ترجع يف األساس إىل اكتساب املفاهيم من قبل
 (01 ص ، اجملتمع مرآة االطفال : امساعيل الدين عماد حممود)
 
 
 
 
 
 



 :النمو اللغوي عند الطفل األصم . 1
إن القصور احلادث يف اللغة لدى ذوي االعاقة السمعية جيعل هناك صعوبة يف ترمجة األفكار و املشاعر إىل عبارات وكلمات 

التعبري عنه مث تبدأ األصابع يف التعبري عن ذلك من خالل اإلشارات اي  مفهومة ومدركة ،فذا اإلعاقة السمعية يفكر أوال فيما يريد
 :أن 

 

 
 

 ميثل الفرق بني النمو اللغوي عند الطفل العادي والطفل األصم.، ( 21)شكل رقم 
  

ه ومتييزه كما أن إخفاق الطفل املعاق مسعيا يف الكالم يف السن العادي ،وعدم قدرته على تفهم كالم اآلخرين ،وانعدام جتاب
 .لألصوات جيعل هذا الطفل دون رصيد لغوي ،ويعتمد أساسا على تنبيه حواسه األخرى

ولذا فان فقدان السمع يؤثر ليس فقط على القدرة اللفظية ألصوات الكالم بل يغري ايضا من القدرة على تعلم ايقاع الكالم وهو 
 التعبري الشفوي عن اللغة

 (0035لشيخ،عبد السالم عبد الغفار، يوسف ا) 

ويتوقف منو كل عناصر اللغة على تغريات النمو للجهاز العصيب املركزي، و ان من الطبيعي إذا مل يسمع شخص ما اللغة املنطوقة 
 .العادية فانه ال يستطيع أن يتكلم بفهم وإدراك ؛ ويشوب كالمه ضجيج بدائي متيزه نغمات مشحونة باالنفعاالت 

إن لغة اإلشارة ال يمكن أن تترجم كل ما هو منطوق كما أنها ال تفهم بسرعة 
 الكالم ،والعين ال يمكن أن تفهم  اإلشارات بسرعة األذن عند سماع الصوت

األفكار تترجم لدى العاديين إلى ألفاظ مسموعة ،ولدى ذوي اإلعاقة السمعية إلى 
 إشارات مرئية

األفكار تترجم لدى العاديين إلى ألفاظ مسموعة ،ولدى ذوي اإلعاقة السمعية إلى 
 إشارات مرئية



 (0073:ايوجينمندل؛وماكاي فرينون)
ومن مث فان طبيعة اللغة لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعتمد على حتليل نوع األخطاء اليت يرتكبها هؤالء األطفال، وعددها 

 .أثناء كتابتهم للغة احملصلة
ة وسيطة وحيث أن اللغة وسيلة لتفاعل اإلنسان مع بيئته اليت يعرب من خالهلا عن أفكاره ورغباته وميوله؛فان السمع هو حال

للكلمة؛واليت تعرب عن معين هو نتاج العقل وليس اخليال؛ومعاناة ذوي اإلعاقة السمعية من صعوبات تتعلق باملعاين الكلية 
 .للكلمات بسبب أن حاسة السمع هي النافذة األوىل الستقبال املعاين و التصورات الكلية 

حدث صممه يف سن متأخرة بعد ان تعلم الكالم؛وهذا النوع ومن هؤالء األطفال من حدثت إعاقته يف سن مبكر، ومنهم من 
من الصمم يقتصر أثره على عدم القدرة على فهم الكالم املسموع وصعوبة يف التعبري عن أفكاره بصورة مناسبة باإلضافة إىل 

 .احلرمان من تعلم مفردات وكلمات جديدة
 (10-10، ص 0033كمال سي سامل،) 

 :للغة نظريات مفسرة الكتساب ا. 5
يعد موضوع اكتساب اللغة من أكثر مواضيع اللغة إثارة الهتمامات علماء علم النفس اللغوي ، حيث دار جدل كبري حول 

ويبدءون بتعلم  كلماهتم األوىل منذ .الطرق اليت يكتسب فيها األطفال املفردات والرتاكيب اللغوية منذ السنوات األوىل من أعمارهم
 .سنوات من العمر  5-1بعدها اجلمل والرتاكيب اللغوية بشكل مقبول مع عمر السنة األوىل ليتعلموا 

 :وظهرت العديد من النظريات اليت تفسر اكتساب اللغة وكان من أبرزها 
 :النظرية السلوكية.1.5

 .خيتلف السلوكيون يف كيفية التعلم بالضبط ،ويتفقون يف أن البيئة هي العامل األكثر أمهية  - 
األبنية "ياس ، ويهملون ون دراساهتم يف اللغة جل اهتمامهم على دراسة السلوكيات القابلة للمالحظة و القيصب السلوكي

 ."العقلية
الكالم ما هو إال سلسلة من املثريات واالستجابات ، واملثري قد يبدأ من الوجهة البيولوجية   تقوم هذه النظرية أساساً على اعتبار أن

فيطلب ممن معه عن طريق اللغة ما يسد به رمقه ، ومن مث يكون معىن اللفظ هو ما يثريه من استجابة كأن يشعر اإلنسان باجلوع 
عند السمع، وقد ذهب السلوكيون يف تفسريهم لنشأة اللغة عند الطفل إىل أنه يولد وذهنه صفحة بيضاء خالية من اللغة متامًا مث 

 . ة للتجريب املتواصل الذي خيضع لنظام وحتكم يقوم باكتساب اللغة على أهنا عادة من العادات نتيج
يعتقدون أن اللغة متعلمة، فهم ال يرون أن اللغة شيء فريد مميز بني السلوكيات اإلنسانية، " بوهاثون"و" واطسون وسكنر" فهذا

اللغة هي شيء يفعله ويرى السلوكيون أن . أن اللغة يف مراحلها املبكرة هوي منوذحك بسيط من السلوك إهنا عادة" ويرى ُواطون
ويرون أن اللغة متعلمة وفقًا لنفس املبادئ املستخدمة يف تدريب احليوانات، ومثل سلوكيات . الطفل وليس شيء ميلكه الطفل

               .احليوانات املتعلمة هذه، فإن السلوك اللغوي متعلم بالتقليد والتعزيز
 



ل يكون سلبيًا خالل عملية تعلم اللغة، فالطفل يبدأ احلياة جبعبة لغوية خاوية مث ومن أبرز أوجه االختالف مع السلوكية أن الطف 
الشك أن التعزيز والتقليد يلعبان . يصبح الطفل مستخدمًا للغة حينما متتلئ اجلعبة باخلربات اليت توفرها النماذج اللغوية يف بيئته

وبة أن ينظر إليهم باعتبارها التفسري الوحيد لنمو الطفل اللغوي، ومن دورًا يف النمو اللغوي إال أنه بالرغم من ذلك فإنه من الصع
 .أبرز جوانب القصور يف هذه النظرية هو االفرتاض من أن الطفل يلعب دوراً سلبياً يف اكتساب اللغة

(PIOLOUX.P « PRECIS D’ORTHOPHONIE » ;PP.256‐257) 

 :نقد النظرية السلوكية 
 .،وهذا خطأ(سنة0)طرف األطفال  السرعة يف اكتساب اللغة من*
 (.فهمهم للغة أكثر من استخدامهم هلا )اكتساب مفاهيم جديدة *
 .التعزيز ال يعتمد دائما على اللغة، فقد يكون يعتمد على املنطق و الواقع *

 (.األطفال يقومون بالتجريب )الطفل يلعب دورا سلبيا يف اكتساب اللغة ،* 
 

  



 :التحويليَةالنظرية التوليدية . 1.5 
صاحب النظرية التحويلية التوليدية ،أن البيئة تلعب دور حمدود يف اكتساب اللغة وإن األطفال يولدون  " تشومسكي" يرى 

مجل غري متناهية ،ويقوم بتحويل ..بقدرات فطرية ،تساعدهم على اكتساب اللغة وأن الطفل يقوم بتوليد عدد من الكلمات
 . هلذا مسيت التوليدية التحويليةالبنية العميقة إىل سطحية ،و 

،كما أهنا (العَينة)كما أن أهم عنصر التمست هذه النظرية هو أخذها إلطار من الكالم وجعله القالب إلنتاج مجيع الكالم 
اتسمت بالسطحية يف الوسط اللغوي ،إقناعها بالسطحية يف الوسط اللغوي ، وإقناعها بالشكل اخلارجي لللغة دون االلتفات 

املضمون  أو املعىن و افرتاض هذه النظرية يكمن يف كون الطفل يولد مطبوعا على قدرة خاصة متكَنه من اكتساب اللغة   إىل
 .،أي أن اكتساب اللغة هو شيء فطري حمض ومل يتعرفون البتة باالستماع و احملاكاة و التعزيز

 :ويروا ذلك لسبيبني 
،وباتايل فانه قادر على خلق (سنوات1)تركيب مجل مل يسبق له مساعا يف زمن الكلمات يف سن السنتني ،ويكون قادرا على .أ

اجلمل اليت حيتاج إليها يف املناسابات املختلفة ،وقد بىن أصحاب هذه النظرية على أن قدرة تولد مع الطفل لتكوين ما يسمى 
 .بالقواعد الكلَية

،أن هناك حمدد بيولوجي فطري للسلوك " 0017ربج ،مل"وأن بزوغ الكالم ،يكون حتت ضبط نضوجي صارم ؛وهنا يرى .ب
 .اللغوي،ترى هذه النظرية أن اللغة ليست مكسبة كَلها ،ولكن البعض منها غري والدي

 (010-013  ص ، اللغة تعليم و االلسنية النظرية يف مباحث زآريا، ميشال)

              
 : النظرية المعرفية . 8.5

ساب اللغة حيدث نتيجة تفاعل الطفل مع بيئته يف اطار القدرة على معاجلة املعلومات معرفيا ويف ضوء تؤكد هذه النظرية أن اكت   
رائد هذا االجتاه ،أن االجتاهان الفطري والسلوكي  مل يوفقا يف تفسري اكتساب اللغة ،حيث أن "بياجيه"ويؤكد .منو الطفل املعريف 

فقبل أن يستطيع الطفل إجراء عملية .غوية إذا كانت ضمن األساس املعريف للفرد اللغة عملية إبداعية تسمح بظهور الرتاكيب الل
املقارنة بني األشياء ،جيب على الطفل أن يتعلم مفاهيم احلجم والوزن والتصنيف وفق بنائه املعريف الذي حدد منوه يف أربع مراحل 

 .كري اجملردحركية ،وما قبل العمليات ،والتفكري املادي ،والتف-معرفية وهي احلس
وهو .حركية  -الرموز و املفردات اللغوية اليت تعرب عن مفاهيم تنشأ من تفاعل الطفل مع بيئته منذ املرحلة األوىل وهي املرحلة احلس

 .بذلك على دور البيئة ودور العمليات املعرفية يف تنمية البناء املعريف باستقاللية عن القوى الفطرية أو الوراثية
 
 
 
 
 



 :رية التفاعل االجتماعي نظ.  1.5
 

يرى أصحاب هذه النظرية أن اللغة مبثابة نشاط اجتماعي ينشأ من الرغبة يف االتصال مع اآلخرين يف املواقف االجتماعية 
التفاعلية، مع التأكيد يف الوقت نفسه على الدور الذي تلعبه اخلربات اليت تنشأ من االحتكاك مع البالغني ذوي املهارة يف احلديث 

 .مما يؤدي إىل تطور املهارات اللغوية
 :فهاذ املنظور يويل اهتمامه جبانبني 

 .األسس البيولوجية الفطرية.أ
الدور الذي تلعبه كل من اخلربات اليت تنشأ من االحتكاك بالبالغني اللذين ميدون األطفال الذي حيتاجونه من تدعيم وتغذية .ب

 .بتوفر شرطني ما التفاعل و املشاركة احلوارية  رجعية ، إضافة إىل النماذج ، وكل هذا يكون
 :، ومها .كما أن هناك مبدأين عامني يعمالن أثناء تفاعالت الطفل مع اآلخرين

 .أن الوالدين عموما يفسرون سلوكيات أطفاهلم كمحاولة االتصال حىت عندما ال يبدوا ذلك التفسري موضوعيا -0
بني املوضوعات واألحداث و الناس يف عاملهم والسلوكيات الصوتية للقائمني  األطفال يبحثون بشكل نشيط عن عالقات -0 

 على رعايتهم 
 والنتيجة هلذين املبدأين هي أن الوالدين لدهبم حافز للتحادث مع أطفاهلم ،و األطفال تكون لديهم وسيلة لتعلم اللغة

 (ص 30، 0222يوسف قطامي ،منو الطفل املعريف واللغوي، )

 :اللغة  عملية فهم. 6
 حدد كالرك  (CLARK):، مخس خطوات لتحقيق الفهم وهي  
 .استقبال املعلومات املسموعة واالحتفاظ هبا يف الذاكرة العاملة ،لتحليليها إىل مكونات مجلية.أ

املعلومات يبدأ السامع بتحليل األلفاظ املتوفرة يف الذاكرة القصرية ،إىل مكونات مجلية قصرية متهيدا لرتميزها واستقبال .ب
 (.التتابع ) املسموعة من مصدرها 

 .، مع استمرار املرحلة األوىل والثانية (عملية الرتميز) حتويل املكونات اجلملية القصرية إىل معاين.ج
 .يقوم الفرد بتجميع معاين للمكونات اجلملية القصرية ،ليتكون معىن مشويل وتكاملي للجملة كاملة.د
لفظية للجمل ، ويتم بعث معاين اجلمل الكاملة والكلية إىل الذاكرة الطويلة من أجل التخزين الدائم يتم التخلص من الصورة ال.ه

 . فيها
 .وفهم اللغة ينطوي على االهتمام بقدرات االستماع والقراءة على حد السواء حىت يفهم الشخص ما يسمعه وما يقرؤه

،وبعبارة قق األهداف املرجوة من النص كما أرادها صاحب النص األصليوفهم اللغة  يعين أن القارئ أو املستمع يستطيع أن حي  
أخرى فهي العمليات العقلية اليت يسعى الفرد من خالهلا إىل استيعاب النص من خالل ترميزه وختزينه على اعتبار أن مستويات 

 .الفهم متباينة إىل آخر بفعل الفروق الفردية
 075- 071،ص0221عتوم عدنان يوسف ،ال)



 :بأن الفهم يتحقق خالل ثالث مراحل " أندرسون"وبناء على ذلك فقد حدد    
 :مرحلة اإلدراك .1
إدراك النص كما مت ترميزه أصال من خالل ممارسة عمليات اإلدراك وفق نظام معاجلة املعلومات يف الذاكرة القصرية لتحليلها إىل  

ل فهم معاينة مباشرة ،أو يكون ضمنيا أي مراعيا للمعاين غري وقد يكون هذا اإلدراك حرفيا للنص من خال.مكونات مجلية 
 .مباشرة للنص

 :مرحلة التمثيل .1
 .متثيل معاين الكلمات واجلمل الواردة يف النص املسموع أو املقروء وختزينها أو وضعها يف حالة االستعداد لإلستجابة 

 :مرحلة االستجابة .8
الة النص يتطلب اإلجابة على سؤال وجه للسامع أو إتباع تعليمات معينة خالل أداء مهمة استخدام املعاين اليت مت متثيلها يف ح 

 .معينة للداللة عن الفهم
 (020، ص 0220عبد الفتاح ابو معال ، علم النفس املعريف ،)

 
 ويعد االهتمام باللغة ظاهرة مشرتكة بني علم النفس و علم اللغة ، 

وأكد أندرسن أن علماء اللغة يركزون عل جانبني من اللغة .يثة ما عرف بعلم النفس اللغوي ولذلك فقد برز خالل الدراسات احلد
أما .مها إنتاجية اللغة ،من حيث القدرة عل حترير األصوات ،وقابلية اللغة من حيث القدرة عل نطق األصوات وفق قواعد حمددة 

 .وتطورها وفهمها  علم النفس اللغوي فيهتم مبعاجلة قضايا تركيب اللغة واكتساهبا
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 متهيد
 مبثابة فهي املختلفة احلياة مواقف أثناء اآلخرين مع تفاعالته يف الفرد عليها يعتمد اليت احلواس أهم من حدةوا السمع حاسة تعد

 هذه فقدان أن إال اآلخرين، مع والتواصل التعايش الفرد يستطيع خالهلا فمن اخلارجية واخلربات املثريات لكل املفتوح االستقبال
 القدرة فقدان عليها يرتتب إذ اإلنسان تصيب اليت احلسية اإلعاقات وأصعب أشد بني من تعترب واليت مسعية إعاقة يسبب احلاسة

 قبل االجتماعية، النشاطات يف واملشاركة اجملتمع يف االندماج وبالتايل اللغة اكتساب بالصمم املصاب على فيصعب الكالم على
 .عمله وكيفية السمع عن املسؤول العضو فسيولوجية عن فكرة إعطاء من البد اإلعاقة هذه إىل التطرق

 : تشريح الجهاز السمعي و فسيولوجية  السمع -1
 : التركيب التشريحي للجهاز السمعي 1.1

 : يتكون اجلهاز السمعي أساسا من ثالثة أجزاء ممثلة و هي
 : األذن الخارجية.1.1.1

ن وتنتهي بطبلة األذن ومهمة األذن اخلارجية  جتميع و متثل األذن اخلارجية اجلزء اخلارجي من األذن و تتكون من صوان األذ" 
  ."األصوات اخلارجية و نقلها إىل األذن الداخلية بواسطة طبلة األذن 

 : األذن الوسطى.1.1.1
الركاب و السنداد و مهمة األذن , و متثل األذن الوسطى اجلزء األوسط من األذن و تتكون من ثالثة أجزاء رئيسية هي املطرقة " 
 ."سطى نقل املثريات الصوتية من األذن اخلارجية إىل األذن الداخلية الو 
 : األذن الداخلية. 8.1.1  
ومهمة الدهليز و الذي , و متثل األذن الداخلية اجلزء الداخلي من األذن و تتكون من جزأين رئيسيني مها الدهليز و القوقعة" 

 أما مهمة , توازن الفرد احملافظة على, يشكل اجلزء العلوي من األذن الداخلية
الدماغ بواسطة العصب السمعي  القوقعة فهي حتويل الذبذبات الصوتية القادمة من األذن الوسطى إىل إشارات كهربائية تنقل إىل

." 
 (010سيكولوجية األطفال غري العاديني،ص , الروسان ،فاروق) 

 : فيزيولوجية السمع. 1.1
من الوظائف احليوية وهي مهمة أساسية من حيث عالقتها التكاملية مع احلواس و تعد وظيفة السمع و استقبال األصوات 

و تتمثل آلية السمع يف انتقال املثري السمعي من األذن اخلارجية إىل الوسطى و من مث " الوظائف األخرى اخلاصة بالكائن احلي 
 . "حيث تفسر املثريات السمعيةو من مث اجلهاز العصيب املركزي , فالعصب السمعي , إىل األذن الداخلية 

  (. 012، ص 0001الروسان ،ف، ) 

 : وميكن جتزئة اجلهاز السمعي من الناحية الوظيفية إىل جزئني أساسيني مها
 
 



 : الجزء األول.1.1.1
تز بدورها و حيث يؤثر الصوت يف جزيئات اهلواء فيجعلها هت, خيتص بالتقاط الصوت وتوصيله إىل األذن الداخلية بواسطة اهلواء" 

و هذه احلركة تنتقل بدورها اىل السنداد مث إىل الركاب حبيث تعمل , نظرا التصال املطرقة بغشاء الطبلة فإهنا تتحرك بتحرك الطبلة 
و تعمل األذن , وعندما تصل هذه احلركة اىل الليف الداخلي هتتز شعريات اخلاليا السمعية , كلها يف وقت واحد كأهنا روافع 

كما ميكن للصوت ان يصل اىل األذن , مدة  02واسطة غشاء الطبلة و العظيمات الثالث على تقوية الصوت حوايل الوسطى ب
كما ان عضلة الركاب تنقبض اذا , و  لكن عن طريق عظام اجلمجمة , ال عن طريق األذن اخلارجية او الوسطى , الداخلية 

 . ت العايل الذي يؤدي غاىل تآكل بعض اخلاليا السمعية زادت شدة الصوت لتحمي األذن الداخلية من تاثري الصو 
  : الجزء الثاني1.1.1

ويبدأ بشعريات اخلاليا السمعية و العصب السمعي مث ينتهي باملراكز السمعية العليا و الذاكرة , يقوم باستقبال الصوت وحتليلها "
و , اكها و يتم ذلك  أوال يف األذن الداخلية داخل القوقعة فتتمثل وظيفة اجلزء الثاين يف متييز األصوات و إدر . السمعية للمخ 

حيث ان اخلاليا مقسمة إىل جمموعات حبيث ختتص كل جمموعة باستقبال  موجات صوتية  , عندئذ يتم حتليلها طبقا لرتددها 
كما ان هذه , نخفض و بعضها خيتص باستقبال املوجات ذات الرتدد امل, معينة فبعضها يستقبل املوجات ذات الرتدد العايل 

 . "لذا فان الصوت ينتقل عربة  اىل املركز السمعي يف املخ , اخلاليا متصلة بالعصب السمعي الثامن 
 (03ص , 0222م ،االعاقة السمعية، السامعون بأعينهم، عمان .السيد عبيد)
 : مفهوم اإلعاقة السمعية. 1

لسانية تربوية و , نفسية , لعديد من الباحث يف عدة ختصصات علمية طبية لطاملا كانت وال زالت اإلعاقة السمعية حمور اهتمام ا
حيث تعددت التعاريف املتعلقة باإلعاقة السمعية و تنوعت حسب تصنيفاهتا و باختالف أنواعها لكن معظمها يتفق , اجتماعية 

 .حمتواها ومضموهنا
 . التعريف الوظيفي .1.1

عي يف فهم اللغة املنطوقة و لذلك فهو يعترب ان اإلعاقة احنراف يف السمع حيد من قدرة يركز هذا التعريف على مدى العجز السم"
 ." الفرد على التواصل السمعي اللفظي 

 . التعريف الطبي .1.1
   .                      اإلعاقة السمعية هي تلك اإلعاقة اليت تعتمد على شدة الفقدان السمعي عند الفرد و يقاس بالديسيبل  " 

.(Delamar, V., & Garnier, M., 1961, p. 1171) 
 . التعريف التربوي .8.1

 ." اإلعاقة السمعية هي تلك اإلعاقة اليت تؤثر على أداء الفرد الرتبوي " 
تعلم لغة  اإلعاقة السمعية على أهنا القدرة السمعية الضعيفة اليت ال متكن الفرد املصاب هبا من" أما املنظمة العاملية للصحة فعرفت 

و متنعه من مواصلة التعليم العادي و , حميطة وال تسمح له باملشاركة يف النشاطات الضعيفة العادية اليت ميارسها من هم يف سنه 
 . "و ذلك نتيجة لغياب احلساسية السمعية , االستفادة منه 



ن فقدان أو قصور مسعي شديد جدا أي انه فاألصم هو الذي يعاين م, تشمل اإلعاقة السمعية كال من الصم و الضعف السمعي 
أما الشخص الذي يعاين من , ال يستطيع اكتساب املعلومات اللغوية عن طريق حاسة السمع باستخدام املعينات السمعية 

 الضعف السمعي فيكون فهمه للمثريات اللغوية صعبا بسبب فقدانه اجلزئي حلاسة السمع وعلى هذا األساس
 .ة السمعية تبعا لعدة معايري نصل إىل تصنيف اإلعاق

 :تصنيفات اإلعاقة السمعية .8
 : اإلعاقة السمعية من حيث موقع اإلصابة.1.8

 .يقوم هذا التصنيف على حتديد اجلزء املصاب من اجلهاز السمعي الن له عالقة مباشرة بفسيولوجية السمع 
 : و تقسم اإلعاقة السمعية وفقا إىل أربعة أنواع

 : (الصمم اإلرسايل)ي التواصلي الفقدان السمع_ 
وينتج خلل يف األذن اخلارجية أو األذن الوسطى على حنو حيول دون وصول املوجات الصوتية بشكل طبيعي إىل األذن الداخلية " 

ال رغم سالمتها وعليه جيد املصاب صعوبة يف مساع األصوات املنخفضة بينما يواجه صعوبة اقل يف مساع األصوات املرتفعة لذلك 
 ديسيبل و يف هذه احلالة ال تكون املشكلة يف تفسري 12يتجاوز الفقدان السمعي الناتج عن 

 " .األصوات و حتليلها و إمنا يف إيصاهلا إىل األذن الداخلية و مناطق السمع العليا اليت ميكنها حتليل و تفسري األصوات 
 : (الصمم اإلدراكي)الفقدان السمعي احلسي العصيب _ 
فعلى الرغم من ان موجات , عن خلل يف األذن الداخلية او العصب السمعي مع سالمة األذن الوسطى واخلارجية  وينتج" 

أو أن اخللل يقع يف , الصوت تصل إىل األذن الداخلية فان حتويلها إىل شحنات كهربائية داخل القوقعة قد ال تتم على حنو مالئم 
و ال يؤثر الفقدان السمعي احلسي العصيب فقط على القدرة على مساع , شكل تام العصب السمعي فال يتم نقلها إىل الدماغ ب

األصوات بل وعلى فهمها أيضا فاألصوات املسموعة تتعرض إىل تشويه حيول دون فهمها مبعىن ال تكون املشكلة يف توصيل 
و رغم ان الصعوبة , اع النغمات العالية و يف معظم األحيان يعاين املصاب من عجز يف مس, الصوت بل يف عملية حتليله وتفسريه 

السمعية الناجتة عن الفقدان السمعي احلسي عصيب ترتاوح يف الشدة بني البسيطة والشديدة جدا فانه ميكن القول أن حاالت 
ديسيبل هي يف العادة حاالت فقدان مسعي حسي عصيب كما ان درجة استفادة املصاب من  72الفقدان السمعي اليت تتجاوز 

 ."السماعات آو تكبري الصوت تكون قليلة 
 : الفقدان السمعي املختلط_ 
 ." وجيمع هذا الشكل بني اإلعاقة السمعية التوصيلية و اإلعاقة السمعية احلس عصبية " 

 : الفقدان السمعي املركزي_ 
الدماغ او عندما يصاب اجلزء وحيدث يف حالة وجود خلل حيول دون حتويل الصوت من جذع الدماغ إىل املنطقة السمعية يف " 

."املسؤول عن السمع يف الدماغ و يعود سبب هذه اإلصابة إىل األورام أو اجللطات الدماغية آو إىل عوامل والدة أو مكتسبة 
 (003-002امساعيل العيس ،ص )  
 



 : اإلعاقة السمعية من حيث درجة اإلصابة. 1.8
 : لسمعية حسب درجتها أو شدهتا إىل اجملموعات الست التاليةاإلعاقة ا,يصنف املكتب الدويل للسمع و الصوت 

 : مسع عادي أو قريب من العادي_ 
الطفل يف هذه احلالة ليس لديه صعوبة يف إدراك الكالم لكن ميكن ان تكون لديه , ديسيبل  02تكون العتبة السمعية اقل من 

 . بعض االضطرابات النطقية 
 : عجز مسعي خفيف_ 

هناك صعوبة يف إدراك أصوات الكالم كما ان الصوت الضعيف او البعيد , ديسيبل  12و  02ة تكون ما بني العتبة السمعي
 . لكن التأهيل و التجهيز السمعي يساعدان الطفل على التعويض , يكون غري مسموع إضافة إىل أن الطفل ال ينتبه 

 : عجز مسعي متوسط_ 
يف هذه , ل جيب ان يكون الصوت قويا نوعا ما حىت يدركه الطفل بصفة مناسبة ديسيب 72و  12تكون العتبة السمعية ما بني 

 .احلالة عادة ما يظهر التاخر اللغوي و االضطرابات النطقية كنتيجة هلذا العجز 
 ( صمم حاد) : عجز مسعي حاد_ 

قوي فاذا كان الوسط العائلي منتبها ال يدرك الطفل اال الصوت ال, ديسيبل  02و  72العتبة السمعية يف هذه احلالة ترتاوح بني 
 . فيمكن ان تنمو لدى الطفل لغة و اال يصل اىل سن اربع او مخس سنوات دون ان يتكلم او يعرف الكالم 

 ( صمم عميق) : عجز مسعي عميق_ 
فهو يف هذه احلالة , ديسيبل هذا العجز يتطلب إعادة تأهيل مناسبة و اال أصبح الطفل ابكما  02تكون العتبة السمعية اكرب من 

 .ال يدرك اال الصوت القوي جدا و القريب من اذنيه
 : الصمم الكلي_ 

 . و هي حاالت استثنائية اين يكون هناك غياب كلي و تام حلاسة السمع 
 (Denis, & Mottier Christiane, 1987, p. 156) 

 : اإلعاقة السمعية من حيث عمر اإلصابة.8.8
ذي حدثت فيه اإلصابة من املتغريات املهمة يف حتديد اآلثار النامجة عن اإلعاقة  السمعية و يف حتديد يعد التصنيف وفقا للسن ال

فالطفل الذي يصاب بالصمم منذ الوالية ال تتاح له فرصة التعويض خلربة لغوية او خلربة األصوات " ,التطبيقات الرتبوية املتعلقة هبا 
يكون قد خرب األصوات وتعلم الكالم , دثت له اإلصابة عند عمر سنتني او ثالث سنوات أما الطفل الذي ح, املختلفة يف البيئة 

و هذا ما جيعل إمكاناته و احتياجاته يف جمال تعلم التواصل خمتلفة عن احلالة األوىل وال ينطبق ذلك على اإلعاقة السمعية البسيطة 
". 
 
 
 



 : الصمم ما قبل اللغوي_ 
ويعتقد ان , ع اليت حتدث منذ الوالدة هو يف مرحلة سابقة على تطور اللغة و الكالم عند الطفل و يشري إىل حاالت ضعف السم"

ألنه , و يف هذه احلالة تتأثر قدرة الطفل على النطق و الكالم , العتبة الفارقة هلذا النمط من الصمم حيدث يف سن ثالث سنوات 
 .هبا وتعلمها مل يسمع اللغة احملكية بالشكل الذي يساعده على اكتسا

 : الصمم بعد اللغوي-
و يشري إىل حاالت الصمم اليت حتدث بعد اكتساب الطفل مهارة الكالم و اللغة و يف هذه احلالة ال يتاثر النطق أو الكالم عند 

 ."الطفل بشكل كبري 
(PRALOUX.P :Précis d’orthophonie ;P 241) 

 : العوامل المسببة لإلعاقة السمعية. 1
يص حاالت الفقدان السمعي أساسا على معرفة األسباب املؤدية إىل هذه اإلصابة حيث ترجع اإلعاقة السمعية إىل يرتكز تشخ

 .جمموعة من العوامل املسببة بعضها وراثي او جنيين و البعض اآلخر يرتبط بعوامل و مؤثرات مكتسبة 
 : األسباب الجنينية.1.1

نينية نتيجة النتقال حالة من احلاالت املرضية من الوالدين إىل اجلنني عن طريق حتدث حاالت اإلعاقة السمعية ذات األصول اجل
ويتضمن هذا النوع من الصمم الوراثي فقدان السمع بدرجة حادة ويكون غري قابل للعالج حيث تتضمن عيوب جسمية  , الوراثة 

 : عصبية كالتايل
 طئ لعضام األذن الوسطى تكون نتيجة عوامل وراثية األطفال الذين يولدون بإعاقات مسعية نتيجة للتكوين اخلا. 
  و تتضمن أعراضها املتزامنة صغر حجم أذن الطفل و اتساع الفم وعيوب خلقية أخرى يف " تريتشر"متالزمة أعراض

 .عظام الوجه
  ون العينني وتتضمن أعراضها املتزامنة وجود خصلة من الشعر األبيض يف مقدمة الشعر وتل" واردنربج " متالزمة أعراض

 .بلونني خمتلفتني و بروز األنف و خاصة  من ناحية  الوجنتني و تقوس الشفاه
  و تتضمن, كما توجد عوامل جنينية غري وراثية وال جينية حتدث أثناء احلمل : 

و األمراض اليت تصيب األم أثناء احلمل كاحلصبة األملانية  و , النزيف الذي حيدث قبل الوالدة,تسمم احلمل " 
وأيضا تشمل عوامل حتدث عند , و تناول األم احلامل للعقاقري الطبية ,االلتهابات اليت تصيب الغدة النكفية و الزهرية 

 . "أو عدم وصول األكسجني إىل مخ اجلنني ,الوالدة مثل طول الوالدة أو عسرها 
 : األسباب المكتسبة.1.1

 : قة السمعية كثرية و متنوعة وبالتايل أكثرها شيوعااألسباب غري اجلنينية اليت ميكن أن تؤدي إىل اإلعا" 
 استخدام العقاقري الطبية : 



هناك بعض العقاقري اليت قد يرتتب على استخدامها وجود إعاقة يف السمع سواء عند اجلنني أو عند الطفل حديث الوالدة أو حىت 
اليا القوقعية يف األذن بالتلف ، على أن األفراد قد تسبب إصابة اخل, " MYCIN" عند الراشد من اهم هذه العقاقري جمموعة 

 .خيتلفون عن بعضهم البعض يف درجة تأثرهم بالعقاقري املختلفة 
 أمراض تصيب األذن الداخلية : 

االلتهاب السحائي واجلذري  : من بني هذه األمراض,هناك عدد كبري من األمراض الفريوسية اليت قد تسبب تلفا لألذن الداخلية 
والتهابات الغدد الكنفية و احلصبة و األنفلونزا ، ففي هذه احلاالت يتسلل ,البكترييا السبحية و البكترييا العضوية , الكاذب

 .الفريوس عن طريق الثقب السمعي الداخلي املوجود باجلمجمة إىل النسيج العصيب املخي 
 أمراض تصيب األذن الوسطى : 

يف األذن الوسطى ( صديد)ففي هذه احلالة يتواجد سائل ,اللتهاب السحائي املخي من أهم األمراض اليت تصيب األذن الوسطى ا
وهذا نتيجة إصابة األذن اخلارجية بثقب أما نتيجة  ,بسبب انسداد  قناة استاكيوس مما يرتتب عليه ضغط سليب يف األذن الوسطى 

فااللتهاب السحائي املزمن من شئنه أن ,ا الثقب فيحدث مثل هذ,أو نتيجة التهاب يف األذن الوسطى ,مؤثر خارجي كآلة حادة 
 .يتلف األذن متاما 

  ومن األمراض األخرى اليت تصيب األذن الوسطى الورم اللؤلؤي وهو عبارة عن تواجد أنسجة جلدية مكونة داخل األذن
 ."بة يف القناة السمعيةآو نتيجة لتجمع أشياء غري,وكذلك ميكن أن يتأثر مسع الطفل نتيجة لرتاكم صمالخ األذن .الوسطى 

 ( PRALOUX.P :Précis d’orthophonie ;PP.245‐P248 ) 

 :التأثيرات السيكولوجية اإلعاقة السمعية . 5
 : التأثير النفسي و االجتماعي. 1.5

جة ال ميثل املعاقون مسعيا فئة متجانسة فلكل فرد منهم خصائص الفردية و الشخصية اليت ترجع عادة إىل اختالف نوع و در 
وطبيعة اخلدمات والرعاية األسرية والرتبوية اليت , اإلعاقة، وعمر الفرد عند اإلصابة ، واستجابة الوالدين و الوسط األسري

فبسبب صعوبات االتصال اللفظي الضرورية إلقامة عالقات اجتماعية حياول املعاقني . توفرت له، إضافة إىل عوامل أخرى 
ماعي اجلماعي ومييلون إىل مواقف التفاعل الفردية كما مييل الذين يعانون من فقدان مسعي مسعيا جتنب مواقف التفاعل االجت

 .شديد إىل إقامة عالقاهتم االجتماعية مع أمثاهلم 
و عامة مييل األطفال املعوقني مسعا إىل العزلة نتيجة إلحساسهم بعدم املشاركة أو االنتماء إىل األطفال اآلخرين لذلك فإهنم "

إىل األلعاب الفردية اليت ال تتطلب مشاركة جمموعة من التالميذ و إىل األلعاب اليت تتطلب مشاركة عدد حمدود كتنس مييلون 
وتسهم هذه اخلصائص يف تقدمي تفسري جزئي لظاهرة جناح الصم يف خمتلف اجملتمعات يف , الطاولة وسباق اجلري و اجلمباز

باإلضافة إىل امليل إىل العزلة فيسري النضج االجتماعي لألشخاص الصم , جتميع أنفسهم يف جمموعات و أندية خاصة هبم 
اذا تكون املشكالت , من املستوى املتوقع % 02 -05ويقدر بعض الباحثني ذلك حبدود , مبعدل أبطا منه لدى السامعني 

 .املرتبطة باالتصال اللفظي يف اغلب األحوال هي السبب يف تأخر النضج االجتماعي
 



 :تأثير اللغويال. 1.5
كما يؤثر على التعلم وعلى اجلوانب , تعد سالمة حاسة السمع املعرب احلسي الرئيسي لنمو الكالم و اللغة واالتصال اللفظي

األخرى للنضج والنمو عموما خاصة اللغة ، لذا كان الطفل األصم أبكما يف حالة ما مل تتوفر لديه فرص التدريب السمعي 
 .جع ذلك إىل عدم توفر التغذية الرجعية السمعية وعدم احلصول على تعزيزات لغوية كافية وير ,واللغوي الفعالة ،

فلغة األطفال املعوقني مسعيا تتصف بفقرها املدقع قياسا بلغة العاديني حيث تكون لديهم ذخرية لغوية حمدودة هلا عالقة " 
الكالم واتصافه بالنربة غري العادية وتزداد املشكالت عالوة على بطئ , وعادة ما تكون مجلهم قصرية و معقدة, بامللموسات

 ."اللغوية اليت بازدياد شدة االعاقة السمعية 
ومن أهم املشكالت اللغوية اليت تربز عند األطفال الصم كوهنم يستخدمون األفعال يف أزمنة غري صحيحة و خيطئون يف " 

ضافة إىل أهنم يعانون من صعوبات يف فهم معاين الكلمات باإل,وقد حيذفون حروف اجلر والعطف , وضع الكلمات يف مخل
 ."وذلك يالحظ لديهم البطء يف تعلم القواعد اللغوية و تعلم القراءة ,

 (41 .ص ، 2008 آ، .لويس) 
 : التأثير المعرفي . 8.5

فاملفاهيم املتصلة ,شكل يف الدماغ وذلك ال تتاثر قابليتهم للتعلم ما مل تكن لديهم م,ان ذكاء افراد هذه االعاقة ال يتاثر هبا " 
 ."وان قصورهم يف اختبارات الذكاء يعود للمشاكل اللغوية,باللغة تكون ضعيفة لديهم 

لذا كانت نتائج االختبارات عند الصم اجابية فيما , كوهنا معدة وموجهة لالفراد الساملني مسعيا و للذين يستعملون اللغة اللفظية
لذلك وجب تعديل و تكييف اختبارات الذكاء لتكون اكثر دقة قياس ,ة فيما خيص اجلانب اللفظي وسلبي,خيص اجلانب االدائي 

 .نسبة ذكاء افراد هذه الفئة اخلاصة 
 120 ) ص ، 2006 خ، .حييا (

 : أثر اإلعاقة السمعية على التحصيل المدرسي .1.5ـ
رسي يعاين منه الطفل األصم وهذا نظرا للعالقة فقدان اللغة نتيجة اإلصابة بالصمم إىل مشكل يف التحصيل املد يؤدي

فقد تناولت عدة . الكبرية اليت جتمع ما بني النمو اللغوي والتحصيل املدرسي يف أهم املواد التعليمية كالقراءة والكتابة واحلساب
، أن نسبة قليلة  فقد توصل". الروسان.ف"دراسات موضوع التحصيل املدرسي عند األطفال الصم، واليت ذكر بعضها الباحث 

وهذا يعين أن هؤالء األطفال ال يفهمون معىن النص . من األطفال الصم قادرة على القراءة االستيعابية يف املستوى ما بعد الثانوي
 .الذي قرؤوه

متوسط درجاهتم  طفال مصابني بالصمم،   5127ودراسة أخرى واليت اخترب من خالهلا مستويات القراءة عند 
سنة وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن متوسط القراءة عند هذه  00.5و 02.5ويبلغون من العمر ما بني  db 31السمعية  

 .الفئة هو من مستوى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي
 "،WILIAMS" و "VERNER"  أجراها على عينة مكونة من طلبة مصابون بصمم دراسة  0072يف سنة

فقط وصلت إىل مستوى السنة % 5سنة، فقد أثبتت نتائج الدراسة بان نسبة  00العمر خفيف وصمم متوسط يبلغون من 



وقد أشار إىل عدد من العوامل الدخيلة تؤثر على عملية التعلم عند الطفل األصم . اعتربوا أميني% 1اخلامسة ابتدائي بينما نسبة 
التدريس يف القسم ونسبة ذكاء الطفل األصم وغريها من  فباإلضافة إىل اإلعاقة السمعية، هناك دافعية الطفل للتعلم، وطرقة

 . العوامل
 (  017، ص  0003فاروق الروسان ،) 

 : طرق تواصل ذوي اإلعاقات السمعية. 6
او استخدام اسرتاجتيات ,تشمل هذه الطرق تدريب األطفال ذوي االحتياجات السمعية اخلاصة على استخدام التواصل اللفظي 

 : دف التواصل مع اآلخرين ومن أمههاهب, التواصل اليدوي
 : االتصال الشفهي. 1.6

كما هو احلال ملن ال يعانون اعاقة مسعية و قد بدأت , يؤسس على تعليم األطفال ضعاف السمع او الصم استخدام الكالم 
التاسع عشر وتستدعي عملية  الطريقة اللفظية تكتسب اهتماما اكرب كوسيلة من وسائل االتصال يف تعليم املعوقني مسعيا يف القرن

 تعلم الطفل نطق الكالم وفهمه اجراءات خمتلفة لتعوض جزء من الفقدان السمعي والتغلب على العجز 
باالضافة اىل , وهو ما يعرف بالتدريب السمعي,حيث يتم من خالل الطريق تدريب البقايا السمعية عند الطفل , الناتج عنه

 . و تؤكد على ضرورة استخدام املعينات السمعية, راءة الكالمفاهنا تتضمن تعليم الطفل ق, ذلك
 : التدريب السمعي .1.6

وهو يشتمل على تدريب الطفل , يقصد به التعليم الطفل املعوق مسعيا لتحقيق االستفادة القصوى من البقايا السمعية املتوفرة لديه
وتظهر أمهية التدريب السمعي يف تطوير قدرة الطفل ,و التدريب على متييز أصوات الكالم ,و الوعي باألصوات, على اإلحساس

 .وتطوير منوه اللغوي,على السمع 
 : قراءة الكالم .8.6

حيث يتم تعليم الطفل املعوق مسعيا على استخدام مالحظاته البصرية حلركة الشفاه وخمارج , وتعرف أحيانا بقراءة الشفاه" 
وال تقتصر الطريقة اللفظية على تعليم الطفل فهم كالم , م املوجه إليهاألصوات ، باإلضافة إىل بقايا السمع من اجل فهم الكال

امنا تعلم الكالم ايضا و عالج عيوب النطق لذلك يعترب لتدريب على النطق مضمونا اساسيا من مضامني اي برنامج ,االخرين 
 .للمعوقني مسعيا يأخذ باالجتاه اللفظي يف االتصال 

.(Virole Benoit, 2000, pp. 91- 92) 

 : االتصال اليدوي.1.6
وتشري الطريقة اليدوية يف االتصال اىل استخدام اليدين يف التعبري بدال من النطق اللفظي وتنقسم الطريقة اليدوية اىل االشارة "  

 . "و غالبا ما يصطلح على الطريقة اليدوية يف االتصال بلغة االشارة,الكلية واجبدية االصابع 
 : التواصل الكلي.5.6

كما تتضمن طريقة تنمية البقايا , وهو عبارة عن استخدام اكثر من طريقة من الطرق السابقة معا يف االتصال مع الصم" 
 .السمعية



واإلشارة معا أثناء  ويساعد استخدام اللفظ. وتعترب طريقة التواصل الكلي من أكثر طرق االتصال شيوعا يف الوقت احلاضر
  ."تغلب على الثغرات اليت قد تنج عن استخدام إي منها بشكل منفرديف ال, احلديث مع الطفل األصم

.(Busquet Denis, 1987, pp. 178-180) 

 الكالم، تعلم يف الالزمة اخلربات ممارسة من حيرمه السمع حاسة من الطفل حرمان أن جند الفصل، هذا يف ذكره سبق ما على بناء
 وركيزة كبرية أمهية ذو السمعي فاإلدراك السمعي، اإلدراك عملية أمهها ومتداخلة متكاملة حسية عمليات على يعتمد الكالم فتعلم

 بد ال لذا القوقعي للزرع أواحلاملني كالسيكيا اجملهزين سواء الصم األطفال فئة عند والتعبريية االستقبالية املهارات تطور يف أساسية
 .أصوات من حوهلم يدور ما فهم مث ومن األصوت عامل ولوج من يتمكنوا حيت السمعية للخربة وتعريضهم إدماجهم من
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 متهيد
تعترب قوقعة األذن املزروعة تقنية حديثة متكن املصابني بالصمم من الوصول إىل اإلشارات السمعية اليت مل يكن مبقدورهم الوصول 

اضي من خالل أجهزة تضخيم الصوت التقليدية، وعلى الرغم من أن املقاييس و االختبارات املبدئية ركزت على إليها يف امل
التغريات اإلدراكية السمعية لألطفال الذين خضعوا لعمليات زرع القوقعة ، فإن األهداف الثانوية اليت جنمت عن عمليات الزرع 

وهنا حيدث تطبيق مهارات االستماع اجلديدة فرقا كبريا يف أسلوب التعلم ، إال .ة القوقعي قد ظهرت بوضوح يف بيئة حجرة الدراس
أننا مازلنا حباجة إىل تناول الدور اهلام الذي تلعبه البيئة التعليمية لتعظيم املكاسب الناجتة من زراعة القوقعة ،ويستهدف هذا 

 .إعادة الرتبية ما بعد الزرع القوقعي  الفصل اإلملام جبميع نواحي الزرع القوقعي من تارخيه غاىل غاية
 :تعريف جهاز الزرع القوقعي .  1

مم بتكون من جزأين ، قسم داخلي وقسم خارجي ذا طبيعة الكرتونية يتم 05.7مم عرضه  50هو عبارة عن جهاز طوله    
 .ساعات وتتدخل فيها العديد من األطراف 1زراعته حتت اجللد من خالل عملية تدوم 

جهاز إلكرتوين يزرع جراحيا حتت اجللد خلف األذن، يساعد على اإلحساس بالصوت لألشخاص اللذين لديهم فقدان أو هو   
مسعي شديد، وخيتلف عن املعينات السمعية اليت تقوم بتضخيم الصوت حيث أن هذا اجلهاز يعمل على حتفيز األعصاب السمعية 

 .املوجودة داخل القوقعة 
كهربائي حيل املعلومات الصوتية إىل نبضات كهربائية ،إذا فمبدأ عمل هذا اجلهاز خيتلف كثريا عن   ويعرف كذلك على أنه جهاز

 .املعني السمعي التقليدي 
 (15.11،ص0202امحد نبوي عيسى ،زراعة القوقعة االلكرتونية لألطفال الصم ، ،.د) 

على أنه تقنية موجهة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة مسعية عميقة ،و ال أما موسوعة األرطفونيا فتعرف الزرع القوقعي 
يستطيعون االستفادة من املعينات السمعية التقليدية ،باعتبار أن هذا اجلهاز ينبه مباشرة العصب السمعي من خالل الكرتود واحد 

 .أو عدة الكرتودات مزرعة داخل القوقعة 
 :مكونات الجهاز . 1

زرع القوقعي من جزئيني أساسيني ،جزء داخلي وثابت وجزء خارجي متحرك هذا األخري يتكون من مكروفون يتكون جهاز ال
أما اجلزء الداخلي فيتم تثبيته أثناء العملية اجلراحية ويكون هذا األخري من .،أسالك وعلبة صغرية تقوم مبعاجلة اإلشارات وهوائي
 .طب كهربائي داخل القوقعة جهاز استقبال داخلي موجود يف العظم الصدغي وق

 (.72أمحد نبوي ع عيسى، ص)

 :   الجزء الخارجي من الجهاز .1.1   
 :هذا اجلزء حيلل ويرمز الرسالة الصوتية إىل إشارات كهربائية اليت حتول إىل اجلزء الداخلي ويتكون من 

ي ، ويوضع على التفاف األذن من اجلهة ويستقبل األصوات وهو يشبه على العموم املعني السمعي التقليد :الميكروفون  -
 . املزروعة 



غ وظيفته تشفري وحتويل األصوات إىل نبضات كهربائية ،وحيتوي كذلك على بطاريات  022يزن حوايل  :المعالج الصوتي  -
 .قابلة للشحن هي مسؤولة على توفري الطاقة الالزمة لتشغيل النظام و ميكن أن حيمل بطرق متنوعة 

تستعمل لنقل األصوات قبل و بعد املعاجلة ،وميكن أن تكون ذا أطوال خمتلفة حسب البنية اجلسمية للفرد  املكان  :األسالك  -
 .الذي خيتار أن يوضع فيها املعاجل الصويت 

هو عبارة عن قرص حيتوي مغناطيس ف اجلزء املركزي منه ،لكي يسمح بالتوصيل عرب اجللد و العظم ،يثبت هذا : الهوائي  -
 .وائي اخلارجي مغناطيسيا  على اجلمجمة أما احلجم وطريقة تثبيته فتخلف باختالف نوع اجلهاز املستعمل اهل

 :الجزء الداخلي من الجهاز.1.1
 : يتكون من 

وتضم مغناطيسا يسمح باالتصال مع ( ملم  3اىل  1) هو عبارة عن كبسولة الكرتونية بسمك يرتاوح بني : املنبه ،املستقبل  -
ء اخلارجي ،وهي مسدودة بواسطة سرياميك وحممية مبادة لزجة بيضاء لسد الثغرات ،أما دورها فيتمثل ضمان االتصال باهلوائي اهلوا

 .اخلارجي و إرسال األصوات املشفرة إىل األقطاب املوجودة داخل القوقعة 
وع اجلهاز املستعمل توضع جراحيا داخل تتكون من جمموعة من االلكرتودات خيتلف عددها باختالف ن: احلزمة االلكرتونية  -

القوقعة ،وظيفتها نقل الرسالة إىل الياف العصب السمعي املوجودة يف األذن الداخلية و اليت تنتقل فيما بعد إىل مراكز القشرة 
 .الدماغية عرب العصب السمعي 

(Anine Dumont, 2008, P 12-13) 

 : آلية عمل الجهاز .8
الزرع القوقعي عن آلية عمل املعني السمعي ، باعتبار أن االخري هو جمرد مكرب للصوت يف حني أن  ختتلف آلية عمل جهاز    

جهاز الزرع القوقعي يعمل على إلتقاط األصوات من خالل ميكروفون يوضع خلف األذن ،وحيول االشارات الصوتية إىل اشارات  
حليل األصوات وتكبريها وحتويلها إىل اشارات كهربائية مشفرة تنتقل إىل كهربائية وإرساهلا إىل اجلهاز اجلييب ، الذي يقوم بدوره بت

اجلهاز االلكرتوين املثبت مغناطسيا على سطح عظم السندان ،مع القطعة الداخلية ،وهي اجلزء الرئيسي اليت توضع جراحيا يف 
  حفرة عظم السندان وهذه القطعة هلا هناية حتمل أسالكا دقيقة جدا تدخل يف القوقعة

 :تاريخ ظهور زراعة القوقعة . 1
 

 ( Djourno & Eyries يف فرنسا على يد ( 0057)كانت البداية الفعلية املكتوبة حول زراعة القـوقعة عام 
حيث مت زراعة جهاز ذو قطب واحد لدى ( 0010)أما احملاوالت األوىل قد بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية عام  )،

لكن . عدة أجهزة أخرى يف نفس السنة، أدت إىل حتسن السمع لديه إال أنه مل يستطع فهم الكالممريض كما قام بزراعة 
خالل عدة أسابيع مت حتسني األجهزة بواسطة السليكون ، وقد شجعت هذه النتائج على جعل أحد املهندسني ينفق عدة 

 .سنوات لتصميم كل من األقطاب اخلارجية واألقطاب املزروعة
 



متت حماولة يف ساتانفورد لتحسني أجسام اخلاليا يف العقد العصبية بزرع جمموعة من ستة أقطاب يف املركز ( 0011)ويف عام 
وترتب على ذلك عدم االهتمام . الرئيسي للحرقفة حيث استطاع املرضى أن مييزوا إشارات الكالم إال أهنم مل يفهموا الكالم

والذي كان مثريا ( 0015)عد أن عقد املؤمتر اجلراحي لزراعة القوقعة عام بنتائج هذه األحباث إىل بقدر ضئيل جدا خاصة ب
إال أن هذا اجلدل محل العديد من األطباء والباحثني على . للجدل من خالل السلبيات الناجتة عن استخدام هذه الطريقة

بعد ضمن ثالثة أجيال، حيث ظهر جتريب هذه الطريقة واختبارها وهذا يظهر يف عدد الدراسات واألحباث اليت أجروها فيما 
بسلسلة من االختبارات لزراعة القوقعة استخدم معها أنظمة قطبية  (House)حني قام ( 0010)اجليل األول يف عام 

 .أقطاب، إال أنه مل يالحظ أي حتسن يف القدرة على متييز الكالم لدى املرضى املقارنة بنظام القطب الواحد( 5)مكونة من 
(Brin, 2004, P 120) 

ونتيجة لتضارب نتائج األحباث حول زراعة القوقعة بقي املهنيني حذرين يف استخدام هذه الطريقة خاصة مع غياب 
 . املقاالت واألحباث املنشورة يف اجملاالت املتخصصة

اث بدأ االهتمام من أجهزة اإلعالم مما أدى إىل تقدمي عدة طلبات لتمويل األحب( 0073)إال أنه يف هناية عام 
أن بعض املرضى قد حتسنت : وقد مت نشر نتائج األحباث واليت أكدت . حول زراعة القوقعة من قبل املركز الوطين الصحي

قدرهتم على فهم الكالم، كما زادت قدرة البعض على فهم أصوات البيئة، فضال على أن زراعة القوقعة قد سـاعدت املرضى 
 .على التحكم بأصواهتم

فقد بدأ ببداية الثمانينات من خالل زراعة األقطاب املتعددة وقد حدث ذلك يف الواليات املتحدة أما اجليل الثاين 
األمريكية ويف اسرتاليا وباريس، حيث أجريت العديد من الدراسات واليت أثبتت فعالية زراعة األقطاب املتعددة يف فهم الكالم 

 .ويف زيادة منو الكلمات للجمل
( 0035)ث اجتاه تطوير األجهزة املستخدمة مع زراعة القوقعة، حيث  قام املعهد القومي للصحة عام يف حني أخذ اجليل الثال

( 0037_0031)كما أجريت تطورات أخرى يف العام . بتطوير معاجل جديد يساعد زارعي القوقعة على فهم الكالم واحلديث
هذه األجهزة املطورة قد حصلوا على عالمات كاملة يف  من قبل جمموعة من الشركات، اليت أثبتت أن املرضى الذين استخدموا

 .معاختبارات فهم اجلمل، كما حصلوا على درجات يف السمع تقارب السمع الطبيعي بعد أن أجريت عليهم اختبارات الس
.(Dorman, 2001, P) 

 : شروط الزرع القوقعي . 5
 هناك عدة شروط للرتشيح للزرع لقوقعي 

 . مزوج،يرتاوح يف شدته بني الشديد و العميق وجود نقص مسع حسي عصيب -
بديل للقوقعة وليس العصب  التأكد من سالمة ألياف العصب السمعي بواسطة اختبارات خاصة، ألن اهلدف هو زرع -

 .السمعي
على  أشهر 0فشل حدوث أي تطور عل مستو النطق بعد جتربة معينات مسعية مناسبة ،مع اخلضوع للتأهيل اخلاص ذلك ملدة   -

 .األقل 



السن ،يلعب دورا أساسيا يف جناح عملية الزرع القوقعي ،حيث أنه يتدخل اىل درجة كبرية يف حتديد مستوى نتائج العملية  -
 .،فكلما كان الزرع يف سن مبكرة كلما كانت النتائج العملية أفضل 

 .عدم وجود أي موانع طبية  -
 .حتمس املرتشح و األسرة  -
لك فقد حددت املراكز اليت هلا خربة يف عملية زراعة القوقعة ،عددا من القضايا االضافية اليت ميكن تقييمها عند باإلضافة إىل ذ**

 .اختيار املرشحني وتشمل الكالم ،القدرات اللغوية ، و الستعداد املعريف  االجتماعي
 (12.10،ص،0221ابراهيم عبد اهلل فرج الزريقات ،اإلعاقة السمعية ،)

 :زراعة القوقعة تصنيف . 6
 .يشري جريجر اىل أن زراعة القوقعة تصنف ضمن جمموعتني ،زراعة القوقعة للصغار وزراعة القوقعة للكبار 

 :   زراعة القوقعة للكبار . 0.1   
ءة اللذين ولدوا صما أو أصيبوا بالفقدان السمعي بعد الوالدة ،وميكن أن يستفيدوا من زراعة القوقعة  خصوصا كمساعدة لقرا

الشفاه ،فقد أثبتت الدراسات اليت أجريت هبدف معرفة أثر زراعة القوقعة على الكبار الذين لدا صما أن هؤالء شكوا يف مدى 
 : فهمهم لألصوات بعد عملية الزرع وذلك لعدة أسباب أمهها

مدمرا نتيجة حلرمان الفرد من  أن الفرد قد ال يكون لديه ذاكرة حول أحرف العلة وكيف تبدوا ،كما أن اجلهاز السمعي قد يكون
السمع لفرتة طويلة ،وهذا يؤشر اىل أن النظام السمعي لن يتجاوب مع الصوت ،ألن حجم خال يا السمع يف مركز السمع و 
اجلهاز العصيب تكون قد تقلصت ،هذا باإلضافة إىل أن عملية التحفيز اليت حتدث خالل مرحلة الطفولة  بغرض تشكيل الروابط 

 .لن تنموا وتتطر بشكل طبيعي يف غياب عملية التحفيز ولذا يتوقع أن تكون استجاباهتم غري طبيعية العصبية 
يف .ولذا تشري معظم الدراسات أن الكبار اللذين ولدوا صما ،قد سجلوا استجابات قليلة جدا من الفهم للكالم بواسطة الزراعة 

مع العلم أن .راد قد حققوا تقدما يف فهم الكالم على مستوى عايلحني أشارت القليل من الدراسات أن عددا قليال من األف
 :العديد من األفراد اللذين مل حيصلوا على فهم للكالم يلبسن أجهزهتم يوميا و متاحني هبا ، وذلك بسبب 

 .أن اجلهاز ميكنهم من السمع  -
 .اجلهاز يساعد على مساع الكالم  -
 .مثل رنني اهلاتف اجلهاز ميكنهم من متييز بعض األصوات -
 .أن زراعة القوقعة متكنهم من تنظيم انتاج الكالم بشكل جيد مما يؤدي إىل حتسني نوعية الصوت  -

أما فيما يتعلق بالدراسات اليت حبثت يف زراعة القوقعة للكبار اللذين أصيبوا بفقدان مسعي مكتسب، فقد أثبتت الدراسات أهنم 
كرب وذلك بسبب معرفتهم باألصوات ومساعهم هلا من قبل ،ولذا جندهم قادرين على مساع يستفيدون من زراعة القوقعة بشكل أ

ومتييز األصوات وفهم الكالم العادي ،ومساع األصوات البيئية إال أن بعضهم أشار اىل أهنم قد جيدون بعض الصعوبات يف مساع 
،كما أهنم جيدون صعوبة يف فهم كالم بعض ( األبوابك)األصوات ضمن اجملموعات الكبرية أو املسافات البعيدة ذات احلواجز 

 .األفعال يف مراحل عمرية معينة ،أو يف احلاالت اليت يقف فيها املتحدث يف مكان ال يقابل فيه زارع القوقعة 



 :زراعة القوقعة لألطفال الصغار . 0.1
ية االعتيادية ،ميكن أن يستفيدوا من زراعة األطفال اللذين لديهم فقدان مسعي شديد جدا ،وال يستفيدوا من السماعات الطب

 .القوقعة 
ويف هذا الصدد أشارت الدراسات أن األطفال الذين أجروا عملية زراعة القوقعة من مستخدمي لغة اإلشارة واللذين كانوا يعانون 

 .من صعوبة يف فهم الكالم أن مهارات التواصل لديهم قد حتسنت بشكل ملحوظ
 (00، ص0222 إلعاقة السمعية،مجال اخلطيب ،مقدمة يف)

 : خطوات زراعة القوقعة . 7
 :متر زراعة القوقعة االلكرتونية بثالث خطوات أساسية هي 

  :مرحلة ما قبل العملية اجلراحية. 0.7    
 : تشمل هذه املرحلة ما يلي 

عملية الزرع القوقعي وتتمثل هذه إجراء اختبارات مسعية وطبية متتابعة قبل إجراء اجلراحة لتقييم مدى االستفادة من  - 
 (.، فحص اجلهاز السمعي ،فحص جهاز النطق _اي ار أم_الفحص الطيب ،التحاليل الطبية ،أشعة مقطعية ) االختبارات يف 

ار اختبار القدرة العقلية العامة ،اختبار تطور املهارات اجلسمية واحلركية العامة ،اختب)إجراء اختبارات نفسية و سلوكية تشمل  -
 .......(.تطور املهارات االجتماعية 

إجراء مقابالت مع املرضى وأهاليهم يتم من خالهلا عرض كافة املعلومات الضرورية عن عملية الزرع القوقعي ،كيفية حدوثها  -
قوقعي ، ويرتك و من نتائج املرحلة األوىل خيرج فريق العمل بتصور مبدئي عن حاجة الطفل للزرع ال.،مزاياها وسلبيتها احملتملة 

 .القرار النهائي يف الرتشيح ملا بعد استفادة احلالة من برنامج التهيئة والتحضري واخلروج بنتائج واضحة هنائية 
 :مرحلة اجلراحة و النقاهة . 0.7    

حضري الطفل بعد التأكد من عدم وجود عوائق جراحية طبية أو تشوهات خلقية متنع إجراء العملية اجلراحية ،يتم بعد ذلك الت
ساعات لألذن الواحدة باعتبار أن عدد االلكرتودات املزروعة يف  1للعملية اجلراحية اليت تتم بالتخدير العام ونستغرق حوايل 

 .القوقعة والوضعية اليت يتخذوهنا جد مهمني يف احلصول على أفضل نتائج ممكنة 
ض النظر عن نوعية اجلهاز الذي مت اختياره ،على الرغم من وجود كما تتشابه األساليب اجلراحية املستخدمة لزراعة القوقعة بغ

. بعض الفرق الطفيفة اليت قد هتز بني اجلراحني و املتعلقة حبجم شكل اجلرح ،إال أن املبادئ األساسية يف اجلراحة تظل نفسها 
اجللد للكشف عن العظم الناتئ خلف حيث يتم حلق الشعر املوجود خلف األذن والقيام بشق اجللد ،يقوم اجلراح برفع طبقة من 

 .األذن بع حتديد العصب الوجهي كعالمة للدخول إىل قوقعة األذن 
وبعدها تأيت فرتة النقاهة حيث تعترب األسابيع األوىل هي الفرتة األصعب من العملية مما حيتم على الفريق الطيب تقدمي برنامج 

لذا . مشاعر اخلوف والقلق اليت يشعر هبا املريض من نتائج العملية اجلراحية مكثف يتضمن من التدريب و املعاجلة النفسية بسبب 
ينبغي أن متنح املتابعة اجليدة ملا بعد اجلراحة مع االهتمام مبوضع اجلراحة و اإلمكانات اليت قد تنشأ،لذا البد أن يقوم الطبيب 



 بد من اطالع اجلراح الذي قام بالعملية اجلراحية مبتابعة الطفل بشكل منتظم لتجنب حدوث تلوث األذن، وإذا حدث ذلك فال
 .على ذلك

 :مرحلة إعادة التأهيل . 1.7    
أسابيع من العملية اجلراحية أي بعد التئام اجلرح وبداية تنشيط االلكرتودات   21تتم برجمة حصص إعادة التأهيل بعد تقريبا 

لكل حالة على حدا ،والتأكد من أن اجلهاز برمج على أفضل وأدق املزروعة داخل القوقعة ذلك باستخدام اسرتاجتيات مناسبة 
 .وضع خلدمة احلالة ،وبعدها يتم إخضاع احلالة إىل جمموعة من الربامج املصممة للتكفل مبثل هذه األجهزة

 (.000-023أمحد نبوي عبده عيسى ،،ص) 

 :العوامل المؤثرة في نجاح زراعة القوقعة . 3   
اء أن هناك عددا من العوامل اليت قد تؤثر على جناح زراعة القوقعة للمعاقني مسعيا من حيث أالستفادة  وقد امجع العديد من العلم

 :حصروا تلك العوامل بااليت 
 .العمر الذي أصيب فيه الشخص بالفقدان السمعي  -
 .املستوى التعليمي و األداء األكادميي للشخص  -
 .من حيث القبول و التقبل  مدى تأثري البيئة املنزلية على الشخص -
 .األسلوب أو الطريقة اليت يستخدمها الشخص قبل إجراء العملية اجلراحية  -
 .كثافة برنامج التدريب  إعادة التأهيل السمعي الذي يتلقاه بعد إجراء عملية زراعة القوقعة   -
 

 : أنواع أجهزة الزرع القوقعي .9
 : تنقسم األجهزة بكل عام إىل 

 .حيث يتم إدخال االلكرتودات إىل داخل القوقعة عرب النافذة املدورة وهي األكثر فاعلية :خل القوقعة أجهزة دا -
دون أن تدخل إىل داخل القوقعة أما فعليتها ( اخلرشوم ) تطبق االلكرتودات على سطح العظم املسمى : أجهزة خارج القوقعة  -

 .ابقة فهي حمدودة ومتناقصة مع الزمن أسعارها أقل من الس
 .وهي حتتوي على مسرى كهربائي واحد كما أهنا قليلة الفعالية :أجهزة وحيدة القناة  -
وهي األكثر فعالية مقارنة ببقية األجهزة األخرى ،وحتيت على عدد متفاوت من االكرتودات خيتلف : أجهزة متعددة األقنية  -

 .باختالف الشركة املصنعة للجهاز
 (012وتربوية  أمهية الزرع القوقعي يف تنمية مهارات اللغة الشفوية ، ص  مسري فين ،دراسات نفسية.أ)

 :ميزانية ما قبل الزرع القوقعي . 12
إن قرار زرع القوقعة مؤشر على طول تفكري ومثرة قرار مشرتك لفريق التنفيذ واآلسرة ولذا كان هناك مركز إلعادة التأهيل حيث فريق 

، واألخصائي (املختص األرطفوين ) يشمل اجلراح ، أخصائي اضطرابات الصوت والكالم التنفيذ هو فريق متعدد التخصصات 
 .  النفسي



وقد خفض هذا الفريق  .وذلك من أجل معرفة إذا مكان زرع قوقعة األذن ميكن أن حيمل مزيدا من األمل أفضل من اجلهاز التقليدي
 انعكاس احتماالت األطفال الذين سيفشلون يف عملية الزرع

تصاريح ،معلومات عن مبادئ عملية الزرع، من قيود وخماطر التشغيل وخالل هذا االتصال األول ينسق  :املقابلة مع األولياء  *     
مع خمتلف اجلمعيات لتمكني أكرب قدر ممكن من املعلومات املتنوعة تعطى للوالدين، وفحص األطفال يكون موجه على أساس كل 

  .تاريخ السريري، فحص طب العيون، وذلك للكشف عن أية عيوب أو أمراض عصبيةحالة على حدة اعتمادا على ال
 :الفحص السريري *     
مهم وخباصة عند األطفال الصغار، وهو يتيح لك البحث عن األمراض املرتبطة بالصمم كاملتالزمات، والقضاء أيضا على انتشار  

 .املرض
 :ختطيط السمع *     

 .   عية عالية القدرة ، والتحقق من مؤشر القياس السمعيمع أو بدون أطراف اصطنا 
 :امليزانية األرطوفونية *       

تسمح بتقييم قدرات اقتناء ودمج الطفل ، هذا التقييم يعطي له اإلدراك احلسي واللغة وهذا التقييم قد يكون   أكثر أو أقل     
 . تفصيل ، حسب درجة الصمم وحسب العمر يف الغرس 

 . ل طفل صغري، يتم تقييم حالة تأهب والتمييز والتعرف على األصوات عن طريق استبيانعند ك* 
عند األطفال األكرب سنا ، يتم تقييم اخلطاب عن طريق قوائم الصوتيات من املقاطع والكلمات املناسبة ،  ملختلف األعمار، * 

 .ضجيج وذلك مع األطراف االصطناعية مع وبدون قراءة الشفاه، يف الصمت وال
  * « TEEP ».بالنسبة لكبار السن  

 : مقابلة املختص النفسي *    
 :ملعرفة دافع الطفل واألهل ويتم تقييم التطور املعريف والعاطفي للطفل،  من بني االختبارات املستعملة اليت جندها هي  

 Brunet Lésine (petits)واختبار وكسلر وذلك تقييما إلدارة اإلعاقة النفسية، ونوعية التبادالت 
 .الوالدين، وتوقعات الوالدين باملقارنة فيما ميكن أن تتكيف عملية الزرع وتناسب كل حالة-بني الطفل

 : التصوير الدماغي *  
من اجل معرفة تشوهات األذن الداخلية،  كذلك يسمح لتصور موقف العصب الوجهي واهليكل املعقد، وتوقع املشاكل احملتملة  

  .جراحيا
  :يف بعض األحيان التصوير بالرنني املغناطيسي لألذن الداخلية بشكل منهجي وذلك يف حالتني  ويتم

  .عند فقدان السمع والتهاب السحايا الثانوي فإنه يسلط الضوء على حتجر قوقعة األذن * 
النظام املركزي ،أو يف حالة قد يكون التلف غري مكتشف من قبل التصوير الدماغي ،حيث يكون هناك مرض عصيب ،تشوه * 

    .متالزمة متعددة التشوه فإنه قد يوجد بالعصب السمعي 



 
 :التحفيز االلكرتوين *  

هو مهم ( االختبار)هو أكثر انتظاما، ويتم ذلك عن طريق ختدير عام للطفل، واختبار نوعية االستجابة العصبية، هذا االستعراض  
 .لية أو يف حالة من حاالت إعاقة اجلهاز العصيب املركزي يف بعض احلاالت الصعبة مع تشوه األذن الداخ

 :عملية إعادة التربية بعد الزرع القوقعي .11
تربمج إعادة الرتبية منذ أول ضبط وختطيط ثابت انطالقا من تقييم حمدد ، باملقابل من املهم حتليل اإلرسال السمعي عرب األدوات 

وتبني ......الة اخلاضعة للزرع القوقعي للمعلومات الصوتية، الضجيج، الكالم، املوسيقىاخلاصة واملرخصة ملراقبة كيفية استقبال احل
النتائج مدى استجابة االختبارات التقييمية، التمييز، أو التعرف على األدوات اللغوية ، األصوات، احلروف، الكلمات، اجلمل، حتليل 

االختبارات تقدم على عدة هيئات واألكثر سهولة باملقارنة بالقائمة املغلقة  األصناف العالجية للتنبيهات املزروعة عند الطفل األصم،
 .مع القراءة الشفوية األكثر تعقيدا، والقائمة املفتوحة بدون قراءة شفوية يف تقدمي الالئحة املغلقة 

:« Dumont »  حسب 
من اختبار الرسم، ونعمل عموما على مدى قائمة بالنسبة لألطفال ما قبل سن التمدرس، نقرتح نفس اإلسرتاتيجية لكن انطالقا  

األرقام، : شبه مغلقة عندما حتل املشكلة بإعالمه عرب عالمة داللية على الطبيعة والنمط الغوي للكلمات اليت خنضعها للتحليل
 :املستعملة  القوائم املفتوحة أقدم بدون أي مؤشر داليل أو شبيه، ونذكر من أهم االختبارات...األلوان، أيام األسبوع

  :اختبار السمع اإلرسايل لألطفال الصم / أ
دقيقة ،  02وإجراؤه يتطلب حوايل « Cochlear AG » من طرف 0001هو أداة قياسية دورية لإلرسال، اقرتح سنة 

 :فئات اختبارية حممولة على  5يتكون من 
 ت ؛الكشف على العناصر املسموعة للكالم اليت جتري عرب الصوامت والصائتا -
 

 والتقييم يكون بعبارة نعم أو ال، والتنقيط يكون على إرسال املكونات املقطعية هبدف مالحظة إن كان الطفل قادرا على حتليل 
 :التحديد والتعريف مثل: املكونات املقطعية يف منطني من األمكنة

baaaaa ،baaaa:  تصبح  
ba ;ba ;ba 

: أساس الطول والريتم عن طريق الصور اليت تقدم له سواء كانت الكلمات تعريف الكلمات واجلمل من طرف الطفل على - -
 . 05أدائية، أو ثالثية املقطع، والتنقيط يكون على 

 02.إدماج املعلومات البصرية السمعية أي اختبار اإلدراك السمعي من خالل تعيني الصور والتنقيط على  -
ة املتداولة داخل اجملال الداليل املعروف، االختبار ينتهي بتقييم األطفال املكلفني التعرف على القائمة املفتوحة للجملة املألوف - 

أوامر بسيطة حيث أن كل مجلة حتتوي على اسم الطفل، وهذا االختبار يعترب كبطارية تطبق على  02باالستجابة لسلسلة ذات 
 األطفال اخلاضعني 



، حيث جيب أن تستعمل هذه التقييمات قبل وبعد العملية مث كل ستة أشهر سنة 05و  0للزرع القوقعي البالغني من العمر مابني 
 .يف السنوات األوىل  ،وأخريا كل سنة

 :« BGRA » اختبار تقييم النتائج السمعية / ب  
: "Spir.Jacob "و "Dumont.A   من 0002هو بروتوكول وضع حيز التطبيق عام 

 :وهو حيتوي على عدة اختبارات منها 
أمساء من نفس  5التعرف على اسم بواسطة اختبار )الذي يسمح بتقدير التنبيه السمعي باالختبارات الكمية الكشف  -
 (.استبيان على العادات السمعية يف احلياة اليومية والعائلية واملدرسية)واالختبارات الكيفية ( العائلة

 ....التمييز بني الكلمات، األرقام، األلوان - 
  :اجملرى  إختبار البحث يف/ج

 " C.Masson". من طرف 0000وهو يستعمل ألجل أطفال ذوي صمم مكتسب وضع الربوتوكول سنة 
 :، وهو حيتوي على عدة أمناط هي 

 . تسمية الصور* 
 تكرار الكلمات حسب الوظيفة الظاهرة بصفة التضاد بطرق صوتية وتواصلية ومتقطعة* 
 .معيةمتييز األصوات على شكل تقابالت اخلطوط الس* 

هذا االختبار يستعمل ألوىل التقييمات بعد الزرع لألطفال الذين يعانون من صعوبة مسعية خلقية، تظهر يف بصفة جد سريعة 
 .إمكانيات التمييز على عدة مستويات مسعية ممكنة

 :مراحل برنامج إعادة الرتبية . 00.0
 :اكتشاف العامل الصويت /أ

خالل الزرع القوقعي جد متميز، فوصول أول معلومة مسعية مفاجئة للشخص األصم متكنه  اكتشاف احمليط أو العامل الصويت من
 .من معرفة الضجات، األصوات، العامة وبصفة كلية

 :التعرف على الكلمات / ب
تعين التعرف اإلمجايل على الكلمات أي التمييز بني عالمات الطول، الريتم، االرتفاع، حيث يرى هنا صدور الصوت الذي 

 .تواجد بصفة طويلة املدى للطفل األصم اخلاضع لعملية الزرع القوقعي هذا باإلضافة إىل درجة التفاعل مع املتكلمنيي
 لتعرف أثناء الوقت الفعلي للحوارا/ ج

اليت هذه املرحلة هي لغوية، وهي تسمح بالدخول يف املعجم الداخلية خارج القاموس الذهين اليت تظهر التمييز بني مفردات اللغة 
 .نستعملها والتعرف على الكلمات هو مرحلة ضرورية يف فهم اللغة، نقرتح لوضع عالقة مع األنظمة احلسية واالستحضار الذهين

  :فهم اجلمل / د
يف هذه املرحلة نطلب من الطفل اخلاضع لعملية الزرع القوقعي أن يكرر اجلمل لتسهيل التعرف على معناها الذي يعطي حتت 

 .ملفتاحشكل الكلمة ا



هتدف هنا لفهم اللغة املدركة بسبب االستدالالت النحوية، السيميائية، والرباغماتية، فهم اجلمل يفرض األخذ بعني االعتبار 
 ......املعلومات املعجمية، والنحوية، والبنياوية

  .ريان اللفظيوفهم القدرة الشفوية هي قدرة خاصة عند اإلنسان إلدراك وتصحيح اللغة املنطوقة على سرعة اجل
 معتقدين باهرة نتائج ننتظر أن جيب ال أنه إال ، السمع فقدان لتعويض جديدا أمال االلكرتونية القوقعة زراعة تعد
 عامل جديدة لدخول حماولة لصاحبه سيقدم الزرع إن إذ ، الزرع عملية مبجرد طبيعي مسع صاحب إىل سيتحول األصم الطفل أن

 : أمهها الشروط من جمموعة بتوفر إال يتأتى لن ذلك لكن املعتادة خرىاأل الوسائل فشل بعد األصوات
 .متاحة أداة أفضل اختيار
 .املتقن اجلراحي العمل

 .القوقعي الزرع عملية بعد ما و قبل ما التأهيل
 .حدوثها منذ املنقضي الزمن و اإلصابة حدوث سن

 من األوىل الفرتة فهؤالء ميضون ، مسعيا الساملني األطفال عند للنطق الطبيعي التطور التأهيل عند االعتبار بعني األخذ جيب كذلك
 املستفيدين فئة عند نفسه توقع التطور فيجب ، تدرجيي بشكل كالم إىل بعد فيما لتتحول املسموعة الكلمات اختزان يف حياهتم

 اليت األولية االكتسابات متثل للصوت لسمعياإلدراك ا و التمييز مهارة تنمية أن اعتبار ميكن عليه و القوقعي الزرع عملية من
 .الشفوية اللغة مهارة تنمية تتم بفضلها

 يف كبرية فعالية ذو أهنا كما السمعيات جمال يف ومتقدمة متطورة جد تقنية تعترب اليت القوقعي الزرع تقنية إىل يف األخري تطرقنا
 إىل وصوال ظهورها من بداية جوانبها بكل فتناولناها السمعية باإلعاقة املصاب الشخص لدى والنطقية السمعية القدرات تنمية

 الذي السمعي العجز لتعويض وسيلة عن عبارة هي السمعية املعينات أن نستخلص عرضه مت ما خالل ومن عنها، املسفرة النتائج
 والتعبريية اإلستقبالية قدراهتم تطوير وبالتايل بالصوت اإلحساس هلم يسمح مما والدرجات األنواع مبختلف مسعيا املعاقون منه يعاين

 التجهيز إىل اللجوء حي تم مما .يفسره و يسمع ما على التعرف مسعيا املعاق الفرد بإمكان أصبح حيث السمعي اإلدراك وتطور
 زرع تمي حيث مصابة، السمعي باجلهاز اخلاصة القوقعة كانت إذا ما حالة يف القوقعي الزرع باستخدام أو السمعية باملعينات

 .احمليطة األصوات فهم على لتساعد الداخلية األذن داخل إلكرتودات

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 اجلانب التطبيقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          

 الدراسة االستطالعية.0
 الدراسة األساسية. 0
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الدراسة االستطالعية  .1
يشة عمق املشكلة من واقعها امللموس وذلك من تعد الدراسة االستطالعية أساسية ألي حبث علمي كومها نسمح للباحث مبعا

 .خالل معرفة جممل أبعادها باتصاهلا باألفراد اللذين يعايشوهنا والذين هم أحق بتزويد الباحث مبعطيات قد تغيب عنه
ي حبث فهي مرحلة متهيدية إلجراء أ. فهي ذات دور هام يف حتديد وضبط عينته وأيضا يف حتديد املنهج الدراسي وأدوات البحث

علمي وذلك قصد التعارف على احلاالت من منطلقات واقعية علمية،فالشروع اجناز هذه املذكرة استوجب علينا القيام بدراسة 
استطالعية من أجل تكوين فكرة كاملة وواضحة حول موضوع البحث حيث ساعدتنا يف صياغة اإلشكالية ووضع الفرضيات 

 .لتسهيل خطوات البحث الالحقة 
 .وجهة الباحثة إىل املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية بوالية مستغامن ،ومدرسة الصم لوالية غليزان وقد كانت

 :الغرض من الدراسة االستطالعية 
 :اهلدف من الدراسة االستطالعية يتمثل يف حتقيق ما يلي 

ا األطفال احلاملني للزرع القوقعي  وجوانبها وتقدير مساعدة الباحث على وضع تصور خاص باملشاكل اللغوية اليت يعاين منه●
 .أبعادها الواقعية 

 .استكشاف و حصر املتغريات الداخلية اليت تؤثر يف نتائج البحث واإلملام بالتصور الشامل له ●
 .التعرف على أهم الصعوبات والعراقيل اليت ميكن أن يصادفها الباحث ●
 .قدرهتا على قياس املتغريات حمل الدراسةالتعرف على أدوات الدراسة والبحث و ●
كما تعمل الدراسة االستطالعية على هتيئة وتوفري البيئة املناسبة لدراسة متغريات البحث امليداين والتحقيق من وجودها وتأكيد ●

 .موضوع البحث وضبط متغرياته
 :المجال المكاني للدراسة االستطالعية .  1.1

 .اكن وذلك بسبب نقص احلاالت ،وكذلك حبثا عن العينة املناسبة مت إجراء دراستنا يف أربعة أم
وقد مت يف املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية بوالية مستغامن، ومدرسة الصم لوالية مستغامن ، ومدرسة 

 .ألسوياءالصم لوالية غليزان ، واملدرسة االبتدائية تدالويت الغايل مبستغامن وذلك الختيار األطفال ا
 :المجال الزماني للدراسة  االستطالعية .1.1

، مبعدل حصتني إىل ثالثة حصص يف األسبوع ،  0207، إىل جانفي 0201وهي الفرتة الزمنية املمتدة من شهر ديسمرب 
بعد ذلك كانت  وكانت يف البداية البحث عن احلاالت املناسبة من حيث سن الزرع القوقعي ، والعمر الزمين وبداية التكفل ، أما

 .احلصص عبارة عن مقابالت مع الوالدين أو املختصني األرطفونيني والنفسانيني 
 :عينة الدراسة االستطالعية .8.1

طفل  01طفل ، حبيث كان عدد األطفال احلاملني للزرع القوقعي  05مت يف هذا البحث اختيار جمموعتني ، واليت يبلغ جمموعهما 
سنوات وتسعة سنوات ( 1)، يرتاوح املعدل العمري بني ستة ( ذكور وإناث) ل ، من كال اجلنسني طف 00، وألطفال العاديني 

(0. ) 



 .واملستوى الدراسي كان بني السنة األوىل و السنة الرابعة ابتدائي
 :أدوات البحث في الدراسة االستطالعية . 1.1

 :شبكة املقابالت واملالحظة املباشرة 
من مقبلة احلاالت وجها لوجه والتواصل معهم لفظيا ، واإلطالع على ملفاهتم الطبية ، وبذلك معرفة ما إذا  وهي األداة اليت متكننا 

 .كانوا األطفال احلاملني للزرع القوقعي يعانون من مشاكل لغوية 
 :نتائج الدراسة االستطالعية 

وي على أطفال حاملني للزرع القوقعي ، وأن العينة ويف األخري ، توصلنا يف هذه الدراسة بأن مدرسة الصم لوالية مستغامن ال حت
طفل وطفلة ، مقسمني اىل جمموعتني وهي أطفال حاملني للزرع القوقعي ، ( 02)املناسبة لدراستنا قدرت مبجموع عشرون 

 .وأطفال عاديني 
 :الدراسة األساسية . 1

خالل التعرف على األداء اللغوي للمجموعتني ، قمنا  بعد التأكد من إمكانية تطبيق االختبارات على العينة االستطالعية من
 .باالنتقال إىل الدراسة األساسية 
 .الرتباطي املنهج الوصفي وكذلك استعمالنا املقارن ، الوصفي املنهج هو و املنهج املناسب هلذه الدراسة 

 :المجال المكاني للدراسة األساسية . 1.1
 .نقص احلاالت ،وكذلك حبثا عن العينة املناسبة مت إجراء دراستنا يف مكانني وذلك بسبب 

 وقد مت يف املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية بوالية مستغامن ،
 .مدرسة الصم لوالية  غليزان ، واملدرسة اإلبتدائية تدالويت الغايل مبستغامن

 :المجال الزماني للدراسة األساسية . 1.1
إىل غاية ماي  0201أشهر من بداية شهر ديسمرب  7غرقة من طرف الباحث ،فقد دامت حوايل وهي الفرتة الزمنية املست

، وكانت احلصص األوىل هلذه الدراسة معرفة أهم طرق التكفل حباملي الزرع القوقعي ،أما احلصص األخرى كانت  0207
 اء اللغوي لدى احلاالتبإجراء تطبيق اختبارات االستظهار ما هو دور الذاكرة العاملة وعالقتها باألد

 :المنهج المستخدم في الدراسة. 8.1
 هدف لتحقيق الدر اسة، هذه يف املتبعة املنهجية لتوضيح اجلانب هذا خص صنا
 من ، املوجودة بني الذاكرة العاملة واألداء اللغوي العالقة معرفة  حماولة يف املتمثل البحث
 العاديني، واألطفال ، للزرع القوقعي احلاملني الصم األطفال اجملموعتني جمموعة بني املقارنة خالل

 املقارن الوصفي املنهج هو الد راسة هبذه مالئمة للقيام األكثر املنهج فإن   
عن  احلقائق تفسري هذه وحماولة الظاهرة على واحلقائق البيانات مجع إىل يهدف كان االرتباطي ، املنهج الوصفي واستعمال 

 عن والتعبري األخرى هذه احلقائق تفسريا كافيا ،وحبث العالقة بني املتغريات ودرجة ارتباطها مع املختلفة الظاهرة وحماولة تفسري



 من موضوع كل   ومميزات خصائص إلبراز جاء املقارن الوصفي وإستعمال املنهج اإلرتباط، مبعامل درجتها أو العالقة هذه مقدار
 .بينهما الفواإلخت التشابه أوجه املقارنة وإظهار مواضيع

 (11،0221القادري ،البواليز،) 
 :مجموعة البحث وكيفية اختيارها . 1.1

من األطفال الصم احلاملني للزرع ( 02)طفال وطفلة موزعني على جمموعتني ( 02)تكونت عينة البحث الكلية للدراسة من 
 .أطفال عاديني ( 02)القوقعي ، 

 .ني للزرع القوقعي تضم األطفال الصم احلامل: اجملموعة األوىل *
 (.اللذين مت توافرها يف املدارس العادية)تضم األطفال العاديني : اجملموعة الثانية *

 .فقد حرصت الباحثة يف انتقاء عينة البحث على توفر املواصفات الضرورية يف أفرادها واليت هي مبثابة معايري االنتقاء
 :السن .0

 (.09)تسعة سنوات  إىل( 6)سنوات ستة عمر  من أعمارهم ترتاوح ،الد راسة أطفال يكون أن الباحثة اختارت
 :املستوى الدراسي .0

 .ركزت الباحثة يف هذه الدراسة على تالميذ السنة األوىل ،السنة الثانية ،الثالثة،الرابعة
 :الوسط اللغوي . 1

 األمازيغية، الفرنسية، العربية،)اجملتمع اجلزائري  هبا متي ز اليت اللغوية لألنظمة فنظرا البحث، يف كذلك أساسيا يعترب املتغري   هذا
األرطوفونية  الرتبية إعادة مع املبكر االلتحاق عند مث األم لغة مبثابة تعترب اليت اللغة العربية على هنا الرتكيز مت ، فقد( العامية العربية

 بالنسبة لألطفال احلاملني للزرع القوقع
 :حيث من العينة أفراد جمانسة مت
 :الزمني العمر-

 يكون قد الفونولوجي الوعي بينت أن قد الدراسات ألن وذلك سنة عشرة واحدى تسعة بني العينة أطفال سن الباحثة اختارت
 .السن هذا من ابتداء واضحا

 :التجهيز سن-
 .شهرا 25 و شهرا 15بني ما يرتاوح كان فقد الدراسة يف األساسي املتغري يعترب الذي التجهيز سن خيص فيما
 :األرطوفونية التربية إعادة حصص بداية سن-

 لكل بالنسبة األرطوفونية إعادة الرتبية حصص بدأت فقد أساسي جتده الذي املتغري هذا على الباحثة ركزت فقد الشيء نفس
 .مباشرة العملية بعد شهرين أو شهر تقريبا األطفال احلاملني للزرع القوقعي

 :الذكاء مستوى-
 .تأخر ذهين قد يعيق نتائج الدراسة من يعانون الذين األطفال الستبعاد وذلك

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ميثل املعطيات ومعايري وخصائص عينة الدراسة( 20)جدول رقم 
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 :أدوات البحث . 5.1
اكرة بالنظر إىل طبيعة دراستنا واليت تتمثل يف حماولة إجياد ومعرفة العالقة بني األداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي والذ

أجل ضبط متغريات البحث والتأكد من فرضيات الدراسة ،قمنا بتقسيم أدوات الدراسة األساسية إىل  ثالثة العاملة ، ومن 
 :تناوالت إجرائية وهي كاأليت 

 :التناول اإلجرائي األول 
كي نتأكد أن كال أطفال اجملموعتني هلم ذكاء عادي ،أي بدون ضعف عقلي أو اختالل أو وجود اضطرابات مصاحبة أخرى  

 .اعتمدنا على املقابالت اإلكلينيكية مع الوالدين  كما
 هو ( 1978 ) زكي ألمحد املصو ر الذكاء ومن أجل ضبط املتغريات قمنا بتطبيق اختبارين للذكاء ،األول ألمحد زكي صاحل اختبار

األشكال، واختبار  من جمموعة بني العالقة إدراك على يعتمد وهو األفراد، لدى العقلية العام ة القدرات تقدير إىل يهدف اختبار
 .األشكال بني من املختلف الشكل

 .لفظي غري رائز وهو العقلي املعريف النمو يقيس العقلي، النضج سلم ،والثاين اختبار الذكاء كولومبيا وهو
 االختبارات من ةسلسل يف األطفال الص م لدى العقلية القدرات لتقييم فردي اختبار هو " كولومبيا " العقلي النضج اختبار إن  

 واملعاقني عقليا واملتخلفني الص م األطفال عند خاص ة يستعمل حركي بسيط، نشاط ويتط لب لفظية إجابة إىل حيتاج ال املتجانسة
 . للتأكد بأهنم أطفال ال يعانون من اضطرابات أخرى .كيا وحر 

 :التناول اإلجرائي الثاني 
يف اجليد أو السيئ للذاكرة العاملة ، وهي عبارة عن مخسة اختبارات مقسمة إىل وهنا مت تطبيق االختبارات اليت تقيس التوظ

 .قسمني، القسم األول اختبار يقيس املفكرة الفضائية البصرية أما القسم الثاين أربعة اختبارات تقيس احللقة الفونولوجية 
 :التناول اإلجرائي الثالث 

، واخرتنا منها ثالثة اختبارات لقياس الفهم اللغوي  Chevrie-mullaireطارية و فيه مت تطبيق اختبارات اللغة املأخوذة من ب
 .، و اختبارين لقياس اإلنتاج اللغوي
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 : التناول اإلجرائي األول .1
  :الذكاء اختبار 1.1

 أي عادية عقلية بقدرات اجملموعتني لكال بالنسبة احلاالت مجيع تتمتع أن جيب ألنه الذكاء عامل أي العامل، هذا ركزنا على
 لنا ميكن ال الذكاء مستوى ىعل قصور وجود حالة يف ألن السمعية، باالضطرابات مصاحبة، أخرى اضطرابات أي وجود بدون

 عند األقسام يف املتواجدة وامللفات الطبية امللفات على ذلك يف الباحثة اعتمدت وقد بالصمم، مصابة حاالت التحدثعن
 .االختبارات تطبيق بداية قبل األطفال مع التحدث أثناء الشخصية مالحظاهتا على وكذلك املدارس يف املعلمات

 :تعريفه
 على يعتمد وهو األفراد، لدى العقلية العام ة القدرات تقدير إىل يهدف اختبار هو ( 1978 ) زكي ألمحد املصو ر الذكاء اختبار
 األشكال، من جمموعة بني العالقة إدراك

 .األشكال بني من املختلف واختبار الشكل
 ريقةط باستعمال اإلختبار ثبات قدر فقد عالية، سيكوميرتية خبصائص االختبار هذا ويتميز
 .2.32و 2.72  بني التباين حتليل وطريقة النصفية اجلزئية

 الصدق اإلختبارات، من اإلختبار بغريه عالقة منها صُدقُه، معظمها، أثبت طرق بعدة حسب فقد اإلختبار هذا صدق أما
 .العاملي

 (1978، 04 أمحد، .صاحل زكي)  
 :اختياره أسباب-

 :ونهك اإلختبار هذا على الباحثة إختيار وقع
  أسئلة أن حيث لغوية مهارة أو لغوي، عامل ألي خيضع ال أي لفظي، غري إختبار* 
 .بينهما العالقة يدرك أن املفحوص من يطلب صور عن عبارة اإلختبار* 

  .األفراد من عدد على مجاعية بصورة اإلختبار تطبيق ميكن
 (.0)رقم  امللحق أنظر واحد وقت ويف

 :  Colombia  كولومبيا اختبار.1.1
 .لفظي غري رائز وهو العقلي املعريف النمو يقيس العقلي، النضج سلم وهو
 اإلختبارات من سلسلة يف األطفال الص م لدى العقلية القدرات لتقييم فردي إختبار هو " كولومبيا " العقلي النضج إختبار إن  

 ياعقل واملتخلفني الص م األطفال عند خاص ة يستعمل حركي بسيط، نشاط ويتط لب لفظية إجابة إىل حيتاج ال املتجانسة
 ...كيا وحر  واملعاقني

 (. ، الواليات املتحدة األمريكية  New workبنيويورك  )،يف جامعة كولومبيا( 0000-0017)سنيت  بني الرائز هذا وضع
 .Blesie Burgeneisterm Lucille Halawder Blum et Luring Lorjeمن طرف 



 4 إىل 3 من عددها يتزايد توجد رسومات لوحة كل   على سم، 50 و 15 حبجم، كارتونية لوحة 100 من راإلختبا هذا يتكو ن
 وكرب الرسومات فوضوح حمدودة، اخلارجي والعامل باحلياة خربته كانت وإن األشياء وحىت هذه على يتعر ف ملو ن هو ما منها ،5 مث

 :فيمايلي  األخرية هذه هذا،اإلختبار وتتمثل لتطبيق شروط مثة إن   .هولةبس يدركونا األطفال معظم جيعل ألواهنا حجمها ووضوح
 غري األصوات، تدخلها ال جداا، قاعة مضيئة يف عادية جد   ظروف يف يعيالن لوحدمها واملفحوص الفاحص وجود مراعاة -*

 .فارغة طاولة وكل باألدوات مكتظة
 ميكن ال بطريقة الطاولة فوق تلو األخرى واحدة اللوحات بوضع رياألخ هذا ويقوم الفاحص مقابل بإرتياح الطفل جيلس -*

 .بعد مل يشاهدها واليت إستعماهلا سبق اليت اللوحات يرى أن للطفل
 نضعها مث األوىل، تسحب و مقلوبة، لوحة 30 من جمموعة تستعمل أن األحسن ومن

 .قبلها هي بالتاي ونغطيها
 تنظيم مبدأ عن الكشف اآلخرين وبالتايل يشبه ال الذي الرسم على للتعرف وذلك يزالتمي على كبرية قدرة الرائز هذا يتط لب

 .فقط واحد رسوم وإسراج بكشف تسمح اليت الرسومات
 ماعدا تشاهبها خبالف اإلدراك، سهلة اللوحة تكون على املوجودة الرسومات أو والعناصر سهل، التمييز يكون األوىل اللوحات يف

 .واحد رسم
 إستعمال جمال يف تتشابه جمموعة األشياء كوجود التجم ع مبدأ إكتشاف الطفل على وجيب فأكثر أكثر الناشط تعقدي ذلك بعد

 .فقط واحد رسم دخيل بإستخراج يسمح ما وهذا العائلة نفس إىل اإلنتماء
 للطفل، العقلية القدرات فعال يقيس التمرينات من النوع هذا فإن   الباحثني وحسب

 :أمثال  باحثني ع دة فيه حبث الذي الفئوي أو التص وري الفكر خاص ة تمسيل إختبار فهو
, (Piaget) بياجه (Coldstein) وقولدستان (Vigatsky) فيقوتسكي 

(.Garellim, A, 8-10) 
 :اإلختبار تطبيق كيفية- 

 بالنسبة الص م األطفال من عينةأفراد ال على بتقدميها الباحثة قامت ، 100 إىل 1 من مرقمة لوحة، 100 من يتكو ن اإلختبار
 (التدريس قاعات) القاعة، يف حدى، على طفل كل تأخذ األطفال كانت مع اإلختبار بتطبيق الباحثة بدأت للمجموعتني،

 تلقائية بكل الباحثة كانت
 وإلكتساب واخلجل، الكف حاالت لتفادي عفوية بكل   وتداعبهم وحتاورهم األطفال مع تتكلم
 .اإلختبار يف املطبقة الصارمة الوضعيات تتجنب كانت اأ هن كما .ثقتهم

 باإلشارة، يتعرف أن وعليه الرسومات األخرى، مع يتوافق ال البطاقات بني من واحد رسم هناك أ نه على الطفل تفهم أن فتحاول
 والقراءة اإلشارات لغة اناألحي بعض يف تستعمل فكانت ، اجملهزين مع األطفال ما نوعا صعوبات جتد الباحثة فكانت وباألصبع،

 .الشفهية
 .للطفل بالنسبة للقراءة قابل للفاحص وغري  مقابال ترقيمها يكون أين مستقيمة بطريقة اللوحات هذه تقدمي أو بتطبيق، فتقوم 



 .اليمني إىل اليسار من الرسومات له ونقدم  
 الصحيحة، عالمة اإلجابة(X)بوضع عالمة  الباحثة تقوم التلميذ، الفاحص إجابة على واحلصول التطبيق، بعد أي هذا، وبعد
  .أمامها الشكل رقم تضع خاطئة اإلجابة كانت وإذا
 . اإلختبار بداية قبل أمثلة تقدمي يستوجب الرائز، تعليمات خيص فيما
 ( 31 ) رقم ال لوحة يف الطفل جنح( . 10)رقم  اللوحة إىل الباحثة متر فيها جنح فإذا األوىل، لوحات (6 ) بتقدمي الباحثة تقوم
 ( . 10)إىل (  1)  من املرقمة اللوحات يف جنح أنه تعترب

 إىل اللوحات تكمل ( 20 ).رقم اللوحة عن صحيحة إجابة الطفل قدم إذا ،( 20 ) رقم اللوحة إىل فتعود فيها أخفق إذا أم ا
 ( .00)اللوحة  غاية
 إكمال عن الباحثة تتوقف أن األخرى وميكن تلو لواحدة بعدها فتكمل ،(6 ) رقم اللوحة إىل الباحثة فتعود فيها أخفق إذا أم ا

 ورقة على اإلجابات تسجل مرة كل ويف مقدمة، لوحة ( 16 ) من بني خاطئة إجابة ( 12 ) الطفل قدم ما حالة يف اإلختبار
 (Manuel ) إستعمال بدليل ،اجلداول حسب Q الذكاء حاصل إلستخراج احلسابية بالعمليات تقوم الباحثة وبعدها التنقيط،

  (.25رقم  امللحق أنظر)
 :يف اختبار الذكاء ( األطفال احلاملني للزرع القوقعي )عرض  وحتليل نتائج جمموعة األوىل .1.0
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 ميثل نتائج اجملموعة األوىل ،يف اختبار الذكاء( 20)جدول رقم  
 :التعليق

 :يتضح لنا (  20)من خالل اجلدول رقم 
؛ قدر بشكل عام مبتوسط (طفال احلاملني للزرع القوقعي جمموعة األ) إن معدل الذكاء يف هذه اجملموعة األوىل 

 .مما يؤول إىل مستوى ذكاء عادي حنو املتوسط 02.1حسايب 
نقطة، مبعدل ما  02واليت متثل ذكاء عايل نوعا ما وأدىن درجة سجلت ب  001وحبيث سجلت أعلى درجة ب

 . 023و 02.1يوحي بذكاء عادي متوسط ؛ أما باقي الدرجات فقط حضرت مابني  
 .مما يوحي أن هذه اجملموعة ال حتتوي على ختلف عقلي 
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 :يف اختبار الذكاء ( األطفال العاديني)عرض  وحتليل نتائج جمموعة الثانية  .1.0

 
 اختبار الذكاء

 

 
 احلاالت

 
100 

 
 00احلالة 

105 
 

 00احلالة 

123 
 

 01احلالة 

110 
 

 01احلالة 

98 
 

 05احلالة 

115 
 

 01الة احل

120 
 

 07احلالة 

107 
 

 03احلالة 

120 
 

 00احلالة 

100 
 

 02احلالة 

 
021.1 

 

 
 املتوسط احلسايب 



 
 
 
 

 مبثل نتائج جمموعة الثانية  يف اختبار الذكاء( 21)جدول رقم 
 :يتضح لنا ( 21)من خالل اجلدول رقم

مما  021.1قدر بشكل عام مبتوسط حسايب ( دينيجمموعة االطفال العا)ان معدل الذكاء يف هذه اجملموعة الثانية 
 متوسط ؛ / يوحي إىل مستوى من ذكاء عادي حنو

حبيث يصنف  03مما يوحي بذكاء عايل ؛ وسجلت ادىن درجة مبعدل  002حبيث سجلت اعلى درجة مبعدل 
 .005و022متوسط ؛ أما عن بقية املعدالت حصرت بني معدل   / ضمن درجة عادي 

لمية اختيار جمموعة األطفال العاديني أن يقوم على بعض من املعايري مثل امتيازها بالذكاء العادي فمن الناحية الع
 . و ان يكون املتوسط احلسايب ملعدل الذكاء ؛ متوسط حبيث ال يكون مرتفعا جدا ؛ وال منخفض جدا

 :التناول اإلجرائي الثاني . 1  
 :  (les épreuves )  اختبارات الذاكرة العاملة     

 yuill 1982 Gathercoleاستعملنا االختبارات اليت تقيس التوظيف اجليد أو الرديء للذاكرة العاملة وتتمثل يف اختبارات 
et Baddelley 0220)و اليت صممت وكيفت على الواقع اجلزائري من طرف ( 0030)و شركاؤه. ( Gasmi A و 

SiegelوRayan مكيف من طرف (saadoun.s, 2004) كما طبق من طرف كشبور نعيمة   0225نواين  حسني
0227. 

 :وهي كااليت
 :  Baddeleyاختبار الذاكرة العاملة خطوط لـ .1.1

نقدم للطفل شبكة عليها نقطتني من لون معني ومتجهتني يف حمور معني، وعليه أن يكون اخلط باإلشارة بأصبعه : مبدأ االختبار
يف نفس الوقت على متوضع اخلط ولونه يف ذاكرته لبضع ثواين ألنه عليه أن يعيد بناء أين يضع النقطة الثالثة، وجيب أن حيتفظ 

 :شبكات وهي كاآليت 1شبكة مقسمة إىل أربع سالسل من  10هذا اخلط على شبكة فارغة، وحيتوي هذا االختبار على 
شبكات، أثناء االسرتجاع  5شبكات، سلسلة ذات أربع شبكات وأخريا سلسلة ذات  1سلسلة ذات شبكتني، سلسلة ذات 

 .على الطفل احرتام الوضعية للخط واللون املناسب والرتتيب
 
 
 

 
 



 
 
 

مثال 
عن 
سلس

 :لة ذات ثالث شبكات
 

 على الطفل وضع األصبع كما يف املثال لإلشارة للمكان الذي تنقص فيه النقطة
 
 

  اعاالسرتجـــــ
 
 
 

شبكات، وبعد كل سلسلة جند شبكة فارغة  5و 1و 1و 0مقسمة إىل سالسل من  10جمموع الشبكات هو  :بنية االختبار
 .لالسرتجاع

أكمل بواسطة أصبعك رسم اخلط ودالك بوضع النقطة الثالثة، مث احتفظ بالوضعية لكي تعيدها يف األخري على الشبكة  :التعليمة
 .تالفارغة على شكل مستقيما

 
لكل  2اسرتجاع الصحيح للوضعية، الرتتيب واللون، وتعطى العالمة : لإلجابة الصحيحة واليت تتمثل يف 0تعطى عالمة  :التنقيط

 .احلاالت األخرى
 :اختبار الذاكرة العاملة جمل .1.1

Seganeruc  0003هذا االختبار صمم من طرف (sieg et yan,1989)   وطبق من طرف 
 .لة وعليه إنتاج الكلمة األخرية للجملة اليت يسمعها جهرامج 10تقدم للمفحوص 

 .يقيس ذاكرة العمل مجل ومدى قدرة التلميذ على تذكره الكلمة األخرية يف السلسلة و بالرتتيب : هدفه 
 :كلمة مقسمة إىل مخسة سالسل ، وتزداد يف الصعوبة ، وهي كاأليت   10يتكون من : بنية اإلختبار

    

    

   

    
   
    

   
     

   

   

   
   



تتكون من ثالث سالسل من جمموعتني من اجلمل يف كل مجلة على التلميذ تذكر الكلمة األخرية   :تينسالسل من مجموع - 
 . 1وعدد اجلمل الدخيلة هو 

 .0جمموعات من اجلمل، عدد اجلمل الدخيلة  1تتكون من ثالث سالسل من  :سالسل من ثالث مجموعات -
 .مجلة 00جمموعات ، عدد اجلمل الكلي  1تتكون من ثالث سالسل من  :سالسل من أربعة مجموعات -
 .مجلة 05جمموعات ، وعدد اجلمل الكلي  1تتكون من ثالث سالسل من : سالسل من خمسة مجموعات -

سوف أقرأ عليك أربع كلمات وعليك إجياد الكلمة اليت ال تنتمي إىل نفس احلقل املعنوي، واحتفظ هبا لتعيدها فيما  :التعليمة
 .بعد

 .لكل كلمة مذكورة بصفة صحيحة وبالرتتيب 0إعطاء عالمة  :التنقيـــــــط 
 :إختبار الذاكرة العاملة كلمات.8.1

كلمات، هذه الكلمة ال تنتمي إىل احلقل املعنوي للكلمات األخرى وعلى الطفل   1على الطفل استخراج الكلمة من جمموع  -
 .كل املرتبأيضا االحتفاظ هبذه الكلمة الدخيلة يف ذهنه لكي يسرتجعها بالش

 .قياس قدرات الذاكرة العاملة وقدرة الطفل على التعرف على الكلمة الدخيلة واالحتفاظ هبا :هدفــــــــــه-
 :سالسل وهي 5كلمة مقسمة إىل   10يتكون هذا االختبار من  :بنيتــــــه -
كلمات وعدد الكلمات   1 تتكون من ثالث سالسل من جمموعتني من الكلمات يف كل جمموعة :سالسل من مجموعتين -

 .  1الدخيلة هو 
كلمات، عدد   1جمموعات من الكلمات، يف كل جمموعة  1تتكون من ثالث سالسل من  :سالسل من ثالث مجموعات -

 .0الكلمات الدخيلة 
كلمات، عدد   1جمموعات من الكلمات، يف كل جمموعة  1تتكون من ثالث سالسل من  :سالسل من أربعة مجموعات -

 .00ت الدخيلة الكلما
كلمات ،عدد الكلمات   1جمموعات من الكلمات يف كل جمموعة  5تتكون من ثالثة من :  سالسل من خمسة مجموعات -

 .05الدخيلة هو 
سوف أقرأ عليك أربع كلمات وعليك إجياد الكلمة اليت ال تنتمي إىل نفس احلقل املعنوي، واحتفظ هبا لتعيدها فيما  :التعليمة

 .بعد
 .لكل كلمة مذكورة بصفة صحيحة وبالرتتيب 0إعطاء عالمة  :ـــــط التنقيــ
 :إختبار الذاكر العاملة أرقام.1.1

 (0030)وشركاؤه yuillأستعمل هذا االختبار من طرف 
أي اختبار احللقة الفونولوجية ومعرفة ما إذا كان االحتفاظ باألرقام من جهة واحلروف من جهة أخرى خمتلف، ال حيتاج إىل  :هدفه

 .تعديل أو تغيري وهو سهل املبدأ



أرقام متفرقة وعليه االحتفاظ يف ذاكرته العاملة بالرقم  1نطلب من الطفل قراءة أو إعادة جمموعات تتكون من  :مبدأ االختبار
 . األخري من كل جمموعة

 .سأقرأ عليك جمموعة وتسرتجعه عندما أطلب منك ذلك، وذلك حسب الرتتيب الذي مسعته :التعليمة
 .جمموعات 5جمموعات ورابعة من  1جمموعات وثالثة من  1جند إذن فيه سلسلة من جمموعتني من ثالث أرقام وأخرى من 

 .لكل رقم مسرتجع بكيفية صحيحة مع الرتتيب الصحيح 0تعطى عالمة  :التنقيــــط
 :اختبار الذاكرة العاملة أعداد..5.1

، وعليه االحتفاظ دائما بالعدد األخري من كل 00اىل  02ترتاوح ما بني  هنا مهمة الطفل هي اسرتجاع سلسلة من األعداد
 .سلسلة
 .واحلروف قياس ذاكرة العمل أعداد مقارنة باألرقام :هدفه

أعداد خمتلفة وعليه االحتفاظ يف ذاكرته العاملة بالعدد  1نطلب من الطفل قراءة أو إعادة جمموعات تتكون من  :مبدأ االختبار
 .جمموعة األخري من كل

سأقرأ عليك جمموعة من األعداد وعليك أن حتتفظ بالعدد األخري من كل جمموعة، وتسرتجعه عندما أطلب منك  :التعليـــــمة 
 .ذلك وذلك حسب الرتتيب الذي مسعته

س أعداد مث مخ 1أعداد مث أربع جمموعات من  1جند إذن فيه سلسلة من جمموعتني من ثالث أعداد مث ثالث جمموعات من 
 .أعداد 1جمموعات من 

 .لكل عدد مسرتجع بكيفية صحيحة أي العدد والرتتيب 0تعطى عالمة  :التنقيـــــط
 : عرض وحتليل نتائج اختبارات الذاكرة العاملة انطالقا من النتائج اخلام و النسب املؤوية :أوال 

 عي تقدمي نتائج اجملموعة األوىل ،جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوق. 0
 اختبار املفكرة الفضائية البصرية .أ

 :اختبار الذاكرة العاملة خطوط .0.0
 

 %النسبة املؤية  
 

 اجملموع 
 

 5سلسلة 
 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 20احلالة  20 21 20 25 00 03.57

 20احلالة  20 20 21 21 02 01.32

 21احلالة  20 21 21 25 05 15.70



 21حلالة  25 23 00 21 12 70.10

 25احلالة  21 20 25 27 07 12.17

 21احلالة  22 21 22 20 25 00.02

 27احلالة  21 25 21 27 00 15.01

 23احلالة  21 21 20 20 02 01.32

 20احلالة  22 0 20 21 21 01.05

 02احلالة  21 25 20 20 00 15.01

 
 .النتائج اخلام ،والنسب املؤوية للمجموعة األوىل يف اختبار الذاكرة العاملة خطوط  ميثل( 21)جدول رقم 

 :اختبارات احللقة الفونولوجية .ب
 :اختبار الذاكرة العاملة مجل . 0.0

 
 %النسبة املؤية  

 
 اجملموع 

 
 5سلسلة 

 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 20احلالة  20 21 20 20 23 00.1

 20احلالة  20 22 21 22 21 0.50

 21احلالة  22 20 22 20 20 17.1

 21حلالة  21 21 20 23 02 17.10

 25احلالة  20 21 20 21 02 01.32

 21احلالة  20 21 25 20 00 03.57



 27احلالة  20 20 21 20 20 00.10

 23احلالة  25 21 21 20 05 15.70

 20احلالة  20 22 20 20 21 20.50

 02احلالة  21 25 20 21 07 12.17

 
 ميثل  النتائج اخلام ،والنسب املؤوية  اجملموعة األوىل يف اختبار الذاكرة العاملة مجل( 25)جدول رقم 

 :اختبار الذاكرة العاملة كلمات . 1.0
 

 %النسبة املؤية  
 

 اجملموع 
 

 5سلسلة 
 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 بكات ش

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 20احلالة  20 21 20 25 00 28.57

 20احلالة  21 21 20 25 01 30.95

 21احلالة  22 20 20 20 25 11.90

 21حلالة  21 21 02 20 00 69.04

 25احلالة  25 20 27 21 02 47.61

 21احلالة  20 21 20 21 20 21.42

 27احلالة  21 20 22 21 23 19.04

 23احلالة  20 21 20 21 00 28.577

 20احلالة  22 22 21 20 25 11.90



 02احلالة  21 20 21 27 05 35.71

 
 ميثل النتائج اخلام والنسب املؤية للمجموعة االوىل يف اختبار الذاكرة العاملة كلمات( 21)جدول رقم 

 :اختبار الذاكرة العاملة أرقام . 1.0
 

 %النسبة املؤية  
 

 اجملموع 
 

 5سلسلة 
 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 20احلالة  20 21 20 25 00 28.57

 20احلالة  21 21 20 25 01 30.95

 21احلالة  22 20 20 20 25 11.90

 21حلالة  21 21 02 20 00 69.04

47.61 
 

 
02 

21 
 

27 
 

20 
 

25 
 

 25احلالة 

 21احلالة  20 21 20 21 20 21.42

 27احلالة  21 20 22 21 23 19.04

 23احلالة  20 21 20 21 00 28.577

 20احلالة  22 22 21 20 25 11.90

 02احلالة  21 20 21 27 05 35.71

 
 ميثل النتائج اخلام،والنسب املؤوية للمجموعة األوىل يف اختبار الذاكرة العاملة أرقام( 27)جدول رقم 

 
 



 :لذاكرة العاملة أعداد اختبار ا. 5.0
 

 %النسبة املؤية  
 

 اجملموع 
 

 5سلسلة 
 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 20احلالة  21 21 25 27 00 15.01

 20احلالة  20 21 25 02 02 17.10

 21احلالة  22 20 20 21 20 00.10

 21حلالة  20 25 21 21 01 13.20

 25احلالة  21 20 21 25 01 12.05

 21احلالة  22 20 25 21 02 01.32

 27احلالة  20 20 21 21 00 01.00

 23احلالة  21 20 21 27 07 12.17

 20احلالة  20 20 21 21 20 00.10

 02احلالة  20 21 20 21 02 01.32

 
 اختبار الذاكرة العاملة أعداد ، ميثل النتائج اخلام،والنسب املؤوية للمجموعة األوىل يف(23)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 



 :ملخص نتائج للمجموعة األولى في اختبارات الذاكرة العاملة : ثانيا
 يمثل نتائج المجموعة األولى في اختبارات الذاكرة العاملة( 29)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حتليل نتائج اختبارات الذاكرة العاملة . 0.0.0
 :حتليل نتائج اجملموعة األوىل  0.0.0

 :كمي التحليل ال.أ

 
 

 
 اختبارات الحلقة الفونولوجية

اختبار المفكرة 
 الفضائية البصرية

 
  

 
 احلاالت

 
المجموع العام الذي 
تحصلت عليه كل حالة 

 (الدرجة الكلية)

 
اختبار 
الذاكرة 
 عدادالعاملة أ

 
اختبار 
الذاكرة 

 العاملة أرقام

 
اختبار 
الذاكرة 
العاملة  
 كلمات

 
اختبار 

الذاكرة    
العاملة 

 جمل

 

اختبار الذاكرة    
 العاملة خطوط

 21الحالة    12 08 12 12 19 68

 21الحالة  10 04 13 10 20 57

 28الحالة  15 02 05 10 09 11

 21الحالة  30 20 29 20 16 115

 25الحالة  17 10 20 13 13 78

 26الحالة  05 12 09 07 10 18

 27الحالة  19 09 08 10 11 13

 23الحالة  10 15 12 19 17 78

 29الحالة  06 04 05 06 09 82

 12الحالة  19 17 15 15 10 76

 
 

 المجموع      143 121 128 112 134

18.1 
/11 

11.1 
/11 

11.3 
/11 

11.1 
/11 

 
11.8 /11 

 
/        سط الحسابي المتو 

مجموع النقاط 
 الممكنة 

 11.87  /11   



، ميكننا القول بأهنا ضعيفة نوعا ما يف بعض احلاالت وحاالت ضعيفة ( 20)عند مالحظة النتائج املقدمة يف اجلدول رقم 
 . وحاالت أخرى ضعيفة جدا ،وهذا استنادا إىل املتوسطات احلسابية املتحصل عليها واليت حتت املعدل املقبول أو العادي 

 12،سجلت أعلى عالمة ب " الذاكرة العاملة خطوط"ة البصرية ،وبصفة خاصة يف اختبار خبصوص اختبارات املفكرة الفضائي
نقطة ،أما املتوسط احلسايب هلذه اجملموعة يف هذا االختبار قدر  10نقاط من من  21نقطة ، وأدىن عالمة كانت  10نقطة من 

 .،وتعد نتيجة أقل من املتوسط  01.1ب 
 :  لقة الفونولوجية فارتأينا األيت أما يف اختبارات اليت تقيس احل  

 " :اختبار الذاكرة العاملة مجل " يف : أوال 
نقطة ،ومبتوسط حسايب قدر ب  10نقاط من  20نقطة ،وأقل عالمة كانت  10نقطة من جمموع  02سجلت أعلى عالمة ب 

 .،وهذا ما يدل على االسرتجاع الضعيف ،والضعيف جدا  للكلمات  00.0
 " :الذاكرة العاملة كلمات " اختبار أما يف : ثانيا 

نقطة ،أما املتوسط حسايب سجل  10نقاط من  25نقطة ،وأضعف عالمة  10نقطة من جمموع  00كانت أعلى عالمة هي 
 .، وهذا ما يوحي بقلة وعدم التعرف على الكلمات الدخيلة 00.3ب 

 " :الذاكرة العاملة أرقام " وخبصوص اختبار : ثالثا 
مما  00.0، أما املتوسط احلسايب قدر ب  10نقاط من  21نقطة ، وأدىن نقطة هي  10نقطة من  02انت أكرب عالمة ك

 .يوحي السرتجاع ضعيف 
 " :الذاكرة العاملة أعداد " و يف األخري خبصوص اختبار : رابعا 

 10نقاط من  20عة هي كأعلى عالمة ،وأدىن عالمة حتصلت عليها هذه اجملمو   10نقطة من  02حتصلت هذه اجملموعة على 
 .01.1نقطة ، مبتوسط حسايب عليه هذه اجملموعة كأداء عام هلا قدر ب 

على العموم النتائج كانت ضعيفة نوعا ما تدل على ختزين واسرتجاع من سيء حنو سيء جدا ،و باملقارنة بني املتوسط احلسايب 
،مع املتوسط احلسايب العام  ( من جمموع النقاط املمكنة)نقطة  10من  01.1العام الختبار املفكرة الفضائية البصرية والذي كان 

، نستنتج أن احللقة الفونولوجية هي ( جمموع النقاط املمكنة ) 10من   00.17الختبارات احللقة الفونولوجية الذي قدر ب 
 .األضعف استعماال لدى هذه اجملموعة 

 :التحليل الكيفي .ب
ي أعطانا حوصلة عامة وشاملة حول مل قدمته اجملموعة األوىل وهي جمموعة األطفال ،الذ( 20)اعتمادا على اجلدول رقم 

احلاملني للزرع القوقعي ، يف اختبارات الذاكرة العاملة ،والتحليل الكمي دلت هذه النتائج املتحصل عليها يف هذه اجملموعة على 
،وكذلك بالنسبة (اختبار الذاكرة العاملة خطوط) رية ضعف ال يستهان به سواء على مستوى اختبارات املفكرة الفضائية البص

 (.اختبار الذاكرة العاملة مجل ، كلمات ،أرقام، أعداد)الختبارات احللقة الفونولوجية 



وهذا الضعف راجع إىل عدة عوامل أمهها عدم الرتكيز اجليد،وصعوبة يف فهم التعليمات سواء اجلمل املسموعة أو املقروءة، ولوحظ 
لية إدراك معناها، مما يؤدي للتخزين السيئ ، وبدوره يؤثر سلبا على عملية االسرتجاع ،وتزداد هذه العمليات تعقيدا  عسر يف عم

 .كلما زادت السالسل تعقيدا ،مما أدى إىل الربط السيئ بني املعلومات وصعوبة تكرارها مما أعطى أولوية وتسهيل لعملية النسيان 
لفضائية البصرية،كانت أحسن نوعا ما من النتائج املتحصل عليها يف اختبارات املفكرة الفضائية كما الحظنا أن نتائج املفكرة ا

 .البصرية وهذا واضح باملقارنة بني املتوسطات احلسابية لكل من هذين األخريين
التكرار إلبقاء البنود،ووقتها فاحللقة الفونولوجية تعترب جهاز لتخزين املعلومة الشفوية  بطريقة منظمة ويف وقت حمدد ،وهذا بعملية 

،وتطلعنا على أثر التقارب الفونولوجي الذي يؤثر على االحتفاظ واالسرتجاع ،وأثر طول ( ثانية ونصف)غالبا قصري جدا 
 .الكلمات ،فالكلمات القصرية ،أسهل للتذكر من الكلمات الطويلة
املقدمة هلم ،إال أهنم مل يستطيعوا اسرتجاعها بالشكل املطلوب  ويف األخري نستنتج بأن هؤالء األطفال يسمعون ويقرؤون املعلومات

 .، نظرا لالستعمال السيئ للميكانيزمات األساسية للذاكرة العاملة مما يؤثر على التخزين واالسرتجاع للمعلومات 
 .ة العاملةإذن هؤالء الفئة يتميزون بالتوظيف السيئ للعمليات املعرفية واللغوية والعقلية ،من بينها الذاكر 

 : تقدمي نتائج اختبار الذاكرة العاملة انطالقا من النتائج اخلام و النسب املؤوية : أوال 
 :نتائج اجملموعة الثانية األطفال العاديني . 0
 اختبارات املفكرة الفضائية البصرية.أ .

 :اختبار الذاكرة العاملة خطوط .0.0
 

 %النسبة املؤية  
 

 اجملموع 
 

 5سلسلة 
  شبكات

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

02.71 
 

13 
 

01 
 

00 
 

20 
 

21 
 

 00احلالة 
 

 00احلالة  21 20 00 01 10 07.10
 

 01احلالة  25 20 00 01 10 00.35

 01حلالة  21 27 00 05 12 05.01

 05احلالة  21 23 02 05 11 35.70

 01احلالة  21 21 02 01 11 73.57



 07احلالة  21 27 00 02 10 71.32

 03احلالة  21 20 00 05 10 00.35

 20احلالة  21 27 00 01 15 31.11

 02احلالة  25 20 00 05 17 33.20

 
 .ميثل النتائج  اخلام ،والنسب املؤوية للمجموعة الثانية يف اختبار الذاكرة العاملة خطوط( .02)جدول رقم 

 :لوجية اختبارات احللقة الفونو .ب
 :اختبار الذاكرة العاملة مجل . 0.0 

 
 %النسبة املؤية  

 
 اجملموع 

 
 5سلسلة 

 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 00احلالة  27 20 00 02 13 02.17

 00احلالة  25 21 02 00 11 73.57

 01احلالة  21 27 00 01 11 32.05

 01حلالة  21 23 00 05 10 07.10

 05احلالة  21 21 02 01 10 71.00

 01احلالة  21 23 00 01 10 00.35

 07احلالة  21 27 00 01 11 35.70

 03احلالة  25 23 00 05 12 05.01



 00احلالة  21 20 00 05 10 07.10

 02احلالة  21 23 02 01 11 35.70

 
 للمجموعة الثانية يف اختبار الذاكرة العاملة مجل  ميثل النتائج اخلام والنسب املؤوية( 00)جدول رقم 

 :اختبار الذاكرة العاملة كلمات . 1.0
 

 %النسبة املؤية  
 

 اجملموع 
 

 5سلسلة 
 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 00احلالة  20 23 00 01 11 35.70

 00احلالة  25 20 00 05 12 05.01

 01احلالة  21 23 02 01 17 33.20

 01حلالة  21 23 02 05 10 00.35

 05احلالة  20 21 00 01 10 71.32

 01احلالة  25 20 00 01 13 02.17

 07احلالة  20 23 02 01 11 73.57

 03احلالة  21 20 00 01 10 07.10

 00احلالة  21 23 00 05 10 07.10

 02احلالة  21 21 00 01 11 73.57

 



 ميثل النتائج اخلام والنسب املؤوية للمجموعة الثانية يف اختبار الذاكرة العاملة كلمات( 00)رقم جدول 
 :اختبار الذاكرة العاملة أرقام . 1.0

 
 %النسبة املؤية  

 
 اجملموع 

 
 5سلسلة 

 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
سلسلة 

 شبكتني 

 
 احلاالت 

31.11 
 

 00لة احلا 21 21 02 05 15

 00احلالة  25 21 00 01 11 73.57

 01احلالة  21 20 00 02 12 70.10

 01حلالة  21 21 02 00 11 32.05

 05احلالة  21 27 00 05 11 35.70

 01احلالة  21 20 20 25 00 10.21

 07احلالة  20 23 00 02 12 70.10

 03احلالة  21 23 00 01 13 02.17

 00ة احلال 20 20 00 01 11 35.70

 02احلالة  21 27 00 01 11 35.70

 
 ميثل النتائج  اخلام و النسب املؤوية للمجموعة الثانية يف اختبار الذاكرة العاملة أرقام( 01)جدول رقم 

 
 
 
 
 



 :اختبار الذاكرة العاملة أعداد .5.0
 

 %النسبة املؤية  
 

 اجملموع 
 

 5سلسلة 
 شبكات 

 
 1سلسلة  

 شبكات

 
 1سلسلة 

 شبكات 

 
لسلة س

 شبكتني 

 
 احلاالت 

 00احلالة  21 27 02 01 11 73.57

 00احلالة  21 25 00 05 15 31.11

 01احلالة  25 21 20 00 10 71.32

 01حلالة  25 27 23 02 12 70.10

 05احلالة  21 25 00 01 15 31.11

 01احلالة  21 23 02 05 10 00.35

 07احلالة  21 20 00 01 17 33.20

 03احلالة  25 20 00 01 10 00.35

 00احلالة  20 23 00 00 11 73.57

 02احلالة  20 21 02 01 00 10.21

 
 ميثل النتائج  اخلام و النسب املؤوية للمجموعة الثانية يف اختبار الذاكرة العاملة أعداد( 01)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 



  تلخيص نتائج للمجموعة الثانية في اختبارات الذاكرة العاملة: ثانيا
 ارات الذاكرة العاملة لمجموعة األطفال العاديينيمثل نتائج اختب( 15)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( :ألطفال العاديني) حتليل نتائج اختبارات الذاكرة العاملة، للمجموعة الثانية   0.0.0
 :التحليل الكمي . 0

 .حسنة وقريبة من اجليد وجيدة يف بعض األحيان  عندما نالحظ نتائج هذه اجملموعة تبدوا لنا مرتفعة مقارنة باجملموعة األوىل ،فهي

 
 

 
 اختبارات الحلقة الفونولوجية

اختبار المفكرة 
 الفضائية البصرية

 
  

 
 احلاالت

 
المجموع العام الذي 
تحصلت عليه كل حالة 

 (الدرجة الكلية)

 
اختبار 
الذاكرة 

 العاملة أعداد

 
اختبار 
الذاكرة 

 العاملة أرقام

 
اختبار 
الذاكرة 
العاملة  
 كلمات

 
اختبار 

الذاكرة    
العاملة 

 جمل

 

اختبار الذاكرة    
 العاملة خطوط

 11الحالة  13 13 11 15 11 132

 11الحالة  10 11 12 11 15 131
 18الحالة  10 11 17 12 10 171

 11الحالة  12 10 10 11 12 131
 15الحالة  11 10 10 11 15 172

 16الحالة  11 10 13 00 10 173

 17الحالة  10 11 11 12 17 167

 13الحالة  10 12 10 13 10 197
 19الحالة  15 10 10 11 11 136
 12الحالة  17 11 11 11 00 171

 
 

 المجموع      369 370 369 337 341
 

34.1   
/10 

 
11.1 /10 

 
/1036.9 

 
42 /37 

 
42 / 36.9 

 
/        المتوسط الحسابي 
 مجموع النقاط الممكنة

 85.11 /11  



 ":اختبار الذاكرة العاملة خطوط " فيما خيص اختبار املفكرة البصرية الفضائية الذي هو 
،أما املتوسط احلسايب هلذه اجملموعة يف هذا االختبار  10من  10،وأدىن نقطة سجلت هي  10من  10سجلت أعلى نقطة  

 .ذا ما يوحي بنتيجة جيدة وه 10من جمموع  11.0قدر ب
 :أما خبصوص االختبارات املتعلقة باحللقة الفونولوجية 

نقطة ،مبتوسط حسايب قدر  11نقطة وأدىن عالمة كانت  10،سجلت أعلى عالمة وهي " اختبار الذاكرة العاملة مجل : " أوال 
 .مما يوحي لالسرتجاع اجليد  10من جمموع  17ب 

 10نقطة من  10نقطة ،وأدىن عالمة كانت  10نقطة من  10، أعلى عالمة كانت  " لعاملة كلمات اختبار الذاكرة ا: "ثانيا 
 .نقطة ممكنة، مما يوحي للفهم اجليد للمجموعات الضمنية  10من جمموع  11.0نقطة ،مبتوسط حسايب 

كأدىن   12، وعالمة  10نقطة من  13،خبصوص هذا االختبار ،قدرت أعلى عالمة ب " اختبار الذاكرة العاملة أرقام : " ثالثا 
 .نقطة ممكنة  10من جمموع  11.7نقطة ، مبتوسط حسايب قدر ب 

 00نقطة ، و  10نقطة من  10، فأعلى عالمة حتصلت عليها هذه اجملموعة ،كانت " اختبار الذاكرة العاملة أعداد : " رابعا 
 .اط املمكنةجمموع النق 10من  11.0نقطة كأدىن عالمة ،مبتوسط حسايب قدر ب 

 :التحليل الكيفي . 0
، ( جمموعة األطفال العاديني ) ، و الذي يلخص لنا بصفة عامة ما قدمته اجملموعة الثانية ( 05)باالستناد إىل اجلدول رقم 

مة هلم وكذلك على التحليل الكمي للنتائج املتحصل عليها ،تبني لنا أن أفراد هذه اجملموعة قاموا بأداء جيد لالختبارات املقد
وظهر ذلك من خالل النتائج اليت حتصلوا عليها واليت تقدر على العموم بني احلسنة و اجليدة ،فقد  .خبصوص الذاكرة العاملة 

،واختبارات " اختبار الذاكرة العاملة خطوط " كانت معظمها فوق املعدل املقبول يف كل من اختبار املفكرة الفضائية البصرية 
اختبار الذاكرة العاملة مجل ، ذاكرة عاملة كلمات ، ذاكرة عاملة أرقام، ذاكرة عاملة كلمات ، ذاكرة عاملة ) احللقة الفونولوجية 

 (.أعداد 
وهذا ما يوحي حبسن استعمال القدرات املعرفية واللغوية ،وحماولة استعمال االسرتاجتيات املعرفية اجليدة لتخزين املعلومات 

 .واسرتجاعها بالشكل الصحيح 
أهم  هذه االسرتاجتيات اليت الحظناها على هذه الفئة ،سرعة االستحضار الذهين للمعلومات املطلوبة ، مما يدل على و من 

 .وباإلضافة لذلك ارتأينا الفهم الصحيح والدقيق لتعليمات االختبارات . الرتكيز اجليد لتخزين املعلومة واسرتجاعها 
 .طفال ال يعانون من اضطرابات لغوية وال اضطرابات تتعلق بالذاكرة العاملة ونستخلص  من خالل هذه النتائج أن هؤالء األ

 
 
 
 
 



 :مقارنة نتائج اختبارات الذاكرة العاملة بين المجموعتين  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يبني مقارنة املتوسطات احلسابية لكل من اجملموعتني يف اختبارات الذاكرة العاملة(  01)جدول رقم 
 :التعليق على نتائج اجلدول 

جمموعة األطفال ) حظة املتوسطات احلسابية ميكننا القول أن الفرق واضح بني كال اجملموعتني ومبال( 01)بالرجوع إىل اجلدول رقم 
 .، يف مجيع االختبارات املتعلقة بالذاكرة العاملة ( جمموعة األطفال احلملني للزرع القوقعي / العاديون 

ألطفال العاديني ،مما يوحي لألداء اجليد هلؤالء كمتوسط حسايب بالنسبة ا  11.0فبالنسبة الختبار الذاكرة العاملة خطوط سجلنا 
بعكس جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي اليت قدر املتوسط .األطفال على مستوى النشاطات والقدرات املعرفية والعقلية 

 
 املتوسطات احلسابية 

    
 االختبارات         

    
 اجملموعات   

 
11.0 

 
 اختبار الذاكرة العاملة خطوط

 
 
 ختبار الذاكرة العاملة مجلا 17 اجملموعة الضابطة   

 اختبار الذاكرة العاملة كلمات 11.0

 اختبار الذاكرة العاملة أرقام 11.7

 اختبار الذاكرة العاملة أعداد 11.0

  
01.1 

 
 اختبار الذاكرة العاملة خطوط

 
 
 اختبار الذاكرة العاملة مجل 00.0 اجملموعة التجريبية  

 ة كلماتاختبار الذاكرة العامل 00.3

 اختبار الذاكرة العاملة أرقام 00.0

 اختبار الذاكرة العاملة أعداد 01.1



يكانيزمات املعاجلة ،مما يعين قصور ومخول للقدرات املعرفية لديهم ،مما يوحي لضعف م 01.1احلسايب هلم يف هذا االختبار ب 
 .وحتليل املعلومة 

نقطة حلساب جمموعة األطفال العاديني ، يف املقابل قدر  17و فيما خيص الذاكرة العاملة مجل ، سجلنا متوسطا حسابيا قدر ب 
د لألطفال والفرق هنا كبري و شاسع وهذا راجع لألداء اجلي 00.0املتوسط احلسايب جملموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ب

العاديني ،واليت مل يفلح فيها أفراد اجملموعة األوىل ،وهذا التباين ظهر من خالل استعمال التكرار الذهين والربط بني الصوت و 
 .املعىن وترتيب املعلومات

لدى  00.3،مقابل  11.0أما بالنسبة الختبار الذاكرة العاملة كلمات ،سجلنا متوسطا حسابيا لدى جمموعة العاديون قدر ب 
جمموعة أطفال الزرع القوقعي ، وهذا يعود لنقص التفكري املنطقي لدى هذه اجملموعة األخرية ، وعدم االستعمال اجليد 

 .للمجموعات الضمنية 
 00.0،يف املقابل سجل  11.7وخبصوص اختبار الذاكرة العاملة أرقام ،قدر املتوسط احلسايب لفئة األطفال العاديني ب 

لني للزرع القوقعي ،وهو يعترب متوسط ضعيف مقارنة مبتوسط اجملموعة الثانية ،وهذا يعين أن هناك اختالف واضح لألطفال احلام
بني اجملموعتني من حيث استعمال القدرات العقلية ،فالتكرار الذهين و الذايت واالسرتجاع السليم ،هي قدرات مل تستعمل جيدا 

 .من قبل أطفال الزرع القوقعي 
، بينما سجل املتوسط احلسايب  11.0،يف اختبار الذاكرة العاملة أعداد سجل املتوسط احلسايب لألطفال العاديني ب  ويف األخري

،وهذا فرق شاسع بني أداء اجملموعتني يف هذا االختبار وهذا راجع سواء إلجادة ،أو عدم   01.1ألطفال الزرع القوقعي ب 
 .ل وحداتإجادة كل من االنتباه ومجع العناصر على شك

 :التناول اإلجرائي الثالث .8
  Chevrie mulaire:  التعريف بالبطارية .1.8

من طرف خمتصون نفسانيون اكلنيكيون من أجل اكتشاف  0075اختبار اوجد سنة  03هو عبارة عن بطارية حتتوي على 
 .االجتاهات اللغوية عند األطفال

 :األهداف من البطارية 
 .استخراج أي حكم ذايت .0
 .االختبارات السابقة ناقصة.0
 .اكتشاف خمتلف مستويات وظائف اللغة .1
 .توحدي  –عقلي  -استخدامه الستخراج ختلف لغوي.1
  .رصد ومتابعة تطور صعوبات اللغة .5
 .كشف االضطرابات املرتبطة ما قبل املدرسة .1

 :بنية البطارية 
 .اللغة ،اجلزء الرابع مرتبط بقياس الذاكرةأجزاء ،الثالثة األوىل مرتبطة باكتشاف مستوى وظائف  1



 (.سنوات  1 – 5) Gلدينا الفئة 
  (.سنوات 5 -3)   P  ولدينا الفئة

 :إرشادات عامة قبل التطبيق 
 (.عالقات ثنائية )مقابالت قبل تطبيق االختبار -
 .احرتام تعليمة كل إختبار -
 .صوتيةحنتاج إىل مسجل صويت من أجل تسجيل وتدوين اجلوانب ال -
 .د ،ال يوجد توقيت يف أي من البنود 52املعدل العام  -

 :األدوات المستعملة 
 .مرآة -
 .قريصات -
 .ممحاة،مشعة ،بطات:علبة حتتوي  -
 .قرصني دائرين على شكل دائري  -
 .جمموعة من الصور -
 .قصة يف الصور  -
 .ورقة تنقيط -

 :مالحظة 
بيق البعض من االختبارات منها  للوصول اىل األهداف املرجوة ،واليت متكننا من قياس مبا أن هذه بطارية فقد قمنا باختيار تط

 :الفهم واإلنتاج و اليت هي كالتايل 
(DEX )  .1.3.   (  21رقم )  اختبار  الفنولوجيا : 

 .إمكانية حتقيق الكلمة  -  :الهدف 
 (.هنا يقوم الطفل بتسمية الصور )الكفاءة يف أداء احلركات الصوتية املرتبطة بالنموذج الصويت  -

 .صورة  11كلمة مبعىن   11حيتوي على  :األدوات 
 (.مرتبة يف الربوتوكول )صورة لألب كاستور  01           
 .يد،أنف:صورتني            

 (.فلني)ممحاة ،مشعة ،مرآة ،عود ثقاب ،سدادة : باإلضافة لألشياء
 

إما )سأريك صور عليك إخباري مبا يوجد يف الصور:"اء واحدة بعد واحدة ونقول له نقدم الصور مث بعدها األشي: التعليمة 
 (.تسميتها أوظيفتها 

 إما تسميتها أوظيفتها )ة صحيحة نقطة واحدة لكل كلم :التنقيط 



 ( :11) اختبار التعبير رقم  .2.3.
 : الهدف 

 . العفوي للطفل ،لكن مع دليل حمتوى الصورحتليل االداء على املستوى املورفو حنوي ،وداللة االلفاظ والتعبري
 : األدوات 

سروال أمحر وهذا –قميص أزرق  -بيضاء وسوداء غري ملونة ،نقوم بتلوينها شعر أصفر( لقصة الوقوع يف الوحل )جمموع صور 
 .لكل صورة ، مسجل صويت

 :التعليمة 
صغري ونوضح للطفل أن هذه الصور خمتلفة مرتبة ،أنظر  أنظر هذه قصة لولد:"نقوم بوضع صور مرتبة أمام الطفل ونقول للطفل 

 :،وذلك يكون عن طريق اإلجابة عن األسئلة اليت سوف يطرحها الفاحص،واليت هي كاآليت"إليها كلها وحتكي ماذا حيدث له 
 A .ماذا يفعل الطفل؟ ماذا يرتدي الطفل؟ ماذا يفعل الكلب ؟ 

B . وقع الطفل ؟ ما هي وضعية الطفل ؟أين وقع الطفل؟ كيف وقع الطفل؟  ملاذا 
C .كيف هي حالة الطفل ؟هل هو راضي ؟ ملاذا ؟ ماذا يفعل الكلب ؟ 
D.ملاذا يغسل الطفل؟ من يساعده ؟ أين هي مالبسه ؟ أين هي رجليه ؟ 
E.أين ينظر الطفل ؟ ملاذا هو فرحان ؟ أنظر إىل رجليه ؟ كيف مها ؟ ملاذا مها هكذا ؟ 

 .يف البداية نشجعه اذا احتاج ذلك 
 :ونأخذ بعني االعتبار 

 .تسلسل أحداث القصة -
 (كلمات تؤكد فهم الطفل ) التعبري عن العالقات السببية  -
 .عدد األفكار اليت قاهلا الطفل -

 .نقطة واحدة لكل اجابة صحيحة : التنقيط 
 : 29االختالف رقم  –اختبار الفهم  3.3 .
 :الهدف 

 .الشكل،اللون واحلجم:لكلمات اجملردة وتطبيقها على ثالثة خصائص قياس جانب الفهم ،نقيس فهم ا
 :األدوات 

 :نستخدم صور موجودة يف االختبار 
2 vases-2casrroles- قطط من أجل حتديد الفهم للفروق والتشابه ،. 

A-B :األشكال خمتلفة. 
C-D:األلوان خمتلفة. 

E: (.أحجام)أشكال القطط 



 .ى أساس الربوتوكول ونطرح األسئلة على التوايل لكل جمموعة عل 0-0نقدم الصور :التعليمة 
 .مزهريتان خمتلفتني ،ماذا متثل ؟؟ اذا مل يعرف أقول له مزهرية باإلشارة باألصبع  Aاجملموعة  :مثال 

 .نقطة واحدة إلجابة ، نقطتني لإلجابة مع الشرح: التنقيط 
 ( :12رقم ) اختبار الفهم التماثل أو التشابه .4.3

 نفس االختبار السابق ،إال أنه يهدف إىل التماثل  :الهدف   
 .نفس أدوات االختبار السابق  :األدوات   

 .هل مها متشاهبان ،بدون طرح سؤال الشرح :التعليمة 
 .نقطتني لكل إجابة صحيحة :  التنقيط

 
 (  : 5رقم )اختبار الفهم البطات  5.3.

CAD – P 
CAN - G 

 .لفهميقيس جانب ا - :الهدف 
 .اجلانب الفضائي / اجلانب الكيفي :على املستوى املعريف  -

 .بأرجل  0بدون أرجل، 0:بطات   1  :األدوات 
 .حوض 0     

 
  Aوجزء   Bجزء :التعليمة 

A  : (.أريه إياها )العلبة الشفافة أمام الطفل ،ترى هنا يف بطات 
 .مث أطبق البنود 

B :سأل كم لدينا من بط ندع العلبة جنمع البطات األربعة ،ون. 
C  : ترى لدينا بطتني تسبحان وأخرى بقدمني ميشيان ،نوضح بالتسلسل البط بأنواعه ،نقدم له مسبحني ،هذين املسبحني

 ( 07 أنظر امللحق رقم.) 00-7سم بينهما ،نبدأ بطرح البنود من 5مليئان باملاء ،ونضعهما فوق الطاولة مبسافة 
 .يحةنقطة لكل إجابة صح: التنقيط 

 
 
 
 
 



 :Chevrie-mulaire    تقدمي  وحتليل نتائج بطارية   :ثانيا 
 ( :األطفال الصم احلاملني للزرع القوقعي)تقدمي نتائج اجملموعة األوىل /   0.1

 :عرض نتائج اختبارات الفهم اللغوي  0.0.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميثل نتائج اجملموعة األوىل يف اختبارات الفهم اللغوي( 07)جدول رقم 
 
 
 
 
 

 

 

 اختبارات الفهم

 
 

  الحاالت
اختبار التشابه            

 (12رقم)

 
) تالف                   اختبار االخ

 ( 29رقم 

 
اختبار البطات               

 ( 25رقم )

 21الحالة  12 25 21
 21الحالة  26 21 25
 28الحالة  25 25 21
 21الحالة  12 21 26
 25الحالة  11 28 25
 26الحالة  26 21 21
 27الحالة  27 25 28

 23الحالة  25 26 26
 29الحالة  26 28 25
 12الحالة  12 27 23
 المجموع 116 16 13

 
1.3  /12 

 
1.6  /12 

 
11.6  /15 

 
/        المتوسط الحسابي 

 مجموع النقاط الممكنة



 :اختبارات اإلنتاج اللغوي  نتائج عرض. 0.0.1
 

 اختبارات اإلنتاج 
 
 

 (11رقم )اختبار التعبير  الحاالت
 

(DEX) 
 (21رقم )اختبار الفنولوجيا 

 21الحالة  12 11

 21الحالة  29 26

 28الحالة  25 28

 21الحالة  23 29

 25الحالة  15 29

 26الحالة  11 17

 27الحالة  18 12

 23الحالة  11 27

 29الحالة  11 12

 12الحالة  12 29

 المجموع  116 31

 
3.1   /12 

 
11.6   /88 

 
/        المتوسط الحسابي 

 مجموع النقاط الممكنة
 

 ميثل نتائج اجملموعة األوىل يف اختبارات اإلنتاج اللغوي( 03)جدول رقم 
 " :اختبارات اإلنتاج اللغوي"و " اختبارات الفهم اللغوي"حتليل نتائج اجملموعة األوىل يف * 
 : ل الكميالتحلي -0

 ؛ ومبقارنة املعدالت العامة لكل اختبار،(07رقم)عند مالحظة النتائج املقدمة يف اجلدول 
 .تظهر النتائج ما بني املتوسط وما دون املتوسط(. اختبار البطات؛ اختبار االختالف؛ اختبار التشابه)  
 : اختبارات الفهم-أ



نقاط من  25نقطة؛ وأدىن عالمة كانت 05نقطة من  00؛ سجلت أعلى عالمة ب( 25رقم )يف اختبار البطات -
 .املكانية _ ؛ مبا يوحي لفهم عادي نوعا ما و خاصة للمفاهيم الفضائية00.1نقطة ومبعدل حسايب قدر ب  05

 02من  21نقاط ؛ واضعف نقطة كانت  02نقاط من  27؛ سجلت أعلى عالمة ب( 20رقم)وبالنسبة الختبار االختالف -
 .مما يعين انه ما دون املتوسط 1.1قدر ب  ومبتوسط حسايب

؛ مبتوسط  02من  20وأدىن عالمة كانت  02نقاط من  23أما خبصوص اختبار التشابه أعلى عالمة كانت -
 . مما يوحي فهم ضعيف نسبيا 1.3حسايب قدر ب

 : اختبارات اإلنتاج-ب
 .أهنا منخفضة بالنسبة هلذه األخرية  نالحظ(  03رقم)باملقارنة مع اختبارات الفهم ؛ عند مالحظة اجلدول -
؛  11نقاط من  25وأدىن عالمة ب 11نقطة من  02سجلت أعلى عالمة ب( 20رقم)فالنسبة الختبار الفنولوجيا -

 .مما يوحي بنتيجة ضعيفة نسبيا 00.1مبتوسط حسايب قدر ب
نقاط  02/21جلت ب نقطة واضعف عالمة س 02/07سجلت أعلى عالمة ب( 01رقم)كما يف اختبار التعبري -

 . وهذا ما يعترب دون متوسط حنو ضعيف 02من 3.0؛ مبتوسط حسايب قدر ب 
 : التحليل الكيفي-0

؛ اللذان قدما لنا تلخيصا لنتائج اليت حتصلت عليها اجملموعة األوىل ( 03رقم)و ( 07رقم)استنادا على معطيات اجلدولني 
ال اختبارات الفهم واإلنتاج اللغوي ؛ ارتأينا ضعف قليل نوعا ما على مستوى يف ك( جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي)

 . الفهم ؛ و اثر منه على مستوى اإلنتاج
وهذا الرسوب راجع لعدة عوامل أمهها عدم االكتساب املبكر للمفاهيم اللغوية أو مبا يعرف بأسس اللغة و هذا بسبب اإلعاقة 

 .ال يف سنواهتم األوىل مما سببت هلم تأخرا لغويا بالنسبة لعمرهم الزمينالسمعية اليت عاىن منها هؤالء األطف
فقد أخذت هاته الفئة يف وقت غري اعتيادي نسبيا لالمتثال للتعليمة و ذلك عن , باإلضافة هلذا الحظنا صعوبة يف فهم التعليمات

 .طريق التكرار و املساعدة باإلشارة
هم كان أكثر سهولة و ليونة ، و خاصة يف اختبار البطات ، مما يفسر أن املفاهيم الفضائية وقد الحظنا بأن التفاعل يف اختبار الف

 .املكانية كانت مكتسبة لديهم بصفة جيدة نوعا ما
لكن بالنسبة الختباري التشابه و االختالف فقد كانت نتائجهما ما دون املعدل ، و ذلك راجع إىل التفسري الذي تطلبه تعليمة 

 .ثانويةاالختبار ال
أما خبصوص اختبارات اإلنتاج اللغوي فقد كنت ضعيفة ، فاألطفال واجهوا صعوبة يف التعرف على الصور ، و أحيانا وصلوا إىل 

 ".الفونولوجيا"العجز التام عن اإلجابة إال البعض منهم من استطاعوا ، هذا بالنسبة الختبار 
دها الطفل عن طريق ما يراه يف سلسلة من الصور ، وهو ما كانت فيه صعوبة أما يف اختبار التعبري و الذي هو عبارة عن قصة يسر 

 .نوعا ما 



و يف األخري ، نستنتج بأن هؤالء األطفال يعانون فعال من مشاكل لغوية و هذا ما عكسته نتائج االختبارات السابقة ، فرغم 
 . التكفل املبكر إال أن التأخر اللغوي يبقى واضحا بالنسبة ألعمارهم

 :تقدمي نتائج اجملموعة الثانية ،األطفال العاديني  /   0.1 
 :عرض نتائج اختبارات الفهم اللغوي  0.0.1

 
 يمثل نتائج للمجموعة الثانية في اختبارات الفهم اللغوي( 19)جدول رقم 

 
 
 

 
 اختبارات الفهم 

 
 

  الحاالت 
اختبار التشابه            

 (12رقم)

 
) اختبار اإلخالف                   

 ( 29رقم 

 
اختبار البطات               

 ( 25رقم )
 11الحالة  11 12 12

 11الحالة  11 29 26
 18الحالة  15 29 23

 11الحالة  11 23 23
 15الحالة  11 25 26
 16الحالة  12 27 23
 17الحالة  11 23 12

 13الحالة  15 26 23

 19الحالة  11 12 12

 12الحالة  11 25 25

 المجموع  119 77 79

 
7.9  /12 

 
7.7  /12 

 
11.9  /15 

 
/        ابي المتوسط الحس

 مجموع النقاط الممكنة



 :عرض نتائج اختبارات اإلنتاج اللغوي . 0.0.1
 

 
 اختبارات اإلنتاج 

 
 الحاالت    

 (11رقم )اختبار التعبير 
 

(DEX) 
 (12رقم )اختبار الفنولوجيا 

 11الحالة  82 17

 11الحالة  15 15

 18الحالة  81 13
 11الحالة  15 11
 15الحالة  19 11

 16الحالة  17 16
 17الحالة  82 13
 13الحالة  13 11
 19الحالة  19 11

 12الحالة  17 12

 المجموع  131 115

 
       01.5  /02  

 
03.0  /11  

 
/        المتوسط الحسابي 

 مجموع النقاط الممكنة
 

 يمثل نتائج للمجموعة الثانية في اختبارات اإلنتاج اللغوي( 12)دول رقم ج
 

 ":اختبارات اإلنتاج اللغوي و اختبارات الفهم اللغوي" (األطفال العاديني ) حتليل نتائج اجملموعة الثانية * 
 :التحليل الكمي _ 0

اختبار البطات ، التشابه و )ت العامة لكل اختبار ، و مبقارنة املعدال( 00)عند مالحظة النتائج املقدمة يف اجلدول رقم 
 .، تظهر النتائج ما بني فوق املتوسط إىل جيدة نسبيا بل أحسن من نتائج اجملموعة األوىل( االختالف 

 : اختبار الفهم ( أ 
ط من نقا 02، أدىن عالمة كانت  05نقطة من أصل  05سجلت أعلى عالمة ب( 25)رقم ( البطات)يف اختبار الفهم  -

 .، مما يوحي بتجاوب جيد 00.0و مبعدل حسايب قدر ب 05أصل 



نقاط  25، وأضعف نقطة كانت  02نقاط من أصل  02، سجلت أعلى عالمة ب( 20)و بالنسبة الختبار االختالف رقم  -
 .، مما يعين أهنا نتائج حسنة  7.7و مبتوسط حسايب قدر ب  02من أصل 

مما  7.0، مبتوسط حسايب  02من  25و أدىن عالمة كانت  02من  02نت أعلى عالمة أما خبصوص اختبار التشابه فقد كا-
 .يوحي أن النتائج ترتاوح من احلسنة إىل اجليدة 

 :اختبارات اإلنتاج اللغوي ( ب    
لنسبة نالحظ أهنا أحسن من نتائج اجملموعة األوىل ، فبا( 02)باملقارنة مع اختبارات الفهم ، عند مالحظة اجلدول رقم -

، مبتوسط حسايب  11نقطة من  05و أدىن عالمة ب 11نقطة من أصل  10سجلت أعلى عالمة ب( 02)الفونولوجيا رقم 
 .مما يوحي بنتائج فوق املعدل 03.0قدر ب 

نقاط من أصل  02أنا أضعف عالمة ب  02نقطة من أصل  03سجلت أعلى عالمة ب ( 01)كما يف اختبار التعبري رقم   -
 . و هذا ما يوحي باألداء اجليد 02من  01.5حسايب قدر ب ، مبتوسط 02

 :التحليل الكيفي _ 0
، تبني لنا أن أفراد هذه اجملموعة حصلوا على نتائج من جيدة إىل فوق املتوسطة يف ( 02)و ( 00)استنادا إىل اجلدولني رقم -

 .االختبارات اللغوية املقدمة هلم 
اجليدة يف كل من اختبارات الفهم اللغوي اليت كانت نتائجها أحسن من نتائج اجملموعة  و ظهر هذا من خالل النقاط املقبولة و

 .األوىل ، و كذلك األمر نفسه بالنسبة الختبارات اإلنتاج اللغوي 
هر من و هذا ما يوحي بأن أفراد هؤالء اجملموعة حيسنون استعمال قدراهتم اللغوية اإلنتاجية ، والقدرات املعرفية األخرى اليت تظ

خالل الفهم السريع للتعليمات ، و االستجابة هلا و االستحضار اجليد ملعارفهم اللغوية و هذا ما يوضح مدى إدراكهم و تركيزهم 
 .باإلضافة إىل االستخدام اجليد لذاكرهتم

صم احلاملني للزرع و بذلك نستنتج بأن هذه الفئة أظهرت وجود فرق بني األداء اللغوي لدى األطفال العاديني و األطفال ال
 .القوقعي 

 

 
 
 



 
 

 
 
 التناول اإلحصائي. 0
 

 عرض نتائج االرتباط  بني اجملموعتني.0
 

 عرض الفروق بني اجملموعتني.1
 
 
 

 



 
 :التناول اإلحصائي .0

ذلك بطريقة للتأكد من عالقة الذاكرة العاملة بصفة مباشرة يف األداء اللغوي للطفل احلامل للزرع القوقعي ، ولكي نستدل على 
علمية سنحاول إعطاء شرح وحتليل حول العالقة االرتباطية املوجودة بني االداء اللغوي لدى الطفل احلامل للزرع القوقعي بكل من 

 .املفكرة الفضائية البصرية ، و احللقة الفونولوجية واللذان يعتربان من مكونات الذاكرة العاملة
لغرض قمنا بالدراسة اإلحصائية لتناول النتائج املتحصل عليها يف كل من اختبارات وهذا للتأكد من صحة فرضياتنا، وهلذا ا

الذاكرة العاملة واليت هي اختبار الذاكرة العاملة خطوط والذي يقيس بدوره املفكرة الفضائية البصرية،أما خبصوص االختبارات اليت 
ات ، أرقام أعداد ،كذلك بالنسبة  الختبارات اللغة واليت جند فيها تقيس احللقة الفونولوجية فهي اختبار الذاكرة العاملة مجل، كلم

اختبارين يقيسان لإلنتاج اللغوي ومها اختبار الفونولوجيا واختبار التعبري، وثالثة اختبارات تقيس الفهم اللغوي وهم اختبار البطات 
اختبارات الفهم اللغوي ونفس األمر بالنسبة ولقد قمنا جبمع الدرجة الكلية لكل حالة يف كل من . ،االختالف ، التشابه 

 .الختبارات اإلنتاج اللغوي 
   وإلجياد  وحساب العالقة  اإلرتباطية بني متغريين ، البد من استعمال معامل اإلرتباط بريسون 

 (PERSON) .ألنه يعترب القانون األنسب واملتداول يف هذه احلالة
.SPss   برنامجوالربنامج األنسب لتحقيق هذا هو 

وبعد ادخال البيانات يف هذا الربنامج حتصلنا على اجلداول التالية اليت توضح معامالت اإلرتباط بني كل من اختبارات الذاكرة 
 .العاملة واختبارات اللغة 

 :عرض النتائج . 0
 (:األطفال احلاملني للزرع القوقعي ) عرض نتائج االرتباط للمجموعة األوىل . 0.0

Corrélations 
 اإلنتاج.اختبارات الفهم.اختبارات أعداد.ع.ذ ارقام.ع.ذ كلمات.ع.ذ مجل.ع.ذ خطوط.ع.ذ 

 خطوط.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

1 ,918** ,936** ,953** ,978** ,899** ,879** 

Sig. (bilatéral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 مجل.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,918** 1 ,920** ,928** ,912** ,320 ** ,921** 

 Sig. (bilatéral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 كلمات.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,936** ,920** 1 ,928** ,970** ,905 ** ,865 ** 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 



 أرقام.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,953 ** ,796 ** ,928** 1 ,945** ,972** ,949** 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 

 أعداد.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,978** ,912** ,970** ,945 ** 1 ,929** ,822** 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 

 الفهم.إختبارات

Corrélation de Pearson 
 

899** ,802 ** ,905 ** ,972** ,929** 1 ,949**, 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 

 االنتاج.تاختبارا

Corrélation de Pearson 
 

,879 ** ,904 ** ,865** ,949** ,822** ,949 1 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 10 10 10 10 10 10 10 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 
 ط بني اختبارات الذاكرة العاملة واختبارات اللغة للمجموعة األوىلميثل معامالت االرتبا( 00)جدول رقم 

 :حتليل نتائج اجملموعة األوىل . 0.0.0
 ، وهو جدول ميثل عالقة االرتباط بني اختبارات( 00)من خالل نتائج البيانات املوضحة يف اجلدول رقم 

 ارات الفهم اللغوي فقد قدر الذاكرة العاملة ، واختب rكحد أدىن    2.320كأقصى حد ،  2.070ب   .
 أما  rكحد أدىن سجل كمعامل ارتباط بني اختبارات الذاكرة   2.300=كحد أقصى ، و   2.010=  

 .العاملة واختبارات اإلنتاج اللغوي 
 :حتليل االرتباط بني اختبار املفكرة الفضائية البصرية واختبارات اللغة .أ

) ، اليت تبني نتائج اجملموعة األوىل " بريسون" وباستخدام معامل االرتباط ( 00) ان البيانات املتحصل عليها يف اجلدول رقم
، فلقد قدر  α= 2.20، تظهر لنا عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند املستوى  ( األطفال احلاملني للزرع القوقعي 

وفيما خيص العالقة االرتباطية بني  2.300اللغوي ب معامل اإلرتباط بني اختبار الذاكرة العاملة خطوط واختبارات الفهم 
يظهر الفهم هنا أحسن من  2.370اختبارات الذاكرة العاملة خطوط ،واختبارات اإلنتاج اللغوي قدر معامل االرتباط ب 

 .اإلنتاج
 :حتليل اإلرتباط بني اختبارات احللقة الفونولوجية واختبارات اللغة . ب

) ، اليت تبني نتائج اجملموعة األوىل " بريسون" وباستخدام معامل االرتباط ( 00)يف اجلدول رقم  ان البيانات املتحصل عليها
بني مجيع  α= 2.20، تظهر لنا عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند املستوى  ( األطفال احلاملني للزرع القوقعي 

 ة،اختبارات الذاكرة العاملة اليت تقيس احللقة الفنولوجي



 (.إنتاج/فهم) واختبارات اللغة 
، أما معامل  2.320خبصوص العالقة اإلرتباطية بني اختبار الذاكرة العاملة مجل واختبار الفهم اللغوي ،قدر معامل اإلرتباط ب 

ج كان ، وهنا الحظنا أن عنصر اإلنتا  2.021اإلرتباط بني إختبار الذاكرة العاملة مجل واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر ب 
 .أحسن من الفهم

، أما  2.025أما خبصوص العالقة اإلرتباطية بني اختبار الذاكرة العاملة كلمات واختبار الفهم اللغوي ،قدر معامل اإلرتباط ب 
، وهنا كان عنصر الفهم كان  2.315معامل اإلرتباط بني إختبار الذاكرة العاملة كلمات واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر ب 

 .ن اإلنتاجأحسن م
، أما معامل اإلرتباط بني  2.070وفيما خيص اختبار الذاكرة العاملة أرقام واختبار الفهم اللغوي ، قدر معامل اإلرتباط ب 

، وهنا كان كذلك عنصر الفهم كان  2.010إختبار الذاكرة العاملة أرقام واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر معامل اإلرتباط ب 
 .أحسن من اإلنتاج

، أما معامل  2.000ما العالقة اإلرتباطية بني اختبار الذاكرة العاملة أعداد واختبار الفهم اللغوي ، قدر معامل اإلرتباط ب أ
، وهنا كان عنصر الفهم  2.300اإلرتباط بني إختبار الذاكرة العاملة أعداد واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر معامل االرتباط ب 

 .كان أحسن من اإلنتاج
 :لتعليق ا

 ، (جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ) إذن من خالل النتائج املقدمة وهي نتائج اجملموعة األوىل 
وبعد حتليلها ،وحبسب الفرضية اليت وضعناها واليت مفادها أن هناك عالقة إرتباطية بني األداء الغوي عند الطفل احلامل للزرع 

فهم ) ة ، فحاولنا إثبات ذلك عن طريق حساب معامالت اإلرتباط بني كل من اختبارات اللغة القوقعي واملفكرة الفضائية البصري
، فارتأينا وجود عالقة ارتباطية موجبة ، ،و اختبار الذاكرة العاملة خطوط والذي بدور يقيس املفكرة الفضائية البصرية ( إنتاج / 

 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية
،واإلختبارات اليت ( إنتاج /فهم) اإلرتباط ،اليت توضح لنا وجود عالقة إرتباطية بني اختبارات اللغة ولكن مبقارنتها مع معامالت 

 (.اختبار ذاكرة عاملة مجل ،كلمات ، خطوط ، أرقام ، أعداد ) تقيس احللقة الفونولوجية 
ملفكرة الفضائية البصرية ، ولكن هذا ال يعين بأن إرتأينا أن اإلرتباط كان أقوى بني اللغة واحللقة الفونولوجية ، من إرتباط اللغة با

 .هذه األخرية ليس هلا عالقة باألداء اللغوي عند الطفل احلامل للزرع القوقعي ، فالنتائج أثبتت بأن هلا عالقة إرتباطية موجبة
للغوي عند األطفال وهذا يثبت صحة الفرضية التي مفادها أن توجد عالقة إرتباطية بين الحلقة الفونولوجية واألداء ا 

 الحاملين للزرع القوقعي 
 
 
 
. 



 ( :األطفال العاديني) عرض نتائج اإلرتباط للمجموعة الثانية . 0.0
Corrélations 

 اإلنتاج.اختبارات الفهم.اختبارات أعداد.ع.ذ أرقام.ع.ذ كلمات.ع.ذ مجل.ع.ذ خطوط.ع.ذ 

 خطوط.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

1 ,956** ,923** ,952** ,850** ,949** ,948** 

Sig. (bilatéral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 مجل.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,051** 1 ,928** ,796** ,912** ,952** ,941** 

 
Sig. (bilatéral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
10 10 10 10 10 10 10 

N 

 كلمات.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,923** ,928** 1 ,925** ,913** ,924** ,924** 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 

 أرقام.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,952** ,796 ** ,925** 1 ,945** ,972** ,949** 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 

 أعداد.ع.ذ

Corrélation de Pearson 
 

,850 ** ,912** ,913 ** ,945** 1 ,949** ,936 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 

 الفهم.إختبارات

Corrélation de Pearson 
 

,949** ,952** ,924** ,972 ** ,949 ** 1 ,920** 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 10 10 10 10 10 10 10 

 االنتاج.اختبارات

Corrélation de Pearson 
 

,948 ,941** ,924 ** ,949 ** ,936 **  ,920** 1 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 10 10 10 10 10 10 10 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 ميثل معامالت االرتباط بني اختبارات الذاكرة العاملة واختبارات اللغة للمجموعة الثانية( 00)جدول رقم 
 :حتليل نتائج اجملموعة الثانية .0.0.0

 ، وهو جدول ميثل عالقة االرتباط بني اختبارات( 00)وضحة يف اجلدول رقم من خالل نتائج البيانات امل
 الذاكرة العاملة ، واختبارات الفهم اللغوي فقد قدر  rكحد أدىن    2.002كأقصى حد، و   2.070ب   .
 2.002ي فقدر أعلى معامل إرتباط بأما فيما خيص عالقة اختبارات الذاكرة العاملة ب اإلنتاج اللغو  



 :ليل االرتباط بني اختبار املفكرة الفضائية البصرية واختبارات اللغة حت.أ
) ، اليت تبني نتائج اجملموعة األوىل " بريسون" وباستخدام معامل االرتباط ( 00)ان البيانات املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

، فلقد قدر  α= 2.20لة إحصائية عند املستوى  ، تظهر لنا عالقة ارتباطية موجبة وذات دال( األطفال احلاملني للزرع القوقعي 
وفيما خيص العالقة االرتباطية بني  2.010معامل اإلرتباط بني اختبار الذاكرة العاملة خطوط واختبارات الفهم اللغوي ب 
من اإلنتاج  يظهر الفهم هنا أحسن 2.013اختبارات الذاكرة العاملة خطوط ،واختبارات اإلنتاج اللغوي قدر معامل االرتباط ب 

 .، بفارق طفيف
 :حتليل اإلرتباط بني اختبارات احللقة الفونولوجية واختبارات اللغة . ب

) ، اليت تبني نتائج اجملموعة األوىل " بريسون" وباستخدام معامل االرتباط ( 00)ان البيانات املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
بني مجيع  α= 2.20قة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند املستوى  ، تظهر لنا عال( األطفال احلاملني للزرع القوقعي 

 اختبارات الذاكرة العاملة اليت تقيس احللقة الفنولوجية،
 (.إنتاج/فهم) واختبارات اللغة 

، أما معامل 2.050خبصوص العالقة اإلرتباطية بني اختبار الذاكرة العاملة مجل واختبار الفهم اللغوي ،قدر معامل اإلرتباط ب 
، وهنا الحظنا أن عنصر اإلنتاج كان  2.010اإلرتباط بني إختبار الذاكرة العاملة مجل واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر ب 

 .أحسن من الفهم
 ، أما 2.001أما خبصوص العالقة اإلرتباطية بني اختبار الذاكرة العاملة كلمات واختبار الفهم اللغوي ، قدر معامل اإلرتباط ب 

 .، وهنا كانا العنصني متساويني 2.001معامل اإلرتباط بني إختبار الذاكرة العاملة كلمات واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر ب 
، أما معامل اإلرتباط بني إختبار 2.070وفيما خيص اختبار الذاكرة العاملة أرقام واختبار الفهم اللغوي ، قدر معامل اإلرتباط ب 

، وهنا كان كذلك عنصر الفهم كان أحسن من 2.010ام واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر معامل اإلرتباط ب الذاكرة العاملة أرق
 .اإلنتاج

، أما معامل  2.010أما العالقة اإلرتباطية بني اختبار الذاكرة العاملة أعداد واختبار الفهم اللغوي ، قدر معامل اإلرتباط ب 
، وهنا كان عنصر الفهم  2.011أعداد واختبارات اإلنتاج اللغوي فقدر معامل االرتباط ب  اإلرتباط بني إختبار الذاكرة العاملة

 .كان أحسن من اإلنتاج
 :التعليق 

، وهي معامالت اإلرتباط بني اختبارات الذاكرة العاملة و اختبارات اللغة ، أثبتت ( 00)من خالل نتائج املقدمة يف اجلدول رقم 
 طية  موجبة بني األداء اللغوي عند األطفال العاديني كذلك أنه توجد عالقة ارتبا

 . وههذا من خالل املعامالت االرتباطية القوية و املوجبة 
 
 
 



 :عرض  الفروق بين األطفال الحاملين للزرع القوقعي  واألطفال العاديين . 8
 :الفروق بني اجملموعتني يف اختبارات الذاكرة العاملة . 0.1

 
 

الداللة 
 اإلحصائية

 
 قيمة إختبار

 (ت)

 
 اإلنحراف المعياري

 
المتوسط 
 الحسابي

 
 عدد األفراد

 
 المجموعات

 
 المتغير

 
 
 
 

0 ,43 

 
 

-14,227 

 
 

24,25 

 
 

61,90 
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 المجموعة األولى

األطفال الحاملين )  
 (للزرع القوقعي 

 

  
 

أداء 
الذاكرة 
 العاملة

 
 

-14.227 

 
 

9,19 

 
178.60 
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نية   المجموعة الثا

 (األطفال العاديين )
 

 
 

 ، ميثل الفروق بني اجملموعتني يف اختبارات الذاكرة العاملة( 01) جدول رقم 
 :التعليق 

لعينتني مستقلتني بعد " ت"أظهرت عملية حتليل الفروق بني اجملموعتني يف األداء بالنسبة إىل الذاكرة العاملة باستعمال اختبار 
جمموعة األطفال ) ، اجملموعة األوىل  ( 01) د أن العينتني غري متجانستني ، حبيث ميثل اجلدول رقم اختيار التجانس ، والتأك
) و اجملموعة الثانية .  01.05، واحنراف معياري قدر ب  10.02، ذو متوسط حسايب قدر ب ( احلاملني للزرع القوقعي 

 ،هي" ت"، ونتيجة اختبار  0.00ر ب احنراف معياري قد، و  073.12، مبتوسط حسايب قدر ب ( جمموعة األطفال العاديني 
 14.227-، ومبا أن القيمة اإلحصائية    (.يوجد فروق )  2.25أصغر من  2.22

 .إذن توجد داللة إحصائية للفرق بني اجملموعتني 
 
 
 
 
 
 



 :الفروق بني اجملموعتني يف اختبارات اللغة . 0.1
 

 
الداللة 

 اإلحصائية

 
 قيمة إختبار

 (ت)

 
 اإلنحراف المعياري

 
المتوسط 
 الحسابي

 
 عدد األفراد

 
 المجموعات

 
 المتغير

 
 
 
 
 

0 ,30 

 
 

-8,35 

 
 

9,85 

 
 

38,70 

 
 

12 

 
 المجموعة األولى

األطفال الحاملين )  
 (للزرع القوقعي 

 

  
 

 األداء
 اللغوي 

 
 

-8,35 

 
 

7,30 

 
 

71,10 
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المجموعة الثانية   

 (األطفال العاديين )
 

 
 
 

 ، ميثل الفروق بني اجملموعتني يف اختبارات اللغة( 01)جدول رقم 
 

 :التعليق 
لعينتني مستقلتني بعد اختيار التجانس ، " ت"أظهرت عملية حتليل الفروق بني اجملموعتني يف األداء اللغوي باستعمال اختبار 

جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ) موعة األوىل  ، اجمل( 01)والتأكد أن العينتني غري متجانستني ، حبيث ميثل اجلدول رقم 
، ( جمموعة األطفال العاديني ) و اجملموعة الثانية . 0.35، واحنراف معياري قدر ب13.72، ذو متوسط حسايب قدر ب ( 

 -3.15هي " ت"، ونتيجة اختبار  7.12واحنراف معياري قدر ب  70.02مبتوسط حسايب قدر ب ، 
 ، ومبا أن القيمة اإلحصائية    (.يوجد فروق )  2.25أصغر من  2.22

 .إذن توجد داللة إحصائية للفرق بني اجملموعتني 
 
 



 
 

 يف اختبارات الذاكرة العاملة ( جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ) ميثل أداء اجملموعة األوىل  (.25)شكل بياين رقم 

 :التعليق  

، ( جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ) لدرجة الكلية ، األداء العام للمجموعة األوىل ا( 25)ميثل الشكل السابق رقم 
أي جمموع  العام الذي حتصلت عليه كل حالة يف االختبارات املتعلقة بالذاكرة العاملة ، وهذا ألخذ نظرة شاملة للنتائج اليت 

 .حتصلت عليها هذه اجملموعة بطريقة واضحة 
 ، 12،أما أدىن درجة فكانت  005ا الرسم البياين نالحظ بأن أعلى درجة سجلت هي واستنادا هلذ

 .وهذا ما يوحي بأداء متوسط أحيانا ،وضعيف أحيانا أخرى.  71و  10أما باقي النقاط كانت مابني 
في الذاكرة العاملة  يعاني األطفال الحاملين للزرع القوقعي من مشاكل ومن هنا يثبت صدق الفرضية الجزئية المتعلقة بأنه 

. 
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 الألطفال الحاملين للزرع القوقعي

 الألطفال الحاملين للزرع القوقعي



 

 
 يف اختبارات الذاكرة العاملة( جمموعة األطفال العاديني ) ميثل أداء اجملموعة الثانية ( 21)شكل بياين رقم 

 :التعليق 

، أي جمموع  العام ( جمموعة األطفال العاديني) الدرجة الكلية ، األداء العام للمجموعة الثانية ( 21)ميثل الشكل السابق رقم
الذي حتصلت عليه كل حالة يف االختبارات املتعلقة بالذاكرة العاملة ، وهذا ألخذ نظرة شاملة للنتائج اليت حتصلت عليها هذه 

 .اجملموعة بطريقة واضحة 
 ،  017،أما أدىن درجة فكانت 007واستنادا هلذا الرسم البياين نالحظ بأن أعلى درجة سجلت هي 

 .وهذا ما يوحي بأداء جيد جدا أحيانا ، وفوق املتوسط أحيانا أخرى 072.و  031أما باقي النقاط كانت مابني
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 األطفال العاديين
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 ميثل املقارنة ينب أفراد اجملموعتني يف أداء الذاكرة العاملة( 27)شكل بياين رقم 
 :التعليق 

اجملموعة األوىل ) عتني         ، وهو ميثل مقارنة  مباشرة  بني األداء الكلي  لكال اجملمو ( 27)استنادا على الشكل رقم 
يف اختبارات الذاكرة العاملة ، يظهر أن الفرق واضح وشاسع بني النتائج اليت حتصلت عليها كلتا اجملموعتني ، ( واجملموعة الثانية 

األزرق واليت بدورها فألعمدة البيانية ذات اللون األمحر وهي اليت متثل أداء األطفال العاديني مرتفعة بالنسبة لألعمدة ذات اللون 
متثل أداء األطفال احلاملني للزرع القوقعي ، وهبذا نستنتج بأن هناك فروق يف أداء الذاكرة العاملة بني اجملموعة األوىل اليت كانت 

 .نتائجها ضعيفة وناقصة مقارنة باجملموعة الثانية واليت أبدت نتائج جيدة إىل حد ما
بأنه هناك فروق ذات داللة إحصائية في أداء الذاكرة العاملة بين األطفال العاديين ية و بهذا نتأكد من صدق الفرضية الجزئ
 .واألطفال الحاملين للزرع القوقعي 
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 األطفال العاديين الألطفال الحاملين للزرع القوقعي



 
 

 يف اختبارات اللغة( جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ) ميثل أداء اجملموعة األوىل .،( 23)شكل بياين رقم 
 

 :التعليق 

، أي ( جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي ) الدرجة الكلية ، األداء العام للمجموعة األوىل ( 23)ميثل الشكل  رقم 
، وهذا ألخذ نظرة شاملة للنتائج اليت حتصلت  -فهم وإنتاج–جمموع  العام الذي حتصلت عليه كل حالة يف االختبارات اللغة 

 .عليها هذه اجملموعة بطريقة واضحة 
 ، 02،أما أدىن درجة فكانت  51الرسم البياين نالحظ بأن أعلى درجة سجلت هي واستنادا هلذا 

 .وهذا ما يوضح بأن  األداء متوسط أحيانا ،وضعيف أحيانا أخرى.  50و  12أما باقي النقاط كانت مابني 
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 الألطفال الحاملين للزرع القوقعي



 
 

 رات اللغةيف اختبا( جمموعة األطفال العاديني ) ميثل أداء اجملموعة الثانية ( .20)شكل بياين رقم 
  

 :التعليق 
، أي جمموع  العام ( جمموعة األطفال العاديني) الدرجة الكلية أي ، الألداء العام للمجموعة الثانية ( 20)ميثل الشكل  رقم 

، وهذا ألخذ نظرة شاملة للنتائج اليت حتصلت عليها هذه  -فهم وإنتاج–الذي حتصلت عليه كل حالة يف االختبارات اللغة 
 .طريقة واضحة اجملموعة ب

 ، 10،أما أدىن درجة فكانت  30واستنادا هلذا الرسم البياين نالحظ بأن أعلى درجة سجلت هي 
 .وهذا ما يوضح بأن  األداء على العموم جيد أحبانا وفوق املتوسط أحيانا أخرى.  32و  11أما باقي النقاط كانت مابني 
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 األطفال العاديين



 
 

 اد اجملموعتني يف األداء اللغويميثل املقارنة ينب افر ( 02)شكل بياين رقم 
 :التعليق 

 ، وهو ميثل مقارنة  مباشرة  بني األداء الكلي  لكال اجملموعتني ( 02)استنادا على الشكل رقم 
، يظهر أن الفرق واضح وشاسع بني النتائج  -فهم وإنتاج –يف اختبارات األداء اللغوي ( اجملموعة األوىل واجملموعة الثانية )  

صلت عليها كلتا اجملموعتني ، فألعمدة البيانية ذات اللون األمحر الفاتح  وهي اليت متثل أداء األطفال العاديني مرتفعة اليت حت
بالنسبة لألعمدة ذات اللون األمحر الفاقع ، واليت بدورها متثل أداء األطفال احلاملني للزرع القوقعي ، وهبذا نستنتج بأن هناك 

بني اجملموعة األوىل اليت كانت نتائجها ضعيفة وناقصة مقارنة باجملموعة الثانية واليت أبدت نتائج جيدة فروق يف األداء اللغوي 
 .إىل حد ما

ومنه نستنج بأن هناك فروق بين األطفال العاديين واألطفال الحاملين للزرع القوقعي في كل من األداء اللغوي، وهذا ما 
  .يثبت صحة الفرضية الجزئية 
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 األطفال العاديين الألطفال الحاملين للزرع القوقعي



 
 خامتة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .من خالل االحتكاك املباشر باحلاالت احلاملة للزرع القوقعي اليت ترتاوح أعمارهم ما بني ست إىل تسع سنوات
و من خالل املالحظة املباشرة و املقابالت اإلكلينيكية ، اكتشفنا بأن هذه الفئة تعاين من عدة مشاكل أمهها مستوى األداء 

 .سبب هذا املتغري و ما عالقته بالذاكرة العاملة اللغوي الذي بدا سيئا، و قد أردنا دراسة 
فمن خالل الدراسات النظرية اليت تناولناها يف اجلانب النظري تبني لنا بأن الذاكرة مرتبطة ارتباطا وثيقا باللغة لدى اإلنسان، و 

 .بصفة خاصة الذاكرة العاملة و اليت هلا دور يف املعاجلة اللغوية 
يدانية اليت قمنا هبا و اليت كانت مقارنة بني األطفال العاديني و األطفال احلاملني للزرع القوقعي، هبدف و استنادا على الدراسة امل

 .املقارنة بني األداء اللغوي و أداء الذاكرة العاملة لكل جمموعة 
 . أو اضطراب مصاحبو قبل ذلك و بعد تطبيق اختبار الذكاء تبني لنا بأن العينة ذات ذكاء عادي و ال تعاين أي ختلف ذهين

و بعد ذلك و بتطبيق اختبارات الذاكرة العاملة على كال اجملموعتني ، دلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية بني األداء اللغوي و 
احللقة الفونولوجية و هذا ما يثبت صحة الفرضية اجلزئية، و كما أثبت كذلك بأن هناك عالقة ارتباطية بني األداء اللغوي عند 

 .األطفال احلاملني للزرع القوقعي و املفكرة البصرية الفضائية
و النتائج املنخفضة اليت حتصلت عليها جمموعة األطفال احلاملني للزرع القوقعي تثبت لنا صحة الفرضية اجلزئية بأن هذه الفئة  

الفرضية اجلزئية بأن هنالك فروق  تعاين من مشاكل على مستوى الذاكرة العاملة ، كما أوضحت بني املتوسطات احلسابية صدق
 .ذات داللة إحصائية يف أداء الذاكرة العاملة بني األطفال العاديني و اآلخرين احلاملني للزرع القوقعي

، أظهرت النتائج بأن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف األداء اللغوي بني األطفال ( إنتاج/فهم)و بتطبيق االختبارات اللغوية
 .األطفال احلاملني للزرع القوقعي وهذا ما يثبت صحة الفرضية اجلزئية العاديني و 

إذن وبشكل عام نستنتج بأن هناك عالقة ارتباطية بني الذاكرة العاملة واألداء اللغوي عند األطفال احلاملني للزرع القوقعي ، مبعىن 
 .نعكس سلبا على هذه العملية أي خلل على مستوى احللقة الفونولوجية ، أو املفكرة الفضائية البصرية ي

ويف األخري نرجو أن يعاد النظر يف عملية التكفل  هبذه الفئة ، وبناء برامج عالجية تأخذ بعني االعتبار اجلانب املعريف للحد من 
 .     تفاقم هذه املشكلة اليت أصبحت يف تنام واسع بالرغم من إجراء عملية الزرع القوقعي يف سن مبكر 
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