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 ضعافاقتراح برنامج تدريبي أرطفوني لتنمية المستوى اللغوي لدى األطفال ال
 سمعيا ذو الدرجة المتوسطة

 "بمركز حجاج مستغانملست حاالت  ميدانية"دراسة 



 

 إىــــــــــــــــــــــــــــداء
 من حملتني وىنا على وىن وسهرت الليالي وتعبت في مرضي،إلى أعز مخلوق في الوجود 

تي والتي غمرتني وتحملت كل شيء من أجل راح،وأىدت شبابها من أجل سعادتي وراحتي 
الجبال تهدمت وإذا مر على  إليك وحدك أزف لك حبي الذي إدا مر على، بعطفها وحنانها

 وإذا وصل إلى أمي أمسكتو وابتسمت، تفتحت ىورالز 

 "إليـــــــــك يا أمـــــــــــــــــــــــي الغاليـة"

ى الصدر الحنون الذي تعب دون أن يشتكي يوما وإلى قدوتي في الدنيا ىو من شجعني إل
حفظكما اهلل لي و أطال  " "إليك يا أبي حفظك اهلل   وأنار طريقي بدعمو المادي والمعنوي 

 . في عمركما أمين يا رب

 إلى أخي العزير الوحيد "العيد" وإبنو "إسماعيل" الغالي العزيز على كل قلوبنا.

 وكل عائلتوأطال اهلل عمرىما زوجي العزيز بن يمينة قدور وأمو التي ىي أمي ما رقية إلى 

" وجدي العزيز "بلغاشم محمد" رحمهما اهلل مع تأسفي  نبية إلى جدتي الحبيبة "بن عبو
انسى جدتي الغالية "معقور مريم" وكل عماتي وعمومي خاصة  لعدم حضورىما لنجاحي كما ال

 عمي "عبد اهلل" الذي كان يدعمي بالكتب من أجل نجاحي.

 ، قانة ايمان ، دويدي سميحة ،منية.إلى صديقاتي: تواتي سمية ،دراف سمية 

 .شكر خاص إلى صديقتي التي قمنا بنفس العمل وإتمام المذكرة إلى آخر

 

 أسماء



 

 إىــــــــــــــــــــــــــــداء
احمد اهلل تعالى الذي أنار لي دربي وشرح لي طريق العلم وأضاءه لي وأبعدني عن طريق الجهل 

 وظالمو
    :  عملي إلى من نزلت اآلية الكريمة في حقهما في قولو تعالىأىدي ثمرة جهدي وحصيلة 

 ، " وقضى رّبك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إّما يبلغّن عندك الكبر احدىما أو كالىما
 23فال تقل لهما أف وال تنهرىما وقل لهما قوال كريما " اإلسراء 

 وىنا على وىن وذات القلب الواسع إلى التي حملتني
 إلى من تطيب نفسي بقربها وتأنس بذكرىا ويقشعر بدني لبعدىا

 إلى التي جعلت نفسها شمعة تضيء دربي ووىبتني دفء قلبها وحنانها
 أمي الغالية أطال اهلل عمرىا

 إلى الذي ترعرعت تحت جناح رعايتو، إلى من ورثت منو القوة واإليمان
 ، إلى من سهر من أجل أن يلبسني ثوب العلم ه في إرضائي وسعادتيإلى من أفنى عمر 

 أبي أطال اهلل عمره
إلى من سقوني بورود المحبة و اإلخاء إخوتي "محمد وزوجتو و حسين" و أخواتي سعاد 

صهيب ’مليك ’وزوجها الكريم وفاطمة وزوجها عبد الرحمان وحياة وزوجها و ابناء اختي "حقو
لم تلدىن أمي ولكن انجبتهم الظروف والقدر "عبد القادر "  ذين ي  الىديل ومحمد"الى اخوت

سفيان"وخاصة توئم روحي سمية إلى امي الثانية "حورية" الى جدتي "بنت نبي" الى كل عائلتي 
 و أىلي  

إلى كل من علمني حرفا و أعانني على تجاوز عائلتو و و  "اسماعيل" اطال اهلل عمره الى زوجي
 دروب الحياة و لو بكلمة طيبة 

 إيمان



 

 الشكر والتقدير
نتقدم با الشكر الجزيـل و االحترام إلـى:              

"فاخت معروف" األستاذة المشرفة على بحثنا  

االساتذة في   ها لناو المعلومات القيمة التي قدمعلى كل المساعدات و النصائح و 

 نفس التخصص 

ونشكر كل األصدقاء وكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد النجاز هذا العمل 

 المتواضع

 

 

 الحاجة و ايمان



 مستخلص الدراسة
 

 :ص البحثستخلم

لصعوبات اليت واجهتـــــــــــــــــنا  يف من خالل الدراسة اليت قمنا هبا مت اقرتاح برنامج تدرييب أرطفوين بالرغم من ا
 : ،إال أننا ارتأينا يف حبثنا إىل تأكيد صحة الفرضيةامليدان 
  فعالية الربنامج التدرييب األرطفوين لتنمية املستوى اللغوي املوجه لفئة األطفال املعاقني مسعيا ذو الدرجة

 املتوسطة .

كان اهلدف من الدراسة اقرتاح برنامج تدرييب ارطفوين يعمل على التكفل باملستوى اللغوي وتنمية الرصيد 
 .اللغوي لدى املعاقني مسعيا ذو الدرجة املتوسطة

ومنه كانت الفرضية بأن للربنامج التدرييب األرطفوين املقرتح دور فعال يف تنمية املستوى اللغوي ،ونظرا لطبيعة 
املوضوع ومتغريات الدراسة اعتمدنا املنهج التجرييب الذي يعتمد على دراسة العالقة بني املتغريات واليت متثلت يف 

 اللغوي .   واملتغري التاب  )تنمية املستوى حبثنا املتغري املستقل )اقرتاح برنامج تدرييب

ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا باقرتاح برنامج تدرييب ارطفوين  لتنمية املستوى اللغوي والذي اعتمدنا فيه 
 على التدريبات التالية :

حاالت مصابني باإلعاقة السمعية املتوسطة على عدة   60لقد قمنا بإجراء الدراسة على عينة متثلت يف ستة )
 إجراءات:

  تناول اإلجرائي االول  :فيه مت تطبيق اختبار الذكاءNNAT واختبار  لتحديد نسبة الذكاء العينة
 . TEEP االدراك السمعي

  تناول اإلجرائي الثاين : وهو االختبار القبلي ،فيه مت تطبيق اختبار اللغةCHEVRIE 
MULLER للعينة.واختبار االدراك السمعي حديد املستوى اللغوي لت 

 . تناول اإلجرائي الثالث : مت تطبيق الربنامج التدرييب االرطفوين املقرتح لتنمية املستوى اللغوي للعينة 
  تطبيق اختبار اللغة اعادة تناول اإلجرائي الراب  : وهو االختبار البعدي ،فيه متCHEVRIE 

MULLER   ملالحظة مدى تطور املستوى اللغوي  والفرق الواضح بني  االدراك السمعيواختبار
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نتائج االختبار البعدي اليت كانت عليها يف االختبار القبلي قبل تطبيق الربنامج التدرييب االرطفوين 
 املقرتح .

 النحو التايل: متت معاجلة وحتليل النتائج املتحصل عليها ،يتم تفسريها علىوبعد استكمال اجراءات الدراسة 

للربنامج التدرييب االرطفوين املقرتح لتنمية املستوى اللغوي دور فعال يف تنمية اللغة لدى املعاقني مسعيا ذو الدرجة 
 املتوسطة.
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 مقدمة:
و تتكامل ىذه الوسائل التعبريية ، يتواصل الناس فيما بينهم بطرق عديدة و يتفامهون بأساليب خمتلفة

من أكثر  و تعد اللغة، االتصالية لتشكل أنظمة يف إطار اجتماعي وضعي تتعارف عليو اجلماعة اإلنسانية

إذ أهنا متثل النسق الدال على عملية ادلمارسة الذىنية اإلنسانية اليت ، األساليب فعالية يف إثراء عملية التواصل

و لقد اىتم العلماء و الباحثون منذ زمن طويل ببحث و دراسة اآلثار النامجة  جملتمعترتقي باإلنسان و منظومة ا

يرتتب عليـو مـن أثـار و  د مـن أشـد اإلعاقـات صعوبة  مـن حيث مـاعن اإلعاقات و فقـدان السمـع يكـاد يعـ

  .جبوانبو ادلعرفية و اللغوية و النفسية و االجتماعية، مشكالت يف منو الطفل

من  ةبدراسة جوانب خمتلف، حيث قطعت الدول ادلتقدمة أشواطا طويلة يف التصدي لتلك ادلشكالت

شخصية الطفل ادلعاق مسعيا ،للوقوف على طبيعة النمو و خصائصو يف تلك اجلوانب و دلعرفة ما يعرتض ذلا من 

  .مشكالت نامجة عن فقدان السمع

إذ ترتك اإلعاقة السمعية مظاىر متباينة على جوانب النمو ادلختلفة و ليس ذلا التأثري ذاتو على مجيع 

ال ميثلون فئة متجانسة فلكل فرد خصائصو الفريدة إذ أن تأثري اإلعاقـة السمعيـة  هنمأل، األفراد ادلعاقني مسعيا

عند اإلصابة ،و ميكننا  الطفلـة السمعيـة و درجتها و عمر خيتلـف باختـالف عوامـل عديـدة منهـا نـوع اإلعاق

يف التعلم و إعطائها  تفسري الصعوبات عند األطفال من خالل إدراكنا للدور الكبري الذي تلعبو حاسة السمع

 .ادلعاين ادلالئمة لألصوات والكلمات و اجلمل

فادلعاقون مسعيا ال يستطعون تعلم اللغة والكالم بصفة عادية إال من خالل اتباع طرق وأساليب تعليمية 

خاصة متكنهم من استدراك واستيعاب ما فاهتم من مراحل قبلية الكتساب اللغة مما جيعلهم عرضة دلواجهة 

قنية احلديثة كأجهزة السمع أو صعوبات مجة يف استخدام نظام التواصل مع االشخاص االخرين لكن مع وجود ت

ادلعينات السمعية ،حيث أصبح ادلصابون باإلعاقة السمعية باألخص ذو درجة ادلتوسطة أكثر قدرة على االستفادة 
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من بقاياىم السمعية خاصة إدا تلقوا كفالة ارطفونية جيدة ،مما يسهل لألطفال ادلعاقني مسعيا تعلم اللغة ادلنطوقة 

م على االندماج مع االطفال العاديني ،ويتضمن عملنا جانبني اجلانب النظري يضم ثالثة بطريقة فعالة تساعدى

 فصول :

ادلفاىيم الدراسة ، منو مدخل إىل الدراسة تناولنا فيو طرح االشكالية ،الفرضيات ، كان الفصل األول 

 راسة .امهية الدراسة ،أىداف الد

النظريات ادلفسرة معي وفيزيولوجية السمع ،االعاقة السمعية ،تشريح اجلهاز السأما الفصل الثاين تطرقنا إىل 

 . سيكولوجية اإلعاقة السمعيةالتصنيفات ،عاقة السمعية ،األسباب ،لإل

لسمعية وعالقة االعاقة ا ويف الفصل الثالث تعرضنا إىل اللغة تعريفها ،مراحل اكتساهبا ومستوياهتا ،وخصائصها ،

 مسعيا.بالنمو اللغوي للطفل ادلعاق 

أما اجلانب التطبيقي يتضمن فصلني ،الفصل الرابع الدراسة االستطالعية ،إجراء البحث ،عينة البحث ، 
،وفيما خيص الفصل اخلامس الذي يتمثل يف حتليل النتائج وتفسريىا ومناقشة الفرضيات العامة  تقنيات البحث

 واجلزئية.

 

 

 

 

 



 مدخل الدراسة                                                   الفصل األول             
 

 6 

I.  6اإلشكالية 

اللغة وسيلة مهمة من وسائل االتصال األساسية يف حياة الفرد داخل اجملتمع ،كما أهنا دتثل رلموعة من 
 ،بينهم  الناس يف االتصال فيمااليت تتمثل يف معاين سلتلفة أو ىي عبارة على نظام الرموز الصوتية يستغلها الرموز 

كما أهنا مهارة من ادلهارات اليت ختص االنسان كالكلمات واللهجة والنغمة الصوتية واإلشارة وتغَتات الوجو 
 (2002 – 2002)سعاد ابراىيمي ،واجلسم وآية رموز أخرى تستعمل للتعبَت .

ل ،فيولد الطفل يف عامل من االشارات إن اكتساب اللغة والكالم وتطورمها حيدث بشكل طبيعي لدى األطفا
والرموز عليو أن يكتسبو ويستوعبو بسرعة حىت يتمكن من االندماج مع أقرانو ،فتعلم اللغة على حسب بيئتو اليت 

يعيش فيها وزليطو األسري كأداة للتواصل واالتصال مع االخرين فيما بينهم ،حيث أن الطفل يبدأ من الوالدة 
يلة حياتو وتعترب مرحلة الطفولة أحسن وأسرع مراحل النمو اللغوي استقباال وإنتاجا ،ذلذا التلقي السمعي ويتم ط

يتحسن نطقو وخيتفي الكالم الطفيلي ،كما أن قدرات الطفل تزداد )االدراك ،االنتباه ،التمييز السمعي ،االدراك 
،اذا فادلستوى اللغوي يتضمن السمعي ،الذاكرة ،الذكاء الذي خيص القدرات الذىنية ،ادلستويات اللغوية( 

اسًتاتيجيات معرفية اليت تشمل ادلستويات اللغوية كادلستوى الصويت والفونولوجي والداليل اللتان يعتمد عليها 
 (2002- 2002)قدور صوفيا ، الطفل يف تكوين رصيده اللغوي.

وعلى عكس الذين يفتقدون لبعض حواسهم مقارنة باألطفال العاديُت مبعٌت يعانون من إعاقات كاإلعاقة 
،حيث أن ادلصاب هبذه اإلعاقة ال ديكنو ادلشاركة يف أي عملية من العمليات اليت ذلا عالقة باجلانب السمعية 

ت األوىل من حياتو تعترب فًتة حرجة فادلعاق مسعيا السنوالغوي دون احلصول على مساعدة خاصة ،السمعي وال
 لتكوين وتطوير الكثَت من ادلهارات ادلهمة والضرورية كما أهنا مرحلة مهمة من مراحل النمو اللغوي الضرورية.

 (2000)زلمد عبده ،

ضييق وحصر عامل اخلربة لديو ،  فافتقاد الفرد أو الطفل حلاسة السمع سواء بشكل كلي أو جزئي يؤدي إىل ت
ثر إعاقتهم على حياهتم االجتماعية وقد تؤدي إىل انعزاذلم عن اجملتمع ،لذلك فهم حيتاجون إىل نوع خاص تؤ كما 

من الًتبية ألن عادلهم قاس خال من التمتع بكثَت من ادلظاىر خاصة ادلظاىر ذات الصبغة الصوتية شلا يدفعهم إىل 
ا ليحققوا أشياء حيققها أطفال عاديون بسهولة ، االحساس بالعزلة والغربة ودائما يبدلون جهدا مستمرا ومضاعف

إضافة إىل ىذا فإن بيئة الطفل تتطلب زلاكاة احلديث مع الكبار والصغار وىذه األشياء تعترب مفقودة دتاما 
 (0111)زلمد عبد العزيز ، لديهم.
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ل أن ادلعاقُت مسعيا يعانون من مشكالت قاسية مثل صعوبات التواص( 4551"يانمد" )كما يرى 
واالعتمادية ، فإن ادلشكالت اليت يعاين منها ادلعاقُت مسعيا ختتلف حسب درجة اإلعاقة ،فادلعاق مسعيا ذو الدرجة 

،ذلذا تًتتب عليهم بعض الصعوبات يف  ( ديسيبل00 – 65ادلتوسطة اليت تًتاوح درجة عجزىم السمعي ما بُت )
مساع الكالم ومتابعة ما يدور حوذلم من أحاديث ادلتداولة فاحملادثة وادلناقشة لديهم جيب أن تكون بصوت مرتفع 
حىت يتمكن من فهم الكالم ادلستقبل وترمجتو ومعاجلتو بطريقة صحيحة ألن لديهم قصور يف استخدام اللغة 

أو احلركات شلا يؤدي إىل عدم فهمها واستيعاهبا بدرجة   اآلخرين مصحوب بلغة االشارةلهم مع ودائما يكون تواص
 (0112)ىاذلان ، كافية ألن احلصيلة اللغوية تكون زلددة جدا .

أثبتت العديد من الدراسات السابقة مدى تأثَت اإلعاقة السمعية على اللغة حبيث دتيل معظم الدراسات على 
كما  اللفظية فهم يرون ان فهم اللغة وإخراجها بوضوح يرتبط بدرجة الفقدان السمعي ،أهنم يفتقدون إىل اللغة 

من دراستهما (4551"ملهم" )وىذا ما يتفق عليو ( 4555"جابر عبد اهلل" ) و"عبد المنجم" يرى الباحثان 
أن فرص النمو  على التفاىم واالتصال فهم يرون ملديهم بطئ شديد يف تعلم اللغة وعدم قدرهت ضعاف السمعان 

االعاقة السمعية  ،ومن جانب آخر الكثَت من ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل عام و االجتماعي تتضاءل لديهم
 (2000بشكل خاص ال تتاح ذلم الفرص يف اخلدمات الًتبوية وال خيضعون إىل الكفالة األرطفونية. )حنفي ،

ا على السمعية وأثارى لإلعاقةأو اليت مت بناءىا على الربامج ادلقًتحة اليت أجريت  السابقة أكدت البحوث كما
السمعية  لإلعاقةأن من أكثر االثار السلبية ( 3002) "هالهان وكوفمان" ادلستوى اللغوي ،حبيث تبُت يف دراسة

أن النمو اللغوي تظهر بوضوح يف اجملال اللغوي ،وعليو فادلعاقُت مسعيا يعانون تأخرا واضحا يف منو اللغة ،حيث 
دلشاكل نطقية وكالم  يكون ذا سلزون لغوي زلدود مصاحب ىو اجلانب األكثر اصابة فالطفل ضعيف السمع

 اللغوي بالنمو تمتىااليت  دراساتالبطيء ذو نربة غَت عادية دائما نربتو مرتفعة عن النربة الطبيعية ،فيما خيص 
 (011وحليم بشاي ،.)فتحي عبد الرحيم  السمع ضعاف األطفال لدى

 الكالم إىل اإلشارة من السمع ضعيف الطفل لدى اللغة موضوعو بدراسة( 4542" )وزورفاس كارينل"  قام
 وباأ "،اما  السمع عادى الطفل لدى الكالم منو قبل تنمو السمع ضعيف الطفل لدى اإلشارة لغة تبُت ان 

 اللغوي النمو تنمية يف تساعد مرئية الفنون كلغة إىل تشَت اليت دراستهم يف وضح (4551" )وآخرون نكس
 ىؤالء على التأثَت القدرة ذلم الفصول ذلذه ادلدرسُت أن عن النتائج وأسفرتم الص أو السمع ضعاف لألطفال
 الشكل وإجياد اللغة تنمية من التمكن يتم حىت األساسية بادلشاعر تتعلق اليت النواحي خالل من ،وذلك األطفال
 اليت ادلختلفة الفنية األعمال يف ذلك ويظهر ذلم الداخلية النواحي إدراك إىل العالقة ،ودتتد لبنائها الصحيح

 مدى على الًتكيز إىل اليت هتدف ( 4553" )وآخرون "جويا دراسة أن حُت يفة ،اللغ مفردات لنمو استخدمت
 ىذه يف الفعال تأثَتىا ذلا وادلعرفة اخلربة أن على ،واالعتماد األطفال ذلؤالء اللغوية والتنمية اخلربات من االستفادة

 النتائج مدى حتديد إىل ( 3004" )ماين "دراسة تطرقت وقد، اللغوية التنمية على تساعد و ادلبكرة ادلرحلة
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 قام ولقد، مسع ضعف من يعانون الذين سناً  األكرب وكذلك، الوالدة منذ لألطفال اللغوية التنمية يف عملية ادلتوقعة
 الصم األطفال مع اللفظي التطور يف النوع اختالف أثر عن بدراستهما (2000) وآخرون" استربروك " من كل

 أراء مالحظة خالل من اللغوية التنمية يف اجلنس دور معرفة هبدف ادلدرسة قبل ما مرحلة يف ، السمع وضعاف
 احد ولكن السمع ضعاف لدى اللغة تنمية عملية يف إجيابية كانت العامة النتيجة و، ألبنائهم وتقيمهم آبائهم

 (0110. )عمرو رفعت ، السمع فاقدي من موقف ذلم األفراد أن ىو الدراسة ىذه يف القصور
 من لعينة األديب التعلم مدى اكتساب اختبار عن دراسة( 3004باربرا" ) و جويا"  من كل وأجري

 نسبة أظهرت النتائج أن إال، األطفال ذلؤالء األدبية واخلربة اللغوية التنمية بُت العالقة على الربنامج ويركز األطفال
 أن ،إال والنصائح ادلشاركة عن الناتج اجلزء ىذا يف جوىرية فروقظهرت أ واليت ادلمارسة بناء يف التغَتات من صغَتة

 "أملقامت ، العادي الطفل مع تتناسب درجات حققوا األطفالو ، اللغة عن التعبَت أن يتعلموا استطاعوا األطفال
 ضعاف ألطفاذلم اللغوي النمو على أثره ودراسة مسعياً  ادلعوقُت ألمهات برنامج بتقدمي( 3004عبد الرحمن" )

  ،وأجري ألطفاذلم اللغوي النمو على التدريب وأثر األمهات تدريب بُت العالقة كشف هبدف ،وذلك السمع

 النمو أن الدراسة نتائج أوضحت مسعياً  ادلعاقُت مع ادلبكر التدخل عن دراسة( 3003) وآخرون" "ياشنجا
 و باتشس "وأجري، السمع فقد درجة وكذلك، العمر بعامل ويتأثر ادلبكر بالتدخل حسنيت يكون اللغوي
 و اللغة تنمية يف التدرييب ربنامجللنتائج فعالة اليت تبينت ب دراسة لربنامج تدرييب لتنمية اللغة( 3002" )آخرون
 االسًتسال على.القدرة زيادة و ادلنطوقة للغة الكبَتة الفقرات قراءة خالل من ذلك و النطقية االضطرابات خفض

 (2002)بدر بن فارس محد النصَتي ، . الكالم يف
ومن خالل ىذه الدراسات اليت أجريت تعقيبنا ىو عدم وجود الربامج الكافية لإلعاقة السمعية حسب 
درجة العجز السمعي اليت تتوافق مع العمر الزمٍت لألطفال الن الكفالة االرطفونية ختتلف باختالف أنواع اإلعاقة 

 .السمعية وكل برنامج خيص درجة معينة لألطفال ادلعاقُت مسعيا 
 لة الدراسة 6مشك

على حسب التطلعات اليت قمنا هبا من خالل عدة دراسات وأحباث سابقة سيتم التوسع يف حبثنا العلمي 
الذي مت حتديد موضوع دراستو الذي يتمثل يف اقًتاح برنامج تدرييب أرطفوين على عينة الدراسة اليت مت اختيارىا و 

توسطة كلهم رلهزين وغَت مدرلُت يف ادلدارس العمومية ( حاالت يعانون من إعاقة مسعية م05تتمثل يف ست )
العلم أن العينة ال حتتوي على اضطرابات مصاحبة كالتخلف  عيف ادلراكز اخلاصة بادلعاقُت مسعيا ،مخاضعُت وإمنا 

الذىٍت أو الشلل الدماغي احلركي ،وبصفتنا أخصائيُت يف رلال ختصص أرطفونيا شلا جعل انطالق موضوع دراستنا 
قًتاح برنامج تدرييب أرطفوين يساعد ىذه الفئة على تنمية ادلستوى اللغوي لدى ادلعاقُت مسعيا ذو الدرجة با

شلا جيعل االىتمام هبذه الفئة أمر بالغ ادلقًتح ادلتوسطة وإخضاعهم للكفالة األرطفونية بناءا على الربنامج التدرييب 
 األمهية.
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ضعاف اقًتاح برنامج تدرييب أرطفوين لتنمية ادلستوى اللغوي لدى ومن ىذا دلنطلق ارتأينا يف دراستنا إىل 
 : التساؤل العام،ومنو ديكن طرح السمع )الدرجة ادلتوسطة( 

عاقين ملدى األطفال ال هل للبرنامج التدريبي األرطفوني المقترح فعالية في تنمية المستوى اللغوي
 درجة المتوسطة؟سمعيا ذو 

 الفرعية تطرح على النحو التايل : األسئلةوأما 
 ول 6 األالتساؤل  

 للبرنامج التدريبي األرطفوني المقترح فعالية ايجابية في تنمية التمييز السمعي هل 
 ؟ لدى األطفال ضعاف السمع

 التساؤل الثاني 6 
  هل للبرنامج التدريبي األرطفوني المقترح فعالية ايجابية في تنمية االدراك السمعي

 ؟ األطفال ضعاف السمعلدى 
 التساؤل الثالث 6 

 المستوى  هل للبرنامج التدريبي األرطفوني المقترح فعالية ايجابية في تنمية
 ؟ لدى األطفال ضعاف السمع الفونولوجي الصوتي

 التساؤل الرابع 6 
 المستوى  هل للبرنامج التدريبي األرطفوني المقترح فعالية ايجابية في تنمية

 ؟ لدى األطفال ضعاف السمعالمعجمي الداللي 
 التساؤل الخامس 6 

  هل للبرنامج التدريبي األرطفوني المقترح فعالية ايجابية في تنمية المستوى
 ؟ لدى األطفال ضعاف السمعالتركيبي الداللي 

 
II. 6فرضيات الدراسة 

 6العام الفرض  

 ادلقًتح فعالية يف تنمية و ورفع ادلستوى اللغوي لدى ادلعاقُت مسعيا ذو الدرجة  للربنامج التدرييب االرطفوين
 ادلتوسطة.
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 ية6ئالفرضيات الجز 
 االولى6الفرضية 

 لدى األطفال ضعاف السمع السمعييف تنمية التمييز إجيابية فعالية ادلقًتح  للربنامج التدرييب االرطفوين. 
 : الثانيةالفرضية 

  لدى األطفال ضعاف السمع االدراك السمعييف تنمية إجيابية فعالية ادلقًتح األرطفوين للربنامج التدرييب. 
 : الثالثةالفرضية 

  لدى األطفال  ادلستوى الفونولوجي الصويتيف تنمية إجيابية فعالية ادلقًتح للربنامج التدرييب االرطفوين
 . ضعاف السمع

 الرابعة 6الفرضية 
  لدى األطفال ضعاف  يف تنمية ادلستوى ادلعجمي الداليلإجيابية فعالية ادلقًتح للربنامج التدرييب االرطفوين

 . السمع
 الخامسة 6الفرضية 

  لدى األطفال ضعاف  ادلستوى الًتكييب الداليل ةيف تنمي إجيابيةفعالية ادلقًتح للربنامج التدرييب االرطفوين
  .السمع

 
III. يف دراستنا أىداف تكمن  6أهداف الدراسة : 

 ادلتوسطة االعاقة السمعية من ون يعان الذين االطفال من مهمة بشرحية لتكفلا. 
 ادلعاق  الطفل لغة نميةت أجل من(  الًتبية اعادة تدرييب أرطفوين أو بروتوكول نامجبر  ة )عالجي أداة انشاء

 مسعيا.
  عاقُت مسعياادلفئة تسليط الضوء على. 
  ذو  عاقُت مسعياادل لدى تدرييب للرفع من ادلستوى اللغوي الربنامج الليها من خالل ادلتوصل إنتائج

 .درجة متوسطة 
 .ادلساعدة وادلسامهة ولو جبزء بسيط ذلذه الفئة 
  ذه الفئة .ذلادلقًتح  تدرييبامج النتوضيح مدى أمهية الرب 
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IV. 6 دواعي اختيار الموضوع 
 عن قرب و االحتكاك هبم وكيفية التعامل معهم. دلعاقُت مسعياالتعرف على فئة ا 
 قليلة ىي واليت االرطوفونيا ميدان يف بدراسات اجلزائرية اجلامعية وادلكتبات العلمي البحث اثراء . 
 اكلينيكية تدريبية بأداة صماأل الطفل لغة تربية اعادة قصد االرطوفونُت للمختصُت ادلساعدة يد تقدمي 

 .جزائرية
 عاقُت مسعيا قصد مساعداهتم.ادل باألطفال خاصة راكزمب طرق التكفلتقدمي  زلاولة 
 .اختيار األسلوب ادلناسب باعتباره الوسيلة األقرب للتواصل مع ىذه الفئة 
  عاقُت مسعياأن ينمها لدى ادل تدرييبالربنامج الالقدرات اللغوية وادلعرفية اليت بإمكان مستوى معرفة. 
 اللغوية اليت يعاين منها فئة ذوي االحتياجات اخلاصة خاصة ادلعاقُت  باضطرابات تعلم طرق التكفل

 مسعيا.
 ذين يعانون من االعاقة السمعيةقيات التعامل مع الاكتساب أخال . 
 وكيفية إدماجهم. الكشف عن ىيئة ادلراكز اخلاصة للمعاقُت مسعيا 
 لعينةا لنوع ودرجة جيد توضيح دون العاديُت مع مقارنةاالعاقة السمعية  عن حتدثت الدراسات أغلبية. 
  

V.  6يــــــــــــــــــف ادلستعملة ادلصطلحات دقة يف بالغة أمهية ذلا  ادلفاىيم حتديد وجبتحديد مفاهيم الدراسة 
 ،فإجرائيا ودتيزىا تشكلها اليت ادلفاىيم بدقة كبَت حد إىل مرتبطة العلوم كل أن عليو ادلتفق ،ومن البحث
 . وعناصره زلاوره على الضوء وتسلط البحث مقاصد فهم القارئ على تسهل

 و البحث يف التفصيل قبل ضبطها يتوجب اليت ادلصطلحات من رلموعة على احلالية الدراسة وتنطوي
 :أبرزىا من

 حرمان الطفل من حاسة السمع اليت تتمثل يف الفقدان الكلي لكلتا األذنُت  6 االعاقة السمعية
السمع والكالم عاجز عن  وأأو الفقدان اجلزئي ألحد من األذنُت إىل درجة جتعل الطفل معاقا 

 .رغباتوة والتعبَت عن اللغ واكتساب
 الوسطى  ختص األذن السمعية ىي فقدان الطفل جزءا من قدراتو  6 إعاقة سمعية متوسطة

 واخلارجية وحيتاج إىل وسائل مسعية معينة لو لتطوير البقايا السمعية لديو.
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 6يف أحاسيسهم عن تعرب فهي اجملتمع رادفاأل بُت للتواصل الوحيدة الوسيلة و االداة ىي اللغة 
 .أغراضهم ةوتلبي افكارىم ايصال

 لتنمية ادلستوى اللغوي لدى  باقًتاحو قمنا منوذج ىو 6المقترح البرنامج التدريبي األرطفوني
عرضناه على صدق احملكمُت  بعدما،و  ىدفو تنمية ادلستويات اللغوية،ضعاف السمع أطفال 

 .الدراسة عينة  علىتطبيقو  مت وادلصادقة عليو من طرف االساتذة وادلشرفة على ادلذكرة
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 تمهيد:

التطرؽ إىل السمع بشكل ،وذلك باغبديث عن اإلعاقة السمعية وتفصيبلهتا  كل شيء  قبلو ال بد أوال            
فالسمع يعمل ، االستغناء عنها أو اغفاؿ دورىا نايعترب السمع من الوظائف االجبارية اليت ال يبكنواضح ،لذلك 

فاعبهاز السمعي ، دفاعية لدى معظم الكائنات كما يقـو بوظيفة، على االحساس باؼبسافة ومراقبة البيئة اػبارجية
فالسمع آلية حساسة بقدر كاؼ تستقبل اشارات ، اذف ىو جهاز معقد ذو حساسية عالية وتناغم ذبذيب حاد

 صوتية من موجات ضغط منخفض.

،فهو قادر على  عالية همن ربليل أو سبييز الذبذبات حبد فاعبهاز السمعي جهاز منظم بدقة بشكل يبكنو
يف التعامل مع اشارات صوتية متباينة يف شدهتا بشكل فائق حبيث ربدث العمليات اؼبادية للمعلومات الصوتية 

فتبدأ العملية الوظائفية أو ، ،الوسطى والداخلية هنا االذف اػبارجيةأثة ؾبموعات من الًتكيبات تعرؼ بثبل
،   الفيزيولوجية يف األذف الوسطى وتستمر من خبلؿ العصب القحفي الثامن اىل اعبهاز العصيب اؼبركزي السمعي

 رة وتستمر اىل القشرة السمعية وما بعدىا.كما أف العملية الوظائفية تبدأ أيضا يف جذع الدماغ والقنط

خاصة يف اإلعاقة  هاتفصيلو ألعضاء اؼبتدخلة يف عملية السمع ا اآليت سوؼ نقـو بشرح  الفصلويف 
 السمعية وكيفية حدوثها.
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I. :أىمية حاسة السمع 

، كما أهنا دبثابة اغباسة سبثل حاسة السمع القناة الرئيسية اليت تنتقل من خبلؽبا اػبربات اغبياتية اؼبسموعة 
،  مع اآلخرين أو مع ذاتو يف ـبتلف مناحي اغبياة اليومية اؼبختلفة الرئيسية اليت يعتمد عليها الفرد يف تفاعبلتو

وحدوث إعاقة ظبعية من شأنو أف وبـر ذلك الفرد من االستجابة للمثَتات الكبلمية لآلخرين ،نظرا لكوهنا اؼبدخل 
خرين ،وكذلك من شأنو د التعايش مع اآلت واػبربات اػبارجية ،ومن خبلؽبا قد يستطيع الفر األساسي ؼبعظم اؼبثَتا

 أف وبدث خلبل يف التفاعل التواصلي للفرد نتيجة غبرماف الفرد من االستجابة للمثَتات الكبلمية لآلخرين.

ف ؽبا أنبية كربى تكمن حاسة السمع أنبيتها يف االستقباؿ الصويت وفهم وتفسَت الكبلـ اؼبسموع كما أ
 (18: 2002؛جيهاف يوسف ، 17: 2000اجملتمع. )جيهاف يوسف ، يف احداث التواصل بُت األفراد يف

II. السمع فزيولوجية ك السمعي الجهاز تشريح: 

تدؿ على أنبية حاسة  اليت األجهزة أدؽ و اعقد من اإلنساف عند السمعي اعبهاز يعد
السمع التشروبية والوظيفية اليت تكمن يف استقباؿ الصويت وفهم وتفسَت الكبلـ اؼبسموع 

 كما ؽبا دور كبَت يف توفَت وسيلة التواصل بُت االفراد.، واكتسابو

    

          

      

       

       
      

     

        

           

             

                   

       

             

            

 

 ( يوضح مكونات األذف01شكل رقم  ) 
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 : السمعي جهازلمكونات ال ةالتشريحي اتالتركيب .1
 وىي: أساسية ،  أجزاء ثبلثة من أساسا السمعي اعبهاز يتكوف       

 الخارجية األذف : 
 مهمة و األذف بطبلة تنتهي و األذف وافص من تتكوف و األذف من اػبارجي اعبزء اػبارجية األذف سبثل "

 الركساف )فاركؽ ." األذف طبلة بواسطة الداخلية األذف إىل ونقلها اػبارجية األصوات ذبميع اػبارجية األذف
،1999  :139) 

 الوسطى األذف :                                                            
 و ،الركاب ىي اؼبطرقة رئيسية أجزاء ثبلثة من تتكوف و األذف من األوسط اعبزء الوسطى األذف سبثل "

فاركؽ الركساف )الداخلية ."  األذف إىل األذف اػبارجية من الصوتية اؼبثَتات نقل الوسطى األذف مهمة، السنداف
،1999 :136) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الوسطى ألذن يوضح  ( 20)شكل رقم 
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 الداخلية األذف: 
 و،  القوقعة و الدىليز نبا رئيسيُت جزأين من تتكوف و األذف من الداخلي اعبزء الداخلية األذف سبثل

 فهي القوقعة مهمة ،أما دالفر  توازف على احملافظة ، الداخلية األذف من العلوي اعبزء يشكل الذي و الدىليز مهمة
 العصب بواسطة الدماغ إىل تنقل كهربائية إشارات إىل الوسطى األذف من القادمة الصوتية الذبذبات ربويل

 (140: 1999، فاروؽ الروساف . )السمعي
 

 
 
 

 : السمع فيزيولوجية .2
 عبلقتها حيث من أساسية مهمة ىي و اغبيوية الوظائف من األصوات استقباؿ و السمع وظيفة تعد
 من السمعي اؼبثَت انتقاؿ يف السمع آلية تتمثل و، اغبي بالكائن اػباصة األخرى الوظائف و اغبواس مع التكاملية

 حيث اؼبركزي العصيب اعبهاز مث ،ومن السمعي فالعصب، الداخلية األذف إىل مث ،ومن الوسطى إىل اػبارجية األذف
 (139: 1996،)فاروؽ الروساف  . السمعية اؼبثَتات تفسر

 :نبا أساسيُت جزأين إىل الوظيفية الناحية من السمعي اعبهاز ذبزئة يبكن و
 األكؿ الجزء : 

 اؽبواء جزيئات يؤثر الصوت يف حيث، اؽبواء بواسطة الداخلية األذف إىل توصيلو و الصوت بالتقاط ىبتص
 تنتقل اغبركة ىذه ،و فإهنا تتحرؾ بتحرؾ الطبلة الطبلة بغشاء اؼبطرقة التصاؿ نظرا و بدورىا هتتز فيجعلها ،

 الداخليةيوضح األذف ( 03)شكل رقم 
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 إىل اغبركة ىذه تصل عندما ،و روافع واحد كأمها وقت يف تعمل كلها حبيث الركاب إىل مث السنداف إىل بدورىا
الثبلثة  العظيمات و الطبلة غشاء بواسطة الوسطى األذف تعمل و، السمعية اػببليا هتتز شعَتاتالداخلي  الليف
 األذف عن طريق ال، الداخلية األذف إىل يصل أف للصوت يبكن كما، مدة 20 حوايل الصوت تقوية على

 شدة الصوت زادت إذا تنقبض عضلة الركاب أف كما، اعبمجمة عظاـ طريق عن لكن ،و أو الوسطى اػبارجية
 السيد ." )ماجدة السمعية اػببليا بعض تآكل إىل الذي يؤدي العايل الصوت تأثَت من األذف الداخلية لتحمي
 (28:  2000 عبيد،

 الثاني الجزء : 
 باؼبراكز ينتهي مث السمعي العصب و السمعية اػببليا بشعَتات يبدأ و، ربليل و الصوت باستقباؿ يقـو

 أوال ذلك يتم و إدراكها و األصوات سبييز يف الثاين اعبزء وظيفة فتتمثل. للمخ السمعية الذاكرة و العليا السمعية
 ؾبموعات إىل مقسمة اػببليا أف حيث، لًتددىا طبقا ربليلها يتم عندئذ ،و القوقعة داخل الداخلية األذف يف

 بعضها و، العايل الًتدد ذات اؼبوجات يستقبل فبعضها معينة صوتية موجات باستقباؿ ؾبموعة كل زبتص حبيث
 فإف ،لذا الثامن السمعي بالعصب متصلة اػببليا ىذه أف ،كما اؼبنخفض الًتدد ذات اؼبوجات باستقباؿ ىبتص

 (29: 2000ماجده السيد عبيد ،) اؼبخ ." يف السمعي اؼبركز إىل عربة ينتقل الصوت

 

 
 
 

 يوضح األجزاء الرئيسية لألذف الجهاز السمعيتشريح  (04شكل رقم )
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 األذف الداخلية االذف الوسطى األذف الخارجية  لألذف الرئيسية األجزاء

 األذف من األكسط الجزء تمثل األذف من الخارجي الجزء تمثل موقعها

 

 األذف من الجزء تمثل

 
 كتنتهي األذف صيواف من تتكوف مكوناتو

 .األذف طبلة
 :ىي رئيسية أجزاء 3 من تتكوف

 المطرقة .1
 الركاب .2
 السنداف .3

 : رئيسين جزئين من تتكوف
 : الدىليز - 1
 األذف من العلوم الجزء يشكل

 الداخلية
 توازف على المحافظة : مهمتو
 الفرد
 : القوقعة - 2

 الصوتية الذبذبات تحويل : مهمتها
 إلى الوسطى األذف من القادمة
الدماغ  إلى تنقل كهربائية إشارات
 السمعي العصب بواسطة

 
 كنقلها إلى الخارجية األصوات تجميع- مهمتها

 طبلة األذف. بواسطة الداخلية األذف
 

 األذف من الصوتية المثيرات نقل
  الداخلية األذف إلى الخارجية

 

(03س: –)ايباف السيد منجود ،ب   
 

 

III.  العادممراحل تطور السمع لدل الطفل: 
تتسم مراحل تطور السمع لدى الطفل بالوظيفة أي أف حاسة السمع لديو تبدأ فبارسة عملها مبكرا األمر 

تبثها لو األـ أو األب أثناء فًتة اغبمل ،وفيما يلي مراحل السمع لدى الذي هبعلو يستشعر بالكلمات اليت 
 االطفاؿ وتطورىا :

 :عند الوالدة 
 يستمع الطفل للكبلـ. 
 من النـو عند حدوث صوت مرتفع. يستيقظ 

  األجزاء الرئيسية لألذن( يفسر 10جدول رقم  )
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 .ينتفض او يبكي عند حدوث صوت مرتفع 
 :منذ الوالدة إلى ثالثة أشهر 

 .يلتفت الطفل كبوؾ عندما تتكلم 
 .يبدو وكأنو يبيز صوتك فيهدا عند ظباعو إذا كاف يبكي 
 .يبتسم عند التحدث إليو 

 ( اشهر:6( اشهر إلى ستة )4من أربعة ) 
  يبحث الطفل عن مصدر لؤلصوات اعبدية عليو كرنُت اؽباتف أو صوت اؼبكنسة الكهربائية

 وغَتىا.
 .يستجيب إىل كلمة ال أو عند تغيَت نربة الصوت 
  يلفت انتباىو اللعب اليت تصدر أصوات. 

  أشهر إلى عاـ:( 7)من سبعة 
  والطلبات البسيطة.يستجيب لؤلوامر 
  الدالة على األشياء العامة.يستطيع الطفل سبييز الكلمات 
 .يلتفت او يرفع نظره عند مناداتو باظبو 
 .يستمتع باأللعاب اغبركية 
 .يصغي حينما يتحدثوف معو 

 :من عاـ إلى عامين 
 لصور يف الكتب حُت تسمى باظبها .يستطيع الطفل االشارة غلى ا 
 .فهم األوامر البسيطة أو التعليمات 
 اػباصة باألطفاؿ اؼبسلية. يستمع إىل القصص و األغاين 

 :ما بين عامين إلى ثالثة أعواـ 
 .فهم الطفل الختبلؼ اؼبعاين 
 .االستمرار يف سبييز األصوات 
 .تنفيذ األوامر  أو التعليمات اؼبعقدة 
 .االجابة عن األسئلة البسيطة 
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 :من أربع إلى خمس سنوات 
 .يستمع الطفل ويفهم معظم ما يقاؿ يف اؼبدرسة أو البيت 
 جابة الصحيحة. ثات الغَت بطرح األسئلة عليو واإلع فهم قصة أو فلم كرتوين أو ؿباديستطي

 (53-51: 2009ؿبمد النويب ؿبمد علي ،)

IV. السمعية اإلعاقة : 
 :عن االعاقة السمعيةتاريخية  هنبد  .1

 أو الصمم ظهور طبقا لتاريخ متميزتُت ؾبموعتُت من يتكونوف قبدىم فإننا عامة كفئة الصم إىل نظرنا إذا
 :ونبا السمع فقداف وقت
 تطور ربدث قبل اليت وىي، اػبلقي بالصم إعاقتهم تسمى و ( اللغة قبل ما صمم)  صما ولد من 

 .تلقائيا ستطيع التكلمي ال ؽبذا الوالدة منذ السمع يف ضعف الطفل لدى يكوف ىنا و اللغة الكبلـ و
 قيمتها فقدت حيث وظيفية غَت بعد فيما اغباسة ىذه أصبحت مث السمع حباسة يتمتع عادي ولد من 

 السمعي بالقصور اإلعاقة السمعية من النوع ىذا يعرؼ ،و حادث أو ؼبرض نتيجة العلمية الناحية من
 إذ لديو تطورت قد تكوف اليت القدرات اللغوية بفقداف الطفل يبدأ اغبالة ىذه يف ،و اؼبكتسب أو الطارئ

 (37: 2000 ، عبيد السيد ماجدة) .خاصة تأىيلية خدمات لو تقدـ مل

اؽ على التواصل السمعي _ ي وبدد من قدرة اؼبعذالسمعية اىل القصور يف السمع ال يشَت مصطلح االعاقة
عرؼ االنساف اإلعاقة ، من فقداف السمع الكلي أو اعبزئي فرد يعاينويستخدـ ىذا اؼبصطلح لتمييز أي ، اللفظي

  واالىتماـ بًتبية الصم قد ظهر بعد القرف اػبامس عشر ميبلدي.، منذ القدـ السمعية ) ضعف السمع والصمم(
 (22: 2002، )اػبطيب صباؿ

 إعاقة) ديسبل 70/  56) بُت ما ظبع فقد لديهم الذين األطفاؿ فهم الدراسة ىذه يف ظبعياً  اؼبعوقوف أما
 ،والذين السمعية اؼبعينات ،ويستخدموف السمعي اؼبخطط حسب األذنُت يف (عصيب/حسي متوسطة ظبعية

 اؼبعينات استخدموا سواء السمع حاسة على باالعتماد العربية اللغة أصوات بعض سبييز يف صعوبة يواجهوف
 (493: 2011ؿبمد ملكاوي ، )ؿبمود زايد .بدوهنا ،أـ السمعية
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 الًتبوية وكاف اؼبعاقُت ظبعيا اوؿ االشخاص ذوي االحتياجات اػباصة الذين قدمت ؽبم اػبدمات 
ـ . ويف القرف 1578التاىيلية وسبثل ذلك يف مدرسة الصم اليت اسسها راىب اسباين يدعى "دي ال يوف" سنة 

يف تلك اغبقبة الزمنية كاف معلمو  .الثامن عشر بدأت تظهر اؼبدارس واؼبؤسسات اػباصة يف اكباء ـبتلفة يف اوروبا
االفراد. وكانت غايتهم األساسية  ىؤالءالصم _ بكم رجاؿ دين معروفُت أو رجاؿ دفعهم العامل الديٍت ؼبساعدة 

_ البكم على اكتساب اؼبفاىيم الدينية و االخبلقية ، وكانت اػبدمات تقدـ ألبناء االسر الغنية  مساعدة الصم
 نفسهم .ف وبتفظوف بسر اؼبهنة ألف اؼبعلمو فقط ولذلك كا

اؼبدرسة االوىل يف تعليم الصم وكاف من دعاة ىذه اؼبدرسة ، سادت يف اوروبا مدرستاف فكريتاف يف تعليم الصم
 (19:  1997، اغبديدي مٌت) االؼبلٍت "ىينكي" والربيطاين "بريدود".

وذلك ـ 1817يف الواليات اؼبتحدة االمريكية أنشئت اؼبؤسسة االمريكية  لتعليم الصم _ البكم سنة 
  على يد "توماس جالوديت" .

مدارس ومؤسسات يديرىا القطاع اػباص والقطاع  إلنشاءيف القرف التاسع عشر تواصلت اعبهود 
بية اؼبعاقُت ظبعيا على تعليم الكبلـ والقراءة على ويف النصف الثاين من نفس القرف اصبح الًتكيز يف تر ، اغبكومي

وكاف من رواد الًتبية اػباصة للصم يف امريكا ، ة )لغة االشارة وهتجئة االصابع(الشفاه واللغة اليدوي
 (25: 2000، )العزة سعيد حسٍت ـبًتع جهاز اؽباتف. "الكساندرجراىاـ بل" وىو

اؼبعاقُت ظبعيا الدراسة يف صفوؼ خاصة يف اؼبدارس العادية إضافة اىل  بإمكافيف القرف العشرين أصبح 
 اػباصة ومن ضمنهم ذوي االذباىات اعبديدة لدمج ذوي االحتياجات وأخَتاالدراسة يف اؼبؤسسات اػباصة.  

 (30: 2001، )الروساف فاروؽ .السمعية اإلعاقة

 ، الصف غرفة مستوى على السمعية اإلعاقة الطلبة ذوي دمج كبو اؼبعلمُت نظر وجهات تعّرؼ أنبية تربز   
 اؼبعلمُت نظر وجهات كما أف األحباث نتائج أظهرت الصف غرفة مستوى على،ف ككل مستوى اؼبدرسة وعلى

 تأثَتىا خبلؿ من التدريس عملية يف واذباىاهتم تؤثر اؼبعلمُت نظر وجهات أف (1993ى )وود أكد  واذباىاهتم
 التوقعات النظر ىذه وجهات فإف وبالتايل .الطلبة ىؤالء أداء كبو أفعاؽبم طلبتهم وردود من توقعاهتم على

 كبو السلبية اؼبعلمُت نظر فوجهات .ذاهتم كبو نظرىم ويف وجهات للطلبة األكاديبي األداء يف تؤثر والسلوكيات

  .الصف غرؼ يف دمج الطلبة عملية على سلباً  تؤثر أف يبكن اػباصة اغباجات ذوي الطلبة
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 يف يساعد اؼبعلمُت نظر وجهات تعّرؼ فإف، ككل مستوى اؼبدرسة على النظر بوجهات يتعلق فيما أما
  الدمج. عملية يف اؼبتبعة اإلجراءات ربسُت وعلى الدمج برنامج فعالية اغبكم على

 اؼبعلم أعباء زيادة إىل يؤدي العادي يف الصف السمعية اإلعاقة ذوي الطلبة التحاؽ ،أف سبق فبا يبلحظ
 تقدير،و  اؼبعلمُت بالتدريب لتزويد ىامة قضية يُعد اؼبعلمُت نظر وجهات تقييم وبالتايل فإف .الصف داخل

 بنجاح. التحديات مواجهة على قدرهتم الداعمة لتطوير اػبدمات ،وتوفَت التدريبية احتياجاهتم
إىل  حاجة ىناؾ أف، (1993)ووالف وفرجسوف مُت ودراسة( ،1985) كنوؼ دراسة الدراسات ومنها تشَت

 قباحهم مدى حوؿ آرائهم عن سؤاؽبم الدمج متضمنة كبو واذباىاهتم اؼبعلمُت نظر لوجهات مستمر تقييم إجراء
 دؾبهم مت الذي للطلبة التعلم اؼببلئم فرص زيادة يف وإسهاماهتم،  مبلئم منهاج دبحتوى تزويد الطلبة يف فشلهم أو

 (3-2: 2009اغبسن ، سهى) .التقييم وإجراءات، الفريق ،وجهود الطلبة وانضباط
 النظريات المفسرة لإلعاقة السمعية: .2

تقـو األذف اػبارجية جبمع اؼبوجات الصوتية وتوجيهها عرب القناة السمعية إىل طبلة األذف ،وعند اصطداـ 
اؼبوجات الصوتية بطبلة األذف تتولد اىتزازات يف الطبلة تؤثر على عظيمات األذف الثبلث يف األذف الوسطى 

يقـو السائل الذي بداخل األذف اػبارجية  وعند ئدفتحركها ،األمر الذي يؤدي إىل اىتزاز النافذة البيضاوية 
بتوصيل ىذه االىتزازات إىل قوقعة األذف الداخلية اليت ربتوي على آالؼ من اػببليا الشعرية الصغَتة ،تقـو اػببليا 

عصبية خبلؿ العصب السمعي إىل مركز الشعرية بتحويل اغبركة اؼبوجبة للسائل الذي بداخل القوقعة إىل نبضات 
  لدماغ والذي بداخلو تتم ترصبة النبضات العصبية إىل أصوات يبكن للدماغ فهمها.السمع يف ا

وعند حدوث أي خلل يف ىذه اؼبناطق يعذر حدوث عملية السمع ،ومن مث تنبثق نظريات االعاقة السمعية 
 يف اطار كيفية حدوث السمع ،ويتضح ذلك من خبلؿ:

 أكال : نظرية التواتر:
كسماعة اؽباتف إذ أف ىناؾ تواترا قدره عشرة آالؼ دورة يف الثانية ،ومن مث فإف تدور حوؿ عمل األذف   

الدماغ وبناء على ذلك تكوف  ذلك هبعل العصب السمعي وبمل عشرة آالؼ إثارة يف الثانية لكي ينقلها إىل
لى األلياؼ العصبية ثارات العصبية اليت تصل للدماغ أما بالنسبة للشدة فيتوقف ذلك عاغبده متوقفة على تواتر اال

 اؼبستثارة.
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 ثانيا : نظرية الفرؽ:
ويراد هبذه النظرية أف األلياؼ العصبية تعمل يف الفرؽ إذ أف ىناؾ فرقا ـبتلفا يف الشدة ويتم بذلك  

لبلستشارة أكرب  قابليتواستجابة للمثَتات اػبارجية ومن مت فإف فريقا من االلياؼ بعمل يف شدة معينة وفريقا آخر 
دث يف كل دفعة أما بالنسبة للحده غَته ،إذ أف الشدة تعلل بازدياد عمق اإلثارة ولذا فإف مزيدا من اإلثارة وب من

)عبد اجمليد . فهي متوقفة على عدد مرات فاعلية الفرؽ من األلياؼ وليس على عدد مرات فاعلية األلياؼ الفردية
 (13: 1997عبد الرحيم ،

 ثالثا :نظرية المكاف:
إىل كوف أف ألياؼ الغشاء القاعدي اؼبوجود بُت القناة الغشائية والقناة القوقعية يف ذه النظرية تشَت ى 

هتتز للتوترات اػبارجية مثل أوتار البيانو أو اعبيتار ومن مت تفًتض ىذه النظرية أف كل منطقة من مناطق األذف 
ومن مت يفًتض منطقة معينة ضيقة من الغشاء القاعدي تكوف متناغمة بصورة خاصة مع تواتر اىتزازي معُت 

الغشاء القاعدي تستجيب بشكل كبَت بالنسبة لتواتر معُت على الرغم من أف األجزاء األخرى تستشار أيضا 
ولكن ليس بنفس الدرجة ،فاألصوات ذات الطبقة اؼبرتفعة تسبب صدى يف أماكن أكثر قربا بالتبعية إىل اػبرؽ 

يف جزء من الغشاء القاعدي للخبليا الشعرية من األجزاء اجملاورة من عضو اغبلزوين ومن مث هتتز الذبذبات 
تسري عرب اعبزء القوقعي من العصب السمعي يف اؼبخ. )رجب  "كوريت" األمر الذي هبعلها تشع ومضات عصبية

 (71: 1993علي ،
 رابعا :نظرية االندفاع /االستقباؿ الصوتي:

و الًتددات الناذبة عن اؼبثَتات الصوتية بسبلسة ومرونة يف اجملرى ىذه النظرية توحي عند مرور الذبذبات أ 
الطبيعي للمجاؿ السمعي ربدث تلك اؼبوجات الصوتية عملية السمع من خبلؿ استقباؽبا يف األذف اػبارجية 

لتمر وتصل إىل األذف الداخلية فالعصب السمعي الذي بتجميعها وتكبَتىا وتنقيتها وبثها يف األذف الوسطى 
نقلها إىل اؼبركز السمعي يف اؼبخ ،وتكمن أنبية ىذه النظرية يف اهبابية عمل كل أعضاء  السمع والذي يتم يف ي

إطاره مرور اؼبوجات الصوتية واليت تًتجم يف مرحلتها األخَتة إىل رموز ودالالت ظبعية يف اؼبخ ويعطي ذلك 
 االنطباع بالتلقي واالستجابة للمثَتات الصوتية السمعية.

 خامسا : نظرية االحجاـ / التعطل الصوتي:
تشَت ىذه النظرية من خبلؿ تعطل اؼبوجات الصوتية عن التجمع أو االستقباؿ سواء يف األذف اػبارجية  

الوسطى  باألذف ة فنجد توقفها من خبلؿ وجود عطباحىت واف مت مرورىا او ادخاؽبا يف االذف الوسطى أو الداخلي
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شارات الصوتية او العجز يف حل شفرة و تلف يف العصب السمعي الناقل لئلالداخلية أأو حدوث عجز يف االذف 
 (72: 2000تلك التدفقات السمعية يف اؼبخ. )ؿبمد النويب ،

 مفهـو اإلعاقة السمعية: .3
 على الفرد قدرة من تقلل أو بوظائفو الفرد عند السمعي اعبهاز يقـو أف دوف ربوؿ اليت اؼبشكبلت تلك ىي

 .اؼبختلفة األصوات ظباع
 يبكن تعريف اإلعاقة السمعية وفق ثبلثة أبعاد:

 .العمر عند وقوع اإلعاقة 
 .مدى اغبرماف من حاسة السمع 
 .(13: 2010)عبد الرضبن بن عبيد البويب ، نوعية اإلعاقة السمعية 

 حثُت يف عدة زبصصات علمية طبية ،عاقة السمعية ؿبور اىتماـ العديد من البالطاؼبا كانت والزلت اإل
نفسية ، لسانية تربوية واجتماعية ،حيث تعددت التعاريف اؼبتعلقة باإلعاقة السمعية وتنوعت حسب تصنيفاهتا 

 وباختبلؼ أنواعها لكن معظمها يتفق يف ؿبتواىا ومضموهنا.
ء اؼبعوقُت ظبعيا يضم لفظ "اؼبعوقوف ظبعيا" كل من فئيت الصم وضعاؼ السمع حيث يبكن تصنيف ىؤال

وفقا لدرجة ونوع اإلصابة وسن اإلصابة وسبب اإلصابة ،ولقد وردت تعاريف ومفاىيم كثَتة حوؿ اإلعاقة 
السمعية أو الصمم حيث يعرفو "اؼبعجم الطيب " بأنو البفاض أو انعداـ السمع وىو إعاقة شائعة راجعة إىل أحد 

سب "ؾبدي عزيز ابراىيم" وجود مشكبلت ربوؿ دوف أف يقـو أعضاء اعبهاز السمعي ،وتعٍت اإلعاقة السمعية ح
األصوات اؼبختلفة ،وتًتاوح اإلعاقة اعبهاز السمعي عند الفرد بوظائفو الكاملة أو تقلل من قدرة الفرد على ظباع  

ا السمعية يف شدهتا من الدرجات البسيطة اليت ينتج عنها ضعف ظبعي اىل الدرجات الشديدة جدا واليت ينتج عنه
 صمم.

 كما تعرض عدة تعاريف لئلعاقة السمعية من أنبها:
 ريف قواميس اللغة العربية للصّم: اتع 
 (26: 1985صمما )ذىب ظبعو(. )عواطف حسانُت ، والوجيز الوسيطُت باؼبعجمُت لغويا الصم رؼيع
 ةالطبيك  جتماعيةالتعاريف النفسية كاال: 

 عاقة اليت تعتمد على شدة الفقداف السمعي عند الفرد ويقاس بالديسيباؿ.اإلعاقة السمعية ىي تلك اإل
 األذف خبلؿ من الكبلـ فهم ويعيق وأكثر ديسبل 70 من ظبعي فقداف لديو الذي الطفل ىوالطفل االصم 
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 (Moores,1996 :30 ) .الطبية السماعة استعماؿ بدوف أو باستعماؿ وحدىا
 "السبب أو كانت الدرجة مهما للسمع ثنائي أو موحد البفاض " بأنو الصمم يعرؼ الطيب اؼبعجم يف

(Padonard ;Boumeref ; 1973 : p 1301) .  
 درجة إىل( الوالدة من) السمع حاسة من حـر الذي ذلك بأنو الطبية الناحية من األصم الشخص يعرؼ

 تعلم قبل السمعية القدرة فقد الذي ىو أو، السمعية اؼبعينات بدوف أو مع السمع مستحيل اؼبنطوؽ الكبلـ ذبعل
 أف يبكنو الشخص أف ومع، بسرعة فقدت التعلم أثار أف لدرجة الكبلـ تعلم أف دبجرد فقدىا الذي أو الكبلـ
 مل إف أصما يعترب، واالجتماعية والًتبوية النفسية الناحية من أنو ،إال لصرخة ،ويستجيب الطبل ضربات يدرؾ

 (93: 2001، حبلوةالسيد ؿبمد)  .الكبلـ فهم يستطيع
 اكتساب يستطيع مل ذاؽب ،ونتيجة السمع على قدرتو وفقد يسمع ال الذي الطفل ىو األصم فالطفل

 : 2000، عيسى السيد ماجدة). اللغة وفهم الكبلـ على القدرة لديو تصبح ال ،حبيث طبيعي بشكل اللغة
18) 

 قبل اففقد ،أو والدتو منذ السمع حاسة من الطفل حرماف يف تتسبب اليت اإلعاقة ىي الطيب اؼبنظور من
 (44: 2009)عطيو عطيو ؿبمد ، .بسرعة فقدت قد التعلم آثار أف لدرجة الكبلـ تعلم بعد ،أو الكبلـ تعلم

 أهنا لدرجة ملحوظة بصورة السمع حاسة تعريف أو نقص بأنو (1987)الصم "األشوؿ عادؿ" يعرؼ
 واللغة.  الكبلـ تعلم يف األساسية الوسيلة تكوف ال السمع حاسة أف قبد بالتايل السمعية و الوظيفة تعوؽ أو سبنع

 السمع فقد تصل نسبة حبيث ظبعية بعاىات الشخص إصابة بأنو (1977) "بدوي زكي أضبد "يعرؼ
 الدين عبلء و اغبميد عبد جابر يعرؼ و العادية اغبياة ألغراض ظبعهم حباسة الصم ينتفع ال و % 50 حوايل إىل

 .السمع غباسة الكامل الفقداف أو الكلي أو اعبزئي الغياب بأنو الصم( 1993) كفايف
 العادي اؼبدى األصوات خبلؿ ظباع على ؿبدودة قدرة ىو بأنو الصمم (1998) "دسوقي كماؿ يعرؼ" كما

)عواطف  .اؼبرتفع الًتدد تكوف صمم العادي الكبلـ يف فقط العالية للذبذبات صمم شبة كاف فإذا ، للسمع
 (26: 1985حسانُت ،

 حاسة من حـر الذي الطفل ذلك بأنو الطبية الناحية من الصم (1965) "فهمي" مصطفى يعرؼ
 الكبلـ تعلم أف دبجرد فقدىا الذي ىو أو الكبلـ تعلم قبل السمعية القدرة فقد الذي ىو أو ، والدتو منذ السمع
 .بسرعة فقدت التعلم آثار أف لدرجة
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 وظيفتها أداء على قادرة غَت السمع حاسة لديهم الذين األطفاؿ بأهنم الصم( 1979" )غَت غوال" عرؼ 
 (krik ,1993 :308). اغبياة يف العادية

 من يغَت السمع يف عجز من يعاين الذي الطفل ىو البيولوجية الناحية من األصم الطفل "بيكر" عرؼ كذلك
 (93: 1992)بيلة رشاد ،. العادية الطفل خبربات قورنت ما إذا خرباتو مستوى من يقلل و سلوكو أمباط
 :التعريف الوظيفي 

عاقة اكبراؼ نطوقة ولذلك فهو يعرب أف ىذه اإليركز ىذا التعريف على مدى العجز السمعي يف فهم اللغة اؼب
 (8: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ، يف السمع وبد من قدرة الفرد على التواصل السمعي اللفظي.

التعريف الوظيفي على مدى تأثَت الفقداف السمعي على ادراؾ وفهم اللغة اؼبنطوقة ،واستنادا لذلك يعتمد 
فاإلعاقة السمعية تعٍت اكبرافا يف السمع ربد من القدرة على التواصل السمعي اللفظي ،وشدهتا إمبا ىي نتاج لشدة 

معاعبتو ع ،والعمر عند الفقداف السمعي و الضعف يف السمع وتفاعلو مع عوامل أخرى مثل العمر عند فقداف السم
الذي أدى إىل حدوث فقداف السمع  حدوث الفقداف السمعي ،ونوع االضطراب استغرقتهاواؼبدة الزمنية اليت 

 . وفاعلية أدوات التضخيم ،واػبدمات التأىيلية اؼبقدمة ،والعوامل االسرية والقدرات التعويضية او التكيفية
 (8س :-)أطفاؿ اػبليج ذوي االحتياجات اػباصة ،ب

 :التعريف التربوم 
عاقة السمعية ىي تلك اإلعاقة اليت تؤثر على أداة الفرد الًتبوي ،بالرغم من موضوعية ىذا التعريف إال أنو اإل

وال حاجزا كبَتا  قاال يتوافق مع ما ىو موجود يف وقتنا اغبايل ،فاإلعاقة عموما واإلعاقة السمعية خاصة مل تعد عائ
 دؾبهم يف اجملتمع.الت العلمية من خبلؿ قدراهتم وكفاءهتم يف شىت اجملا بإثباتأمامهم ألهنم استطاعوا ذباوزىا 

 ستخدـ مصطلح اإلعاقة السمعية للداللة على األفراد الذين يعانوف من مشاكل ظبعية.تكما وردت تعارؼ كثَتة 
ويرى بأنو من الضروري السمعية إىل فئتُت نبا: الصم وضعاؼ السمع يقسم "ؾبدي عزيز ابراىيم" ذو اإلعاقة 

وضع حدود فارقة للتمييز بُت الفئتُت يف األغراض الًتبوية والقانونية ،فإذا كاف األطباء والعاملوف يف ؾباؿ القانوف 
وف يهتموف باألثر واإلدارة يؤكدوف على درجة الفقداف السمعي كمعيار أساسي للتفرقة بُت الفئتُت ،فإف الًتبوي

  (11-9: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ، الناتج عن اإلعاقة السمعية على تعلم الكبلـ. 
يشَت إىل تباين يف مستويات السمع اليت تًتاوح أما "سعيد حسٍت العزة" فَتى أف مفهـو اإلعاقة السمعية 

بُت الضعيف والبسيط فالشديد جدا ،وتصيب ىذه اإلعاقة الفرد خبلؿ مراحل مبوه اؼبختلفة وربرمو من ظباع 
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)سعيد حسٍت  ضعاؼ السمع والصم. الكبلـ اؼبنطوؽ مع أو بدوف استخداـ اؼبعينات السمعية وتشمل األفراد
 (65: 2002العزة ،

 ربل أف اؼبربُت يفضلوف ،فإف واللغة الكبلـ مبو وبُت السمع فقداف بُت العبلقة على الًتبوي اؼبنظور يركز
)عطيو عطيو ؿبمد  . اللغة تعلم بعد وما اللغة تعلم قبل ما مثبل اؼبكتسب الوالدي الصمم مصطلحات ؿبل

،2009 :45) 
 عليها يًتتب وقد الفرد على اؼبؤثرة اغبسية اإلعاقات أحد اهنبأ السمعية اإلعاقةف آخر تعريف حسب

 البيئية اؼبثَتات مع وتفاعلو واؼبهٍت التعليمي أدائو على يؤثر فبا اللغة واكتساب الكبلـ على القدرة فقداف
 (10: 2008)ايباف ؿبمد أضبد رشواف ،. السمع وضعاؼ البكم الصم وتشمل واالجتماعية

 أو الوالدة منذ سواء مكتسبة أو وراثية ألسباب السمع حاسة فقدوا الذين األطفاؿ ىماألطفاؿ الصم  
 فهو لذا العادية وبالطرؽ العاديُت أقرانو مع اغبياة خربات وتعلم الدراسة متابعة وبُت بينو وبوؿ الذي األمر ، بعدىا

 (30: 2008)طارؽ عبد الرؤوؼ عامر ،. اغبسي قصوره يناسب تأىيل إىل اغباجة أمس يف
 بشكل اللغة اكتساب يستطيعوا مل لذلك ونتيجة السمع علىرهتم قد وفقدوا يسمعوف ال الذين األطفاؿ أوىم

 (33: 2000)ماجدة السيد عبيد ،اللغة.  وفهم الكبلـ على القدرة لديهم تصبح ال حبيث طبيعي
 .نسبتها تقليل على العمل أجل من التدخل تستدعي ،اليت اؼبلحوظة اؼبشكبلت من السمعية اإلعاقة تعد

 (494: 1996األطفاؿ. )اؼبعتوؽ ، اؼبتحضرة ،والنامية ،وخاصة اجملتمعات تواجو اليت اؼبشكبلت من فهي
 تقلل أو، بوظائفو السمعي للفرد اعبهاز يقـو أف دوف ربوؿ اليت اؼبشكبلت لكت السمعية باإلعاقة يقصد

 ،واؼبتوسطة البسيطة الدرجات بُت شدهتا يف السمعية اإلعاقة وتراوح، اؼبختلفة األصوات ظباع على الفرد قدرة من
 (595: 2003صمم. )السرطاوي ، عنها ينتج ،واليت جداً  الشديدة الدرجة ظبعي إىل ضعف عنها ينتج اليت

 أو كل يف اؼبثارة األصوات استقباؿ من الفرد يبنع الذي اغبسي العجز أهنا على أيضا السمعية اإلعاقة تعرؼ
  Tovan, 1995)أشكاؽبا.     ) معظم
 العلماء كالمختصين في الصمم: تعاريف بعض 

 مرحلة يف و منذ والدهتم شديدة بدرجة للسمع الفاقدوف األطفاؿ ىؤالء بأهنم الصم ( 1973" )داف" يعرؼ
 . اللغوي للحديث التلقائي النمو عن يعوقهم وىذا ( أعواـ ثبلثة أو عامُت سن قبل  )اللغة تعلم قبل أو تعلم

 (26: 1985، )عواطف حسانُت
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 تصنيفات اإلعاقة السمعية: .4

أو  الكبلـ ،فأي خلل وإنتاجيعترب وجود اعبهاز السمعي سليم من أحد الشروط األساسية الكتساب اللغة 
ىذه اإلصابة أنواعا ـبتلفة  وتتخذاصابة يف أحد أعضاء اعبهاز السمعي فهي تعيق الفرد عن التواصل مع الغَت 

 وىذا حسب اؼبعايَت التصنيفية ،منها:

 . موقع اإلصابة 
 .شدة أو درجة اإلصابة 
 .(434: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ، العمر عند اإلصابة 

 عادية دراسة كلي ففي ، سلوكية و فيزيولوجية تشروبية أسس على ترتكز معقدة ظاىرة الصممكما أف 
 اليت العوامل أىم ،ومن العبلجية اإلمكانيات و الكفالة تتوقف عليو ألف الصم نوع وبدد أف البد األصم للطفل
 :ىي الصم تصنيف يف عموما عليها تعتمد
 الصمم درجة. 
 الصمم موضع. 
 الصمم ظهور تاريخ ( V. Benoît 2000 :91) .  

 وعلى ىذا األساس يبكننا تصنيف اإلعاقة السمعية إىل:
 حسب العمر الذم حدثت فيو اإلعاقة السمعية: تصنيف . أ

يعد التصنيف وفقا للسن الذي حدت فيو اإلصابة من اؼبتغَتات اؼبهمة يف ربديد أثار الناصبة عن اإلعاقة 
السمعية ويف ربديد التطبيقات الًتبوية اؼبتعلقة هبا ،فالطفل الذي يصاب بالصمم منذ الوالدة ال تتاح لو فرصة 

 ألصوات اؼبختلفة يف البيئة.التعويض ػبربة ا
أما الطفل الذي حدثت لو اإلصابة عند عمر سنتُت أو ثىبلث سنوات تكوف لو خربة سابقة لؤلصوات وتعلم 

وال ينطبق على اإلعاقة الكبلـ وىذا ما هبعل إمكاناتو واحتياجاتو يف ؾباؿ تعلم التواصل ـبتلفة عن اغبالة األوىل 
 (436: 2002ابراىيم ،)ؾبدي عزيز السمعية البسيطة. 
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 :)صمم ماقبل تعلم اللغة )صمم ما قبل اللغوم 
 ة،اللغ اكتساب قبل السمعية قدرهتم الذين فقدوا ظبعياً  اؼبعاقُت من الفئة تلك على التصنيف ىذا يطلق

 -منجود ،ب )ايباف السيد  .اللغة مل تسمع ألهنا الكبلـ على قدرهتا بعدـ الفئة ىذه ،وتتميز الثالثة سن قبل أي
 (5س :

منذ الوالدة ىو يف مرحلة سابقة على  يشَت الصمم ما قبل اللغوي اىل حاالت ضعف السمع اليت ربدث
تطور اللغة والكبلـ عند الطفل ويعتقد أف العتبة الفارقة ؽبذا النمط من الصمم وبدث يف سن ثبلث سنوات األوىل 

احملكية بالشكل الذي يساعده على بلـ ألنو مل يسمع اللغة ،ويف ىذه اغبالة تتأثر قدرة الطفل على النطق والك
 (237: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ،اكتساهبا وتعلمها. 

 لغة أو اؼبنطوقة واللغة الكبلـ تنمية قبل ظبعي فقدافيقصد هبذا الصمم حسب ىذه اؼبرحلة العمرية ب
 2005،يوسف )الًتكي .  ( مبكرة عمرية مرحلة يف مكتسبا أو والديا الصمم قد يكوف)الطفل عند  اإلشارة

:26) 
 :)صمم ما بعد تعلم اللغة )صمم بعد اللغوم  

 بعد بعضها أو كلها السمعية قدرهتم فقدوا الذين ظبعياً  اؼبعاقُت من الفئة تلك على التصنيف ىذا يطلق  
 الكبلـ على بقدرهتا الفئة ىذه وتعلمت وتتميز ظبعت ألهنا الكبلـ على بقدرهتا الفئة ىذه ،وتتميز اللغة اكتساب

 (5س : -)ايباف السيد منجود ،ب  .اللغة وتعلمت ظبعت ألهنا
يشَت صمم بعد اللغوي اىل حاالت الصمم اليت ربدث بعد اكتساب الطفل مهارة الكبلـ واللغة ويف ىذه 

 (238: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ،. اغبالة ال يتأثر النطق أو الكبلـ عند الطفل بشكل كبَت
 الطفل عند اؼبنطوقة واللغة الكبلـ تنمية بعد ظبعي فقدافيقصد هبذا الصمم حسب ىذه اؼبرحلة العمرية ب

 (26: 2005، يوسف . )الًتكي( متقدمة عمرية مرحلة يف تدرهبياً  وبدث د)ق
 بُت قوية العبلقة تعد ،إذ السمع فيو فقداف حصل الذي بالسن كبَتا اىتماما يولوف الًتبويوف أف فيو الشك وفبا
 واجو كلما طفللل مبكر وقت يف السمع فقداف حدث كلما حيث أف األساس ىي اللغة وتأخر السمع فقد

 قبل مصطلحاف الصمم ويطلقوف اإلطار ىذا يف حاظبا أمرا اللغة كتسابا  أف حيث اللغة يف مبو أكرب صعوبة
 اكتساب قبل الصمم بُت تفصل اليت الدرجةربديد  يف اػبرباء وىبتلف، اللغة اكتساب بعد والصمم اللغة اكتساب

 من عشر الثامن الشهر حوايل يف وبدث أف ينبغي ذلك أف بعضهم حيث يعتقد اللغة اكتساب بعد والصمم اللغة
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 الثاين الشهر يف وبدث أف هبب بكثَت مبكر سن يف يكوف أف هبب األمر ىذا أف آخروف يعتقد ،بينما الطفل عمر
 (27-26: 2008، وكوفماف ىاالىاف ) .الطفل عمر من عشر السادس أو عشر

ويشار إىل الصمم الذي يصيب األطفاؿ بعد سن اػبامسة ،أي بعد اكتساهبم اللغة والكبلـ حيث يوجد  
 اللغوية ،ولكنهم ال يستطعوف تنميتها إال بتوافر بيئات تربوية مناسبة لذلك. اؼبفرداتلديهم العديد من 

( تصنيف اإلعاقة السمعية على أساس الوقت أو 1999وأمَت القرشي )ويقسم كل من أضبد اللقاين  
 اؼبرحلة اليت حدث فيو فقداف السمع إىل نوعُت نبا:

  :الصمم الوالدم 
 ويوصف بو األفراد الذين ولدوا وىم مصابوف بالصمم.

 : الصمم العارض 
األفراد الذين ولدوا بقدرة ظبعية عادية ولكن مل تعد اغباسة السمعية لديهم تقـو بوظيفتها بسبب  ويوصف بو

 (27: 2009)ؿبمد النويب ؿبمد علي ، حدوث مرض أو إصابة.
 : االعاقة السمعية( أنواع) سب موقع اإلصابةتصنيف ح . ب

 عبلقة مباشرة بفيزيولوجية  السمع ، ألف لو يقـو ىذا التصنيف على ربديد اعبزء اؼبصاب من اعبهاز السمعي 
 وتقسم اإلعاقة السمعية وفقا لذلك إىل:

 ) الفقداف السمعي التوصيلي )الصمم اإلرسالي :(surdité de transmission ) 
بشكل طبيعي ينتج عن خلل يف االذف اػبارجية أو األذف الوسطى وبوؿ دوف وصوؿ اؼبوجات الصوتية 

إىل االذف الداخلية رغم سبلمتها وعليو هبد اؼبصاب صوبة يف ظبا االصوات اؼبنخفضة بينما يواجو صعوبة أقل يف 
ديسيبل ،ويف ىذه اغبالة ال تكوف  60ظباع االصوات اؼبرتفعة لذلك ال يتجاوز الفقداف السمعي الناتج عن 

ا إىل األذف الداخلية ومناطق السمع العليا اليت يبكنها ربليل مشكلة يف تفسَت االصوات وربليلها وإمبا يف ايصاؽب
 (13: 2002)سعيد حسٍت العزة ،وتفسَت االصوات. 

يف توصيل اؼبصاب بضعف أو فقداف الشخص عند السمعي االيصايل كما يبكن أف يكوف العجز 
وتتمركز اؼبشكلة يف األذف وينجم ذلك خلل يف طريقة توصيل الصوت اؼبسموع إىل العصب السمعي. ، الصوت

الوسطى او األذف اػبارجية مع بقاء االذف الداخلية سليمة ،وبالتايل تكوف اؼبشكلة يف توصيل األصوات وليس يف 
، ويبكن ؽبذه اغباالت معاعبتها طبيا أو جراحيا إذا توفرت الوسائل وعادة ما تنجم عن إصابة مرضية يف  ادراكها

 (14: 2010عبد الرضبن بن عبيد البويب ،)ولة. األذف الوسطى يف مرحلة الطف
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 )الفقداف السمعي الحس العصبي )الصمم اإلدراكي    :(Surdité de   
perception ) 

ينتج عن خلل يف األذف الداخلية أو العصب السمعي يف اؼبنطقة الواقعة مابُت األذف ومنطقة عنق اؼبخ مع 
الصوت تصل إىل األذف الداخلية فإف ربويلها إىل سبلمة األذف الوسطى واػبارجية فعلى الرغم من أف موجات 

يقع يف العصب السمعي فبل يتم نقلها إىل  شحنات كهربائية داخل القوقعة قد ال يتم على كبو مبلئم أو أف اػبلل
الدماغ بشكل تاـ وال يؤثر الفقداف السمعي اغبسي العصيب فقط على القدرة على ظباع األصوات بل على فهمها 

فاألصوات اؼبسموعة تتعرض إىل تشويو وبوؿ دوف فهمها دبعٌت ال تكوف اؼبشكلة يف توصيل الصوت بل يف ، أيضا
،ويف معظم األحياف يعاين اؼبصاب من عجز يف ظباع النغمات العالية ،رغم أف الصعوبة عملية ربليلو وتفسَته 

السمعية ناذبة عن الفقداف السمعي اغبسي عصيب تًتاوح يف الشدة بُت الدرجة البسيطة والشديدة جدا ،فإنو 
 (14: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ،ديسيبل .   70يبكن القوؿ أف حاالت الفقداف السمعي اليت تتجاوز 

 اإلرسالي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالصم موقع ( يوضح 05رقم ) شكػػػػػػػػػل
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خلل ناتج عن مشكلة يف األذف الداخلية وأحيانا يف العصب كما يكوف العجز السمعي اغبس العصيب 
السمعي اؼبوصل باؼبخ ،وضعف أو فقداف السمع اغبسي العصيب ينجم عن خلل يف قوقعة األذف أو اؼبسار العصيب 

 السمعي يف منطقة االذف الداخلية.
وتنجم عادة عن الضجيج والتقدـ يف  أمبا تتمثل يف ادراؾ األصواتىذه اؼبشكلة قد تكوف دائمة ،إذ 

السن ، وربتاج ىذه اغبالة لتأىل عن طريق ظباعات الطبية مساعدة ومعينات ظبية لتقوية االصوات ،أو قد يلـز 
 (14: 2010)عبد الرضبن بن عبيد البويب ، تدخل اعبراحي لزراعة معينات ظبعية داخلية يف حاالت معينة.

 
 
 
 قداف السمعي المختلط ) فقداف السمعي المزدكج(ف ( Surdité mixte): 

 .  هبمع ىذا النوع بُت اإلعاقة السمعية التوصيلية واإلعاقة السمعية اغبس عصبية
 (438: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ،

ضعف أو فقداف السمع نتيجة ضعف أو فقداف السمع التوصيلي مع ضعف أو فقداف السمع اغبسي 
العصيب ، ويتمثل يف قصور يف طريق التوصيل ومسار اغبس عصيب ،أي عجز عن توصيل األصوات وإدراكها ،وقد 

 (15: 2010عبد الرضبن بن عبيد البويب ،)    يلـز التدخل اعبراحي. 
 اؽبوائي التوصيل بُت فجوة كبَتة) والداخلية والوسطى اػبارجية األذف يصيب خلل عن عبارةكما أهنا 

 .الثبلثة األذف أجزاء خلل يف لوجود نتيجة ويكوف(الصوتية للموجات العظمي والتوصيل

 اإلدراكي الصمم موقع يبين( 06)  رقم شكل
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 : يف أو الدماغ جذع يف السمعية اؼبمرات يصيب خلل عن عبارة فقداف السمعي المركزم 
 (27: 2005،يوسف  الًتكي ) . الدماغ يف السمعية اؼبراكز

وبد الفقداف السمعي اؼبركزي يف حالة وجود خلل وبوؿ دوف ربويل الصوت من جذع الدماغ إىل اؼبنطقة 
ألوراـ أو وؿ عن السمع يف الدماغ ويعود سبب ىذه اإلصابة إىل االدماغ أو عندما يصاب اعبزء اؼبسئالسمعية يف 

 (439: 2002ؾبدي عزيز ابراىيم ،)  اعبلطات الدماغية أو عوامل والدية أو مكتسبة.
)عبد الرضبن  كما اف ىناؾ خلل يصيب اؼبراكز السمعية يف الدماغ وتكوف اؼبشكلة يف ادراؾ األصوات.

 ( 15: 2010بن عبيد البويب ،
 

 مزدكجالصمم ال موقع يبين( 07) رقم شكل
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 تصنيف حسب درجة اإلصابة )درجات العجز السمعي(: . ت
 للسمع اغبساسية خبلؿ قياس من السمعي الفقداف شدة التصنيف ىذا يبثل ( بالديسبلdécibels) 

 تدريج على الصفر درجة وتعترب للصوت  االرتفاع النسيب هبا يقاس اليت الوحدة تلك دبثابة يعد والذي
 ، وظباعها األصوات أضعف اكتشاؼ من عندىا الشخص العادي يتمكن اليت النقطة ىي الديسبل
 من معينة درجة عنده اؼبختلفة األصوات يسمع أف للشخص يبكن ال للديسبل متوايل رقم كل ويوضح

 (28: 2008)ىاالىاف وكوفماف ، .السمع فقد
 :كالتايل السمعي الفقداف شدة حسب السمعي الفقداف يصنف وبالتايل

 ديسيبل(.                40 – 25) مابُت ويكوف : جدا بسيط ظبعي فقداف 
 ديسيبل( 55 – 41) مابُت ويكوف :بسيط ظبعي قدافف 
 ديسيبل( 70 – 56) مابُت ويكوف : متوسط ظبعي فقداف 
 ديسيبل ( 90 – 71)   مابُت ويكوف : شديد ظبعي فقداف 
 فما فوؽ. ديسبل 91 من السمعي الفقداف درجة وتكوف:حاد ظبعي فقداف 

 (28: 2005 ،يوسف  الًتكي)
 يصنف B.I.A.P:مكتب الدويل للسمع والصوت" اإلعاقة السمعية حسب شدهتا أو درجتها ،إىل" 

 :سمع عادم أك قريب من العادم 
ديسيبل ،الطفل يف ىذه اغبالة ليس لديو صعوبة يف ادراؾ الكبلـ لكن يبكن أف  20تكوف العتبة السمعية أقل من 
 النطقية. تكوف لديو بعض االضطرابات

 عجز سمعي خفيف  :(La surdité légère )   
ديسيبل ،ىناؾ صعوبة يف إدراؾ أصوات الكبلـ كما اف الصوت الضعيف  40و 20ما بُت العتبة السمعية تكوف 

أو البعيد يكوف غَت مسموع إضافة إىل أف الطفل ال ينتبو ،لكن التأىيل والتجهيز السمعي يساعداف الطفل على 
 التعويض.

 عجز سمعي متوسط  :(La surdité moyenne ) 
ديسيبل هبب أف يكوف الصوت قويا نوعا ما حىت يدركو الطفل  70إىل  40كوف العتبة السمعية مابُت 

 كنتيجة ؽبذا العجز.بصفة مناسبة ،يف ىذه اغبالة عادة ما يظهر التأخر اللغوي واالضطرابات النطقية  
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 )عجز سمعي حاد )صمم حاد  ( La surdité sévère )  : 
  فإذاديسيبل ، ال يدرؾ الطفل إال الصوت القوي  90و  70العتبة السمعية يف ىذه اغبالة تًتاوح بُت 

 كاف الوسط العائلي منتبها يبكن اف تنمو لدى الطفل لغة أـ يصل إىل سن متأخر ويبقى دوف كبلـ.
 )عجز سمعي عميق )صمم عميق :(La surdité profonde )  

ديسيبل ،ىذا العجز يتطلب إعادة التأىيل مناسبة وغبل أصبح الطفل  90ن تكوف العتبة السمعية أكرب م
 ، فهو يف ىذه اغبالة ال يدرؾ إال الصوت القوي جدا والقريب من اذنيو. أبكما

 :الصمم الكلي 
 (439: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ، وىي حالة استثنائية  أين يكوف ىناؾ غياب كلي وتاـ غباسة السمع.

 للسمع  العاؼبي اؼبكتب ينصح (Bureau international d’audiophonologie) 
ىرتز الذي  2000 – 1000 – 500يف التوترات  السمعي الفقداف ؼبتوسط تبعا الصمم بتصنيف

 ربسو أحسن أذف.
 الخفيف الصمم :(La surdité légère ) 
 زبفي الصوتية العناصر بعض لكن مسموع العادي ديسيبل ، الكبلـ 40- 20بُت  تقع السمعية وعتبتو

 ووجود الكبلـ ظباع يف صعوبة من يعاين الطفل أف يعٍت ىذا وP ] و [ b ] ، [f ] بُت يفرؽ وال األصم عن
 عن عنو يكشف ما وغالبا ظاىرة غَت طويلة ؼبدة يبقى قد السمعي العجز من النوع وىذا ، بسيط ولفضي خلل
 صمم وجود إىل االنتباه اؼبتكررة اإلمبلئية األخطاء تلف قد مثبل اؼبدرسي الوسط ففي ، مؤخر ظبعي اختبار طريق
 وال ذكي غَت ، منتبو غَت بأنو الطفل على وبكم وهبذا ، الصوامت مابُت خلط لديو يكوف حيث ، الطفل لدى
 بيداغوجية طرؽ عليهم تطبق أف بدوف العادية األقساـ يف االستمرار للمصابُت يبكن الصم ويف ، العمل وبب

 .خاصة
 المتوسط الصمم (:(La surdité moyenne 

 :بدرجتُت ربديده يبكن
 decibel ديسيبل. 55 – 41 مابُت يًتاوح اؼبتوسط الفقداف : األكلى الدرجة    
 ديسيبل. 70 – 56 مابُت يًتاوح اؼبتوسط الفقداف : الثانية الدرجة    

 يسمع الطفل نتكلم وبالتايل كبن و إلينا بالنظر اؼبصاب جيدا فيفهم ، الصوت رفعنا إذا مسموع الكبلـ
 و الكبلـ عناصر من بروزا األكثر على يتعرؼ إال أف يستطيع ال فهو ، بينها فيما بصعوبة يبيز لكنو و األصوات
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 كلمات تكوف و ، اؼبؤخرة اؼبقاطع و البارزة اؼبقاطع لسماع أكثر قابلية ذبعلو ، اؼبفتوحة اؼبصوتات ذات اؼبقاطع
 تعليم متابعة من يعفى ال الطفل أف إال ، السمعي اعبهاز منافع فرغم ، مشتتة إال وال تظهر مدركة غَت الربط

 التعليم إذا كاف إال ، جيدة نتائج نأمل أف يبكن وال ، لو تصحح أف هبب اؼبضطربة األصوات أف خاص حيث
 إال السمعية األجهزة تسمح وال و بصرية ظبعية بًتبية وبضا قد يكوف أقساـ يف دبعٌت ، متخصص وسط يف هبري
 أف يبكن وبالتايل ، كافية للغة معرفتو كانت إذا إال يفهم ال ، للكبلـ العادي االستماع وضعية يف الطفل جبعل
 .العادية االبتدائية باؼبدرسة لبللتحاؽ الكافية الشروط لتحقيق الروضة يف الطفل إدخاؿ و ، مبكر بتجهيز نأمل

V. Benoît ,2000 :91)) 
 أكالحاد  الشديد الصمم( La surdité sévère ): 
 ما ونادرا مدركة تكوف القوية الشدة ذات ،األصواتديسيبل  90 – 70 مابُت يكوف السمعي الفقداف

 لديهم اؼبصابُت أغلبية و القراءة الشفوية بفضل اللغوية العناصر بعض اكتساب من الصمم هبذا اؼبصاب يتمكن
 (V.Benoit ;2000.94). تربية أرطوفونية إىل كلهم وبتاجوف بالتايل و ذلك يف صعوبة

 العميق الصمم :(La surdité profonde ) 
 :درجات ثبلث يف حصره يبكن

 .dB100- - 91 مابُت يًتاوح اؼبتوسط الفقداف :األكلى الدرجة   

 .dB110- - 101 مابُت يًتاوح اؼبتوسط الفقداف :الثانية الدرجة    
 إال ، هنائيا مسموع غَت الكبلـ .dB 119- - 111 مابُت يًتاوح اؼبتوسط الفقداف :الثالثة الدرجة   

 .اؼبسموع ىو جدا العايل الضجيج
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 العضوم غير الصمم:  

 أو معزوال يكوف قد الصمم وىذا األصم استجابات الطفل قريب عم تشبو استجابات يبدوف األطفاؿ بعض
  (VICTOR FARENZI ;1974 :44).  عاديا يبقى لكن الصوت أخرى سلوكية باضطرابات مشًتكا

 التصنيف الطبي: . ث
خلل يف اعبهاز السمعي ،ويتضح ذلك   التصنيف الطيب على االضطراب السمعي نتيجة لعرض أو يرتكز ىذا

 كما ىو يف اعبدوؿ التايل:
 مستول االعاقة    السمعية فقداف السمع فقداف السمع مستول اإلعاقة السمعية
 يصل الفقداف السمعي فيو ما بين ضعيف سمعي طفيف

 ( ديسيبل26-54)
 ( ديسيبل40-26مابين )

 
 ( ديسيبل55-41مابين )

 ضعيف سمعي ضعيف
 

 ضعيف سمعي معتدؿ
يصل الفقداف السمعي فيو ما بين  ضعيف سمعي متوسط

 ( ديسيبل55-69)
 ( ديسيبل70-56)ما بين 

 
 ( ديسيبل91-70ما بين )

 ضعيف سمعي معتدؿ الشدة
 ضعيف سمعي شديد

تكوف درجة الفقداف السمعي فيو  ضعيف سمعي شديد
 ( ديسيبل89-70ما بين )

 ضعيف سمعي عميق ( ديسيبل91أكثر من )

كيصل الفقداف السمعي بو من  ضعيف سمعي عميق
 ( ديسيبل فأكثر90)

 سمعي تاـ فقداف ( ديسيبل100)

 
 (30: 2009)ؿبمد النويب ؿبمد علي ،

 بالديسيبل الصمم درجات يبين  (08) شكل رقم

 ( يوضح تصنيفات الفقدان السمعي تبعا لدرجة فقد السمع10جدول رقم  )
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 العوامل المسببة لإلعاقة السمعية : .5

قبل اؼبيبلد وما بعد اؼبيبلد ،ؽبذا تشمل  ا مامنهىناؾ عوامل كثَتة لفقداف السمع منها الوراثية ،اؼبكتسبة 
 ،مايلي : الصمم واإلعاقة السمعيةمسببات 

قد يكوف الصمم متوارثا ،من أحد الوالدين أو من أحد األقارب قد ولد اصما فهناؾ األسباب الوراثية: . أ
 (17: 2010)عبد الرضبن بن عبيد البويب ،   خطر كبَت من اف يولد ؽبما طفل أصم.

إلعاقة السمعية ذات اصوؿ جينية نتيجة النتقاؿ دبا اف السبب الوراثي تتدخل فيو العوامل اعبينية اليت ربدث ا
حالة من اغباالت اؼبرضية من الوالدين إىل اعبنُت عن طريق الوراثة ويتضمن ىذا النوع من الصمم الوراثي فقداف 
السمع بدرجة حادة ويكوف غَت قابل للعبلج ،وكذلك فإف ىذه اغباالت تكوف مزدوجة أي تصيب االذنُت 

عصبية يف نفس الوقت تسبب تلف اػببليا الشعرية القوقعية اػباصة بالسمع -عيوب جسميةوتتضمن  االثنُت معا
 أو اصابة العصب السمعي ،ويبكن ربديد بعض من ىذه العيوب يف :

  األطفاؿ الذين يولدوف بإعاقات ظبعية نتيجة للتكوين اػباطئ لعظاـ األذف الوسطى تكوف نتيجة لعوامل
 كوين الصحيح يبكن عبلجها بعمليات جراحية.وراثية إال أف حاالت عدـ الت

  تتضمن اعراضها اؼبتزامنة صغر حجم أذف الطفل واتساع الفم وخلل يف تكوين " تريتشر"زملة أعراض
 (111: 2001بدر الدين كماؿ عبده ،). اػبلقية يف عظاـ الوجووارذباع خلقي للذقن و العيوب  األسناف

 الصمم مسئوؿ عن األبوين أحد عند جُت وجود أو الكرموسومات يف خلل. 
 (62: 6002القريوتي ،) . الرايزيسيالعامل  توافق وعدم 

 

 أسباب أثناء الحمل: . ب

  كما توجد عوامل جنينية أخرى غَت وراثية ربدث أثناء اغبمل ،وتتضمن:

 .تسمم األـ اغبامل ،او حدوث نزيف قبل الوالدة 
 وصوؿ االكسجُت إىل مخ اعبنُت. الوالدة اؼببكرة ،او الوالدة اليت تطوؿ مدهتا وعدـ 
  (110: 2001)بدر الدين كماؿ عبده ،الغدة النكفية والزىري .  التخصيبالتهابات 
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  بأمراض ،مثل :اغبصبة األؼبانية ،استخداـ األـ لعقاقَت ضارة باعبهاز السمعي أثناء اغبمل،اصابة األـ 
 اؼبضادات اغبيوية ذات أعراض جانبية خطَتة اليت ربطم األذف الداخلية.

  االمراض اؼبعدية واؼبزمنة وأمراض الطفولة ،مثل :التهاب السحايا ،اغبصبة ،النكاؼ ،التهابات األذف
 (17: 2010، )عبد الرضبن بن عبيد البويبعادة أثناء الطفولة وردبا الحق.  عاقة ظبعيةإلاؼبزمنة قد تؤدي 

 متنقلة ميكروبية جرثومية  معدية أسباب ( Les causes infectieuses microbiennes) مثل
  .حاليا الوجود نادر وىو Syphilis )) السفيليس

 طفيلية أسباب( (Les causes parasitaires ،بعد األـ طرؼ من ؿبمولة التكسوببلزموس مثل 
 ( .N.sillamy ; 1980 : 1150 ).  .اغبمل من األوىل أسابيع ستة

 :أك بعدىا مباشرة الوالدة أسباب أثناء . ت
 .الكدمات أثناء الوالدة 
 .الوالدة العسَتة 
 . معينات الوالدة 
  اصابة الرأس أو األذف أثناء الوالدة . ة أو أثناء مبوه على قوقعة االذف ،سقوط الطفل خبلؿ الوالدة مباشر 
 .حوادث اؼبرور أو اغبروؽ 
 (17: 2010عبد الرضبن بن عبيد البويب ،) يطلق عليو ثقل السمع. التقدـ يف السن أو ما 
 :بعدىا أك الطفولة مرحلة خالؿ . ث
 األذف عرب ،أو عرب السحايا وسبر الدـ يف اؼبنتشرة البكتَتيا تسببها اليت بالعدوى الداخلية األذف إصابة 

  ا.هب لتحد اغبسية العناصر إىل الوسطى
 09 دبثل الطفل .عند اؼبكتسب الصمم حاالت بعض على مسئولة تعترب الدماغية السحايا التهابات % 

 الصمم ىذا حاالت من
 الصغَت والشاب الطفل تصيب خاصة خاصة جرثومة بسبب األذف لعاب غدة التهاب و ىو  نكاؼال 

 (BOUTON ;1976 :235) .اعبانب وأحادي إدراكي يكوف قد صمم لو وتسبب
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 سمعيا: ينؿ المعاقاطفمظاىر النمو عند األ .6

 على سلبا فبا يؤثر الطفل لدى النمو جوانب ـبتلف على التأثَتات من ؾبموعة السمع فقداف عن ينتج
 و اآلخرين مع بالتواصل وكذا و التعلم باالكتساب عبلقة ؽبا اليت السلوكيات و القدرات و الوظائف ؾبموعة
 من ؾبموعة اؼبتأخرة الطفولة مرحلة يف ظبعيا اؼبعوؽ مبو الطفل ظبات أىم ،ومن االجتماعية العبلقات تكوين
 :من كل ىو اغبالية الدراسة يف يهم وما مبو الشخصية دراسة زبدـ اليت األبعاد
إف اؼببدأ أساسي يف تربية الطفل ومبوه يتمثل يف احملافظة على صحتو أعلى مستوى من النمو الجسمي: . أ

الكفاءة ،فصحة الطفل تكمن يف ظبعو فحينما يصرخ الطفل األصم يشعر حبركات العضلية ولكنو ال 
يستطيع أف يسمع الصوت الذي وبدثو ،فإنو يفتقد نوعا مهما من اؼبثَتات والشعور باألماف إذ أنو ال 
يوجد اختبلؼ واضح يف النمو اعبسمي بُت الطفل األصم والطفل العادي من ناحية السمع خاصة 

 يتسم الصم يف النواحي اعبسمية بػػػػػػ:،ولذلك 
 . اإلتياف بأوضاع جسمية خاطئة 
 .تأخر النمو اغبركي لديهم مقارنة بالعاديُت 
 دىم.وبتاجوف لتعلم طرؽ بديلة للتواصل حىت يتطور النمو اغبركي عن 
 .قلة اللياقة البدنية لديهم 

كما هبب التغلب على اآلثار السلبية لئلعاقة السمعية على النمو اعبسمي منذ البداية بالتدريب اغبركي  
الصوتية  اغبباؿاؼبوجو واؼبتواصل لدى الطفل اػباص باألعضاء اؼبتعلقة جبهاز الكبلـ والسمع كالصدر واغبلق و 

 واغبركي ؽبا.ء النطق بنوع من الركود يؤدي إىل اختبلؼ النمو اعبسمي والفم وذلك حىت ال تصاب أعضا
أف عملية التعطيل يف اعبهاز السمعي وعدـ دخوؿ وخروج الصوت يف اعبهاز السمي قد يؤدي بدوره اىل ويتضح 

ومن مت مشكبلت باعبهاز التنفسي نتيجة لعدـ تلقائية حركة اؽبواء يف اعبهاز السمعي وتعطل جهاز النطق لديو 
واؼبباشرة للمثَت  عدـ وجود  انتباه لؤلفعاؿ واؼبؤثرات الصوتية وبالتايل فإنو قد يفتقد االستجابة التلقائية الطبيعية

 (24-23س :-)ؿبمد النويب ،ب الصويت وبالتايل يتسم بقدرة أقل من تلك اليت لدى عادي السمع .
ويتم ذلك عن طريق االنشطة ناء جسم الطفل ،لتنمية ىذا اعبانب أنبية  كربى إذ أنو يتيح الفرصة لب

 والرياضة اؼبتنوعة اليت يقـو هبا الطفل ،وىي تؤدي إىل تكوين وتنمية العضبلت وكذلك أعضاء اعبسم اؼبختلفة. 
 (45: 1999)الوكيل واؼبفيت ،
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السمعية بينما قبد رأيا أخر ينحاز إىل مبدأ وجود تأثَت واضح لئلعاقة السمعية على الطفل ذي اإلعاقة 
د يبكن مبلحظتها يف النواحي ،الذي يوصف بأنو شخص غَت عادي بكل تأكيد ،إذ أف اكبرافاتو عن اؼبعتا

 (120: 1979اعبسمية. )ـبتار ضبزة ،
 من متطلبات الًتبوية للنمو اعبسمي لذوي اإلعاقة السمعية:

 .العمل على استغبلؿ اغبواس يف العملية التعليمية 
 يمية اغبديثة.استخداـ األجهزة التعل 
 .التدريب السمعي للمحافظة على البقايا السمعية لدى الطفل وتقويتها واستغبلؽبا 
 .التدريب على استعماؿ األصوات بنغمات متفاوتة 

 يتسم ذوي اإلعاقة السمعية يف النواحي اعبسمية بػػػ :
 .اتياف بأوضاع جسمية خاطئة 
 .تأخر النمو اغبركي لديهم مقارنة مع العاديُت 
 تاجوف إىل طرؽ بديلة للتواصل.وب 
 ، (121: 2009قلة اللياقة البدنية لديهم. )ؿبمد النويب ؿبمد علي 
إف النمو اللغوي لدى األصم يعتمد على طبيعة العبلقة بُت اللغة والكبلـ ويتضح ىذا من النمو اللغوم: . ب

 خبلؿ:
القصور يف اللغة والكبلـ اغبادث لدى الصم هبعل ىناؾ صعوبة يف ترصبة األفكار واؼبشاعر إىل عبارات 

عن ذلك من خبلؿ وكلمات مفهومة ومدركة فاألصم يفكر أوال فيما يريد التعبَت عنو مث تبدأ األصابع يف التعبَت 
 اإلشارات اي أف :

  ولدى الصم إىل إشارات مرئية.األفكار تًتجم لدى العاديُت إىل ألفاظ مسموعة 
 .إف العاديُت وبصلوف على معلومات بواسطة األذف أـ الصم فيحصلوف عليها من خبلؿ العُت 

اف لغة اإلشارة ال يبكن اف تًتجم كل ما ىو منطوؽ كما اهنا ال تفهم بسرعة مثل الكبلـ واأليدي ال يبكن 
ف اخفاؽ الطفل األصم يف الكبلـ يف السن العادي أف تًتجم االشارات بسرعة األذف عند ظباع الصوت كما أ

وعدـ قدرتو على تفهم كبلـ اآلخر وانعداـ ذباوبو وسبييزه لؤلصوات هبعل ىذا الطفل يدخل اؼبدرسة دوف رصيد 
لغوي ويعتمد ذلك بصفة أساسية على تنبيو حواسو وتدريب أعضاء النطق لديو ولذا فإف فقداف السمع يؤثر ليس 

الكبلـ وىو  (Rythm)اللفظية ألصوات الكبلـ بل يغَت أيضا من القدرة على تعلم االيقاع  فقط على القدرة
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التعبَت الشفوي عن اللغة ويتوقف مبو كل عناصر اللغة على تغَتات النمو للجهاز العصيب اؼبركزي وإف من الطبيعي 
ويشوب كبلمو ضجيج  وإدراؾ بفهمإذا مل يسمع شخص ما اللغة اؼبنطوقة العادية فإنو ال يستطيع أف يتكلم 

ليل نوع بدائي سبيزه نغمات مشحونة باالنفعاالت ومن مث فإف طبيعة اللغة لدى األطفاؿ الصم تعتمد على رب
الء األطفاؿ وعددىا أثناء كتابتهم للغة احملصلة وحيث أف اللغة وسيلة لتفاعل االنساف األخطاء اليت يرتكبها ىؤ 

 (26-25س :-ؿبمد النويب ،ب) عن أفكاره ورغباتو وميولو.مع بيئتو اليت يعرب من خبلؽبا 
 إف تأثَت الضعف السمعي على تطور الكبلـ واللغة يتضمن :

 إف تطورىا عند األطفاؿ الذين يعانوف من الضعف السمعي بشكل أبطأ من اؼبعدؿ الطبيعي، اؼبفردات :
تعلم الكلمات اجملردة ،مثل :قبل ويبلحظ تعلمهم الكلمات اؼبادية ،مثل :قطعة وطبسة وأضبر أسهل من 

صعوبة يف معرفة وظائف الكلمات مثل أدوات التعريف وفهم الكلمات متعددة  ىؤالءوبعد ويظهر لدى 
 اؼبعاين .

  سهلة الًتكيب ،وهبدوف صعوبة اعبملة : بعض أطفاؿ ضعاؼ السمع يفهموف ويتكلموف اعبمل القصَتة
ؼببٍت للمجهوؿ ،وكذلك ظباع أو النطق اواخر الكلمات فبا يف اعبمل اؼبعقدة يف تركيبها النحوي مثل ا
 يؤدي إىل سوء الفهم وعدـ وضوح الكبلـ.

 صوات الساكنة مثل: يصعب على األطفاؿ ضعاؼ السمع ظباع بعض األ النطق S ،F، T،K  وؽبذا،
وألهنم ال يسمعوف أصواهتم ال تظهر ىذه األصوات يف كبلمهم مع صعوبة فهم ما يقولوف اآلخروف ؽبم 

 بشكل واضح فقد يتكلموف بدرجة صوتية او بسرعة أو نربة صوتية غَت مبلئمة.
مث إف النمو اللغوي لدى االصم يعتمد على طبيعة العبلقة بُت اللغة والكبلـ ،فالقصور اغبادث يف اللغة لدى 

عبد الرضبن بن عبيد ) ات مفهومة ومدركة.الصم هبعل ىناؾ صعوبة يف ترصبة االفكار واؼبشاعر إىل عبارات وكلم
 (20: 2010البويب ،

كما اف النمو اللغوي يعد مظهرا من مظاىر النمو العقلي ،كما يعد يف نفس الوقت عامبل مهما من 
العوامل اليت تساعد على النمو العقلي ،فاللغة أداة ىامة من ادوات التفكَت ،وكذلك يساعد اؼبنهج على لغة 

حصيلتو يف الكلمات والتعبَت فتزداد قدراتو على اغبصوؿ على اؼبعلومات وعلى فهم الًتاث الطفل وزيادة 
االجتماعي والتفاعل معو ،فاللغة عند الطفل كما عند الكبار وسيلة فعالة يف الفهم والتواصل باجملتمع والتفاعل 

 (152: 1974ابراىيم ،) االجتماعي بوجو عاـ.
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العملية التعليمية إذ يعتمد التحصيل الدراسي على االستعماؿ الفعاؿ للغة ألهنا مادة فاللغة عنصر من عناصر 
وؿبتوى أي منهج ،وبقدر ما تكوف اللغة وؿبتوياهتا مفهومة وواضحة ومستمدة من القاموس اللغوي لؤلطفاؿ 

  (50-49: 2001.)الضبع ،الذين يوضع اؼبنهج ؽبم يكوف عامبل مؤثرا يف ربقيق أىداؼ 
 : النمو العقلي . ت
اؼبقصود بو  تنمية قدرة الطفل على التفكَت العلمي ،حبيث يصبح قادرا على الربط بُت الظواىر واستخبلص  

 األحكاـ والقوانُت ،كما يصبح قادرا على حل اؼبشكبلت اليت تواجهو وعلى اػبلق واالبتكار يف ؾباؿ زبصصو.
 (45: 1999)الوكيل واؼبفيت ،

ة على النمو العقلي من خبلؿ انعكاسو على الذكاء والقدرات العقلية ،إذ يكوف األصم تظهر اإلعاقة السمعي
متأخرا حبوايل عامُت ويرجع ذلك إما لظروؼ بيئية أو أسباب عضوية ،وعند مقارنة اطفل األصم بالطفل العادي 

لية العامة بينهم نتيجة اؼبعاىف ظبعيا من حيث القدرات العقلية العامة وجدت فروؽ وجدت فروؽ يف القدرات العق
اغبرماف من اؼبثَتات واػبربات اؼبتاحة ،واف استجابة الطفل االصم الختبارات الذكاء واليت تتفق من نوع اعاقتو ال 

ثر على العلماء أف االصابة بالصمم ال تأ ىناؾ دراسات أجراىا بعضزبتلف عن استجابات الطفل العادي.
اعبانب العقلي لدى الطفل ،إذ أنو ال توجد فروؽ جوىرية بُت الطفل اؼبعاىف والطفل األصم يف القدرات العقلية، 

)عبد الرضبن بن وتؤكد اختبارات الذكاء أف معظم االطفاؿ الصم لديهم قدرات عقلية تفوؽ االطفاؿ العاديُت. 
 (23-22: 2010عبيد البويب :
 تناسق وعدـ عاداتو السلوكية يف أثر لو السمع حاسة من األصم حرماف ظ أفاؼببلح ومن اؼبعروؼ من

 ودراسات حبوث عدة خبلؿ من تبُت لكن ، اؽب وتقليده وإحساسو لؤلصوات إصداره يف التحكم ومدى حركاتو
 ال حيث العاديُت األطفاؿ كباقي الذكاء نسبة يف العاـ التوزيع لديهم نفس السمع وضعاؼ الصم األطفاؿ أف

 للطفل العقلي النشاط على آثارا يًتؾ السمعي اغبسي اغبرماف أف ،إال والذكاء بُت الصمم مباشرة عبلقة توجد
 الفهم إىل درجة ىذه يرجع ،وقد السوي قرينو مع بالقياس التعلم بطيء بأنو ظبعيا اؼبعاؽ يوصف ما حيث غالبا
 اؼبسائل حل يف أو والكتابة والكبلـ والقراءة االستماع صعوبات يف تظهر واليت واؼبكتوبة اؼبنطوقة اللغة واستخداـ

 .وحسية إدراكية إعاقة لوجود نتيجة الرياضية
عند  لتلك مشاهبة  الصم لؤلطفاؿ التفكَت عمليات أف " إىلFURTH  فَتث " توصل فلقد" 

 مكونا عنصرا ليستاللغة  أف " يفPIAGET بياجيو" نظرية الدراسة ىذه أكدت وقد العاديُت يف السمع ،
 (119 ،ص 2001 عبده، كماؿ الدين )بدر     . اؼبنطقي" للتفكَت
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 وأكدت أف الصم التعليمي لؤلطفاؿ اؿباجمل اؼبرتبطة الدراسات خلصت فلقد أخرى جهة ،ومن جهة من ىذا
 يبلغ جزئيا األصم ،بينما األقل على أربع سنوات إىل ثبلث من يًتاوح األصم للطفل التعليمي التأخر متوسط
 عبيد، السيد ماجدة) .اؼبرحلة لطفل األساسي اؼبستوى عنعامُت إىل  ونصف عاـ من التعليمي تأخره متوسط

2000  :315)   
 النمو االنفعالي: . ث

يعيش الطفل األصم يف قلق واضطراب انفعايل بسبب وجوده يف عامل صامت خاؿ من األصوات واللغة ،كما 
تربطو بالعامل اػبارجي ،وىو ؿبرـو من معاين األصوات اليت ترمز للحناف والعطف انو معزوؿ عن الرابطة اليت 

 ، ومن مت يتسم الطفل األصم باالضطراب النفسي واالنفعايل كمرجع لبلنطوائية. والتقدير
الطفولة باغبناف او عطف األمومة  يتم االشارة إىل جانب اخر وىو عدـ شعور الطفل األصم خبلؿ مرحلة 

 يسمع صوت امو بنغمات أثناء عنايتها بو ،لذلك فإف ىؤالء األطفاؿ يعانوف من االحباط بسبب كما انو ال
عن فقدىم لوسيلة االتصاؿ اؼبتمثلة يف اللغة نتيجة عدـ فهم االخرين ؽبم ،كما اف عدـ تعبَت الطفل األصم 

رئيسية يعرضو للقلق والصراع مشاعره بصدؽ وأمانة يف اؼبواقف اؼبختلفة ـ األشخاص اؼبختلفُت يف األسباب ال
 واالضطرابات النفسية.

كما أف قمع اؼبشاعر عن التعبَت يعمل على زيادة النزاعات العصبية ،ويؤدي بالطفل األصم بالنقص وخيبة 
 رف دبعاىف السمع ،كما أنو أكثر انطواءاألمل وعدـ الشعور ،ؽبذا ليس لديهم اتزاف عاطفي بدرجة كبَتة إذا ما ق

ومع ذلك نباؾ للسيطرة واإلسراؼ يف أحبلـ اليقظة ،ويتسم ببعض الصبلبة واالنقباض ،  وعزلة وأقل حبا
 تصرفات يتسموف هبا:

  يف معظم األحياف. اآلخرينذباىل مشاعر 
 .اؼببالغة والتشويش يف مفهـو الذات لديهم 
 .يعانوف من التوافق النفسي واالجتماعي 
 لتهم.الرغبة يف االشباع اؼبباشر غبا 
 .يتسموف باغبركة الزائدة وعدـ القدرة على ضبط النفس 
 .عدـ االستقرار االنفعايل 
 .تسيطر عليهم مشاعر القلق واالكتئاب بدرجة كبَتة 
 .(26-25: 2010)عبد الرضبن بن عبيد البويب :  يتسموف بتقلب اؼبزاج والسلبية بدرجة كبَتة 
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تنمية ىذا اعبانب والوصوؿ بالطفل إىل حالة من التوازف النفسي بعيدا عن التوتر وأف يكوف قادرا اؼبقصود بو 
 (47: 1999)الوكيل واؼبفيت ،على التحكم يف انفعاالتو والسيطرة على سلوكو.    

 النمو النفسي: . ج
 ووباوؿ اغبب الطفل ،ويبدى االنفعالية والعادات العواطف تتكوف" اؼبتأخرة الطفولة من اؼبرحلة ىذه خبلؿ

 النقد، ،ويقاـو اآلخرين مع واالنفعالية عبلقاتو االجتماعية وتتحسن اؼبرح ،ووبب الوسائل بكافة عليو اغبصوؿ
 دبظاىر الغَتة عن الطفل ويعرب، الشخصي سلوكو تقييم ويستطيع ويشعر باؼبسؤولية، اآلخرين نقض إىل يبيل بينما

 ىذه يف وتتغَت ـبتلفة بدرجات األطفاؿ ـباوؼ ،وتبلحظ الشعور ىذا لو يسبب فبا والترـب منها الضيق سلوكية
 واقتصاديا اجتماعيا وعدـ األمن االجتماعية والعبلقات اؼبدرسة من اػبوؼ: السابقة اؼبخاوؼ ؿبل لتحل اؼبرحلة
 الطفل ،أما ظبعيا السامل الطفل ىبص فيما ىذا،اإلحباط  مواقف يف وخاصة الغضب نوبات ف تشاىد ،وقد

 يف النمو أكرب اكبرافا يظهروف هتممنذ والد الصمم من يعانوف الذين األطفاؿ أف األحباث فلقد دلت األصم
 .اإلناث يف منو الذكور أكثر يف ذلك ،ويظهر النمو من فًتة بعد بالصمم يصابوف الذين أولئك عن االنفعايل

 (123: 2001)بدر الدين كماؿ عبده ،
 ؿبيطو مع الطبيعي التواصل من حرمانو ىو للطفل النفسي النمو على الصمم انعكاسات أىم فمن

 عدوانية سلوكات لديو تظهر كما اطمئنانو وعدـ بالقلق وبشعوره ذاتو حوؿ متمركز بأنو يعرؼ ولذا اػبارجي
 معظم أف" قولو يف"COLINمايراه "كوالف  ،وىذا ؾبتمعو مع والتوافق التكيف خبلؽبا من وباوؿ واندفاعية
 العامل من الصادرة اؼبثَتات وإدراؾ االستجابة لعدـ ظران، شديدين، وقلق خبوؼ يتميزوف ظبعيا اؼبعاقُت األطفاؿ

 .ة"اػبارجي ـبتلف األوضاع مع للتكيف هبم خاصة وسائل استعماؿ إىل يلجئوف ،وبالتايل اػبارجي
(DOMINIQUE COLIN,1996  :89) 

 النمو االنفعالي : . ح
اإلعاقة السمعية يف قلق واضطراب انفعايل بسبب وجوده يف عامل صامت خاؿ من  يعيش الطفل ذي 

األصوات واللغة ،كما أنو معزوؿ عن الرابطة اليت تربطو بالعامل اػبارجي ،وىو ؿبرـو من معاين األصوات اليت ترمز 
نو يبيل إىل العزلة للحناف والعطف والتقدير ،فبا يعمق مشاعر النقص والعجز لديو ،لذلك يؤكد "جرهبوري" أ

 (130: 1978واؽبروب من ربمل اؼبسؤولية. )لطفي بركات ،
 ومن مت يتسم الطفل ذي اإلعاقة السمعية النفسي واالنفعايل كمرجع لبلنطوائية.

 قاـ "كليمك" بتحديد أىم السمات اليت تنتج عن االصابة باإلعاقة كاأليت:
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 .الشعور الزائد بالنقص 
 .الشعور الزائد بالعجز 
 .عدـ الشعور باألمن 
 .عدـ االتزاف االنفعايل 
 (132: 1984السيد رمضاف ،ر السلوؾ االنفعايل. )سيادة مظاى 

 سموف ذوي اإلعاقة السمعية يف ىذا اجملاؿ بكوهنم :ي
 .يتجاىلوف مشاعر األخرين يف معظم األحياف 
 .اؼببالغة والتشويش يف مفهـو الذات لديهم 
  غباجاهتم.الرغبة يف االشباع اؼبباشر 
 .(132: 2009)ؿبمد النويب ؿبمد علي ، لديهم السلبية بدرجة مرتفعة واعبمود وتقلب اؼبزاج 

 النمو االجتماعي: . خ
لذلك فهو غَت ناضج اجتماعيا بدرجة    يبيل الطفل من ذي اإلعاقة السمعية إىل االنسحاب من اجملتمع 

لوكية لديو كالعدواف،كما أف التكيف كافية ، وذلك بسبب عاىتو اغبسية باالضافة لوجود مشكبلت س
 (133: 1986االجتماعي لديو غَت واضح اؼبعامل. )ؿبمد عبد اؼبؤمن ،

أف الطفل ذي االعاقة السمعية يف اؼبدارس اؼبشًتكة لذوي االعاقة السمعية وعاديُت السمع  يبُت "بيًتسوف"
 (113: 1998معا يبيل اىل اللعب مع زميلو من كلتا الطرفُت. )عمرو رفعت ،

 ومن متطلبات النمو االجتماعي الًتبوي:
  ربقيق مبو التوازف االنفعايل.من حوؽبم الذي يساعد على دور كبَت يف وبتاجوف اىل الشعور بالتقبل 
 .عدـ التدخل اؼبتعسف يف اختيار اجملاؿ اؼبهٍت الذي سيحقق هبا مستقبلو 
 .التعوذ على ربمل اؼبسؤولية 
 .تشجيعو على تكوين عبلقات جديدة مع صباعة الرفقاء 
 .االستقبلؿ العاطفي 
 ذي يعيش فيو الفرد.تكوين قيم سلوكية تتفق والفكرة العلمية الصحيحة عن العامل اؼبتطور ال 

 يتسموف ذوي االعاقة السمعية يف اجملاؿ االجتماعي بكوهنم:
 .يعانوف من قصور بدرجة كبَتة يف اؼبهارات االجتماعية 
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 .أقل توافقا اجتماعيا من العاديُت 
 .أقل اؼباما ومعرفة بقواعد السلوؾ اؼبناسب 
 .اكثر ميبل للعزلة 
 .أقل ربمبل للمسؤولية 
 ن مع عدـ النضج االجتماعي.يعتمدوف على االخري 
 .يلجئوف اىل التبلمس اعبسدي للفت االنتباه لديهم 
 ، (136-134: 2009عدـ فهم األطفاؿ العاديُت. )ؿبمد النويب ؿبمد علي 
 مظاىر اإلعاقة السمعية: .7

 من اؼبؤشرات الدالة على وجود إعاقة ظبعية عند الطفل ،ما يلي:
 .خروج صديد من أذف اؼبريض 
  من أمل يف احدى أذنيو على شكل وخز أو غَته.شكوى اؼبريض 
 .معاناة اؼبريض من احتقاف اغبلق والرشح بشكل متكرر 
 .التهاب اللوزتُت اؼبتكرر ،والشكوى من أصوات يف الرأس 
 .التنفس من الفم 
 .صوت اؼبريض العايل جدا او اؼبنخفض جدا 
 .اصدار ألفاظ خاطئة بشدة 
 على طرؼ األذف وكأنو هبمع الصوت ،واغبرص  يدإمالة الرأس كبو مصدر الصوت ،ووضع ال

 على االقًتاب من مصدر الصوت.
 .يطلب من اآلخرين أصواهتم بشكل عايل وإعادة مكاؼبتهم وتوضيح ما يتحدثوف بو 
 .االرتباؾ والتوتر عند التحدث مع اآلخرين ،وىبجل عندما يتكلم 
 . ال يهتم دبا يهتم بو اآلخروف 
  اللفظية.ال يتبع التعليمات 
 .مراقبة زمبلئو قبل  البدء يف العمل الصفي 
 . ال يستطيع اقباز عملو يف أغلب األحياف 
 .أحيانا يسمع وأحيانا ال يسمع 
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 .(38: 2002اػبطيب صباؿ ،) إعطاء أجوبة ال عبلقة ؽبا باألسئلة اليت توجو إليو 
V. :سيكولوجية اإلعاقة السمعية 

 خصائص الطفل المعاؽ سمعيا: .1
 خصائص منها:يوجد عدة 

 الخصائص اللغوية : 
نظرا العتماد النمو اللغوي على السمع وتأثره بو فمن اؼبهم أف ندرس اآلثار اللغوية الناصبة عن القصور 

من أبرز اؼبشاكل اليت يعانوف منها السمعي إذ يعترب األطفاؿ بقصور ظبعي حاد أو شديد من اؼبهارات اللغوية 
 نتيجة لقصورىم .

من خبلؽبا ما أظباه باؼبرحلة اغبرجة واليت اقًتحها كمرحلة لتعلم اللغة وىذا  يثبتحجج  قدـ لينربج
االفًتاض يوصي بأف الكبلـ أو التحدث ىو وظيفة ناصبة عن تغَتات يف اعبهاز العصيب اؼبركزي حبيث ربدث يف 

غبرجة اليت يكوف الطفل فيها مراحل حرجة وخطرة من مبو الطفل فإذا مل يتم اكتساب اللغة من خبلؿ مدة الفًتة ا
إذ يستطيع الطفل الوليد العادي مربؾبا من الناحية البيولوجية الكتساهبا فإنو سيواجو صعوبات صبة يف ىذه العملية 

يف ظبعو خبلؿ ىذه الفًتة اكتساب بعض القدرات واؼبهارات بفعالية أكرب ويف وقت أقصر وجبهد أقل منو يف 
 غَتىا من الفًتات.

كذلك فبا يدؿ على أثر االعاقة السمعية على النمو اللغوي والبفاض أداء اؼبعوقُت ظبعيا على اختبارات 
ثبلثة أثار سلبية  1981الذكاء اللفظية ،مقارنة مع أدائهم على اختبارات الذكاء األدائية ،كما يذكر ىلهاف 

 ف صما ،وىي:لئلعاقة السمعية على النمو اللغوي خاصة لدى األفراد الذين يولدو 
 .ال يتلقى الطفل األصم أي رد فعل ظبعي من اآلخرين عندما يصدر أي صوت من األصوات 
  عندما يصدر أي صوت من األصوات. اآلخرينال يتلقى الطفل األصم أي تعزيز لفظي من 
 .ال يتمكن الطفل األصم من ظباع النماذج الكبلمية من قبل الكبار كي يقلدىا 

كبو األصوات  اليت يقـو هبا  اآلخرينطفل اؼبعاؽ ظبعيا ؿبرـو من معرفة نتائج أو ردود أفعاؿ إف ذلك ال يعٍت أف ال
 يف مرحلة اؼبناغاة.
بدراسات لتحليل االستجابات اللفظية للمعاقُت ظبعيا استخدموا  عدد  1986و  1966 قاـ برانوف

أقل من ظروؼ الزماف واؼبكاف واألحواؿ يف استجاباهتم ،وكذلك الضمائر واألفعاؿ اؼبساعدة وبصورة أقل فبا 
 (234 – 232: 2013)عصاـ ضبدي الصفدي ، استخدمو األطفاؿ العاديوف يف استجاباهتم.
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لنسبة للًتكيب البنائي للغة اؼبكتوبة فقد أظهرت الدراسات أف كتابات الصم أقل تركيبا وتعقيدا من  أما با
كتابات العاديُت كما كانت أكثر صبلبة وجفافا وأكثر امتبلءا باألخطار يف القواعد والنحو من كتابات أقراهنم 

 العاديُت.
 الخصائص الجسمية كالحركية:

ألطفاؿ اؼبعاقُت ظبعيا باىتماـ كبَت من قبل الباحثُت يف ميداف الطفولة أو مل وبظى النمو اعبسمي لدى ا
الًتبية اػباصة لكن العض يعتقدوف ىناؾ ارتباط بُت البناء اعبسمي والتوافق مثل النمط اعبسمي اؼبعروؼ باسم 

ط باؼبيوؿ العدوانية اعبلدي قد يرتبط بعدـ االرتباط والشعور بالقلق ،والنمط اعبسمي اؼبعروؼ باسم العظمي يرتب
 والصرامة .

مشكبلت التواصل اليت يعانيها اؼبعاقوف ظبعيا تضع حواجز وعوائق كبَتة أمامهم الكتشاؼ البيئة والتفاعل 
معها ،وادا مل يزود اؼبعاؽ ظبعيا باسًتاذبيات بديلة للتواصل فاف االعاقة السمعية قد تفرض قيودا على النمو 

ؼبعاقوف ظبعيا ال يتمتعوف باللياقة البدنية مقارنة مع األشخاص العاديُت ويعانوف ،وعلى ىذا األساس فااعبسمي 
 .من اضطراب يف التآزر اغبسي اغبركي 

 الخصائص العقلية :
عدد كبَت من الدراسات اليت اىتمت ببحث على مستوى األداء الذىٍت والعقلي يف الصمم  أوضحت

ألف ذكاء األطفاؿ الصم يشبو يف توزيعو وانتشاره ذكاء اؼبعاقُت ظبعيا يعترب مساويا أو مشاىا لنظَته بُت أفراد 
 اجملتمع العاديُت.

قة لنظائرىم يف الصغار والفتياف العاديُت أمباط النمو الذىٍت والفكري لؤلطفاؿ اؼبعاقُت ظبعيا مطاب
الء األطفاؿ وقصورىم اللغوي يفوؽ بل يبنع احتماؿ سمع ،إذ أف اغبقيقة ىي أف عجز ىؤ اؼبتمتعُت حباسة ال

 تطابق ىذه األمباط حبيث ذبعل من الضروري القياـ ببناء وتطوير برامج تربوية خاصة تسَت مبوىم الفكري.
الًتبوي إىل ارتباط القدرة العقلية بالقدرة اللغوية ويعٍت ذلك أداء اؼبعاقُت  يشَت كثَت من علماء النفس

ظبعيا من الناحية اللغوية ،وذلك دببلحظة تدين أداء اؼبعاقُت ظبعيا على اختبارات الذكاء وذلك بسبب تشبع تلك 
 األطفاؿ العاديُت إىل تشابو عمليات التفكَت بُت 1973االختبارات بالناحية اللفظية ،يشَت فَتث وآخروف 

والصم بالرغم من الصعوبات اليت يواجهها الصم  يف التعبَت عن اؼبفاىيم وخاصة اؼبفاىيم اجملردة ،كما يشَت إىل 
الفروؽ يف األداء بُت اؼبعاقُت ظبعيا والعاديُت تعود إىل  النقص الواضح يف تقدمي تعليمات اختبارات الذكاء و 
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القدرات العقلية لدى الصم لذا يصعب اعتبار الصم معاقُت عقليا على  خاصة اللفظية لدى الصم ،ال إىل
 اختبارات الذكاء بسبب النقص الواضح يف قدراهتم إال إذا صممت اختبارات عقلية خاصة للصم.

 الخصائص االجتماعية كاالنفعالية:
لك أمباط التنشئة إىل القدرة على التواصل االجتماعي مع االخرين وكذاف افتقار الشخص اؼبعاؽ ظبعيا 

دـ النضج االجتماعي واالعتمادي وقد استخدمت عدة دراسات مقاييس ـبتلفة للنضج عاألسرية قد تقود إىل 
االجتماعي مثل مقاييس فانيبلند وتبُت أف أداء األشخاص اؼبعاقُت ظبعيا منخفض مقارنة بأداء األشخاص 

 العاديُت .
ويعتمد التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقُت ظبعيا اعتمادا كبَتا على قدراهتم ومهارهتم يف التخاطب 

من الدرجة األوىل تبادال لؤلفكار بُت اثنُت أو أكثر من الناس ،فإف اللغة تعترب حىت اآلف أكثر والتواصل الفعاؿ 
 ؿ األفكار يف اجملتمع.الوسائل التواصل شيوعا على االطبلؽ يف نقل اؼبعلومات وتباد

السامعُت فالفرد األصم  دبجتمعتتشابو كثَتا مع نظَتهتا  فإهناأما عن اغبياة االجتماعية لكثَت من الصم 
متوسط اغباؿ يبلك منزال كما أف لو عمبل يؤديو وهبٍت منو رزقو وكذلك يتزوج وينجب أطفاال يرعاىم ويرهبم كما 

 الجتماعية.اؼبشاركة يف اغبياة واألنشطة ا يبكن
أشار سيلفر وسيموفّ إىل استخداـ الطفل اؼبعاؽ الذي يعاين من احتباس الكبلـ ألف الفنوف اعبميلة  

كوسيلة لبلتصاؿ والتواصل والتعبَت سبكنو التذكر والتخيل وقدرات التحصيل والتعميم كما يبكنو الرسم من 
رصة للنمو العقلي وتفجر طاقاتو االبتكارية خاصة االكتشاؼ وىذا يؤدي على اشباع حاجاتو االنفعالية ويبنحو الف

 يف اؼبناخ اػبايل من القلق والتدخل من قبل اآلخرين.
السرطاوي يف الرياض حوؿ اػبصائص الشخصية لؤلطفاؿ غَت العاديُت كما يراىا  ويف دراسة أجراىا

 بعض طلبة جامعة اؼبلك سعود فقد كانت كما يلي:
 خصائص اؼبعاقُت ظبعيا كما يراىا يف قسم الًتبية اػباصة :

 .قصور يف اعبانب اللغوي 
 .اغبساسية الزائدة والقلق 
 .الشك باآلخرين 
 .الشعور بالنقص والدوين واالنسحاب واالنطوائية 
 .القصور يف التكيف والتوافق االجتماعي 
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 .النضج اعبسمي والتمتع بصحة سليمة 
 .التأخر الدراسي ودـ مشاركة األخرين 
 .الشعور بالتعاسة والتشتت يف االنتباه 

 أما اػبصائص اؼبعاقُت ظبعيا وظباهتم الشخصية كما يراىا طلبة اعبامعة كما يلي:
 .قصور يف اعبانب اللغوي 
 .الرغبة يف ربقيق النجاح 
 .اغبساسية الزائدة واؽبدوء 
 .(241- 234:  2013)عصاـ ضبدي الصفدي ، حب العمل 
 les méthodes de) )لغات تخاطب األصم( سمعيان  المعوقين مع التواصل ؽطر  .2

communications avec les sourd): 
 ، وتفسَتىا استقباؿ الرسائل على تشتمل نشيطة عملية وىي واؼبعلومات األفكار تبادؿ عملية ىي التواصل

 الوسائل ومن ، بفعالية الرسالة تواصل لكي يتم اآلخر حاجات إىل ينتبو أف واؼبستقبل اؼبرسل من كل على وينبغي
 اعبسمية واؼبسافة اعبسم ووضع كاإليباءات لغوية غَت تدخل أبعاد كذلك واللغة الكبلـ قبد للتواصل الرئيسية

 (223: 2000)ماجدة السيد عبيد ، .العيٍت والتواصل
 أو، اللفظي استخداـ التواصل على اػباصة السمعية االحتياجات ذوي األطفاؿ تدريب الطرؽ ىذه تشمل
 :أنبها اآلخرين ومن مع التواصل دؼهب، اليدوي التواصل اسًتاتيجيات استخداـ

 : (communications orel) الشفهي التواصل . أ
من وسائل التعامل بُت األصم وثقيل السمع ،ىذا التدريب وبتاج إىل فهم للغة الكبلـ اؼبنطوقة يف اجملتمع تعد 

،اي اف التعليم يتطلب دراية حبركات الشفاه اؼبقابلة لنطق كل  نشأتواحمليط بذوي االحتياجات اػباصة ظبعيا منذ 
فة اليت تنعكس على نطق اغبروؼ ىذا إىل جانب دبا يف ذلك القدرة على سبييز اللهجات اؼبختلحروؼ اللغة ،

ما تعًتضو من صعوبة يباثل تعليم الطفل  معرفة مدلوالت الكلمات اللغوية ،غَت اف تعليم القراءة على الشفاه رغم 
كيفية النطق بالكبلـ ،ؽبذا يسهل على اآلباء واألمهات ومدرسي تعليم االطفاؿ ،ولعل الفارؽ الوحيد بُت تعليم 

صويت ولغة الشفاه ىو اف على اؼبعلم التدريب على الوضوح يف النطق وإخراج مقاطع الكبلـ ،وردبا اقتضى النطق ال
)عبد الرضبن بن  تدريب اؼبعلم على القاء األحاديث ،إذ اف بعض الناس ال وبركوف شفاىهم بوضوح اثناء الكبلـ.

 (29: 2010عبيد البويب ،
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 إعاقة يعانوف ال اغباؿ ؼبن ىو ،كما الكبلـ استخداـ الصم أو السمع ضعاؼ األطفاؿ تعليم على يؤسس
 يف ظبعيا اؼبعوقُت تعليم يف االتصاؿ من وسائل كوسيلة أكرب اىتماما تكتسب اللفظية الطريقة بدأت وقد ، ظبعية
 .عشر التاسع القرف

 والتغلب السمعي من الفقداف جزء لتعويض ـبتلفة إجراءات وفهمو الكبلـ نطق الطفل تعلم عملية وتستدعي
 بالتدريب يعرؼ ما ،وىو الطفل عند البقايا السمعية تدريب الطريقة خبلؿ من يتم ،حيث عنو الناتج العجز على

 اؼبعينات استخداـ ضرورة على ،وتؤكد الكبلـ قراءة الطفل تعليم تتضمن اذفإ، ذلك إىل اإلضافةب، السمعي
 (459: 2002)ؾبدي عزيز ابراىيم ،  .السمعية

 وبتوي التواصل الشفهي على :
  القراءة على الشفاه (La l’écture la bielle)  : 

 الفم غبركة البصرية يفهم الرموز أف ذلك ويعٍت وفهمها الشفاه قراءة على ظبعيا اؼبعاؽ مهارة تنمية بذلك يقصد
 الشفاه ، قراءة مصطلح من دقة قراءة الكبلـ أكثر مصطلح يكوف ،وقد اآلخرين قبل من الكبلـ أثناء والشفاه

 البصرية الدالئل على الثاين يقتصر حُت يف، الوجو عن الصادرة البصرية اؼبهارات من األوؿ عددا يتضمن إذ
 .اؼبتكلم شفيت عن الصادرة
 اؼبعوقُت األفراد لدى الشفاه على الكبلـ قراءة مهارات تنمية طرؽ من طريقتُت إىل Sanders 1971) ) ويشَت
 : ونبا ظبعيا

 معا ينظمها مث  اؼبتكلم شفيت حركة من حركة كل على ظبعيا اؼبعاؽ يركز فيها:  الطريقة التحليلية 
 .اؼبقصود اؼبعٌت لتشكيل

 اؼبتكلم شفيت حركة على تركيزه من أكثر الكبلـ معٌت على ظبعيا اؼبعاؽ يركز وفيها:  الطريقة الًتكيبية 
 (122: 2001، )فاروؽ الروساين .الكبلـ مقاطع من لكل         

 :ىي، الشفاه قراءة عملية تسهل اليت العوامل ومن 
 اغبركات وضوح مدى . 
 اغبركات سرعة مدى. 
 الكبلمية. األصوات إصدار يف اؼبتضمنة للحركات البصرية اػبصائص تشابو مدى 
 الكبلمية األصوات يف إصدار اؼبتضمنة للحركات اؼبرئية اػبصائص حيث من األفراد بُت التفاوت مدى. 

 (1998، 151 اػبطيب، سعيد ؿبمد صباؿ)
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 وىناؾ ثبلثة مراحل للقراءة على الشفاه هبب مراعاهتا ،ىي:
 .مرحلة التطلع إىل الوجو 
 .مرحلة الربط 
    .(235 : 2000عبيد، السيد ماجدة)مرحلة الفهم اؼبعنوي 
 :تعلم الحركؼ األبجدية 
 تعليم الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ طريػػػػػػػػػػػػػقة الحركؼ

 كالحنجرة ليحس الصدر على يده الطفل يضع لذلك نفسو المزمار من يخرج حرؼ الهمزة الهمزة
 .الصوتية األكتار كذبذبة الصوت : برنتين

 .الصوت تحدث التي الهواء بكمية الطفل ليشعر الفم على اليد كضع مع الشفتين من ب
 .الفم أما اليد ظاىر كضع ت
 .الفم أما اليد ظاىر كضع مع اللساف طرؼ من ث
 .بالذبذبات ليشعر حلقو على بيده الطفل يضع لذلك الوترين ىواء يخرج ج
 .النطق أثناء مفتوحا ليظل الفم بمدخل كتوضع اليد أصابع أطراؼ تضم ح
 .مفتوحا الفم جعل مع الطفل حنجرة على سبابتو المعلم يمرر خ
 . المندفع الهواء بكمية للشعور الفم أماـ اليد ظاىر كضع ذ –د 
 .الفم داخل لحركتو كفقا التكرار على دالة إشارة مع اللساف طرؼ يالحظ ر
 . نطقو أثناء الحرؼ بأزيز الطفل ليشعر الذقن لمس ز

 .الصفير يحدث الذم الهواء بمقدار الطفل ليحس الفم أماـ اليد ظاىر يوضع س
  .اليد بظاىر الهواء بكمية كاإلحساس كاألسناف كالفم اللساف كضع يالحظ ش
 . اليد ظاىر بواسطة الصفير تحدث التي الهواء بكمية اإلحساس ص
 .اللساف كضع مالحظة بعد الجبهة فوؽ اليد راحة توضع ض
 .التاء صوت كبين بينو ليفرؽ الرأس قمة فوؽ يده الطفل يضع ط
 .الذاؿ صوت كبين بينو ليفرؽ الرأس قمة فوؽ يده الطفل يضع ظ
 . باللمس الصوتية األكتار كذبذبة اللساف كضع يالحظ ع
 . الصوتية قيمتو إلعطاء المياه غزارة إلى المدرسين بعض يلجأ غ
 .الشمعة إطفاء ؼ
 .اللساف على بها كيضغط الفم في يدخلها ملعقة المعلم يستعمل ؽ
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 .منهما كل في اللساف يةكضع عند القاؼ كبين بينو الفرؽ يالحظ ؾ
 بحيث تلمس األعلى إلى متجهة اللساف)أ( مقدمة  تصو  في الحاؿ كما عموديا مفتوح الفم ؿ

 الصلب. الحلق سقف
 الحرؼ. نطق أثناء الشفتين فوؽ األصبع كضع ـ
 األنف. منحنى أماـ أصبعو الطفل يضع ف
 الحلق. لمس ق
 .دائرة شكل في الفم حوؿ األصابع لف ك
 .األسفل إلى الذقن شد كضع مالحظة م

 
 

 (Communications  manuel) التواصل اليدكم . ب
 الطريقة وتقسم .اللفظي النطق من بدالً  التعبَت يف اليدين استخداـ إىل االتصاؿ يف اليدوية الطريقة تشَت

  .اإلشارة بلغة االتصاؿ يف اليدوية الطريقة على ما يصطلح ،وغالباً  األصابع ،وأجبدية الكلية اإلشارة إىل اليدوية
 (9: 2005)صباؿ اػبطيب ،

كما أف اإلشارات اليدوية مساعدة لتعليم النطق بأشكاؿ عفوية من ربريك اليدين وهتدؼ إىل تلقُت 
وضع اليدين على الفم واألنف واغبنجرة أو الصدر ،للتعبَت عن طريقة ـبارج اغبروؼ األصم اللغة اؼبنطوقة وسبثل ب

 (30: 1995)صبلح الدين مرسي ،من اعبهاز الصويت. 
 الطريقة وتنقسم النطق اللفظي من بدال التعبَت يف اليدين استخداـ إىل االتصاؿ يف اليدوية الطريقة وتشَت

 .اإلشارة بلغة االتصاؿ يف اليدوية على الطريقة يصطلح ما وغالبا، األصابع وأجبدية الكلية اإلشارة إىل اليدوية
 (463: 2002 ،)ؾبدي عزيز ابراىيم 

 ؿبل النطق ، باألصابع والتهجئة اإلشارة لغة فيو ربل الصم بُت لبلتصاؿ شفوي غَت أسلوبكما أنو 
 تنمية أجل من وذلك اؼبعاؽ ظبعيا لدى األصابع أو اإلشارات لغة واستقباؿ اإلرساؿ مهارة تنمية بذلك يقصد

                   .الذات عن التعبَت أو اآلخرين فهم إمكانية
 أنواع اإلشارات اليت يستعملها الصم تنقسم إىل قسمُت:

 الشفاه على بالقراءة األبجدية الحركؼ تعليم طريقة يوضح (03رقم) الجدكؿ
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 : وفتح الطوؿ للتعبَت عن اليد رفع مثل معينة فكرة تصف اليت التلقائية اليدوية اإلشارات ىي الوصفية 
 .أطفاال وكبارا السامعُت بُت الشيوع كثَتة وىي الكثرة عن الذراعُت

  :متداولة خاصة لغة مثابة وتكوف داللتها ؽبا خاصة إشارات لكنها وصفية غَت إشارات ىيغَت الوصفية 
 (249: 2000ماجد السيد عبيد ،).    الصم بُت

 : (communications total) التواصل الكلي . ت
 ظبعياً  اؼبعوقُت لبلتصاؿ مع واحد وقت يف السابقة الطرائق من طريقة من أكثر استخداـ عن عبارة وىي

 (497: 2005)اػبطيب صباؿ ، .اغباضر الوقت يف شيوعاً  التواصل طرائق أكثر من وتعترب،
استعماؿ الوسائل اؼبمكنة واؼبتاحة ودمج كافة أنظمة االتصاؿ  كما أف االتصاؿ الشامل أو الكلي يقصد بو

وحركات اليدين واألصابع والشفاه والقراءة والكتابة  واإلشارات واإليباءاتوالتخاطب السمعية واليدوية والشفوية 
 (33: 1995.   )صبلح الدين مرسي ،لتسهيل وتيسَته

 الفرصة لو تتاح حىت اؼبمكنة للتواصل األشكاؿ صبيع استخداـ يتعلم أفحق لكل طفل اصم ا أهن ايقصد هب
  .اؼبستطاع بقدر مبكرة سن يف اللغة مهارة لتنمية الكاملة

 الكلي لتحقيق ىدفُت رئيسُت ،نبا: يستخدـ التواصل
 . تسهيل عملية التواصل اللفظي 
 .(162: 2000صباؿ ؿبمد سعيد اػبطيب ،)   توفَت بدؿ عملي للكبلـ 
 )التواصل الكتابي(: القراءة كالكتابة . ث

تعد القراءة والكتابة من أىم طرؽ التواصل اليت يستخدمها ذوي االعاقة السمعية فيما بينهم أو مع العاديُت 
 عند وجود عدـ فهم للرسائل بالطرؽ األخرى اؼبستخدمة يف التواصل.

إىل أف قدرات القراءة والكتابة لؤلفراد ذوي اإلعاقة السمعية يف الغالب ال  (1985يشَت "ماكسويل" )
ومع ذلك فأهنم يستخدموف الكتابة يوميا لتبادؿ اؼبعلومات يف اؼبنزؿ والعمل، تتجاوز مستوى الصف الرابع ابتدائي 

 والتواصل مع اآلخرين.
والبسيطة ،ومن مت يستخدموف الكلمات اليت ربتوي تتسم الكتابة عند ذوي اإلعاقة السمعية باعبمل القصَتة 

على : األظباء ،األفعاؿ ،والصفات أكثر من الكلمات اليت تشَت للوظائف مثل الروابط وحروؼ اعبر. 
(webester ,1986 :100) 
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 المعينات السمعية: .3

تستخدـ اؼبعينات اؼبساعد السمعي عند الذين يعانوف من اإلعاقة السمعية من خبلؿ أجل التواصل مع 
 اآلخرين وىي نوع من البدائل الكتساب اللغة ،وذلك من خبلؿ:

 :أنواع المعينات السمعية 
 نمط الجسم أك الجيب : . أ

بأنواع اؼبعينات السمعية األخرى ،وسلبيتها تعترب ىذه النوعية من اؼبعينات أكثرىا ضخامة وذلك عند مقارنتها 
تكمن وضعها عادة على الصدر أو الظهر األمر الذي قد يؤدي إىل صدور بعض األصوات أو الكبلـ اليت قد 

 تنشأ على أحد جانيب اعبسم ،وقد تصل إليو بقايا طعاـ أو يستهلك من كثرة اغبركة واالحتكاؾ.
 
 

 عاقين سمعياأساليب التواصل مع الم

 الطريقة اليدكية التواصل الكلي طريقة ثنائية اللغة الطريقة الشفهية

 التدريب السمعي –
 قراءة الشفاه –

 لغة االشارة  –

 أبجدية األصابع –

 (  يوضح أساليب التواصل مع المعاقين سمعيا01مخطط رقم )
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 نمط العدسة: . ب
ن مبط العدسة إىل حد كبَت مع مستوى األذف من حيث الكفاءة واعبودة النوعية كما يتشابو اؼبعُت السمعي م

أف صوتو رأسي التوجو ومن مت يستطيع أف يلتقط الكبلـ العادي بسهولة ولكن هبب االنتباه جيدا إىل جزئية 
 وأثقل يف الوزف. تثبيت اؼبعُت السمعي وكذلك إىل مبط العدسة نظرا ؽبياكل اؼبعينات السمعية تكوف أكثر ظبكا

 نمط كركس: . ت
يستخدـ من خبللو اؼبعُت السمعي من مبط "كروس" ) األذف الصناعية( بالنسبة لفقداف السمع أحادية 

عطب ما ،وتكمن وظيفة ىذا النمط يف ضبل  اعبانب ، ويبلحظ يف ذلك أف ىناؾ أذف سليمة واألخرى هبا
 الصوت من األذف ضعيفة السمع إىل جانب األخر اؼبقابل ،أي إىل األذف السليمة .

 نمط كركس الثنائي: . ث
إف ىناؾ أوجو تشابو عديدة بُت اؼبعُت السمعي من مبط كروس الثنائي والعادي ،من حيث أف الصوت 

الضعيفة إىل األذف السليمة إال أف ؽبذا النمط ميزة اضافية ؼبن يعانوف والكبلـ والذي وبمل من جانب األذف 
فقدانا للسمع يف كلتا األذنُت ولكن دوف تساوي للفقداف السمعي يف كلتا األذنُت ،وردبا قد ربتاج األذف السليمة 

 (108: 1997إىل بعض التضخم والتكبَت السمعي بشكل مقنن. )عبد الرضبن سليماف ،
 ل األذف )خلف األذف(:معينات مستو  . ج

يعد ىذا النمط أكثر انتشارا وتنوعا حىت بالنسبة لؤلطفاؿ صغار السن ،ويبكن أف يستخدـ بنجاح مع 
حاالت فقداف السمع البينية واغبادة بوضع اؼبيكروفوف حبيث يسمع بالتقاط صوت متوجو كبو الراس أو صوت 

 أكثر وضوحا.
 نمط داخل األذف: . ح

وىو مبط منتشر بكثرة نظرا لقدـ استخدامو سبيزه عن التعرض ألي معُت ظبعي أعلى األذف اػبارجية ،وتكمن 
سلبياتو يف صغر حجم أداة التحكم يف الصوت وكيفية ضبطو ،فبا يوجد صعوبة لؤليدي الصغَتة لضبطو 

 والتحكم فيو.
 طريقة اللفظ المنغم )فربوتوناؿ(: . خ

اإلعاقة السمعية وهتدؼ لتنمية مهاريت الكبلـ واالستماع وتساعد على  ىي من أحدث الطرؽ تعليم ذوي
 ادماج ىذه الفئة يف اجملتمع من خبلؿ التواصل معهم عن طريق الكبلـ ،وتعتمد ىذه الطريقة على اف االنساف ال

كو على يتم ادرا ذف وحدىا ،فلكل حاسة من اغبواس اػبمس العضو اػباص هبا إال أنو وجد أف الصوت يسمع باأل
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هنا سبر من خبلؿ أعصاب اليد أو اي جزء شرة حىت ولو مل سبر على األذف ،كأىيئة ذبذبات تصل إىل اؼبخ مبا
عظمي ،ويبثل ذلك األساس ؽبذه الطريقة إذ يبكن من خبلؽبا ارساؿ الرسالة السمعية للمخ مباشرة ،وذلك من 

حداث تكيف للمخ نفسو على تكوين صور ظبعية خبلؿ تدريبات يتلقاىا ذي اإلعاقة السمعية يتم من خبلؽبا ا
 ولغوية ترتبط دبدلوالت معينة وتتلقى معلومات جديدة عن طريق تلك الذبذبات اليت يدركها اؼبخ.

،واؼبيٍت سوفاج تعطي ترددات ( باألشعة اغبمراء 1،2إىل وجود أجهزة السوفاج )ربتاج طريقة اللفظ اؼبنغم 
مرشحات سبكن الطفل من الوصوؿ إىل اجملاؿ السمعي اؼبناسب لو ،ولذا منخفظة جدا ،كما أهنا ربتوي على 

 يستخدـ معها كبل من السماعة "لضعيف السمع" واؼبذبذب "لذوي الصمم الكلي".
 تقـو ىذه النظرية على أسس علمية ىامة منها:

 ىرتز. 20000إىل  20أف االنساف يستطيع أف يبيز الصوت يف ؾباؿ تردد من  –
 ىرتز. 3000إىل  300يستطيع أف يبيز اغبديث من أف االنساف  –
 ىرتز. 50أف جسم االنساف شديد التأثر بالًتددات اؼبنخفضة بدأ من  –
 ىرتز. 13اؼبوسيقية يف الًتددات اؼبنخفضة جدا بدأ من  أف دىليز األذف شديد التأثر باإليقاعات –

نخفضة منها كانت درجة فقداف السمع فإف وؼبا كاف الطفل ذي إعاقة ظبعية لديو بقايا ظبعية يف الًتددات اؼب
 (110-108: 1997أفضل طريقة لتنمية السمع واغبديث ىو االيقاع اغبركي واؼبوسيقي.)ظبَتة شند ،

 زراعة قوقعة األذف االلكتركنية: . د
( إىل أف زراعة قوقعة األذف )اغبلزوف( لؤلذف الداخلية باستخداـ غرس 2002تشَت أماؿ ؿبمد قانصو )

ف تعد ىي األسلوب الفعاؿ طبيا لعبلج حاالت الصمم الكامل يف كلتا األذنُت عند األطفاؿ قوقة األذ
والكبار على حد سواء ،فذوي اإلعاقة السمعية وبصفة خاصة ذوي الصمم الكلي الذين ال يستجبوف أو 

عة بعد التقييم لديهم استجابة طفيفة للمعينات السمعية اغبديثة والقوية ولديهم فرصة ،واالستفادة من الزرا
 طبيا وظبعيا قد استفادو من الزراعة وأصبح لديهم حصيلة لغوية وتفاعبلت اجتماعية مرتفعة.

 السماعات الطبية: . ذ
 :)السماعة الطبية )المعين السمعي 
جهاز صغَت يعمل على تكبَت األصوات إىل مستوى يسمح لضعاؼ السمع بسماع األصوات بالعلو  وىي

 الكايف ويبكنهم من استخداـ األصوات بشكل مناسب.
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 :أنواع السماعات الطبية 
 أكال : من حيث الحجم:

  السماعات الجسمية: . أ
 ،بسلك مرف ببعضهماس وتصل اعبزءاف تتكوف من جزأين ،أحدنبا داخل األذف واآلخر يتعلق على اؼببلب

وتتميز بأهنا تستخدـ غباالت فقداف السمع الشديد جدا وىي تستخدـ لؤلطفاؿ وذلك لسهولة التحكم هبا 
 وصعوبة كسرىا أو تلفها.

 سماعات خلف األذف: . ب
ف يعد ىذا اغبجم ىو أوؿ جيل من السماعات الطبية وال يزاؿ يستخدـ من قبل األطفاؿ وىو متوفر بألوا

 ومواصفات عديدة ومن بينها اؼبقاـو للماء حيث أصبح من اؼبمكن ارتدائها خبلؿ االستحماـ.
 سماعات داخل األذف: . ت

ىذا اغبجم الذي يوضع داخل األذف ظبح ؼبستخدمي السماعات اليت توضع خلف األذف باؼبشاركة يف معظم 
 ت.النشاطات الرياضية حبرية تامة مع االحتفاظ بنفس قوة ونقاوة الصو 

 سماعات داخل القناة: . ث
 ىذه السماعة حجمها أصغر من ظباعة داخل األذف وبالتايل ليست ملفتة لنظر الغَت.

 السماعات الخفية: . ج
ىذا اغبجم يوضع يف عمق قناة األذف فتصبح السماعة ـبفية كليا عن األنظار فبا شجع الكثَتين على ارتداء 

 السماعات الطبية.
 بالنظارة:السماعات الطبية المتصلة  . ح

ىذا النوع من السماعات نادر جدا لصعوبة استخدامو وصيانتو ،وتستخدـ ىذه السماعات ؼبن لديهم 
 ضعف ظبعي بُت اؼبعتدؿ إىل اؼبتوسط الشديد ومصاحبا بذلك ضعف يف النظر .

 ثانيا : من حيث طريقة العمل:
 السماعات الطبية التقليدية: . أ

 ىذه السماعات بتحويل اػبصائص الفيزيائية للصوت عن طريق متغَتات فيزيائية أخرى خارجية. تسمح
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 السماعات الطبية المبرمجة: . ب
 ربتوي ىذه السماعات على مكرب وفلًت يبكن التحكم هبا عن طريق صادر رقمية خارجية.

 السماعات الطبية الرقمية: . ت
الصوتية إىل أجزاء صغَتة جدا وتقـو السماعات بذاهتا باختيار  ربتوي على شروبة تقـو بتحليل االشارات 

 الصوت اؼبناسب حسب الضجيج يف احمليط.
 :أجزاء السماعة الطبية 

  اؼبيكروفوف : يلتقط األصوات من احمليط اػبارجي ويوجهها إىل وحدة التكبَت يف داخل
 السماعة.

 .اؼبكرب : يقـو بتكبَت األصوات 
 : سبد السماعة بالطاقة. البطارية 
 .اؼبفاتيح  : مفتاح التشغيل ومفتاح التحكم بشدة الصوت 
 .ؿبمد النويب ؿبمد علي  اؼبستقبل : يقـو بتحويل اؼبوجات الصوتية اليت تصل إىل األذف(

،2009 :110-115) 
 :خطوات اختيار السماعة 

 اعتبار العمر الزمني للحالة: . أ
العمر الزمٍت التشخيصي للمريض ،حيث يشكل ىذا العامل دورا كبَتا األساس اؼبهم أثناء تركيب ظباعة ىو 

يف استغبلؿ البقايا السمعية بالرغم من نوعها فمثبل ينصح بًتكيب ظباعة لطفل ما قبل مرحلة اؼبناغاة ولديو 
ضعف ظبعي عصيب شديد مقارنة بضعف ظبع متوسط ومل يتم تشخيصو مبكرا ،حيث يبكن تركيب ظباعات طبية 

 ألشهر االوىل.منذ ا
ىناؾ بعض اغباالت اليت تصاب بضعف ظبع يف مراحل اؼبدرسة وخاصة اؼبراحل االبتدائية وينصح يف مثل 

مهما كاف ضعف  بأنوىذه اغباالت االكتشاؼ اؼببكر للمحافظة على لغتو وصوتو ،وقد اثبتت الدراسات حديثا 
 السمع بسيط فإنو يؤدي إىل زبلف لغوي يف مراكز السمع العليا.
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 اعتبار جنس الحالة: . ب
يشكل اعبنس عامل أساسي يف اختيار وتركيب السماعة حيث تشكل الضغوط االجتماعية والبيئية احمليطة 

لضروري القياـ بعملية االرشاد ،فلهذا فمن اعنصرا أساسيا يف مساعدة اؼبفحوص على استعماؿ السماعة وتقبلها 
 االسري والتهيئة النفسية للمريض قبل شراء السماعة .

 اعتبار نوع االعاقة : . ت
أثناء تركيب السماعة ال بد من عمل فحص ظبعي وفحص طيب من أجل ربديد نوع ضعف السمع سواء  

العصيب ولضعف السمع كاف توصيلي أو عصيب أو ـبتلط دبختلف دراجاهتم ،فنركب ظباعات لضعف السمع 
 اؼبختلط ،أما ضعف السمع التوصيلي فنركب السماعة بعد استشارة اخصائي االنف واألذف واغبنجرة.

 اعتبار شدة االعاقة: . ث
ال تشكل شدة االعاقة حاجزا أماـ تركيب السماعة وإمبا العمر الزمٍت ،ؽبذا فإف نوع الشدة االعاقة ىي اليت 

 للحالة. تتحكم يف نوع السماعة اؼبناسبة
 اعتبار البقايا السمعية عند الحالة: . ج

البقايا السمعية إذا مل يتم استغبلؽبا فليس ؽبا فائدة ،وليس ىناؾ طفل ال يوجد لديو بقايا ظبعية فاألذف 
طفاؿ يف اؼبراحل اللغوية ات لؤلؽبدا ينصح بًتكيب ظباع ـبتلفة وعلى درجة عالية من اغبده حساسة لذبذبات
بقاياىم السمعية والسبب راجع إىل مراحل القصور اللغوي حيث تكوف يف بدايتها وتكوف  األوىل مهما كانت

 السماعة مفيدة يف ىذه اؼبراحل.
 اعتبار الحالة الصحية ألذف المعاؽ: . ح

 ىناؾ عدة عوامل تتحكم يف اعطاء ظباعة وربديد نوعيتها:
  الصوافغياب. 
 ذف الوسطى.لتهاب اؼبزمن لؤلا 
 .ضعف السمع اؼبركزي 
 ، (75-73: 2007ضعف السمع اؼبصاحب لتخلف عقلي شديد. )عصاـ ضبدي الصفدي 
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 خالصة الفصل:
مع اؼبصاب هبا من اؼبشاركة التفاعلية االهبابية  عاقة السمعية سبنع صاحبها أوواستخبلصا فبا سبق أف اإل

الطفل للغة يساعده كثَتا على ظبع أف يدعونا نقوؿ  يسمع وىذا ماوالطفل قبل أف يستقبل ال بد أف ،من حولو 
 االنتاج.

يتم بنفس الطريقة ألطفاؿ سواء ظبع عادي أو ؾبهز عموما ما يبكن استنتاجو ىو أف السمع لدى ا
 بل االخصائيُت.إدا كانت ىناؾ  تربية خاصة من ق  مقارنة باألطفاؿ العاديُت
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 تمهيد:

تعد تعترب اللغة ىي الوسيلة األىم اليت سبكن األطفاؿ من التكيف مع غَتىم والتواصل وتبادؿ اخلربات ،و 
هناية ىذه ادلرحلة وىي  مرحلة ما قبل ادلدرسة من أسرع مراحل منو الطفل لغوياً ،ويصل احملصوؿ اللغوي للطفل يف

،  ( كلمة ،والتعبَت اللغوي للطفل دييل ضلو الوضوح ،ودقة ادلعٌت والفهم0522سن اخلامسة إىل ما يقرب من )
 .         ويعرّب الطفل عن نفسو جبمل مفيدة

الوقت اإلحساس السمعي و  و يدرؾ و يستقبل يف نفس، يسمع الطفل األصوات اليت يصدرىا بالصدفة
 و ذلك بواسطة أعضاء التصويت.، ت احلركية ادلتعلقة بأعضاء اجلسماالحساسا
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I. :تعريف اللغة 

اللغة عبارة عن رلموعة من الرموز ادلنطوقة تستخدـ كوسيلة للتعبَت أو االتصاؿ مع  أف  الباحثُتيرى 
 الغَت كما أهنا تشمل على لغة الكتابة أو لغة احلركات ادلعتربة.

تعتمد الصوت أو االشارة احلركية  وإشاراتو توصل علماء اللغة اؿ أف لغة احليواف ىي رلرد رموز  
ة ،بينما تعد لغة االنساف نظاما متكامال بُت عوامل البيئة و العوامل البيولوجية إذ أف اجلسمية أو التعبَتات الوجهي

جلهاز النطق ،وعوامل الوراثة مجيعها تعد عوامل مؤثرة يف  الفسيولوجيعوامل التنشئة والًتبية البيئية و الًتكيب 
وصعوبات النطق ادلختلفة اليت منها تطور اللغة واكتساهبا أو عوامل مسببة أو مساعدة حلدوث اضطرابات اللغة 

 بعض الناس.

ويعد االىتماـ باللغة ظاىرة مشًتكة بُت علم النفس و علم اللغة ،ولذلك فقد برز خالؿ الدراسات 
اللغة يركزوف عل جانبُت من اللغة مها انتاجية الباحثُت يف وأكد أندرسن أف ،ة ما عرؼ بعلم النفس اللغوي احلديث

،  عل نطق األصوات وفق قواعد زلددةرة عل ربرير األصوات ،وقابلية اللغة من حيث القدرة اللغة ،من حيث القد
 أما علم النفس اللغوي فيهتم دبعاجلة قضايا تركيب اللغة واكتساهبا وتطورىا وفهمها .

 بأف اللغة أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم . "ابن جني":يعرؼ 

يرى أف اللغة طريقة إنسانية متحضرة إليصاؿ األفكار والرغبات بواسطة نظاـ معُت من "سابير": يعرؼ 
 اختاره أفراد رلتمع ما واتفقوا عليو.الرموز 

وديكن بناؤىا من أف اللغة ىي فئة أو رلموعة من اجلمل ادلعدودة أو غَت احملدودة  "تشومسكي": يعرؼ 
 (44 : 0200)قانة حسُت ،  رلموعة زلددة من العناصر.

II.  :مراحل اكتساب اللغة 

 للفرد الذاتية العوامل ترجع إىل منها فالبعض الطفل عند اللغة اكتساب يف ادلؤثرة العوامل أىم إبراز ضلاوؿ
 االجتماعية البيئية العوامل يف تتمثل و العوامل اخلارجية إىل االخر البعض ويرجع البيولوجية والصحة كالذكاء

  .اللغات وتعدد للوالدين واالقتصادي ،االجتماعي التعليمي الوالدية ،ادلستوى ادلعاملة كأساليب
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 الطفل: عند اللغة اكتساب عملية يف مباشرة غَت أو مباشرة بصورة تؤثر العوامل ىذه كل
 :الذاتية العوامل :أوال
 كافية مرحلة إىل وصلتالعصبية  وادلراكز الكالـ أعضاء تكوف عندما يبدأ الطفل عند الكالـ أف ادلعلـو من

 فيزداد بتعلمها لو يسمح الذي النضج يصل اىل اف بعد إال اللغوية االستجابات يتعلم ال النضج ،فالطفل من
 اجلهاز إىل نضج وصل كلما ذىنو يف الكلمات معاين فهم السن وربدد يف تقدـ كلما للطفل اللفظي احملصوؿ
 .العقلي والنضج الكالمي

 لدرجة يتناقص تدرجييا الكالـ يف األخطاء عدد أف واآلخروف "سايلر" العلماء أحباث من كل أوضحت
 أمحد زلمد )أنس .والزمٍت العقلي لنموه وفقا يزداد اجلملة وطوؿ ادلفردات عدد واف الطفل يصلها اليت النضج
 (005: 0225قاسم ،

 ،وعند أشهر 02 العمر من يبلغ حُت الكالـ يبدأ العادي الطفل أف العلماء من عدد أحباث لقد دلت
 .شهرا 34 سن حىت الكالـ يتأخر العقوؿ ضعاؼ

 قبل الكالـ يبدؤوف عقليا ادلتفوقوف فاألطفاؿ والذكاء اللغة بُت عالقة وجود الدراسات أغلبية أثبتت لقد
 .غَتىم

 جانب إىل الضعيف من أكثر واألخَت ادلتوسط الطفل من أكثر كلمات دييزوف األذكياء األطفاؿ أف كما
 اجلملة وطوؿ ادلفردات وحجم والًتاكيب الكلمات من التمكن على القدرة يف ذكاء األقل األطفاؿ زبلف

 (039: 0987)أمحد زلي الدين حسُت ، . ادلختلفُت ادلعنيُت بُت الفروؽ وإدراؾ اجملردة ادلعاين واستخداـ
 احلركي النمو يف تأخَت فأي اللغة اكتساب على الطفل قدرة يف تؤثر للطفل اجلسمية الصحية احلالة أف كما

 أعصابو سالمة أف إىل باإلضافة ،ىذا باألصوات اللعب قلة عنو ينتج ادلرض بسبب ادلبكرة الطفولة مرحلة يف
 تؤثر والسمع الكالـ أجهزة يف عجز أي اف فيو شك ال وشلا الكلمات معاين فهم من سبكنو السمعية وأعضائو

 التكلم على قادر غَت يكوف األصم فالطفل الصمم حاالت ذلك على والدليل للطفل اللغوي النمو على
 لو ادلتاحة الفرص يقلل شلا اآلخرين مع وتفاعلو اتصالو وقلة الطفل عزلة اىل ذلك يرجع قد،و  اجلمل واستخداـ

 .الكالـ لتعلم
 :الخارجية البيئية العواملثانيا : 

 على القائمُت مع وتفاعلو اتصالو بواسطة اللغوية للنماذج بتعرضو نفسو تلقاء من اللغة يكتسب ال الطفل إف
 يوسعوف الطفل رعاية على القائمُت أف إىل ـ 1984 "وتردياف" "ىَتش" مثل الباحثُت بعض فيذىب، رعايتو
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 ويستجيبالًتكيب  حيث من صحة وأكثر تامة مجل إىل السنتُت عمر يف أطفاذلم تلفظات من % 25 حوايل
  .بتقليدىا التوسعات ذلذه غالبا األطفاؿ

 البيئات إىل ينتسبوف الذين األطفاؿ باف الرياض أطفاؿ على أجريت اليت "وجيزؿ ر"لورد" أحباث تشَت كما
 ويضحكوف يصيحوف الفقَتة البيئات أطفاؿ واف أرائهم عن بوضوح ويعربوف، تلقائيا يتكلموف الراقية االجتماعية

 (055: 0225، قاسم أمحد زلمد أنس) .احلوار إىل كثَتا دييلوف وال احلرة ألعاهبم يف
 أداة ىي اللغة الف ذلك اللغة اكتساب يف األمهية من كبَت جانب ذو االجتماعي للوسط الطفل تقليد فاف

 مهم جد األوىل السنوات يف بطفلها األـ عالقة فاف دلتطلباتو وإرضاء حلاجاتو تلبية باآلخرين لالتصاؿ الطفل
 والوالدين األـ - بُت الطبيعية فالعالقة، منها االجيابية وخاصة ادلختلفة اللغوية للنماذج الطفل واكتساب إلثراء

 بشكل اللغة تعلم على يشجع األصوات وإصدار التلفظ على لو وتشجيعها والطفل مقامها يقـو من أو -عموما
 وتثبت والكالـ اللغة على تشجع أسر إىل ينتموف الذين األطفاؿ أف إىل التجريبية والنتائج األدلة ،وتشَت جيد

 (385: 0983، وأخروف كوصلر جوف) .الكفء اللغوية ادلهارات حيث من تفوقا أكثر بالفعل كونوف،ي  عليها
 يتمتع أسرة، وكالمو اللفظي الطفل لسلوؾ ومثيب مشجع دافئ أسري وسط يف الطفل تنشئة أف صلد فهكذا

 ىنا من ويتضح اللغوي النمو على مشجعة عوامل وكلها اخل ...الوالدين مع والتحدث االستماع بفرصة الطفل هبا
 يف الًتبية اثر على "الثاين فردرايك" هبا قاـ ذبارب فتثبت .اللغوي النمو يف دورىا وخطورة األسرة تأثَت مدى

 بو ينطق الذي الكالـ وأسلوب نوع على التعرؼ أرادوا حيث (والطفل األـ بُتالنفسي )العالقة  احلرماف ظروؼ
ت كلما بأي ينطقوا مل األطفاؿ مجيع أف النتيجة فكانت، احد إليهم يتحدث أف غَت من نشئوا ىم إذ األطفاؿ

 .اآلخرين مع اللفظي التفاعل وضرورة أمهية نكتشف البحوث ىذه نتائج ومن
 زيادة على مساعدة عوامل الوالدين وتعليم ثقافة أف حيث التعليميي الوالدين مستوى أمهية ننسى ال كما

 .لألطفاؿ اللغوي احملصوؿ
 أكثر أهنم ،كما أطوؿ تكوف اكرب ثقافة إباؤىم ديتلك الذين األطفاؿ مجل أف ـ 1964 "برواف" أكد وقد

 وسالمة األطفاؿ مفردات أف جانب إىل ىذا، ثقافة األقل اآلباء ذوي األطفاؿ من الكالـ يف التحكم على قدرة
 من يأتوف الذين فاألطفاؿ .ذلا االجتماعي وادلستوى األسرة تعليم مستوى باختالؼ زبتلف الكالـ وصحة اللغة

 0987، ىرمز حنا صباح) .اللغوية الدقة ويف الكالـ كمية ويف النطق ويف، احلديث يف أفقر منخفضة مستويات
:50) 



 ــــــــــةـــــــــــــــــاللغــ                                          الفصل الثالث                                       
 

 69 

حياة الطفل حيث أف الطفل يكتسب ال ديكن التحدث عن اللغة بادلعٌت الكامل قبل هناية العاـ األوؿ من 
نتقل تدرجييا من النمو للتعبَت عن انفعاالتو ،ف  ت األولية لالتصاؿ عن طريق الغَتاللغة من وسطو العائلي العمليا

 اليت ربرؾ يف الطفل أعضاء جسمو وأطرافو بطريقة عشوائية لتصبح عملية االتصاؿ ترتكز على اجلهاز اخلاص هبا 
 (99: 0200)عبد الفتاح رجب مطر ،.   و التعابَت احلركية و الوجهيةجهاز النطق والتصويت( ، )

                                : المراحل قبل اللغوية:                                                 أوال

إال ّرد فسيولوجي إىل نتيجة على الرغم من أف صرخة الوالدة ما ىي :  الصوتيمراحل نمو التعبير 
اقتحاـ اذلواء للمسالك التنفسية للمولود ،ويف مقدمتها فتحتا األنف واللساف ربتوياف يف داخلهما على السائل 

 السيتو بالزما فهما يعترباف كأوؿ سلوؾ صويت يستهدؼ الطفل )بعد الوالدة مباشرة( . 

عن االنفعاالت خالؿ األسابيع األوىل من حياة ىي أصوات التعبَت الطبيعي أصوات التعبير الصوتي : 
بُت اجلسم والتلفظ معينة  متمايزة حسب احلالة اجلسمية للطفل ،وتظهر يف " روابط طبيعية "الطفل وتقـو على 

مسَتة النمو التغيَت  الصويت لألصوات الدالة على األمل اجلسمي واجلوع واألصوات ادلعربة عن األمل النفسي كاحلزف 
 أما األصوات الدالة على حاالت السارة كالفرح مثال فتأيت بعد ذلك  حوايل أواخر الشهر األوؿ. والفشل

 (س )امساعيل العيسى ، ب

ىي أصوات النوع السابق حينما يستعملها الطفل استعماال إراديا كاف  : األصوات الوجدانية اإلرادية 
يعتمد البكاء والصراخ أو يتمادى فيها بشكل إرادي وكذلك األمر بالنسبة للحركات اجلسمية ادلصاحبة ذلا وخالؿ 

ات أي ظهور ياألسابيع األوىل من حياة الرضيع يربط األخَت تدرجييا بُت صرخاتو وبكائو وبُت نتائج ىذه السلوك
حيث أف األمر ادلهم يف مثل ىذه الوضعيات ىو كما رأينا االتصاؿ بُت األـ والطفل سوءا األـ لتلبية حاجياتو ،

بالتعابَت اللفظية وغَت اللفظية ،وعند حلوؿ الشهر الثاين من سن الرضيع يصبح دبقدوره التعرؼ على شيئُت مها          
ية إدا كانت ذلا قيمة كأداة لظهور الراشد ودفعو لتلبية حاجاتو وبالتايل كوسيلة التعرؼ على نتائج سلوكا تو الصوت

تعابَت ا كمحاولة مفصلة من خالؿ تبادؿ لربط العالقات معو وكذلك التعرؼ على الراشد واألـ من ينوب عنه
                                     الصوتية اليت ترافق الرضاعة أو غَتىا.                                                

بداية الشهر الرابع واخلامس تظهر عملية إحداث األصوات بطريقة إرادية لتحكم الطفل من المناغاة :  
خالذلا على حسب اذلواء الذي مت دفعو أثناء الزفَت عرب الفم واألنف  ليحدث صوت رلهورا ،مع ربريك بعض 
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مث تشمل  ىذه األصوات مجيع أحرؼ اللُت أي احلركات واحلروؼ الساكنة أعضاء النطق خاصة منها الشفتُت 
اليت ديكن أف تلفظها أعضاء النطق اإلنساين كما تعترب ادلناغاة كذلك شكل من أشكاؿ اللعب ألهنا تكوف مركبة 

لفاوي )سهَت احل وقد تكوف متقطعة ال ربمل أي معٌت يتخذىا الطفل كغاية لذاتو وليس للتعبَت عن شيء معُت.
    (4،ب ت :

: المراحل اللغوية:  ثانيا  

فضال عن تقليده لبعض  يبدأ الطفل بتقليد األصوات اللغوية وغَت اللغوية اليت تبعث من الوسط احمليط بو      
األصوات اليت ربويها لغة األـ وبالتايل يصبح الطفل أكثر  ربكما يف األصوات اليت مل تكن خاضعة يف البداية إىل 

تسلسل خاص أو قاعدة نطقية  معينة فيصوغها يف قوالب مقاربة لتلك اليت تفرع مسعو فهي تثَت فيو الرغبة يف 
ليد أو رلرد احملاكاة أو التعبَت عن رغبة يف رؤية مصدر ذلك  الصوت اخلارجي التقليد  إلثبات القدرة على التق

 وعلى العمـو فادلرحلة اللغوية تشمل طورين ديكن ربديدمها من  خالؿ :                                             

لكالـ بسرعة وبعد التلفظ يف هناية العاـ األوؿ وبداية العاـ الثاين يطور الطفل ا:  طور تعلم المفردات 
ببعض الفونيمات مثل الصوائت مث الصوامت الشفوية ألهنا سهلة النطق عند الطفل نتيجة لتمرف عضالت الفم 

 على حركات ادلص أثناء الرضاعة.                                                                                   

الطفل يف إنتاجو للمقاطع الصوتية وسبيز الفونيمات تدرجييا ديكن    تكوين   يبدأ : طور إنتاج الجمل 
من السنة الرابعة  وابتداءالطفل  سنة الثانية والرابعة من عمركلمات وتعقبها مرحلة تكوين اجلمل وتكوف مابُت ال

 (Borel Mesonny ,1975 :112)تكوف اجلمل لديو تامة وىكذا يستمر النمو اللغوي    تدرجييا. 

III. : اكتساب اللغة 
يعد موضوع اكتساب اللغة من أكثر مواضيع اللغة إثارة الىتمامات علماء علم النفس اللغوي حيث دار 

 منذ السنوات االوىل من أعمارىم ، جدؿ كبَت حوؿ الطرؽ اليت يكتسب فيها األطفاؿ ادلفردات والًتاكيب اللغوية
لسنة األوىل ليتعلموا بعدىا اجلمل والًتاكيب اللغوية بشكل مقبوؿ مع عمر ويبدءوف بتعلم  كلماهتم األوىل منذ ا

 سنوات من العمر . 4-5
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اللغة : اكتساب كيفية   

وبواسطة العملية إىل نظاـ وسيلة الكتساب اللغة ، يرى " تشومسكي"  أف الكالـ الذي يسمعو الطفل يدخل
اليت ربدث داخل ىذا النظاـ زبلق االفكار اخلاصة بقواعد اللغة ال شعوريا فالقواعد الفطرية اليت تشكل وسيلة 

 و تشكل "النحو" ذلذه االمة. ،و القواعد ادلكتسبة للغة معينة اكتساب اللغة 

 وظهرت العديد من النظريات اليت تفسر اكتساب اللغة وكاف من أبرزىا :

 لنظرية السلوكية:ا .1
 خيتلف السلوكيوف يف كيفية التعلم بالضبط ،ويتفقوف يف أف البيئة ىي العامل األكثر أمهية . -
يصب السلوكيوف دراساهتم يف اللغة جل اىتمامهم على دراسة السلوكيات القابلة للمالحظة و  -

 القياس ، ويهملوف "األبنية العقلية" .

الكالـ ما ىو إال سلسلة من ادلثَتات واالستجابات ،وادلثَت قد  اعتبار أفتقـو ىذه النظرية أساساً على 
ومن مث عن طريق اللغة ما يسد بو رمقو ، يبدأ من الوجهة البيولوجية كأف يشعر اإلنساف باجلوع فيطلب شلن معو

للغة عند الطفل وقد ذىب السلوكيوف يف تفسَتىم لنشأة ا، يكوف معٌت اللفظ ىو ما يثَته من استجابة عند السمع
إىل أنو يولد وذىنو صفحة بيضاء خالية من اللغة سباماً مث يقـو باكتساب اللغة على أهنا عادة من العادات نتيجة 

 للتجريب ادلتواصل الذي خيضع لنظاـ وربكم . 

فهم ال يروف أف اللغة شيء فريد شليز بُت ، " واطسوف وسكنر" و"بوىاثوف" يعتقدوف أف اللغة متعلمة
ويرى السلوكيوف منوذج بسيط من السلوؾ ، ي أف اللغة يف مراحلها ادلبكرة ى ويرى ُواطوف"، لوكيات اإلنسانيةالس

روف أف اللغة متعلمة وفقاً لنفس ادلبادئ ادلستخدمة ،و ي أف اللغة ىي شيء يفعلو الطفل وليس شيء ديلكو الطفل
)بياف  .فإف السلوؾ اللغوي متعلم بالتقليد والتعزيز، ىذهومثل سلوكيات احليوانات ادلتعلمة ، يف تدريب احليوانات

 (048: 0200زلمد على الطنطاوي ،

،فالطفل يبدأ  ومن أبرز أوجو االختالؼ مع السلوكية أف الطفل يكوف سلبياً خالؿ عملية تعلم اللغة 
اليت توفرىا النماذج اللغوية  احلياة جبعبة لغوية خاوية مث يصبح الطفل مستخدماً للغة حينما سبتلئ اجلعبة باخلربات

 يف بيئتو. 
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الشك أف التعزيز والتقليد يلعباف دوراً يف النمو اللغوي إال أنو بالرغم من ذلك فإنو من الصعوبة أف ينظر 
ومن أبرز جوانب القصور يف ىذه النظرية ىو االفًتاض من أف ، إليهم باعتبارىا التفسَت الوحيد لنمو الطفل اللغوي

 دوراً سلبياً يف اكتساب اللغة.الطفل يلعب 
 نقد النظرية السلوكية :

  وىذا خطأ.سنة(  0اللغة من طرؼ األطفاؿ ) اكتسابالسرعة يف 
  استخدامهم ذلا (. مفاىيم جديدة )فهمهم للغة أكثر مناكتساب 
 . التعزيز ال يعتمد دائما على اللغة ،فقد يكوف يعتمد على ادلنطق و الواقع 
 اللغة ،)األطفاؿ يقوموف بالتجريب (. اكتسابيا يف الطفل يلعب دورا سلب 

 النظرية التوليدية التحويلية:  .2

صاحب النظرية التحويلية التوليدية ،أف البيئة تلعب دور زلدود يف اكتساب اللغة وإف  يرى "تشومسكي"
األطفاؿ يولدوف  بقدرات فطرية ،تساعدىم على اكتساب اللغة وأف الطفل يقـو بتوليد عدد من الكلمات..مجل 

  لية. غَت متناىية ،ويقـو بتحويل البنية العميقة إىل سطحية ،وذلذا مسيت التوليدية التحوي

ىذه النظرية ىو أخذىا إلطار من الكالـ وجعلو القالب إلنتاج مجيع  اتسمت بوكما أف أىم عنصر 
وإقناعها اعها بالسطحية يف الوسط اللغوي ،بالسطحية يف الوسط اللغوي ،إقن أتسمتكما أهنا  الكالـ )العَينة(

ىذه النظرية يكمن يف كوف الطفل يولد  افًتاضإىل  ادلضموف  أو ادلعٌت و  االلتفاتللغة دوف بالشكل اخلارجي 
اللغة ىو شيء فطري زلض ومل يتعرفوف البتة  اكتساباللغة ،أي أف  كسابا مطبوعا على قدرة خاصة سبكَنو من 

 (052: 0200)بياف زلمد على الطنطاوي ، باالستماع و احملاكاة و التعزيز.

 : لسببُتويروا ذلك 

 ( سنوات 3)كيب مجل مل يسبق لو مساعا يف زمن ف قادرا على تر الكلمات يف سن السنتُت ،ويكو أ. 
ادلختلفة ،وقد بٌت أصحاب ىذه النظرية  ادلناسباتتايل فانو قادر على خلق اجلمل اليت حيتاج إليها يف لوبا

 على أف قدرة تولد مع الطفل لتكوين ما يسمى بالقواعد الكلَية.
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 دح" أف ىناؾ 0967؛وىنا يرى "دلربج ، صاـروأف بزوغ الكالـ ،يكوف ربت ضبط نضوجي ب. 
كَلها ،ولكن البعض منها   مكتسبةترى ىذه النظرية أف اللغة ليست و ، بيولوجي فطري للسلوؾ اللغوي

 غَت والدي.

 نقد نظرية التوليدية التحويلية :
  . مل تتطرؽ ىذه النظرية اؿ كيفية تعلم اللغة 
  اللغة و كيفية عملها بالضبط. الكتسابعدـ وضوح خصائص وسيلة أو الية 
 . عدـ إثبات أف مخ الطفل حيتوي على ىذه االلية الغوية اخلاصة 

 النظرية المعرفية :  .3

تؤكد ىذه النظرية أف اكتساب اللغة حيدث نتيجة تفاعل الطفل مع بيئتو يف اطار القدرة على معاجلة 
رائد ىذا االذباه ،أف االذباىاف الفطري والسلوكي  مل  "ادلعلومات معرفيا ويف ضوء منو الطفل ادلعريف .ويؤكد "بياجيو

يوفقا يف تفسَت اكتساب اللغة ،حيث أف اللغة عملية إبداعية تسمح بظهور الًتاكيب اللغوية إذا كانت ضمن 
األساس ادلعريف للفرد .فقبل أف يستطيع الطفل إجراء عملية ادلقارنة بُت األشياء ،جيب على الطفل أف يتعلم 

حركية ،وما -احلس ياحلجم والوزف والتصنيف وفق بنائو ادلعريف الذي حدد منوه يف أربع مراحل معرفية وى مفاىيم
 والتفكَت ادلادي ،والتفكَت اجملرد.قبل العمليات ،

الرموز و ادلفردات اللغوية اليت تعرب عن مفاىيم تنشأ من تفاعل الطفل مع بيئتو منذ ادلرحلة األوىل وىي 
دور البيئة ودور العمليات ادلعرفية يف تنمية البناء ادلعريف باستقاللية عن القوى الفطرية أو  حركية ،و -حلسادلرحلة ا
 (049: 0200)بياف زلمد على الطنطاوي ، الوراثية.

 نظرية التفاعل االجتماعي : .4
اآلخرين يف يرى أصحاب ىذه النظرية أف اللغة دبثابة نشاط اجتماعي ينشأ من الرغبة يف االتصاؿ مع 

مع التأكيد يف الوقت نفسو على الدور الذي تلعبو اخلربات اليت تنشأ من االحتكاؾ ، ادلواقف االجتماعية التفاعلية
 مع البالغُت ذوي ادلهارة يف احلديث شلا يؤدي إىل تطور ادلهارات اللغوية.

 فهذا ادلنظور يويل اىتمامو جبانبُت :
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 الفطرية.: االسس البيولوجية  الجانب األول 
 الدور اللذي تلعبو كل من اخلربات اليت تنشأ من االحتكاؾ بالبالغُت اللذين ديدوف :  الجانب الثاني

االطفاؿ الذي حيتاجونو من تدعيم وتغذية رجعية ، إضافة إىل النماذج ، وكل ىذا يكوف بتوفر 
 شرطُت ما التفاعل و ادلشاركة احلوارية .
ف أثناء تفاعالت الطفل مع االخرين ،ومها :كما أف ىناؾ مبدأين عامُت يعمال  

اف الوالدين عموما يفسروف سلوكيات أطفاذلم كمحاولة االتصاؿ حىت عندما ال يبدوا ذلك التفسَت  (0
 موضوعيا 

ألطفاؿ يبحثوف بشكل نشيط عن عالقات بُت ادلوضوعات واألحداث و الناس يف عادلهم والسلوكيات  (0
 .الصوتية للقائمُت على رعايتهم 

تكوف لديهم وسيلة لتعلم  واألطفاؿىي أف الوالدين لدهبم حافز للتحادث مع أطفاذلم ، ادلبدأينالنتيجة ذلذين و 
(055: 0200)بياف زلمد على الطنطاوي ، اللغة.  

IV. :مستويات اللغة 

ربليل اللغة إىل عدة مستويات يعرؼ كل مستوى عن طريق الوحدة اللغوية القاعدية ادلعتربة وصلد انو  ديكن
 لكل واحد من ىذه ادلستويات التحليلية زبصص خاص بو وديكن توضيح ذلك يف الشكل التايل:

 المستوى الصوتي: .1

األصوات ،حيث أف علم األصوات أف ربليل ادلستوى الصويت تتناولو كل من علم األصوات وعلم وظائف  
 (33: 0200)زغيش وردة ، .يهتم بتحليل طريقة نطق وإدراؾ األصوات وكذلك دراسة خصائصها الفيزيائية 

أما من الناحية الفنولوجيا فتهتم بتحليل وظائف أصوات الكالـ أي ربليل اخلطوات التميزية للفونيمات اليت 
 الكالمية.تعترب ىي الوحدات الصغرى يف السلسلة 

كن التمييز ىنا بُت اخلطوط الفونولوجية التقطيعية و اخلطوط الفونولوجية فوؽ التقطيعية حيث أف األوىل دي
زبتص بدراسة فونيمات وطبيعتها داخل الكلمة أي التغَتات يف بنية ادلقاطع مثل عمليات احلذؼ ،اإلبداؿ 

 وتكرار بعض اجملموعة الصوتية.
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مثل جهر بعض الصوامت ادلهموسة أو العكس أو ادلماثلة احلنكية كتمثيل صامت أسناين  : المماثلةعملية 
 بصامت حنكي ،او ادلماثلة الشفوية  كتمثيل صامت أسناين بصامت شفوي.

إبداؿ صامت تسرييب بصامت حبسي ،إبداؿ صامت متقدـ بصامت متأخر كإبداؿ عملية اإلبدال : 
ٍت بأخر شفوي إبداؿ رلموعة صامت بصائت.صامت حنكي بصامت أسناين أو صامت غ  

وتكوف جبمع عينة لغوية ألشخاص يف وضعيات حوارية يف زليطهم ادلألوؼ.:  اللغة العفوية  

ويكوف بشكلُت::  الفحص الفردي  

: ينطق اجملرب صوتا أو كلمة ويطلب من الطفل إعادتو. اإلعادة والتكرار×   

(34: 0220)زغيش وردة ،صورة.  :  يطلب من الطفل تسمية شيء أو التسمية×   

 المستوى الداللي والمعجمي: .0

عادة ما منيز بُت الداللة ادلعجمية والداللة الًتكيبية فنجد الداللة تشمل كل ما يتعلق بالكلمات أي أهنا زبص 
والكلمات من ناحية داللتها ومعانيها و  الوظيفة ادلرجعية بادلعٌت الضيق والدقيق فهي تدرس دلنيمات والفونيمات

مصدرىا أما الداللة الًتكيبية أو البنائية فتهتم بدراسة البنيات من وجهة نظر داللية أي أهنا زبتص بوصف احلاالت 
 األفعاؿ العمليات العالقات اإلضافية ادلكانية و الزمنية .

                                جيب التمييز ىنا أيضا بُت قدرات الفهم واإلنتاج:         

: ىناؾ العديد من الركائز اليت هتتم بتقييم الفهم ادلعجمي وتتمثل يف اختيار التعيُت الذي يطلب فيو من  الفهم -
 الطفل تعيُت الصورة أو الشيء الذي يسميو من بُت رلموعة من األشياء أو الصور.

 الكلمات ادلختلفة و العدد الكلمات ادلتشبعة يف عينية اللغوية تقدر : وادلتمثل يف النسبة او العالقة بُت اإلنتاج -
كلمة للكلمات ادلنتجة .   022غالبا بػ   
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 المستوى الصوتي المورفولوجي:  .3

خيص التحليل يف ىذا ادلستوى الناحية الشكلية للصيغ وعالقتها التصريفية من ناحية واالشتقاقية من ناحية 
على الشكل الكلمات يف حالة تغيَت تركيبيها وذلك بتغيَت  أفولوجية تتضمن التغَتات اليت تطر اخرى فالقواعد ادلر 

 .معانييها

 المستوى التركيبي: .4

أي عالقة   وتأخَتاىذا ادلستوى يهتم بالبحث يف كلمات اجلملة وترتيبها و اثر كل كلمة منها يف االخر تقدديا 
سة وتوليد وتسلسل التحليل الًتكييب يهتم بدرا إذفف، ة ووظائفهابعض وكذلك انواع اجلملكلمات اجلملة بعضها ب

 اخل ادللفوظ واجلملة.دبعض ادلونيمات 

اذ اف دراسة الوظائف جيب اف تكمل بدراسة اجلمل وكذلك دراسة اجلملة  يعترب تكملة للتحليل ادلرفولوجي
 وتكملتها دراسة النص.

V. : فهم اللغة 

فهم الشخص ما يسمعو بقدرات االستماع والقراءة على حد السواء حىت يوفهم اللغة ينطوي على االىتماـ 
وفهم اللغة  يعٍت أف القارئ أو ادلستمع يستطيع أف حيقق األىداؼ ادلرجوة من النص كما أرادىا وما يقرؤه ،

من ،وبعبارة أخرى فهي العمليات العقلية اليت يسعى الفرد من خالذلا إىل استيعاب النص صاحب النص األصلي
 خالؿ ترميزه وزبزينو على اعتبار أف مستويات الفهم متباينة إىل آخر بفعل الفروؽ الفردية.

 وبناء على ذلك فقد حدد "أندرسوف" بأف الفهم يتحقق خالؿ ثالث مراحل :

إدراؾ النص كما مت ترميزه أصال من خالؿ شلارسة عمليات اإلدراؾ وفق نظاـ معاجلة مرحلة اإلدراك :  (0
ادلعلومات يف الذاكرة القصَتة لتحليلها إىل مكونات مجلية .وقد يكوف ىذا اإلدراؾ حرفيا للنص من 

 خالؿ فهم معاينة مباشرة ،أو يكوف ضمنيا أي مراعيا للمعاين غَت مباشرة للنص.
سبثيل معاين الكلمات واجلمل الواردة يف النص ادلسموع أو ادلقروء وزبزينها أو وضعها يف : مرحلة التمثيل  (0

 .لالستجابةحالة االستعداد 
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استخداـ ادلعاين اليت مت سبثيلها يف حالة النص يتطلب اإلجابة على سؤاؿ وجو  مرحلة االستجابة : (3
 ة عن الفهم.للسامع أو إتباع تعليمات معينة خالؿ أداء مهمة معينة للدالل

VI. : إنتاج اللغة 

واللغة منتج معريف حيدد العالقة بُت ادلرسل )ادلنتج ( اللغة ادلنطوقة واللغة ادلكتوبة ،يتم إنتاج اللغة بشكلُت مها    
 وادلستقبل )ادلتلقي( ،لذلك فإف بداية احلوار بُت ادلرسل وادلستقبل ىي إنتاج اللغة.

وجيب على ادلرسل أف يقـو ببعض التخطيط قبل إنتاج اللغة كهدؼ للحوار والتفاعل ،ومعرفة ادلرسل خلصائص 
. (ستقبل )كمستواه الثقايفادل  

وإلنتاج اللغة البد من توفر عناصر كادلعٌت وااللتزاـ  بقواعد اللغة ادلعروفة لتقدمي منتج لغوي مكتوب أو    
  كتايل :  وىي،العلماء اللغويوف على أف ىناؾ مخس خطوات لتحقيق إنتاج لغة  وقد أمجع، وؽػػػػػػػػػػػػػمنط

ربديد مسَتة احلوار : جيب أف حيدد الشخص خطة العمل اليت من خالذلا يتم فتح باب احلوار مع  -
 شخص معُت .

 التخطيط للجملة : جيب أف يفكر الشخص يف طبيعة اجلمل اليت ينوي استخدامها خالؿ احلوار. -
د مكونات اجلملة اللغوية : وىنا جيب التخطيط لعناصر اجلملة من خالؿ اختيار الكلمات وادلقاطع ربدي  -

 ادلناسبة ووضعها يف ادلكاف ادلناسب من اجلملة لضماف حسن تركيب اجلملة .
ربديد برنامج احلوار :وىنا جيب ربديد أسلوب اإلخراج من حيث التعبَتات الوجهية وحركة الشفتُت و  -

 ادلصاحبة إلنتاج اجلمل. األطراؼ
إخراج الكالـ :وىنا البد من إخراج اجلمل من خالؿ الصوت أو الكتابة وفق الشروط وادلواصفات  -

 (05 – 00)سهَت احللفاوي ، ب ت : السابقة وبطريقة منفصلة .
VII.  :الخصائص اللغوية 

يواجو األفراد ادلعاقُت عقليا صعوبات  التأخر يف النمو اللغوي يساير إىل حد كبَت التأخر يف النمو العقلي،حيث
واضحة يف التعلم اللغوي وخباصة يف التعبَت اللفظي ،وسببو ىو ارتباط النمو اللغوي بالقدرات ادلعرفية وما تتطلبو 

 اللغة من إدراؾ للمعاين وادلفاىيم.      
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يف درجة النمو اللغوي ومعدلو  أشارت الدراسات إىل إف االختالؼ بُت العاديُت وادلعاقُت عقليا ىو اختالؼ   
كما يعاين معظم ادلعاقُت عقليا من مشكالت لغوية سلتلفة كاإلبداؿ وضعف التعبَت وقلة احملصوؿ اللغوي من 

ادلفردات واجلمل وأكثر ادلشكالت اللغوية شيوعا لديهم ىي اضطرابات النطق وقلة عدد ادلفردات اللغوية وعدـ 
مشكالت اللغوية أكثر شيوعا وانتشارا عند األطفاؿ ادلعاقُت عقليا أكثر من  اكتساهبم للقواعد اللغوية وتبقى

( درجة وعمرىم العقلي أقصى حدوده 72ػ  55األطفاؿ العاديُت. تًتاوح نسبة ذكاء ىذه الفئة عامة مابُت )
الفئة  سنة وربصيلهم يشيع بُت األطفاؿ شديدي اإلعاقة ويكوف مستوى اللغة لدى ىذه 00و  7تًتاوح مابُت 

بدائيا فهم يصدروف أصواتا و ألفاظا غَت مفهومة وكالمهم ينقصو الوضوح وادلعٌت والًتابط ،وقد تبُت أف تأخر 
الكالـ الناجم عن ضعف يف القدرة العقلية يأخذ صورا وأشكاال متعددة ،أي درجة من درجات اإلعاقة العقلية 

فهو إما يكوف على شكل إحداث أصوات ال داللة ذلا تؤثر يف تطور الكالـ ويف القدرة على النطق والتعبَت 
يستخدمها الطفل ادلتخلف عقليا كوسيلة للتخاطب والتفاىم وىو يف ىذه احلالة يكوف أقرب للطفل العادي 

ادلتأخر لغويا وأما أف يكوف على شكل آخر حيث صلد الطفل متقدما يف السن وذباوز مرحلة استعماؿ اللغة جيدا 
)فؤاد جوالدة ،مصطفى النوري القمش تخدـ اإلشارات واإلدياءات وحركات الوجو واجلسد. ولكنو ما يزاؿ يس

،0200 :52) 

تعددت خصائص اللغة تبعا للنظريات والتخصصات اليت تناولت السابقة ، وتعارفهايف ضوء مفهـو اللغة 
 اللغة    حيث وديكن إجياز أىم اخلصائص اليت أمجع عليها العلماء بالنقاط التالية : 

اللغة من أىم وسائل االتصاؿ بُت الناس . -    

لب انتاج اللغة ادلنطوقة     اللغة تنقسم اىل نوعُت لغة استقبالية و تتطلب السمع والفهم ،وأخرى تعبَتية تتط -  
وادلكتوبة وفق قواعد تركيب اللغة وصياغتها .         

اللغة ذلا معاف زلددة وواضحة يف اجملتمع الذي تنتمي إليو. -    

اللغة تعبَت عن خربات االنساف وذباربو ومعارفو. -    

اللغة تتأثر بعوامل الوراثة وسالمة أجهزة النطق . -    

باجملتمع والبيئة اليت يعيش فيها الفرد .اللغة تتأثر  -    
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اللغة عن قوة التماسك بُت أفراد األمة الواحدة ومقوماهتا . -    

اللغة وسيلة التواصل بُت األجياؿ ونقل الًتاث الثقايف واحلضاري عرب الزمن . -    

اللغة ربمل ضمنيا معلومات ومعاين عن الزماف وادلكاف . -    

زية حيث تستطيع وصف أشياء غائبة .اللغة ذلا معاين رم -    

اللغة قابلة لإلبداع كما ىو احلاؿ يف الكتابات األدبية والفنية ،الشعرية . -    

اللغة مركبة ألهنا تنطلق من احلرؼ إىل الكلمة  مث إىل اجلملة . -    

اللغة زلكومة بقواعد و قوانُت تفرضها قواعد اللغة يف اجملتمع الذي تنتمي إليو. -   

نفس فؤاد جوالدة ،) اللغة قابلة للتغيَت والتطور بل يشَت بعضهم اىل أهنا سبيل مع التبسيط مع مرور الزمن. -  
(54 – 50ادلرجع السابق ،  

VIII. : عالقة اإلعاقة السمعية بالنمو اللغوي للطفل األصم 

 أف النمو اللغوي لدى األصم يعتمد على طبيعية العالقة بُت اللغة والكالـ ويتضح ذلك فيما يلي :

 اللغة والكالم لدى الصم : .1

إف القصور احلادث يف اللغة لدى الصم جيعل ىناؾ صعوبة يف ترمجة األفكار وادلشاعر إيل عبارات وكلمات 
عبَت عنو مث تبدأ األصابع يف التعبَت عن ذلك من خالؿ مفهومة ومدركة ، فاألصم يفكر أوال فيما يريد الت

 اإلشارات أي أف :

 األفكار تًتجم لدى العاديُت إيل ألفاظ مسموعة ولدى الصم إىل إشارات مرئية . -

 إف العاديُت حيصلوف على ادلعلومات بواسطة األذف أما األصم فيحصل عليها بالعُت . -

 .ىو منطوؽ كما أهنا ال تتفهم بسرعة مثل الكالـ واأليدي  كل ما  أف لغة اإلشارة ال ديكن ألف تًتجم -

 اجلمل لدى األصم اقصر من تلك لدى العادي . -
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 األصم يقـو بتكوين وبناء مجل بسيطة وغَت مركبة . -

 الًتكيبات اللغوية لألصم غَت مًتابطة ومفككة . -

 : لدى المعاقين سمعيا إلىاللغوي التواصل  .2

  :أوال : محدودية القدرات التعبيرية 

تكوف القدرات التعبَتية لدى ذوي اإلعاقة السمعية زلدودة بسبب تأخر مستواىم اللغوي وأخطاء النطق 
لديهم كما اف كثَتا ال يلقوف التشجيع الكايف ليشاركوا يف احلوار ، وكذلك بأف بعضهم ليست لديو القدرة على 

تسلسل على النقاط ادلهمة يف ادلوضوع أو كيفية استخالص العربة منو باإلضافة نقل الرسائل واألفكار بشكل م
 (0-0س : –)شللكة احلنُت ،ب  . لكوهنم ال يتقنوف إعطاء التعليمات

 :ثانيا : محدودية القدرات االستقبالية 

 وتكمن يف زلدودية القدرات االستقبالية يف عدة عوامل أمهها :

  ذاتها :عوامل متعلقة باإلعاقة 

  .اإلعاقة السمعية حدهإذ يتأثر كثَتا استقباؿ ادلعاقُت مسعيا للكالـ بسبب إعاقتهم ويزداد ذلك التأثَت كلما زادت 

 : عوامل متعلقة بالمتكلم 

طرقا مساعدة ليفهم ادلعاؽ السمعي ما تزيد صعوبة الفهم لدى ادلعاقُت مسعيا عندما ال يستعمل الشريك يف احلوار 
يكوف كثَت احلركة أو ال يتكلم بوضوح أو يتكلم دبستوي لغوي غَت مناسب للمعاؽ مسعيا كما أنو قد يقولو كأف 

 يغَت مواضيع احلوار بشكل مفاجئ أو يتحدث عن امور غَت واضحة للمعاقُت مسعيا .

 ثالثا : محدودية المعلومات العامة 

اف احملدودية ادلعلوماتية لدى ادلعاقُت مسعيا زلدودة عادة وذلك لقلة ادلعلومات اليت يتلقوهنا من األىل وادلدرسُت 
 (3س : –)شللكة احلنُت ،ب  .والزمالء واإلعالـ واجملتمع عموما 
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IX. وياللغ مستوىال على اضطرابات : 
 سن حسب يكوف اختالفها و، ربديدىا صعوبة إىل يؤدي شلا األصم الطفل عند متنوعة اللغوية االضطرابات

 من صويت تبليغ أي يلتقط ال الطفل ألف انعداـ اللغة نالحظ الكلي الصمم حالة يف ،و اإلصابة نوعية و الطفل
 ،كاحلروؼ منها البعض إال احلروؼ اكتساب يستطيع ال أنو إنتاجو كما من ديكن ال بالتايل و،  اخلارجي العامل
 التمييز صعب صويت بإرساؿ تعويضها أو ادلصوتات غياب يالحظ ،كما [ b ] و [ M ]مثل  الظاىرة ادلرئية

 . مستوياهتا دبختلف اللغة على سلبا يؤثر رأينا كما الصمم ،إذف [a ]من يتقرب
 جانب إىل تأخر لغوي من يعاين فهو مسعيا ادلعاؽ عند صلدىا النطقية االضطرابات معظم فأف أخَتا و

 ىذا لتجاوز دلساعدتو احمليط تدخل احلاجة إىل أمس يف يصبح ،فالطفل صوتية اضطرابات و نطقية اضطرابات
 التعليمية. ادلواقف باختالؼ مسعيا ادلعوقُت األطفاؿ مع أساليب التواصل تعدد و اإلعاقة ىذه يتجاوز حىت النقص

 (003: 2000 ، عبيد السيد )ماجدة
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 خالصة الفصل:

حيث دير ، اصلية تنمو على شكِل قفزات سريعةلغة األطفاؿ ومهاراهتم التو  شلا سبق عرضو أفاستخالصا 
وىذا ىو أوؿ ارتباط مهم للغة مع شخصية الطفل! ادلدرسة ، بأقصى سرعة لو خالؿ ىذه السنوات اليت تسبق

الفرصة إلكساب الطفل فاللغة من ضرورات احلياة واالتصاؿ ومن أساسيات التفكَت ومن الضروري استغالؿ ىذه 
وسبكنو من اكتساب ادلهارات اللغوية يف لمات اليت تنمي من زلصولو اللفظي ،قدراً كبَتاً من ادلفاىيم واأللفاظ والك

 التعامل والتفاعل مع اآلخرين. 

اللغة كالطفل العادي  اكتساب الذي يعاين من االعاقة السمعية ال يتمكن خالؿ فًتة زلددة منفالطفل 
ما يقرب من مخسُت مفهومًا جديدًا يف كل شهر وبذلك يضيف ىذا الكم اذلائل إىل  كن أف يكتسب الذي دي

 زلصولو اللفظي ليكوف ثروة لفظية ىائلة سبكنو من االتصاؿ والتجاوب مع اآلخرين.
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 تمهيد:

مرحلة يف مراحل البحث ىي مرحلة التطبيق وذبسيد اؼبعلومات اؼبعروضة يف اعبانب النظري إن اىم و 
ما مت طرحو  اؼبكملة للميدان واليت من خالؽبا يسعى الباحث إىل ربويل الكيف إىل الكم من أجل إثبات أو نفي

يتضمنو ىذا الفصل من إجراءات منهجية اليت ال تصح الدراسة إال  نمن متغَتات يف اعبانب النظري وىذا مكا
 بصحتها.

ومن خالل ىذا الفصل يتم عرض اإلجراءات اؼبنهجية اليت تتمثل يف الدراسة االستطالعية والدراسة 
اسة وتقدمي مكان البحث واختيار العينة على حسب األساسية على أساس ىذين الدراستُت يتم ضبط منهج الدر 

اغباالت اؼبناسبة مع موضوع البحث ،كما سيتم عرض ادوات اليت تستخدم مع العينة لضبط نتائج الدراسة 
 وتفسَتىا و التأكد من صحتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                              رابعالفصل ال  
 

 86 

I. الدراسة االستطالعية :  

 :  للقيام هبذا البحث اتبعنا اػبطوات التالية

هبدف صبع اؼبعلومات حول حاالت  انيُتالنفس ُتُت االرطفونيُت و األخصائيائيختصمع األإجراء مقابلة 
ص اليت تتميز هبا اغباالت و عرةة اػبصائ،ىذا ؼب غَت مدؾبُتألهنم  إلعاقة السمعيةاكز اػباصة ليف اؼبر اؼبوجودة 

واؼبعلمُت  اتاغبصص مع اؼبربيحضرنا ؾبموعة من كما التواصل واؼبستوى اللغوي لديهم ،التعبَت و  م علىقدرهت
ه اؼبالحظات اليت تتناسب اختيار العينة على أساس ىذو ،عاقُت ظبعيا ات األطفال اؼبيسلوكؼبالحظة  داخل القسم

أثناء إجراء تقيد هبا نبدأ العمل معها بإتباع اػبطوات اليت نومن خالل ىذا مت اختيار العينة ل،موضوع دراستنا مع 
 البحث. عملية

مركز واحد يف حجاج نواحي     يوجد بذوي االحتياجات اػباصة  خاصةراكز معدة  بزيارةقمنا 
خاضعُت للتكفل تتناسب مع دراستنا ،وىنا األطفال األطفال اؼبوجودين ةيو إلجراء البحث على ،مستغانـــم 

ولكن العينة اليت اخًتهنا ؽبم اعاقة ظبعية متوسطة  يُتأرطفون أخصائيُتاألرطفوين دبعٌت يف اؼبراكز اػباصة يوجد 
 ةاألخصائيُت األرطفونيُت يركزون على اغباالت اليت ؽبا الصمم اغباد أكثر من اؼبتوسط. 

قبل أي دراسة ميدانية البد على الباحث من القيام بدراسة استطالعية للمكان الذي ستجري ةيو 
 لتحقيق ؾبموعة من االىداف اليت يبكن ذكرىا ةيما يلي:  الدراسة لذلك كبن قمنا دبجموعة من اػبطوات

 .ضبط عنوان الدراسة ومتغَتاهتا 
 لتدريب على خطوات البحث العلمي.ا 
 ؾبتمع الدراسة. من حيث الوقوف على اغبدود اؼبكانية اليت يشغلها، الوقوف على حيثيات ؾبال الدراسة 

II. : الدراسة األساسية 
 المستخدم  منهج الدراسة: 

قوانُت علمية ،ةينبغي على الباحث يف ىذا غَته من البحوث األخرى ؼبنهجية و البحث االرطفوين كىبضع 
حيث يقوم ىذا ، التجرييبالبحث ىو منهج  ا،و اؼبنهج اؼبتبع يف ىذ اجملال االلتزام هبا للوصول إىل نتائج موضوعية

اؼبستوى اللغوي ا اؼبنهج يرتكز على دراسة ىذو بالتايل ةان ،اؼبنهج على صبع البيانات و اؼبعلومات حول اغباالت 
 . تنمية اؼبهارات اللغويةأساسو 
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 كغَته من اؼبناىج على ؾبموعة من اػبطوات اؼبتمثلة ةيما يلي:  التجرييبنهج اؼبيعتمد 

 أو اؼبشكلة اؼبراد دراستها.ت ديد اغباالرب 
 ع البيانات األولية و الضرورية لفهم اغبالة.صب 
  الفرضيات اليت تعطي التفسَتات اؼبنطقية و احملتملة ؼبشكلة البحث.صياغة الفرضية أو 

كذلك كتابة و ، واستنباط االستنتاجات عنها، جمع اؼبعلومات و ربليلها وتفسَتىاك  مث تأيت اػبطوات اؼبكملة 
كن كما أن منهج دراسة حالة يعتمد على ؾبموعة من األدوات عبمع اؼبعلومات واليت يب، تقرير البحث اؼبطلوب

 حصرىا كالتايل:

 حيث وبتاج الباحث إىل تواجده مع اغبالة اؼبعنية بالبحث ألوقات كاةية و حسب ما ، اؼبالحظة اؼبتعمقة
 ومن مث تسجيل مالحظاتو بشكل منظم.، تقتضيو ضرورة البحث

 اغباالت اؼبدروسة علومات بشكل مبارر منأي أن الباحث قد وبتاج إىل اغبصول على اؼب، اؼبقابلة  ،
االستفسارات ؽبم للحصول على و  التساؤالت لة لتوجيووذلك دبقابلة األرخاص القريبُت من اغبا

 اإلجابات و اؼبعلومات التفسَتية اؼبطلوبة و كذلك  تسجيل االنطباعات اليت قد يتطلبها البحث.
 و يف ،سواء كانت سجالت رظبية أو وثائق رخصية تفيد الباحث و تعين الوثائق و السجالت اؼبكتوبة

 اؼبعلومات اليت وبصل عليها الباحث يف مقابالتو. وقد تكتمل ىذهط األضواء على اغبالة اؼبدروسة ،تسلي
  وبتاج الباحث أساليب إضاةية يف صبع اؼبعلومات عن اغبالة مثل ،االستبيان و طلب اإلجابة على بعض

 االستفسارات الواردة ةيو من األرخاص و الفئات احمليطة حبالة البحث.

 :تقديم مكان البحث 
 تقديم المدرسة: (1

 لمحة تاريخية موجزة عن المدرسة: 1.1

مدرسة صغار الصم اليت أصبحت تسمى االن دبدرسة اؼبعوقُت ظبعيا ،تقع ببلدية حجاج دائرة سيدي 
 .2م 3408 كلم ،حيث تًتبع على مساحة تقدر بــــ  35ػبضر والية مستغاًل وتبعد عن مقر الوالية بـــــــ 

 .01/03/1988اؼبؤرخ يف  87/259باؼبرسوم التنفيذي رقم  1987تأسست مدرسة اؼبعوقُت ظبعيا  
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،دبناسبة اليوم الوطٍت لألرخاص ذوي االحتياجات اػباصة ،مع  14/03/1988ةتحت أبواهبا يوم  
لي ونصف ،سبتاز بنظام داختلميذ لذوي اإلعاقة السمعية  60 ىو ةاؼبدرسة اغبقيقي العلم أن طاقة استيعاب

 داخلي.
 تعتمد ىذه اؼبدرسة على وسيلتُت:

 تتكون اؼبدرسة من :الوسائل المادية :   . أ
  : يتكون من طابق ينقسم إىل قسمُت:الجناح األول 

  : وبتوي على مصلحتُت:الطابق األول 
 ربتوي على ثالثة مكاتب وىي كاآليت:المصلحة البيداغوجية :  –

  البيداغوجية. اؼبسئولةمكتب 
 األخصائي النفساين الًتبوي. مكتب 
  االجتماعيةمكتب اؼبساعدة. 

 ربتوي على عدة مكاتب ::  المصلحة اإلدارية –
 .مكتب اؼبدير 
 .مكتب عون احملاسب 
 .مكتب األمانة واؼبستخدمُت 
 .مكتب احملاسبة اؼبادية واؼبصاحل االقتصادية 
 .اؼبخزن 
  االجتماعاتقاعة. 

  :أقسام إضاةة إىل:( 06وبتوي على ستة )الطابق الثاني 
 .مكتب األخصائية الًتبوية 
 .مكتب االيقاع اعبسمي 
 .قاعة الًتبية النفسية اغبركية 
 . اؼبكتبة 
 .قاعة اؼبطالعة 
 .قاعة اإلعالم اآليل 
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 يتكون من ثالث طبقات::  الجناح الثاني 
 وبتوي على : الطابق األول : 

 .مطبخ 
 .مطعم 
 .قاعة رياضة 
 .مراحيض 
 .ـبزن 

 : ـبصص لداخلية الذكور يوجد بو مرقد التالميذ مزودة بـــ:الطابق الثاني 
 .دبكيفات ىوائية 
 .غرف نوم اؼبناوبُت 
 .مصلى ونادي 
 مررات. مراحيض و 

  : ـبصص لداخلية البنات وبتوي على :الطابق الثالث 
 .مرقد التالميذ 
 .عرةة نوم اؼبربيات واؼبناوبُت 
 .ـبزنُت 
 .مرحاض ومررات 

 باؼبدرسة عمال ،قبد:بعمل :  الوسائل البشرية . ب
 تتكون من ::  فرقة عمال اإلدراة 

 .اؼبدير 
 .مقتصد 
 .كاتب 
 .عون إداري 
 .عون حفظ البيانات 
 .ـبزين 
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 .مساعد اؼبصاحل االقتصادية 
 .سائقان 
 .حارسان 

 :تتكون من: الفرقة البيداغوجية 
  ( مسئولةأستاذة تعليم متخصصة رئيسية .)بيداغوجية 
  ثانية.أخصائي نفساين عيادي درجة 
 .أخصائي نفساين تربوي درجة أوىل 
 .أخصائي نفساين أرطفوين درجة أوىل 
 .معلم التعليم اؼبتخصص 
 .اؼبراقب العام 
 .مريب 
 .عمال متقاعدين 

 الفئة المتكفل بها وخصائصها: (2

تلميذ  68تتكفل اؼبدرسة باألطفال اؼبعاقُت ظبعيا بنظام داخلي ونصف داخلي ،الذين يبلغ عددىم اإلصبايل 
 تلميذ. 11نصف داخلي ،مع قائمة انتظار   3 منهم متمدرسُت و 15بنظام داخلي  50هم من

 تتميز ىذه الفئة بعدة خصائص ،منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها:

 الخصائص اللغوية: 1.2

اإلعاقة للطفل زادت تؤثر اإلعاقة السمعية بشكل كبَت على النمو اللغوي للفرد حيث كلما زادت درجة 
 اؼبشكالت اللغوية اليت يتعرض ؽبا ،ةاؼبعاق ظبعيا يعاين من تأخر واضح يف النمو اللغوي.

 الخصائص الجسمية: 2.2

تؤثر اإلعاقة السمعية على حركة األطفال حيث يعاين أةراد ىذه اإلعاقة من مشكالت يف االتصال والتحول 
ىذه اإلعاقة قيود يف النمو اغبركي لديهم فبا يالحظ عندىم تأخر دون اكتشاةهم للعامل اػبارجي ،حيث تفرض 

 يف النمو اغبركي مقارنة مع األسوياء.
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 الخصائص المعرفية: 3.2

مستوى الذكاء عند األطفال اؼبعاقُت ظبعيا ال ىبتلف عن مستوى ذكاء األةراد العاديُت بالرغم من تأثَت 
اؼبعاق ،ىؤالء االطفال عندما تطبق عليهم اختبارات الذكاء ال تعترب اإلعاقة السمعية على النمو اللغوي للطفل 

مؤررا على وجود إعاقة عقلية بل على وجود مشكالت لغوية لذلك هبب تكييف اختبارات الذكاء لتكون أكثر 
 دقة يف قياس ذكاء ىؤالء األطفال.

 الخصائص األكاديمية: 4.2

مقارنة بالعاديُت ،خاصة التحصيل األكاديبي مرتبط بالنمو اللغوي يعاين اؼبعاقُت ظبعيا يف ربصيلهم األكاديبي 
لذلك تتأثر مهارات القراءة والكتابة واغبساب عند اؼبعاقُت ظبعيا ،حيث أهنم يعانون من البفاض ملحوظ يف 

 قدراهتم العقلية.

،  سية ؽبذه الفئةالتحصيل األكاديبي للمعاقُت ظبعيا يعود ألسباب عديدة منها عدم مالئمة اؼبناىج الدرا
 اضاةة إىل أن أساليب التدريس غَت مناسبة ؽبم.

 : واالجتماعيةالخصائص النفسية  5.2

يالحظ على ةئة الصم ذبنب مواقف التفاعل االجتماعي يف اجملموعة ويبيلون إىل مواقف التفاعل اليت تتضمن 
يبيلون إىل األلعاب الفردية اليت ال تتطلب مشاركة ةردا واحدا أو ةردين وبشكل عام يبكن القول أن اؼبعوقُت ظبعيا 

ؾبموعة من التالميذ ،حيث يعانون من مشكالت يف التكيف االجتماعي بسبب النقص الواضح يف قدراهتم 
 اللغوية وصعوبة التعبَت لفظيا عن أنفسهم وكذلك أطفال الصم يبيلون للتفاعل مع أرخاص من نفس اإلعاقة.

 رسة:البرنامج التكفلي بالمد (3

 األخريُتتسطر اؼبدرسة برامج تربوية يتمكن منها اؼبعاق ظبعيا من االعتماد على نفسو وتقليل اعتماده على 
وسبكنو من االندماج يف البيئة العادية بدال من العزل من اؼبدارس اػباصة بو ،ويشمل ىذا الربنامج على مراحل 

 : الدراسة اليت يبرون هبا
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  :التحضيري مرحلة ما قبل  1.3

دبا ان السنوات األوىل من عمر الطفل ؽبا دور رئيسي يف التدريب والنمو الكلي للفرد ،خصصت اؼبدرسة 
قسم يتكفل باؼبعاقُت ظبعيا دون سن اػبامسة من أجل ربضَتىم وتعليمهم لطرق التواصل مع اآلخرين خاصة من 

 طرف الوالدين.

 يهدف ىذا الربنامج غلى : 

 . إرراد الوالدين غلى كيفية التعامل مع أطفاؽبم 
 .تطوير مهارات االتصال عند الطفل االصم 
 .تفاعل األطفال اؼبعاقُت ظبعيا ةيما بينهم 
 .االستثمار اؼببكر لقدرات األطفال يف ؾبال السمع 
 .تدريب الطفل على االستعداد للتعليم 

 مرحلة التعليم األساسي: 2.3

تعليمي مكيف حسب احتياجات ىذه الفئة ،ويدرس ىذا الربنامج من طرف األستاذ تتبع اؼبدرسة برنامج 
التعليم اؼبتخصص واؼبعلمُت ،يقوم اؼبعلمُت بتدريس ؾبموعة من اؼبواد حسب كل قسم من أجل تطوير مهارات 

وترسيخ القيم  القراءة والكتابة واؼبواد العلمية واالجتماعية للطفل اؼبعاق ظبعيا ،وتعليمهم السلوك االجتماعي
 واألخالق اغبميدة لديهم من أجل التكيف مع زمالئهم وأقراهنم.

تشرف الفرقة البيداغوجية على ىذا الربنامج التكفلي للمدرسة ،حيث تقوم اللجنة بتنظيم عدة اجتماعات 
ة اؼبشاكل بيذاغوجية تكون يف بداية كل موسم دراسي وهناية كل ةصل لتقييم التحصيل الدراسي للتالميذ ومناقش

اليت تتلقاىا الفرقة ،والعمل على هتيئة كل الظروف اؼبالئمة للدراسة حيث تقوم بتحضَت التالميذ لالمتحانات 
وباألخص التالميذ اؼبقبلُت على اجتياز امتحان رهادة التعليم االبتدائي ،ويلقي التالميذ اىتماما كبَت من قبل 

 ى النفسي وهتيئتهم على اجتياز االمتحانات.الفرقة البيداغوجية من أجل توةَت ؽبم الدعم

يضم الربنامج ؾبموعة من اػبرجات البيداغوجية لألطفال ،وذلك من أجل تغَت أجواء الدراسة والًتةيو عن 
إلزام التالميذ على الفحوصات لثناء األعياد الدينية والوطنية ،و  النفس ،كما يشارك األطفال يف اغبفالت اؼبنظمة

 ن ىناك متابعة طبية للتالميذ.الطبية حبيث تكو 
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 التقييم العام : 3.3

قبل التالميذ والوقوف عند مستوى يف ىذه اؼبرحلة يكون ىنا تقييم رامل عبمي النتائج اؼبتحصل عليها من 
 لدراسي لألطفال.ا

 كيفية تنسيق العمل في الفرقة البيداغوجية: (4

التنسيق بُت أعضاء الفرقة البيداغوجية ،يقوم أعضاء ىذه الفرقة باجتماع كل أسبوع من أجل طرح  إلحداث
ومناقشة كل العراقيل واؼبشاكل اليت يواجهها اؼبعلمُت خالل األسبوع مع إهباد اغبلول ألن أي مشكل يبكنو أن 

 يق السَت اغبسن لعملية التكفل بالتالميذ.يعرقل عملية التنسيق البيداغوجي للفرقة كما تعمل ىذه األخَتة على ربق

 مهام األخصائي النفساني التربوي: 1.4
  كذلك و ،وجيهات التالميذ واؼبعلم اؼبتخصص تربوية مع تقييم النتائج الدراسية والتتطبيق اختبارات نفسية

 مساعدة األساتذة واؼبعلمُت اؼبتخصصُت يف اقباز الربامج.
 االختصاصات واجمللس النفسي الًتبوي. اؼبشاركة يف اجتماعات اؼبتعددة 
 .تقييم النتائج اؼبتحصل عليها واقًتاح التصحيحات الضرورية 
 .مساعدة مستخدمي التعليم وإعادة الًتبية يف ربضَت براؾبهم وتقدمي االستشارة ؽبم 

 مهام األخصائي النفساني : 2.4

األرخاص اؼبتكفل هبم  والعالجية يف اؼبيدانو وتوجيوت الوقائية يضم األخصائي النفساين العيادي كل النشاطا
 ويتمثل دورىم األساسي ةيما يلي:

  الرأي العيادي حسب اغبالة. وإبداءتطبيق الروائز النفسية وتفسَتىا والقيام بالتشخيص النفسي 
 .ضمان اؼبتابعة الفردية واعبماعية لألةراد اؼبعنيُت 
  ةيهم رروط القبول واؼبسجلُت بقائمة االنتظار. الذين تتوةرضمان الفحص اػبارجي لألرخاص 
 اؼبختلفة. اؼبسيو إتاحة الفرصة أمام الصم لتوظيف حواسو واستخدام الوسائل البصرية و 
  األخريُتتشجيعهم على االلبراط يف اجملتمع واالندماج مع أقراهنم ومع. 
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 مهام أستاذ تعليم متخصص: 3.4

يكلف األستاذ التعليم اؼبتخصص بضمان تعليم للطور اؼبتوسط يف  حسب القانون األساسي اػباص باؼبوظفُت
الوسط اؼبتخصص والعادي لألرخاص اؼبعوقُت ظبعيا وحركيا وذىنيا ،وكما يكلف هبذه الفئة لتلقُت مادة أو عدة 

 يذ.مواد بواسطة مناىج مكيفة مع اإلعاقة السمعية ،كما يلزم على ضمان اؼبتابعة والتقييم البيداغوجي للتالم

 مهام التعليم المتخصص : 4.4

 يعمل معلم التعليم اؼبتخصص تدريس وتطبيق الربامج التعليمية مع اؼبشاركة يف االجتماعات البيداغوجية.

 مهام المربي المتخصص الرئيسي: 5.4
 .تدريس داخل القسم 
 .اؼبشاركة يف االجتماعات البيداغوجية 
  والًتةيهية لألطفال.اؼبشاركة يف تاطَت النشاطات الًتبوية 
 .اؼبسانبة يف اعداد الربامج التعليمية والثقاةية 

 مهام المربي المتخصص: 6.4
 .يسهر على نظاةة األطفال الداخليُت وطعامهم ومراجعة دروسهم 
 .العمل على ربقيق النظاةة اعبسمية واؽبندامية 
 جاز النشاطات اليدوية. تطبيق اؼبربُت الربامج الًتبوية والثقاةية والًتةيهية وإن 

 هام رئيس المصلحة:م 7.4

 . ضمان السَت اغبسن للمصلحة البيداغوجية 
 .االرراف على اقباز الربامج الًتبوية 
  والو رراتمتابعة التقييم الًتبوي اػباص باألقسام. 
 .اإلرراف على االجتماعات ؾبالس اػباص 

 مهام المراقب العام: 8.4
 اؼبؤسسة اثناء صبيع اللقاءات والتظاىرات. مراقبة النظام واالنضباط يف 
 .تأطَت اػبرجات والتنقالت خارج اؼبؤسسة 
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 .تنظيم عمليات التحاق اؼبقيمُت ومغادرهتم اؼبدرسة 
 .تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة 

 مهام األخصائي االرطفوني مع ابراز المسؤولية القانونية واألخالقية: (5

يف تصحيح النطق  األرطفونيُتالعمومي يكلف  للتوظيفمن اؼبرسوم التنظيمي  109حسب اؼبادة رقم 
 والتعبَت اللغوي من الدرجة األوىل على اػبصوص ،دبا يلي:

 . ضمان النشاطات الوقائية والعالجية يف ؾبال تصحيح النطق والتعبَت اللغوي 
 القيام بتقييم اؼبتحصل عليها بواسطة روائز خاصة. القيام بإعادة تقومي الصوت والتعبَت اللغوي مع 
 .اؼبشاركة يف اجتماعات ةريق التكفل اؼبتعدد االختصاصات أو اجمللس النفسي البيداغوجي للمؤسسة 
 .اؼبشاركة يف اعداد الربامج البيداغوجية وتنفيذىا 

مهامو وذلك باحًتام اضاةة إىل ىذا هبب على اؼبختص األرطفوين التحلي بروح اؼبسؤولية عند تأدية 
النظام الداخلي للمؤسسة مع القيام بواجباتو اذباه ىذه الفئة اؼبتكفل هبا وربمل عواقب أي ضرر عن تصرةاتو 
خالل أداءه اؼبهٍت ،مع توةَت اغبماية الالزمة لألطفال أثناء الفحص وعدم تركهم لوحدىم يف اؼبكتب ،وعند 

لوحده إىل القسم وىذا من أجل تفادي أي حادث أو مكروه  االنتهاء من اغبصة ال هبب ترك الطفل يذىب
 يبكن أن يصيب الطفل يف اؼبدرسة

على اؼبختص االىتمام باألطفال من صبيع اعبوانب وتوةَت ؽبم اعبو اؼبناسب للدراسة داخل كما هبب  
و اؼبدرسة مع مراعاة  حاالهتم النفسية وعدم التفرقة بُت األطفال ،ويلزم كذلك على اؼبختص النفسي 

القيام باؼبقابالت  األرطفوين احًتام خصوصيات الغَت والتحلي  بالسر اؼبهٍت وعدم البوح بأسرار األطفال عند
 .مع األولياء

 الصعوبات التي يتلقاها المختص االرطفوني: (6
 .نقص االختبارات والروائز األرطفونية 
 لو كان الًتبص ربت ارراف ـبتص أرطفوين حبذا. 
 .كثرة االطفال اؼبسجلُت يف قائمة االنتظار واؼبتابعة اػبارجية 
 مج التكفلي.وعدم مشاركتهم يف الربنا نقص الوي عند األولياء 
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 .السن اؼبتأخر عند األطفال فبا يعيق التكفل 
 .قلة الدورات التكوينية 

III. :عينة البحث 

دبا يتمارى مع ،ذو الدرجة اؼبتوسطة ؾبهزين معاقُت ظبعيا حاالت  (06ستة )مت اختيار العينة  تتكون من 
 :ك من خالل لاالختبار التجرييب و ذ

  دبعٌت يتواجدون دبركز خاص هبم  غَت مدؾبةالت حا( 06ستة )تتكون من  من األطفالاجملموعة، 
 .باؼبعاقُت ظبعياإىل تكفل أرطفوين وتدرس يف مركز خاص  اضعةخغَت اؼبقصود هبذه اغباالت اهنا ؾبهزة و 

 سنوات . 09و  06يًتاوح سن اغباالت مابُت  : السن  

،ولقد اعتمدنا يف اختيارنا مدؾبة( غَت عيا )حاالت حاالت من مركز خاص باؼبعاقُت ظب (06ستة )قمنا باختيار 
 ؽبذه العينة على الشروط واؼبعايَت التالية:

 ظبعيةإعاقة  ( 06الست )العينة تكون درجة العجز السمعي عبميع أةراد أن  : درجة العجز السمعي 
 أن تكون ؾبهزة. على كل حالة من ىذه اغباالتيشًتط ة و توسطم

  كان سواء ظبعيا ضعيف الطفل لكفالة أساسي ررط السمعي التجهيز توةر الفردي:التجهيز السمعي 
 تغَتاتاؼب يتلق استمرارية على احملاةظة و السمعية للبقايا اغبسن باالستعمال يسمح هو،ة صباعيا أو ةرديا

 وىذا الوجهي والتعبَت الشفاه على القراءة دبساعدة االتصال سياق يف وةهمها أكثر بوضوح الصوتية
 .السمعي الفقدان درجة خصوصيات حسب

 ويتلقون نفس ( ابتدائي أوىل )السنةتنتمي عينة البحث اىل نفس اؼبستوى الدراسي  : المستوى الدراسي
 .حسب وزارة الًتبية والتعليم الربنامج الدراسي الرظبي

 سنوات. 09إىل  06بُت ما يًتاوح سن أةراد العينة  : السن 

بالرغم من ةارق السن ألن ىناك حاالت كان  سنوات ؽبم نفس اؼبستوى الدراسي  9إىل  6:العينة من  مالحظة
اما اغباالت اليت مل زبضع إىل  سنوات و  7,5إىل   6ؽبا تكفل مبكر ةالسن واؼبستوى الدراسي متناسبان من 

 .سنوات 9إىل  8أطفال أقل سنا منهم من  اؼببكر ةتدرس مع تكفل
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 االت :تقديم الح

  1الحالة : 

يدرس يف مركز خاص ( سنوات ،يعاين من إعاقة ظبعية متوسطة 06يبلغ من العمر ستة ) (س عطفل )
 االنتباه رديد ىو و ، % 25يتمتع بنسبة ذكاء ؾبهز و باؼبعاقُت ظبعيا حبجاج لبلدية سيدي علي والية مستغاًل ،

 ،ورديد واغبركة النشاط كثَت،  اؼبعاقُت غَت و ظبعيا اؼبعاقُت أقرانو مع اللعب وببتو ،دراس على وحريص والًتكيز
 . السلة كرة و القدم كرة لرياضة فبارستو يف اغبماس
 بإنشاء كثَتا يهتم و عادي بشكل األطفال خاصة اآلخرين مع يتواصل أنو إال الشفوية اللغوية صعوباتو رغم
،  إمكانياتو و قدراتو إثبات و إعاقتو لتجاوز منو ،ؿباولة اؼبعلمُت إعجاب على اغبصول و األقران مع عالقات

ع يعصيب وسر  أنو ،إال اؼبسؤولية ربمل على قدرة لديو اؼبدؾبون الصم الذكور لفئة بتزعمو االجتماعي بطبعو يتميز
 يف سواء ظبعيا والساؼبُت الصم األطفال من كل مع السلة وكرة القدم كرة رياضة من كل عمر يبارسالغضب ،

  فبارستو يف معتربا وقتا يقضي يثواغباسوب حب  HIP-HOPىواياتو الرقص  أىم من،  الشارع يفركز أو اؼب
 واؽبوايات . ؽبذه الرياضات

 من كبَتة ؾبموعةاغبالة  دىل التسوق و كالًتتيب البيت أمور بعض يف والدتو بسيط بشكل يساعد أنو كما
 عالقاتو أن ،كما يوميا ىواياتو و ألعابو كل يف ،يشاركهم العاديون ومنهم ظبعيا اؼبعاقون منهم الزمالء و األصدقاء

 ،ألنو الو الدية و األخوية عالقاتو ىبص ةيما الوالدة أبدتو الرأي ونفس، باآلخرين االختالط وبب ألنو جيدة مهب
 . اعبميع طرف من وؿببوب وحيوي اجتماعي طفل

 ةيما ىبص اللغة اؼبستعملة ىي لغة اإلرارة .
  2الحالة : 

( سنوات ،تعاين من إعاقة ظبعية متوسطة تدرس يف مركز خاص 07من العمر سبع ) تبلغطفلة )ع ح( 
 التزعمي بطبعها ازسبت، % 32تتمتع بنسبة ذكاء و  ةؾبهز باؼبعاقُت ظبعيا حبجاج لبلدية سيدي علي والية مستغاًل ،

 و ظبعيا اؼبعاقُت اهنأقرا مع االختالط ربب ، اغبيوية و النشاط كثَتة، معها يدرسن الاليت البنات موعة( جملالزعامة)
 . منهم خجال الكبار خاصة ظبعيا الساؼبُت مع اهتعالقا يف ما نوعا متحفظة لكنها عفوية بكل تشاركهم
 لدى،  اؼبزاج عصبية اهنأ إىل إضاةة والًتتيب التنظيم بأمور االىتمام رديدة اهنأ رخصيتها فبيزات أىم من

 العالقات ناحية من ،أما ؾباالت عدة يف بالتفوق ؽبا يسمح فبا الدراسة ىبص ةيما جيدة إمكانيات اغبالة
 اؼبدرسية النشاطات و األلعاب ـبتلف الصم وغَت الصم الصديقات و األصدقاء من ؾبموعة  ةتشارك االجتماعية

 ينتمون ال واللذين ظبعيا الساؼبُت من الراردين مع اهتعالقا يف التحفظ بعض تظهر أحيانا ،لكنها اؼبدرسية وغَت
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 .سنا تكربىا اليت أختها مع أحيانا اختالةها رغم والديها خاصة عائلتها ألةراد واؼبودة احملبة تكن وىي، عائلتها إىل
 ةيما ىبص اللغة اؼبستعملة ىي لغة اإلرارة .

  3الحالة : 
،تعاين من إعاقة ظبعية متوسطة تدرس يف مركز ( سنوات ونصف 07،5طفلة )ب ت( تبلغ من العمر سبع )

 طباعها يتسم ، % 27تتمتع بنسبة ذكاء ؾبهزة و خاص باؼبعاقُت ظبعيا حبجاج لبلدية سيدي علي والية مستغاًل ،
 إال اهنأقرا مشاركة رببذ تكن ومل نفسها على االنطواء من عانت دخوؽبا للمركز بداية ،يف العناد و اػبجل و باؽبدوء

 ولعل ، عاديُت أو ظبعيا معاقُت كانوا سواء باآلخرين عالقتها يف إهبابية و تفتحا تظهر حاليا لكنها ، الدراسة يف
 ذلك يف اهتقدرا كل توظف ال لكنها بدراستها مهتمة و نشيطة حالة وىي ذلك يف السبب كان اللغوي سلوكها

 .السمعية بقاياىا على كبَت بشكل تعتمد بل
  الشارع يف وحىت اؼبدرسة يف أسبوعيا سبارسهما و متفاوتة بنسب السباق و السلة كرة رياضة اغبالة تفضل

 رؤون يف اهتوالد دبساعدة تمهت اهنأ كما، التلفزة و اغباسوب ، الرقص ، الرسم اهتىوايا بُت من  ،و اللعب أثناء
 خالل من خارجها و اؼبدرسة يف اهنأقرا مع جيدة عالقات اغبالة تستثمر،  ترتيب و غسل و تنظيف من البيت
 اآلخرين على اهتعالقا تفتح و االجتماعي طبعها على دليل ، اعبماعية النشاطات من عدد يف اؼبشاركة و اللعب
 . سنا تكربىا اليت ألختها التبعية و احملبة دبشاعر بعائلتها عالقتها تتميز كما

 ةيما ىبص اللغة اؼبستعملة ىي لغة اإلرارة .
  4الحالة  : 

( سنوات ونصف ،تعاين من إعاقة ظبعية متوسطة تدرس يف مركز 08( تبلغ من العمر سبع )مطفلة )ب 
 تتميز، %34تتمتع بنسبة ذكاء ؾبهزة و خاص باؼبعاقُت ظبعيا حبجاج لبلدية سيدي علي والية مستغاًل ،

 يف معتربة هوداتؾب بذؽبا خالل من إلبرازىا دوما تسعى قدرات لديها نإال أ واػبجل باؽبدوء رخصيتها
 وقتا تقضي ،حيث االنعزال األحيان أغلب يف رببذ اهنأ إال جيدة باآلخرين عالقتها،ةيما ىبص   نشاطاتال

 .االجتماعية تنشئتها إىل أيضا ىذا يعود وقد اللعب يف ؿبدودا
 دخوؽبا إىل يعود إمبا و السنة أعادت اهنأ يعٍت ال ةهذا الدراسة دبستوى مقارنة سنها تأخر ىبص ةيما أما  

 السنة مستوى إىل الدخول يف أي ذلك وبعد  قالتنطي دبرحلة مرورىا مت سنوات سبع سن يف مركز اؼبعاقُت ظبعيا 
 وذوي ظبعيا اؼبعاقُتل لألطفا اؼببكرة والكفالة التدخل بضرورة األولياء وعي عدم ىو ىنا السبب و أساسي أوىل

 .األطفال جل تقريبا حال ىو وىذا ، عموما اػباصة االحتياجات
 ةيما ىبص اللغة اؼبستعملة ىي لغة اإلرارة .

  5الحالة :  
( سنوات ،يعاين من إعاقة ظبعية متوسطة يدرس يف مركز خاص 08( يبلغ من العمر ستة )س جطفل )

 االنتباه رديد ىو و، % 47يتمتع بنسبة ذكاء ؾبهز باؼبعاقُت ظبعيا حبجاج لبلدية سيدي علي والية مستغاًل ،
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 نوع األسري معارو ويسود، أيضا عنيد لكنو خجول األحيان اغلب يف وىو ىادئة رخصية لو وحريص والًتكيز
 يبضي إذ ، اللعب ىبص ةيما وخاصة اآلخرين على بالتفتح االجتماعية عالقتو تتميز ،كما األبوي التسلط من
 يعاين وأنو خاصة قدراتو اؼبعرةية على سلبا أثر فبا واؼبدرسية ليةز اؼب واجباتو بذلك متناسيا واؼبرح اللعب يف وقتو جل
 . ةضلبتطوير مستواه إىل األ لو تسمح قدرات لديو أن حُت يف الًتكيز وقلة الذىن ررود من

متكل العائلي ولو ثالث أخوات اللوايت يقمن بكل الواجبات عنو فبا جعلو  أنو الذكر الوحيد يف الوسطكما 
 يف الشارع واللعب مع أصدقائو من نفس سنو واألكرب منو سنا.على أخواتو ،ألن جل وقتو 

 ةيما ىبص اللغة اؼبستعملة ىي لغة اإلرارة .
  6الحالة : 

( سنوات ،يعاين من إعاقة ظبعية متوسطة يدرس يف مركز خاص 09( يبلغ من العمر ستة )س صطفل )
 إمكانيات لديو،  % 45يتمتع بنسبة ذكاء ؾبهز و علي والية مستغاًل ، باؼبعاقُت ظبعيا حبجاج لبلدية سيدي

 بشكل يشارك ال لكنو ما حد إىل اجتماعي و ىادئ طبع ذو ىو و ، قدراتو الذىنية ىبص ةيما جيدة معرةية
 أمور يف طاقتو و ذكائو يستثمر ،كما اآليل اإلعالم يف اىتمامو يصب بل مهتنشاطا يف أصدقائو و زمالئو واضح
 على و االلعاب االلكًتونية متابعة على وبرص بل اؼبرح و باللعب األطفال من كغَته كثَتا يهتم ال و سنو تفوق
 يلقن و يعلم أنو حىت اغباسوب أمام طويلة لساعات اعبلوس و اآليل اإلعالم اتواىتماممن ،ب حاسو لل إتقانو
 اؼبستعملة ىي لغة اإلرارة .ةيما ىبص اللغة و  استعمالو كيفية أصدقائو و إخوتو

 
 
 رقم

 الحاالت

 
 اسم 

 الحاالت

 
 
 الجنس

 
السن 

(6-9 )
 سنوات

درجة 
العجز 

السمعي 
(40-

70) 

 
المستوى 
 الدراسي

 
 التجهيز

 نسبة
 الذكاء

مدة الحصة خالل 
 15التكفل )من 

 د( 30حتى 

 د 25 %25 مجهز 1س  متوسطة  6 ذكر س ع 1
 د 20 %32 مجهز 1س متوسطة 7 أنثى ح ع 2
 د 15 %27 مجهز 1س متوسطة 7.5 أنثى ب ت 3
 د 15 %34 مجهز 1س متوسطة  8 أنثى مب  4
 د 15 %47 مجهز 1س متوسطة 8 ذكر س ج 5
 د 15 %45 مجهز 1س متوسطة 9 ذكر س ص 6

 
 
 
 

  يوضح المعلومات االدارية عن الحاالت( 04) جدول رقم 
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 أظباء غَتت ،كما تلميذ لكل الطبية و اؼبدرسية اؼبلفات من مأخوذة اغباالت تقدمي يف اؼبذكورة اؼبعلومات)
 (اؼبهٍت السر على حرصا التالميذ

IV. ت أو تقنيات البحث:أدوا  

،واختبار اللغة يقيس نسبة الذكاء NNAT اختبار الذكاء  تشمل أدوات يف ىذه الدراسة  استخدمنا
CHEVRIE MULLER  الرةع  إىل اؼبستند األرطفوين التدرييب ،والربنامجلتحديد اؼبستوى اللغوي

 ؽبذه عرض يلي ،وةيما ظبعياً )درجة العجز السمعي اؼبتوسطة( اؼبعاقُت األطفال من اؼبستوى اللغوي لدى
 وبنائها. األدوات استخدام ضوئها يف مت اليت واإلجراءات األدوات

 ثالثة أنواعاؼبوضوع اؼبطروح وكانت تتمثل يف مت اختيار وسائل االختبارات حسب أىداف معينة وحسب 
 من أدوات البحث منها:

   الذكاء اختبارNNAT . لقياس نسبة الذكاء 
   اللغة  ختبارا CHEVRIE MULLER المعدل أو المترجم من  لتحديد المستوى اللغوي

 .اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية حسب النسخة االصلية 

    اختبار اإلدراك السمعي 
    لدى األطفال المعاقين سمعيا.البرنامج التدريبي األرطفوني المقترح للرفع من المستوى اللغوي 

 : NNATاختبار الذكاء  تناول اإلجرائي األول :ال

 Nagliere Nonإظبو الكامل بالغة األجنبية ىو اختبار غَت لفظي لقياس نسبة الذكاء لألطفال ،
Verbal  Ability Test ، ويطبق على األطفال واؼبراىقُت ويتم تطبيقو بشكل ةردي ليس لديو سن ؿبددة

 بسط للتوضيح معٌت االختبار.أو صباعي بدون القاء التعليمة إال الشرح اؼب

يتضمن ىذا االختبار ؾبموعة من الصور والنشاطات والتمرينات وكل سبرين يتكون من ركل معُت حبيث 
بعالمة استفهام بإعطاء طبسة أركال اختيارية ليتم اختيار الشكل اؼبناسب  الشكل الناقص اؼبوضح تكملةيتم 

 ، سبرين وكل ركل مكون من ثالثة ألوان األزرق ،االبيض 38على  حسب كل سبرين ،حيث أن عدد التمرينات 
 األصفر.



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                              رابعالفصل ال  
 

 101 

NNAT : التمثيلرباليل منطقية كالتفكَت التحليلي والتفكَت اعبزئي و ىذا االختبار على وبتوي 
 الفضائي.

مناسبا لقياس القدرات الذىنية واؼبعرةية لدى أةراد عينة   NNATيعترب استخدام اختبار الذكاء 
الدراسة اليت كبن بصدد دراستها كونو ال يتطلب القراءة والكتابة من قبل الفاحص أو اؼبفحوص ،ذلك ألن 

دبختلف درجات االعاقة السمعية ،كما أن  التعليمات غَت لفظية كما أن تطبيقو سهل مع األطفال اؼبعاقُت ظبعيا
 جابة الصحيحة.الذايت لإل اؼبهمات اليت يتضمنها ويتطلبها ىذا االختبار االستدالل

 لتحديد نسبة الذكاء:  NNATتطبيق اختبار الذكاء

 بعد تقدمي أوراق هبا رسومات التمرينات نطلب من اغباالت تكملة التمرين بالشكل اؼبناسب.التعليمة :
 نقطة.1نقطة 0يكون من التنقيط :

 السن  الحالة الرقم
 باألشهر

درجة  الجنس
 اإلعاقة

 طانق
 االنجاز 

 نقاط
 الجدول

 النسبة
 المئوية

 
المتوسط 

الحسا
 بي

 
االنحراف 
 المعياري

 12،22  14،66 %25 88 15 متوسطة ذكر  06 س ع 01
 12،77 15،33 %32 92 24 متوسطة أنثى 07 ح ع 02
 12،5 15 %27 90 26 متوسطة أنثى 7،5 ب ت 03
 12،91 15،5 %34 93 30 متوسطة أنثى  08 مب  04
 13،61 16،33 %47 98 33 متوسطة ذكر  08 س ج 05
 13،47 16،16 %45 97 35 متوسطة ذكر  09 س ص 06

 

 :  التعليق

 NNATلنسب اؼبئوية اؼبعروضة يف اعبدول أعاله تبُت أن نتائج العينة الختبار الذكاء من خالل ا            
واالكبراف اؼبعياري  14،66واؼبتوسط اغبسايب  %25انطالقا من النسب التالية اغبالة األوىل ربصل على 

واالكبراف اؼبعياري  15،33واؼبتوسط اغبسايب  %32سنوات ،اغبالة الثانية ربصل على  6ألن سنو  12،66
 12،5واالكبراف اؼبعياري  15واؼبتوسط اغبسايب   %27سنوات ،اغبالة الثالثة ربصل على 7ألن سنو  12،77
 12،91واالكبراف اؼبعياري  15،5واؼبتوسط اغبسايب  %34سنوات ،اغبالة الرابعة ربصل على  7.5الن سنو 

   NNATختبارالذكاء ال( يوضح نسب 05جدول رقم )
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 13،61واالكبراف اؼبعياري  16،33واؼبتوسط اغبسايب  %47ػبامسة ربصل على سنوات ،اغبالة ا 8ألن سنو 
واالكبراف اؼبعياري  16،16واؼبتوسط اغبسايب  %45سنوات أما اغبالة السادسة ربصل على  8ألن سنو 
 سنوات. 9ألن سنو  13،47

ر الزمٍت عبميع اغباالت دبعٌت أن ةّإن العمر العقلي يتواةق مع العم النتائج اؼبعروضة انطالقا من ىذه           
 اغباالت ال تعاين من زبلف ذىٍت.

 االستنتاج : 

من خالل مالحظتنا النتائج اػبام واحملولة إىل النسب اؼبئوية واؼبتوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري الختبار          
،تبُت لنا أن ىناك اختالف يف نسب الذكاء باختالف سن اغباالت وكل نسبة تواةقت مع  NNATالذكاء 

( سنوات على حسب اؼبستوى اؼبرجعي لالختبار 09( سنوات إىل تسعة )06عمر اغبالة الزمٍت والعقلي من ستة )
شاكل على مستوى ،دبعٌت أن اغباالت اؼبعاقُت ظبعيا ذو الدرجة اؼبتوسطة على حسب عينة الدراسة ليس ؽبم م

دبا أنو   NNATالقدرات الذىنية واؼبعرةية ألن مستواىم الفهمي تواةق مع سبرينات ونشاطات االختبار الذكاء 
 غَت لفظي.

ؽبذا نستنتج من خالل ىذا التحليل أن مستوى الفهم والذكاء لدى ىذه الفئة عادي مثلو مثل الطفل        
 العادي ظبعيا .

  االختبار القبلي  :انيالتناول اإلجرائي الث

 :   المعدل حسب النسخة األصلية  (CHEVRIE MULLE )   تقييم اللغةاختبار  تقديمأوال :

الفرنسية  اللغة من اؼبستعمل CHEVRIE MULLE )اختبار اللغة ) بًتصبة قمنا : المحكمين صدق  
 من سبعة وعددىما واالرطفوني الًتبية وعلوم النفس علم قسم أساتذة من ؾبموعة على عرضو ومت العربية اللغة اىل

 لتتحصل واللغوية النحوية التعديالت من ةعجمو دب قمنا واقًتاحاهتم مالحظتهم على وبناءا , التخصصات ـبتلف
 .ؼبقياس النهائية الصيغة على

 .سة اعلى عينة الدر  CHEVRIE MULLER )) اختبار اللغة  بتطبيق قمنا : التجريبي الصدق
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وأعيد النظر  1975ىو رائز ةرنسي نشر سنة  CHEVRIE MULLER ) اللغة )اختبار 
وىذا الرائز يطبق على كل األطفال الذين يعانون من تأخر لغوي حيث ،من طرف اكلينيكي  1985 ةيو سنة

 يهدف إىل تقييم اؼبستوى اللغوي عند األطفال.

،و  حوضُت، قطع ـبتلفة األلوان واألركال، وبتوي ىذا الرائز على ؾبموعة من الوسائل اؼبتمثلة يف الصور
 أربع بطات)بطتان بدون أرجل،و بطتان بأرجل( .

وىذا الرائز يطبق على كل األطفال الذين يعانون من تأخر لغوي حيث يهدف إىل تقييم اؼبستوى اللغوي 
 لًتكييب و االستعمايل(.،ا لداليل،ا اؼبعجمي، غة يف مستوياهتا )اؼبستوى الصويتوىو يفحص الل، عند األطفال

   :chevrie Muller  بنود

 :إعادة ؾبموعة من اغبروف بالنطق الصحيح .  النطق 
  :الفنولوجيا 

 تسمية الصور 
 إعادة الكلمات السهلة 
 إعادة الكلمات الصعبة                             

 لسانيات: ال   
                             التعبير: . أ

 مفردات التسمية 
 تكوين قصة من خالل الصور 

 الفهم:  . ب
 البط 
 األلوان 
 القريصات 
 التماثل 
 الفهم الشفوي 
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 تعيُت الصور 
  االسترجاع: . ت

 اعادة األرقام 
 الصعبة( اعادة اعبمل اؼبمزوج )السهلة ، 

 سرد قصة قصَتة انطالقا من الصورة. و  اؼبستوى اللساين :تسمية اؼبفردات 
 نها الطفل يف عدة وضعيات األلوان األساسيةع: ؾبموعة صور للبطة ويعرب  الفهم الشفهي ، 

                           خشيبات.، قريصات،  األركال
 التعرف على الكلمات انطالقا من الصور وتعيُت الصور .  الفهم اللغوي : 

 الهدف منه: 

 .استخراج أي حكم ذايت سواء أرطفوين او اكلينيكي 
  نطقية ولغوية. اضطراباتاكتشاف 
 .اكتشاف ـبتلف مستويات أو وظائف لغوية 
 .اكتشاف التخلف عقلي أو توحد من خالل تطبيقو 
  اللغويرصد ومتابعة التطور. 
 .اكتشاف الرتباطات اؼبوجودة ما قبل اؼبدرسة 

 : ؽبجة اعبزائرية )الدارجة ( اللغة المستعملة

 األدوات المستعملة :

  اؼبرآة 
 .دوائر ـبتلفة األركال واأللوان 
 .قريصات ـبتلفة األركال واأللوان 
 .دائرتُت كبَتتُت 
 .عود ثقاب 
 .مشعة 
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 . بطتان برجلُت 
 .بطتان بدون رجلُت 
 .فبحاة 
 )ؾبموعة من الصور ل ) التسمية ،التعيُت ،قصة يف الصور 

كما حاولنا تبسيط التعليمات ،ظبعيا ضعيف لدى الطفل على الصور اليت تتناسب مع دراستنا اعتمدنا : مالحظة
 .حىت تفهم بشكل واضح لدى أطفال ىذه الفئة

  اختبار اللغة الخام لكل بنود عرض نتائج CHEVRIE MULLER  لعينة
 البحث )االختبار القبلي(:

  الحاالت     االختبار بنود
 س ص س ج ن م ب ت ع ح  س ع  

 1 2 4 2 4 3  النطق
 7 7 3 16 14 7 تسمية الصور فونولوجيا

 9 15 15 2 23 5 إعادة كلمات سهلة 
 2 1 0 2 0 2 إعادة كلمات صعبة 

 2 18 2 5 6 2 تسمية مفردات التعبير لسانيات
 4 3 2 0 3 1 تعبير عن قصة  
 3 5 0 4 7 8 البط الفهم 
 2.5 1.5 1 1.5 2 2 ألوان  
 7 4 5 3 3.5 6 قريصات  
 5 5 5 5 5 5 التماثل  
 6 3 8 6 7 5 فهم شفوي  
 4 6 0 3 3 7 تعيين صور  

 

 
 لالختبار CHEVRIE MULLER: من خالل جدول النتائج اؼبتحصل عليها يف اختبار اللغة  التعليق

 التالية:يتم تفسَت النتائج على أساس البنود  ( حاالت06لعينة تتكون من ستة ) القبلي

القبلي  CHEVRIE MULLERجميع بنود اختبار اللغة الخام ليوضح نتائج ( 60)جدول رقم 

 للعينة
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أن اغباالت مل تتمكن من  تبُت ئج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعالهامن خالل النتتفسير بند النطق :  .1
اغبصول على النتائج اؼبرضية على مستوى نطق االصوات  بالرغم من تعرةهم على اغبروف بلغة االرارة 

حىت  1نتيجة التجربة االحسن والنتائج كانت من  وأخذوةهمهم للتعليمات اؼبقدمة ؽبم باؼبساعدة 
4/6. 

تتمتع اؼبعاقُت ظبعيا ذوي الدرجة اؼبتوسطة ال اعبدول تبُت لنا أن الفئة اػباصة باألطفال  نتائج من خالل
 الثانيةاغبالة و من خالل ؿباولتُت  3/6سليم حبيث ربصلت اغبالة األوىل  غَت دبستوى نطقي جيد و 

اػبامسة ،و  2/6 علىربصلت الثالثة اغبالة و الل احملاولة األوىل واحملاولة الثانية  من خ 4/6 والرابعة
و من خالل ربليل ،  1/6ى السادسة ربصلت علمن خالل احملاولة األوىل ،واغبالة  2/6ربصلت على 

بالنسبة متدين ىو معدل  و  15بل ىو  60 قيفو ال نتائج الحظنا أن معدل الفئة يف مستوى النطقي 
 .لديهم إعاقة ظبعية متوسطة  ألطفال

 تفسير بند الفونولوجيا : .2
 : تعاين من  تبُت أن اغباالت من خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعالهتسمية الصور

صعوبات يف ربقيق اللغة تعبَتا وةهما ،ألن اؼبستوى اللغوي الذي ىبص االنتاج اللغوي والتعبَتي 
رارية انتاج لغوي معتمد على اغبركات االغَت مكتسب ظبعيا ولفظيا لدى العينة بالرغم أن ؽبم 

 .16/28حىت  3اليت غَت مفهومة عند العامية نتائجهم كانت من 
( تبُت أن ؽبذه الفئة ال تتمتع دبستوى جيد على 04)ملحق رقم  اعبدولمن خالل دبعٌت 

مستوى بند الفونولوجيا اػباص بتسمية الصور ألن كل حالة ؽبا ةهمها وتركيزىا اػباص بسبب 
( 07ةارق السن وأغلبهم مل يكن ؽبم نطق جيد عند تسمية الصور ،ةاغبالة االوىل ظبت سبعة )

( صور  تعرةت عليها ولكن مل تسميها هنائيا أما سبعة 08انية )صور بنطق نوعا ما مقبول وشب
( صورة وإثنىت عشر 14،اغبالة الثانية ظبت أربعة عشر ) ةقط( صورة ظبتها باإلرارة 17عشر )

أما سبعة  ةقط( صورة تعرةت عليها ولكن مل تسميها هنائيا أما ثالثة صور ظبتها باإلرارة 12)
( صورة وإثنىت 16تسميها ،اغبالة الثالثة ظبت ستة عشر ) ( صور تعرةت عليها ولكن مل07)

 ( ظبتها باإلرارة12عشرة )
 : تبُت أن اغباالت من خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعاله إعادة الكلمات السهلة 

مل يتمكنوا من اعادة الكلمات السهلة حىت ان النتائج كانت غَت مرضية على مستوى االعادة 
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ألن الكلمات كانت دون صور والتعليمات اؼبلقاة رفويا دون ارارات حركية فبا جعل التمرين 
 . 23/43حىت  2صعب على العينة ونتائجهم كانت ما بُت  

تبُت أن أطفال ذو إعاقة ظبعية متوسطة لبند الفونولوجيا ( 04)ملحق رقم  من خالل اعبدولدبعٌت 
(كلمات ،اغبالة الثانية أعادت 05ة األوىل أعادت طبس )اػباص بإعادة الكلمات السهلة ،اغبال

( ،اغبالة الرابعة واػبامسة أعادتا 02( كلمة ،اغبالة الثالثة أعادت كلمتان )23ثالثة وعشرون )
( كلمات مع العلم أن كل اغباالت مل 09( كلمة ،اغبالة السادسة أعادت تسعة )15طبسة عشرة )

تبُت من خالل ربليل اعبدول أن اغباالت ؽبم مستوى الفهم جيد  ، تستطيعّ إعادة الكلمات اؼبتبقية
ولكنهم ال يتميزون باإلدراك السمعي يف إعادة الكلمات السهلة على حسب ـبارج اغبروف لكل  

ستوى اؼبدبستوى جيد يف اؼبستوى اللساين اللغوي و  ون تمتعكلمة  بالرغم من أهنم ؾبهزين وال ي
 .يالتعبَت 

  تبُت أن اغباالت من خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعاله الصعبة :اعادة الكلمات 
سبكنوا من ةهم التعليمات كما التعليمات السابقة اليت كانت واضحة ولكن اعادة الكلمات 

الصعبة كانت أصعب من الكلمات السهلة الن يف البند السابق مت توضيح الكلمات الغامضة 
وتساعده على النطق ،أما على مستوى ىذا البند ال يبكن توضيح بالصور لكي يفهم اؼبقصود 

الكلمات بالصور وإمبا ىي كلمات تعرب عن مفاىيم ؾبردة غَت ملموسة ،ىذا ما جعل النتائج 
 .2/6و 0غَت مرضية وكانت ؿبصورة ما بُت 

يا اػباص تبُت أن أطفال ذو إعاقة ظبعية متوسطة لبند الفونولوج( 04)ملحق رقم  من خالل اعبدول
بدال وتغيَت الصوت ا ضاةة وأعادت الكلمات ولكن بإ ،ةاغبالة األوىل بإعادة الكلمات الصعبة
بتغيَت الصوت الكامل للكلمات ( ،اغبالة الثانية أعادت الكلمات ولكن 02ربصلت على درجتان )

( درجة ،اغبالة الثالثة أعادت كل الكلمات ولكن بإبدال اغبروف اغبلقية 0بدال ربصلت على  )وإ
( ،اغبالة الرابعة أعادت كلمتان ولكن بتغيَت الكامل للصوت 02ةقد ربصلت على درجتان )

( درجة ،اغبالة اػبامسة أعادت الكلمات ولكن بنفس الطريقة يعٍت باختصار 0ربصلت على صفر )
( ،اغبالة السادسة أعادت الكلمات ولكن مع تغيَت يف الصوت وإضاةة 01لى درجة )ربصلت ع
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( ، تبُت من خالل ربليل اعبدول أن اغباالت  ؽبم 02اغبروف يف الكلمات ربصلت على درجتان )
 ضعف واضح على مستوى تلفظ الكلمات الصعبة عن طريق السمع مث إعادة تلفظها.

 تفسير بند اللسانيات : .3
 التعبير :  

  ؽبم ةهم واضح تبُت أن اغباالت  من خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعالهتسمية : –مفردات
ذات مستوى جيد وربط كل صورة مع مفردهتا ولكنهم ركزوا على االرارات ةاغباالت كانت عالمات 

التعليمة دون  السرور واضحة عليهم ،ولكن دبجرد إعطاء ؾبموعة من الصور أكثر من اؼبفردات وإعطاء
 .18/31و 2إرارات رفويا ةقط ةنتائجهم كانت غَت جيدة وؿبصورة بُت 

اؼبعاقُت ظبعيا ذوي تبُت لنا أن الفئة اػباصة باألطفال ( 04)ملحق رقم اعبدول  ربليل نتائج من خالل
وصف الدرجة اؼبتوسطة أغلب اغباالت مل يسمون اؼبفردات بالرغم من ذبهيزىم ألن تسميهم ربتوي على 

( والباقي وصف غَت مناسب ،اغبالة 02للمفردات وليس التسمية ،ةاغبالة األوىل والرابعة ظبت مفردتان )
( مفردات والباقي بالوصف الصحيح ولكن ليس مطابق للتعليمة ،اغبالة الثالثة طبسة 06الثانية ستة )

( ،اغبالة السادسة مل 02( مفردات والباقي تسميات غَت مفهومة ،اغبالة اػبامسة ظبت مفردتان )05)
تسمي وال مفردة إال بلغة االرارة ولكن ليست مطابقة ؼبا ىو معروف عند لغة االرارة اؼبعروةة عند 

 اؼبعاقُت ظبعيا.
 : سبكنوا من ترتيبصور  تبُت أن اغباالت خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعاله تكوين قصة

فبا جعلنا موضوعيُت واالبتعاد عن الذاتية يف التنقيط بالرغم من القصة وعربوا بشكل جيد بلغة االرارة ،
أن ؽبم مستوى الفهم يفوق سنهم إال ان ؽبم انتاج لغوي ؿبدود ألن ىذا التمرين يرتكز على التعبَت يف 

 .4/6و  0سرد القصة وليس ترتيب الصور ،ونتائجهم كانت ما بُت 

اؼبعاقُت ظبعيا ذوي تبُت لنا أن الفئة اػباصة باألطفال ( 04)ملحق رقم اعبدول  ربليل نتائج من خالل
الدرجة اؼبتوسطة كان لديهم انتباه عن طريق االدراك البصري للصور وترتيبها ةهما بدون تعبَت أكثر من التعبَت 

 عن الصور الذي يستدعي االنتاج اللغوي كما ىو مبُت يف اعبدول أعاله.
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 الفهم : 
 : تبُت أن اغباالت ؽبم  تبُت أن اغباالت تحصل عليها يف اعبدول أعالهخالل النتائج اؼبمن  البطة

مشكل على مستوى اعبانبية )يبُت يسار( والبنية الفضائية )ةوق ،ربت ،على ،إىل ،من ،جانب...( 
،ةأغلب اغباالت ألقيت عليهم التعليمة دبساعداهتم و توضيح ؽبم كل وضعيات البطة ،نتائجهم كانت 

 .8/15 و 0بُت  ؿبصورة

لنتائج اختبار اللغة لبند اللسانيات الفهم اػباص بالبطة لفئة ( 04)ملحق رقم من خالل ربليل اعبدول 
اؼبعاقُت ظبعيا درجة متوسطة تبُت أن اغباالت مل يكن ؽبم للتعليمات اؼبوجو لديهم اغلب التعليمات أعطيت 

لفهم لديهم دبستوى جيد ،وعليو ةالنقاط لغويا و حركيا مع التكرار لتنفيذ بعض من النشاطات دبعٌت أن ا
( نقاط ،اغبالة 08اغباالت كانت متابعة عن بعضها البعض نوعا ما ،ةاغبالة األوىل ربصلت على شباين )

( نقطة 0( نقاط ،اغبالة الرابعة على صفر )04( نقاط ،اغبالة الثالثة على أربع )07الثانية على سبعة )
 ( نقاط.03قاط ،اغبالة السادسة على ثالثة )( ن05،اغبالة اػبامسة على طبسة )

 : مكتسبة مفهوم األلوان  تبُت أن اغباالت خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعالهمن  االلوان
 .2.5/3و 1ؽبذا كانت النتائج مرضية وؿبصورة مابُت 

الفهم اػباص باأللوان لفئة ( لنتائج اختبار اللغة لبند اللسانيات 04من خالل ربليل اعبدول )ملحق رقم 
اؼبعاقُت ظبعيا درجة متوسطة تبُت أن اغباالت  سبكنوا صبيعا من تسمية كل االلوان نطقا نوعا ما مقبول ولكن  

( ،اغبالة الثالثة واػبامسة 2كل اغباالت قاموا بتعيُت األلوان ،ةاغبالة األوىل والثانية ربصلت على نقطتان)
 (.1رابعة نقطة )( ، اغبالة ال1.5نقطة ونصف )

 : ؽبم اكتساب  تبُت أن اغباالت خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعالهمن  القريصات
 .7/7-3لألركال والتصنيف على حسب كل تعليمة ،وؽبذا كانت نتائجها مرضية وؿبصورة ما بُت 

يصات تبُت أن اغباالت لبند اللسانيات الفهم اػباص بالقر ( 04)ملحق رقم من خالل ربليل نتائج اعبدول 
معظمهم تعرةوا على األركال و األلوان ألن التعليمات كانت تطبيقية ورفهية مع العلم أن النشاطات 

،ةاغبالة األوىل ربصلت  %100أقبزت أمام اغباالت و عند إلقاء التعليمة مل يكن تطبيق النشاطات كامال 
( نقاط 03( ،اغبالة الثالثة على ثالثة )3.5( نقاط ،اغبالة الثانية على ثالث نقاط ونصف )06على ستة )
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( نقاط ،اغبالة السادسة على سبعة 04( نقاط ،اغبالة اػبامسة على أرب )05،اغبالة الرابعة على طبسة )
 ( نقاط.07)

 : سبكنوا من سبييز االختالف  تبُت أن اغباالت عليها يف اعبدول أعاله خالل النتائج اؼبتحصلمن  التماثل
والتشابو يف الصور اؼبنفردة )صورتُت كل صورة تتكون من صورة واحدة( والصور الزوجية )صورتُت كل 

 لكل العينة. 5/5صورة تتكون من صورتُت( ،ؽبذا كانت نتائجها جيدة ربصلوا على نقطة كاملة 

اللسانيات لألطفال اؼبعاقُت ظبعيا الدرجة اؼبتوسطة لبند ( 04)ملحق رقم ج اعبدول من خالل ربليل نتائ
بالتمييز بُت أوجو التشابو واالختالف ؽبذا اغباالت الست الفهم اػباص بالتماثل تبُت ان اغباالت كلهم قاموا 

 ( نقاط دبعٌت كان مستوى متقارب .05ربصلوا كلهم على طبس )

 : ؽبم ةهم رفوي  تبُت أن اغباالت النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعاله خاللمن  الفهم الشفوي
من االخرين أو الشخص اؼبتكلم معهم ولكن انتاجهم لغويا أو تعبَتيا صعبا نوعا ما ،وؽبذا نتائجهم غَت 

 .8/17إىل  3مرضية وليست كاةية ؿبصورة من 

اللسانيات الفهم اػباص بالفهم الشفهي تبُت ان لبند ( 04)ملحق رقم من خالل ربليل نتائج اعبدول 
اغباالت مل تتمكن من اغبصول على النتائج اؼبرضية بسبب ةقر الرصيد اللغوي وغياب جانب التعبَتي ألن 

 ، 5/17يف اغلب االهبابيات التعبَتية كانوا يعتمدون على لغة االرارة وعليو ةاغبالة األوىل ربصلت على 
 .3/17،اغبالة اػبامسة  8/17،اغبالة الرابعة  6/17اغبالة الثالثة والسادسة ، 7/17اغبالة الثانية 

 : تبُت أن العينة اعتمدوا على االدراك  خالل النتائج اؼبتحصل عليها يف اعبدول أعالهمن  تعيين الصور
البصري وليس االدراك السمعي ،دبعٌت عند اعطاء الكلمة دون الصورة ليس ىناك ذباوب ولكن دبجرد 
اعطاء الكلمات مع ؾبموعة الصور أكثر من الكلمات كان ىناك ذباوب ،ؽبذا مل يتحصل على نتائج 

 .7/20-0مرضية ؿبصورة 

( تبُت ان اغباالت عند تقيد ؽبم الصور يتعرةون 04نة يف اعبدول )ملحق رقم من خالل ربليل نتائج اؼببي
عليها ولكن دبجرد إعطاءىم ؾبموعة من الصور وإعطاء التعليمة بتعيُت الصورة اليت ظبعت اظبها يعتمدون 

الثالثة (،اغبالة  3( ،اغبالة الثانية ربصلت على) 7على الكالم اؼبلمح وعليو ةاغبالة االوىل ربصلت على )
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( 6( ،اغبالة اػبامسة على )0(،اغبالة الرابعة اعتمد على النقل البصري ؽبذا ربصل على) 3ربصلت على )
 (.4،السادسة على )

 نتائج االختبار CHEVRIE MULLERوالمتوسط  بالنسب المئوية القبلي
 :الحسابي واالنحراف المعياري 

  الحاالت المئوية النسب   االختبار بنود
 س ص س ج ب م ب ت ح ع س ع  

 66 %33 %66 %50  النطق
% 

33 
% 

0 
% 

 % 25 % 25 % 10 % 57 % 50 %25 تسمية الصور فونولوجيا
 4 % 53 % 11 إعادة كلمات سهلة 

% 
34 % 34 % 20 % 

 0 % 33 إعادة كلمات صعبة 
% 

33 % 0 
% 

16 % 33 % 

 6 % 16 % 19 % 6 مفرادات تسمية التعبير لسانيات
% 

58 % 6 
% 

 50 %16 تعبير عن قصة  
% 

0 
% 

33 % 50 % 66 % 

 0 % 26 % 64 % 20 البط الفهم 
% 

33 % 20 % 

 % 83 % 50 % 33 % 50 % 66 % 66 ألوان  
 % 100 % 57 % 71 % 42 % 50 % 85 قريصات  
 100 % 100 التماثل  

% 
100 % 100 % 100 % 100 % 

 % 35 % 17 % 47 % 35 % 41 % 29 فهم شفوي  
 تعيين صور  

 
35 % 15 % 15 % 0 

% 
30 % 45 % 

 4.62 5.87 3.41 4.12 6.45 4.41 المتوسط الحسابي  
 8.24 89.96 12.04 10.99 19.75 8.12 المعياري االنحراف 

 
 القبلي   CHEVRIE MULLERجميع بنود اختبار اللغة الخام النتائج ليوضح ( 60)جدول رقم 
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 لالختبار CHEVRIE MULLERدول النتائج اؼبتحصل عليها يف اختبار اللغة اعب يوضح:  التعليق

واؼبتوسط اغبسايب  يتم تفسَت النتائج على اساس النسب اؼبئوية ( حاالت06لعينة تتكون من ستة ) القبلي
 : واالكبراف اؼبعياري

،دبعٌت اغباالت ـبارج اغبروف غَت سليمة   %66:نالحظ أن نسب العينة ال تفوق  بند النطقتفسير  .1
 من ناحية ـبرج كل صوت وعليو ةإن العينة تستحق كفالة أرطفونية لتحسُت من مستوى نطق اؼبخارج.

نالحظ أن ىناك صعوبة لدى العينة يف تسمية الصور نسبتها ال تتجاوز    : بند الفونولوجياتفسير  .2
 ،وأما اعادة الكلمات الصعبة ةنسبتها ال  %53تتجاوز أما اعادة الكلمات السهلة نسبتها ال ، 57%

،دبعٌت أن نسب بند الفونولوجيا متقاربة ولكنها ليست مرضية وغَت كاةية بالنسبة لسن  %33تتجاوز 
 العينة مقارنة مع مبو الرصيد اللغوي عند االطفال العاديُت يف نفس سنهم.

 اعبدول بالنسب اؼبئوية تؤكد أن بند اللسانيات :نالحظ أن النتائج اؼبوضحة يف بند اللسانياتتفسير  .3
 نتائجو غَت مرضية من ناحية التعبَت ،ومن ناحية الفهم ةهناك نتائج مرضية حىت اعبيدة ،وعليو :

ألن اؼبستوى اللغوي مضطرب انتاجا منخفضة ربت اؼبتوسط ىذه التمارين الغَت اؼبرضية و نتائج  نالحظ          
 كالتايل :اؼبئوية   هانسبوصوتا ونطقا ،

  58تسمية اؼبفردات ال تفوق%  
  66كوين قصة والتعبَت عنها ال تفوق ت%   
  64البطة نسبتها ال تفوق% . 
  47% حىت  %17الفهم الشفوي من . 
  35حىت  % 10تعيُت الصور من % . 

العينة ؽبا مستوى جيد من الفهم ىذه التمارين اؼبرضية وتعترب ةوق اؼبتوسط حىت اعبيد ألن نتائج ونالحظ          
 والفهم الشفاىي االستقبايل ،نسبها اؼبئوية كالتايل:

  100حىت  % 42قريصات من %. 
  83 حىت %33األلوان من %. 
  100سباثل %. 
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( نتائج غَت مرضية بالنسبة للمتوسط اغبسايب 09تاجا فبا سبق تبُت لنا من خالل جدول رقم )استن
 4.41واالكبراف اؼبعياري عبميع اغباالت لكل بنود االختبار ةاغبالة االوىل ربصلت يف اؼبتوسط اغبسايب على 

اغبسايب واالكبراف اؼبعياري  للمتوسط 6.45،اغبالة الثانية ربصلت على  8.12واالكبراف اؼبعياري قدر بـ 
،اغبالة الرابعة اؼبتوسط  10.99واالكبراف اؼبعياري بـ  4.12،اغبالة الثالثة اؼبتوسط اغبسايب قدر بـ  19.75
واالكبراف اؼبعياري  5.87،اغبالة اػبامسة اؼبتوسط اغبسايب  12.04واالكبراف اؼبعياري  3.41اغبسايب 
 .8.24يف اؼبتوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعيار قدر بـ  4.62،اغبالة السادسة ربصلت على  89.96

 :االدراك السمعي  اختبار تقديمثانيا :
  la de production et perceptions des d’évaluation Test اختبار :
Algérienne version TEPPP parole( عبزائريةا النسخة) بند على الدراسة أداة ارتملت  

 النسخة )الكالمي  اإلنتاج و السمعي اإلدراك تقييم اختبار  من  ،اؼبأخوذالبصري السمعي اؼبعلومة دمج
 بدرجة يتمتع ىو الذي و، (Bousebta,2010)يبينو  بوسبتة األستاذة طرف  من  ،اؼبكيف اعبزائرية(

 0.80  يساوي  االختبار ؽبذا  الثبات معامل أن حبيث أجلو من كون  الذي للغرض مالئم ثبات و صدق
 من طور االختبار ىذا،و  0.01  من اقل الداللة مستوى عند إحصائيا دال وىو مرتفع ثبات معامل وىو

 الكالمي.  اإلنتاج  وأيضا السمعي اإلدراك تقييم  يفيد و )  .al Vieu A& . 1998  (  األستاذ طرف
  تقييم  إىل  يهدف  هوة  اغبالية، الدراسة يف اؼبعتمد البصرية السمعية اؼبعلومة بدمج اػباص البند  أما

 عليها التعرف و ، الدالة  الصوتية التقابالت  كل  بُت  السمعي التمييز على السمع ضعاف األطفال قدرات
 لوحة 20 على وبتوي .و )2011 يبينو بوسبتة (مكتوبة يقابلها وما اؼبسموعة الكلمات بُت الربط أو  مكتوبة

 بُت يبيز أن الطفل على هبب البند ىذا يف، بالطفل احمليطة البيئة من اةمستوح كلمات  3 على ربتوي لوحة  وكل
 حرف يف ـبتلفة  الكلمات  ذهى تكون و  مكتوبة أمامو  ؽبا يشَت و عليها يتعرف و مسموعة  كلمات  ثالث
 . واحد

 أن يبكن اليت األعمار ؼبختلف اؼبكيفة و اؼبختلفة التقييمية األدوات من ؾبموعة يبنحنا اؼبلخص ىذا
 .اؼبيدان يف نصادةها
 اؼبصابُت األطفال لدى اللفظي التعبَت و لإلدراك التقييمية االختبارات ملخص" االختبار يتكون :االختبار وصف

 :يف تتمثل اليت و ، اختبارا 14 من "بالصمم
 الصغار لألطفال اإلةادة ذو السمعي التكامل سلم (MAIS) 
 اإلةادة ذو السمعي التكامل سلم (MAIS) 
 أصوات ستة عن الكشف اختبار. 



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                              رابعالفصل ال  
 

 114 

 البيئة أصوات إدراك تقييم. 
 الكلمات على لتعرفا. 
 البسيطة اعبمل على التعرف. 
 اؼبعقدة اعبمل على التعرف. 
 الصمت و الضجيج أثناء اليومية اغبياة يف اؼبستعملة اعبمل على التعرف اختبار. 
 البصرية السمعية اؼبعلومة على التعرف اختبار. 
 صوتيا اؼبتوازنة الواحد اؼبقطع ذات الكلمات اختبار. 
 تعذر ،إذا خاطئة إجابة لكل (0 ) عالمة تقدم و صحيحة إجابة لكل (1 ) عالمة تقدم :االختبار تطبيق كيفية
 البنود عدد نصف حوايل يف الطفل اختبار بعد ذلك ،و االختبار سبرير يوقف البنود صبيع على التعرف الطفل على

 (.0) عالم إعطائو مث
لتقييم اللغة ،سنقوم  Chèvrerie Muller: دبا أننا خصصنا اختبار اللغة  البنود التي تم االعتماد عليها

 : منها TEPPPبتخصيص اختبار االدراك السمعي اؼبستنبط من اختبار 
 : اختبار سلم التكامل السمعي ذو االةادة : البنود اليت مت التطرق إليها 

 م(.4م ،2باختالف أبعاد األماكن باؼبًت ) الكشف عن األصوات  –
 الكشف عن مقاطع دون معٌت.  –

 : البنود اليت مت التطرق إليها : اختبار التمييز بُت االصوات 
 التعرف على عدد االصوات . –
 سبييز بُت أصوات اغبيوانات . –
 اؼبوسيقية . بُت ألعاب اآلالتسبييز  –

 السمعيو التمييز  اإلدراك تقيس اليت اتلالختبار  بالنسبة الدراسة حاالت نتائج عرضب سنقوم :النتائج عرض
 االطفال ذوي اإلعاقة السمعية اؼبتوسطة : عند

  اإلدراك السمعي اختبار الخام لكل بنود عرض نتائج  Teep لعينة البحث )االختبار
 القبلي(:

    الحاالت   البنود اختبارات
  سلم التكامل السمعي

 الكشف عن األصوات
 س ص س ج ب م ب ت ع ح س ع

 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م
2 3 2 2 2 4 1 1 2 2 4 3 

 
 

 2 1 5 4 2 3 الكشف عن مقاطع دون معنى
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 تعرف على عدد األصوات تمييز بين األصوات
 تمييز بين اصوات الحيوانات

3 
0 

2 
1 

2 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
0 

 1 2 0 4 0 0 تمييز بين ألعاب اآلالت الموسيقية
الكشف التمييز والتعرف على 

 مختلف األصوات
3 2 0 1 0 0 

 

 

 
    الحاالت   البنود اختبارات

  سلم التكامل السمعي
 الكشف عن األصوات

 س ص س ج ب م ب ت ع ح س ع
 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م

33
% 

3
3. 

33
% 

3
3 

3
3 

3
3 

3
3 

3
3 

6
6 

6
6 

6
6 

3
3 

 
 

 %20 %10 %50 %40 %20 %30 الكشف عن مقاطع دون معنى

0.003 %50 تعرف على عدد األصوات تمييز بين األصوات
% 

0.003
% 

0.001
% 

0.001
% 

0.001
% 

0.001 %0 تمييز بين اصوات الحيوانات
% 

0.001
% 

0.003
% 

50% 0% 

66.66 %0 %0 بين ألعاب اآلالت الموسيقية تمييز
% 

0% 33.33
% 

0.001
% 

الكشف التمييز والتعرف على 
 مختلف األصوات

10% 10% 0% 5% 0% 0% 

 1.6 1.5 1.66 1.83 1.5 1.33 الحسابي المتوسط 
 1.31 1.29 1.33 1.13 1 0.74 المعياري االنحراف 

 
 

 تعليق :

غَت مرضية من  نتائجها تبُت من خالل النتائج اؼبعروضة يف اعبدول اعاله : بند الكشف عن األصوات
خالل عرض ؾبموعة من األصوات حيث مل يتمكنوا من التعرف عليها صبيعها ةكان النتائج ؿبصورة ما 

 . 6من أصل  4و   2بُت 

 ( يمثل نتائج الخام الختبار االدراك والتمييز السمعي للعينة الدراسة08الجدول رقم )

الختبار االدراك والتمييز السمعي النسب المئوي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( يمثل نتائج 09الجدول رقم )
 للعينة الدراسة
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ؿبصورة االصوات ةالنسبة اؼبئوية كانت  ـبتلف على بالكشف  يتعلق ةيما تباينت قد النتائج أن قبديف حُت 
 . 0.74واالكبراف اؼبعياري  1.33واؼبتوسط اغبسايب  %33.33إىل  16.33%مابُت 

غَت  نتائجها تبُت من خالل النتائج اؼبعروضة يف اعبدول اعاله بند الكشف عن مقاطع دون معنى :
مرضية من خالل عرض ؾبموعة من األصوات بدون معٌت حبيث معظم اغباالت مل يتمكنوا من التعرف 

 ما يعٍت اهنا كانت ربت اؼبتوسط. 10من أصل  5ىل إ 1على اؼبقاطع ةالنتائج كانت مابُت 

ةالنسبة اؼبئوية كانت ؿبصورة  مقاطع دون معٌت على بالكشف  يتعلق ةيما تباينت قد النتائج أن يف حُت قبد
 . 1واالكبراف اؼبعياري  1.5واؼبتوسط اغبسايب  %50إىل   20%مابُت 

غَت مرضية  نتائجها اؼبعروضة يف اعبدول اعالهتبُت من خالل النتائج  بند تعرف على عدد األصوات :
من خالل عرض ؾبموعة من األصوات حبيث معظم اغباالت مل يتمكنوا من التعرف على عدد األصوات 

 ما يعٍت اهنا كانت ربت اؼبتوسط. 6من أصل  3و  1ألصوات اغبيوانات  ةالنتائج كانت مابُت 

االصوات ةالنسبة اؼبئوية كانت ؿبصورة مابُت التعرف على عدد  يتعلق ةيما تباينت قد النتائج أن يف حُت قبد
 . 1.13واالكبراف اؼبعياري   1.83واؼبتوسط اغبسايب  %0.003إىل   %0.001

غَت  نتائجها تبُت من خالل النتائج اؼبعروضة يف اعبدول اعاله بند تمييز بين أصوات الحيوانات :
مرضية من خالل عرض ؾبموعة من األصوات اػباصة بنمط اغبيوانات  حبيث معظم اغباالت مل يتمكنوا 

ما يعٍت اهنا كانت ربت  6من أصل  3إىل  1االصوات كلها  ةالنتائج كانت مابُت  بُت التمييزمن 
 اؼبتوسط.

ةالنسبة اؼبئوية كانت ؿبصورة اغبيوانات ات ـبتلف االصو  التمييز بُت يتعلق ةيما تباينت قد النتائج أن يف حُت قبد
 . 1.33واالكبراف اؼبعياري  1.66واؼبتوسط اغبسايب  %50إىل   0%مابُت 

 نتائجها تبُت من خالل النتائج اؼبعروضة يف اعبدول اعاله بند تمييز بين ألعاب اآلالت الموسيقية :
غَت مرضية من خالل عرض ؾبموعة من األصوات أللعاب اآلالت اؼبوسيقية  حبيث معظم اغباالت مل 

ما يعٍت اهنا   6من أصل  4إىل  0يتمكنوا من التعرف على ألعاب اؼبوسيقية ، ةالنتائج كانت مابُت 
 كانت ربت اؼبتوسط.
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ةالنسبة اؼبئوية كانت ؿبصورة مابُت ، تمييز بُت األلعاب اؼبوسيقيةبال يتعلق ةيما تباينت قد النتائج أن يف حُت قبد
 . 1.29واالكبراف اؼبعياري  1.5واؼبتوسط اغبسايب  %66.66إىل   %0

تبُت من خالل النتائج اؼبعروضة يف اعبدول  بند الكشف التمييز والتعرف على مختلف االصوات :
غَت مرضية من خالل الكشف والتمييز والتعرف على أصوات ـبتلفة يف نشاط واحد  نتائجها اعاله

للربط بُت النشاطات السابقة وكيفية اكتساهبا  ،حبيث معظم اغباالت مل يتمكنوا من التعرف على ألعاب 
 ما يعٍت اهنا كانت ربت اؼبتوسط. 20من أصل  3إىل  0اؼبوسيقية ، ةالنتائج كانت مابُت 

ةالنسبة اؼبئوية  ، تمييز والتعرف على ـبتلف االصوات البالكشف و  يتعلق ةيما تباينت قد النتائج أن ديف حُت قب
 . 1.31واالكبراف اؼبعياري  1.6واؼبتوسط اغبسايب  %15إىل   0%كانت ؿبصورة مابُت 

لدى األطفال  البرنامج التدريبي األرطفوني المقترح للرفع من المستوى اللغوي : التناول اإلجرائي الثالث
 :ذو الدرجة المتوسطة  المعاقين سمعيا

 التعريف اإلجرائي للبرنامج :
ىو خطة ؿبددة تشمل ؾبموعة من األنشطة والتدريبات واؼبواقف واػبربات اؼبتكاملة  هبدف ربسُت 

 وتنمية والرةع من اؼبستوى اللغوي وتطويره لدى اؼبعاقُت ظبعيا ذي الدرجة اؼبتوسطة.
قمنا باقًتاح الربنامج التدرييب االرطفوين ؼبعرةة مدى تأثَت االعاقة السمعية على النمو اللغوي واللغة 

الشفهية بالرغم من سالمة اعبهاز النطقي ،كما أهنم يبتازون بذكاء عادي مثل أقراهنم االسوياء ،دبعٌت أن االطفال 
بشرط م بقايا ظبعية اليت يبكن استغالؽبا وتطويرىا الذين يعانون من االعاقة السمعية لعجز ظبعي متوسط لديه

 التجهيز لكي ال تتالرى اللغة اؼبتبقية لديهم مع الزمن والوقت.
 البرامج المعتمد عليها في اقتراح البرنامج :

 اختبار اللغة  chevrie Muller لتحديد اؼبستوى الغوي ،أخدنا منو الصور اليت ؽبا عالقة بالقصة
 تكوين اعبمل السهلة من خالل الصور وسبرين النسخ وسبرين االمالء.وظفناىا يف سبرين 

 ( مت 2001القاموس االررادي العريب للصم تونس، )قاموس الكلمات اليت تتواةق مع من ىذا ال األخذ
 رينات اؼبتفق عليها عاؼبيا وتوظيفها يف الربنامج اؼبقًتح .سب
  لتالميذ اؼبعاقُت ظبعيا دبدينة الرياض من اعداد فبدوح ضبود اثر تطبيق مناىج التعليم العام يف تنمية اللغة

 (.1427مبارك الدوسري )
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  ةعالية برنامج تدرييب لتحسُت نطق بعض األصوات العربية لدى االطفال اؼبعوقُت ظبعيا اعاقة متوسطة
 ( رياض االطفال 2011للدكتور ؿبمود زايد ؿبمد ملكاوي )

 ور القصص: ؿب _ احملاور اليت اعتمدنا عليها
  (2014) عنابوانبية الزرع القوقعي يف تنمية مهارة اللغة الشفهية عند الطفل االصم لسمَت ةٍت جامعة . 

وىو عبارة على ثالثة مراحل مقدمة ألطفال يًتاوح سنهم مابُت محتوى البرنامج التدريبي األرطفوني : 
 سنوات ،كالتايل: 09 – 06

 يةالمرحلة االولى : التربية السمع 
 النشاط االول : التمييز السمعي 

  التمييز بُت الصمت والصوت:  1تمرين 
  التعرف على األصوات احمليطة بو : 2تمرين 
  سبييز األصوات:  3تمرين 

  النشاط الثاني : االدراك السمعي 
  ربديد مصدر الصوت::  1تمرين 

 من حيث الشدة 
 من حيث اؼبدة 

  االيقاع : 2 تمرين 
  تقليد األصوات : 3تمرين 

  المرحلة الثانية : المكتسبات القبلية 
 النشاط األول :المخطط الجسدي 

  تسمية اعضاء اعبسم:  1تمرين 
  تسمية أعضاء اعبسم بإدماج اعبانبية : 2تمرين 
  اعبسمأعضاء تعليم التضاد من خالل  : 3تمرين 

 النشاط الثاني : البنية المكانية 
  اؼبكانتعليم وضعيات مفهوم :  1تمرين 
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  تسمية  وضعيات األماكن:  2تمرين 
 النشاط الثالث : البنية الزمنية 

  تعليم مفهوم الزمان:  1تمرين 
  تعليم أيام االسبوع:  2تمرين 
  تعليم الفصول السنوية:  3تمرين 

 المرحلة الثالثة : المستويات اللغوية 
 النشاط االول : المستوى الصوتي الفونولوجي 

  نطق اغبروف:  1تمرين 
  نطق اغبروف باغبركات:  2تمرين 
  نطق اغبروف باؼبد : 3تمرين 

 النشاط الثاني : المستوى المعجمي الداللي 
  تركيب الكلمة:  1تمرين 
  ربديد مقاطع الكلمة:  2تمرين 
  معٌت الكلمة:  3تمرين 

 النشاط الثالث : المستوى التركيبي الداللي 
  التسمية:  1تمرين 
  من خالل الصور تكوين صبلة سهلة:  2تمرين 
  نسخ اعبمل السابقة:  3تمرين 
  االمالء:  4تمرين 

 : التدريبي األرطفوني البرنامج اهداف
  لمساعدة على التكفل باغباالت الذين يعانون من االعاقة السمعية ذات العجز ليهدف ىذا الربنامج

 . السمعي اؼبتوسط لألطفال اؼبتواجدين يف اؼبراكز اػباصة هبم )غَت مدؾبُت(
  ؿباولة تطوير والتحسُت من اؼبستوى السمعي واللغوي عن طريق نشاطات خاصة ربد من مستوى

 االسباب اليت تأثر على اعبانب اللغوي.
  التكفل باغباالت من اعبانب السمعي والنطقي واإلنتاج اللغوي. 
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 طفال. ارية اليت تعرقل النمو اللغوي لألؿباولة ذبنب وإقصاء اللغة اإلر 
  سنوات داخل اؼبركز اػباص  9 و 6الربنامج على عينة الدراسة اليت يًتاوح سنهم ما بُت مدى تأثَت

باؼبعاقُت ظبعيا خاصة يف ةًتة االمتحانات ما بعد تطبيق الربنامج مقارنة مع األطفال ؽبم نفس اإلعاقة 
 ؼبقًتح عليهم(والسن مل ىبضعوا إىل تربية خاصة)مل ىبضعوا إىل تطبيق الربنامج ا ودرجة العجز السمعي

  الفردية وخصائصهم التعليمية وظباهتم النفسية  الفرو قاتمراعاة قدرات ىؤالء األطفال من خالل
 واالجتماعية ومدى قابليتهم للتدريب والتأىيل.

  ىدف الربنامج زيادة كفاءة الطفل لغويا اليت يتلقاىا من اتباع ؿبتوى الربنامج ونشاطاتو كٌل حسب
 اؽبدف احملدد.

 ل باؼبستويات اللغوية اليت يتم من خالؽبا االنتاج والتحصيل اللغوي.التكف 
 الحدود االجرائية للبرنامج:

 : مت تطبيق الربنامج يف اؼبركز اػباص باؼبعاقُت ظبعيا ببلدية حجاج لوالية مستغاًل.الحدود المكانية 
 : الحدود البشرية 

  ( 06سبثلت يف ستة حاالت )عينة الدراسة. 
  سنوات. 9إىل  6يًتاوح سن العينة ما بُت 

  : الحدود الزمنية 
 2017.05.11 إىل 2017.03.19 مت تطبيق الربنامج خالل الفًتة اؼبمتدة من . 
 .برمج على ثالث حصص يف األسبوع 
 أسابيع. 8حصة دبعٌت  24 الربنامج الكلي استغرق 
 دقيقة. 45حىت  20 اؼبدة الزمنية يف اغبصة الواحدة كانت ما بُت 
 زواال. 13:00صباحا إىل غاية  8:00ية من تطبيق الربنامج خالل الفًتات الصباح 

 : تمهيد للبرنامج قبل تطبيقه للهيئة المستقبلة وأولياء األطفال 
  اؼبركزوبُت اؼبساعدين اؼبتخصصُت يف جلسة يتم ةيها التعرف بُت الباحث وأمهات األطفال 

 البيداغوجي وؿباولة ررح الربنامج واؽبدف منو بطريقة سهلة ومبسطة.
  جلستان يتم ةيها ررح االعاقة السمعية وتأثَتىا على اللغة والنمو اللغوي والتواصل االجتماعي

 والتواةق النفسي لألطفال.
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  جلستان يتم ةيها ررح كيفية التكفل األرطفوين وكيفية التعامل مع ىذه الفئة من ذوي
 الحتياجات اػباصة.ا

 اجراءات تشخيص وتطبيق البرنامج :
  التشخيصاجراءات : 

  تطبيق اختبار الذكاءNNAT  عينة الدراسة لتحديد نسبة الذكاء لتجنب أي ذىٍت أو على
 اضطراب مصاحب .

  تطبيق اختبار اللغةCHEVRIE MULLER  لتحديد اؼبستوى اللغوي من خالل
 .االختبار القبلي للعينة

  االدراك السمعي تطبيق اختبار 
 : اجراءات التطبيق 

    تطبيق الربنامج التدرييب االرطفوين اليت مت اقًتاحو اعتمادا على بعض بنود اختبار اللغة
CHEVRIE MULLER. 

 مراحل برنامج التأهيل السمعي :
  : يتم ةيها التدريب على الًتبية السمعية  من خالل النشاطات التاليةالمرحلة األولى : 

 : التمييز السمعي النشاط األول 
 .عدة سبرينات اليت ال يستطيع سبييزىا يف حياتو ويستعملها يوميايتمل ب 
 التمييز بين الصمت والصوت 1 تمرينال : 

 .وعلبة ةارغة علبة ةيها قريصات ،اغبالة علبتُت  بإعطاءقمنا 
علبة ةيها الصوت ارةع يدك وعندما ال تسمع إىل اغبائط ونقول ؽبا عندما تسمع تستدير اغبالة  التعليمة :

 صفق.
 قريصات. :علبتُت و األدوات
 :التعرف على الصوت والصمت ألن اغبالة كانت يف عامل الصمت من قبل. الهدف
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  التعرف على األصوات المحيطة به : 2التمرين 
وبعد عدة حصص  صوت على حدهة حبياتو اليومية ،كل اغبالة ؾبموعة من األصوات اليت ؽبا عالق بإظباعقمنا 

من التعرف اغباالت على األصوات قمنا بإغماض عينُت اغبالة والبقاء وراءه واستعمال أصوات ـبتلفة بعد أن 
 تعرف عليها وظبعها عبميع االمباط.

 تعرف على االصوات التالية: : التعليمة
   (أصوات مألوةة ومتداولة يف اؼبنزل )قرع الباب ،جرس ،ىاتف ،صوت أواين 
   )أصوات االنسان )ضحك ،بكاء ،صراخ ،أمل 
   )أصوات حيوانات )كلب ،قط ،دجاجة ،بقرة ،خروف 

 .يف على حده: _ مسجلة أصوات لكل تصن االدوات
 _ ؾبموعة من الصور اليت ؽبا عالقة باألصوات.                    

 :  _ التعرف على االصوات الضرورية يف اغبياة. الهدف
 اػبارجية. لألصوات_ االنتباه واالستدارة             

 _ االعتماد على نفسو واالبتعاد عن توجيهات اآلخرين.            
  تمييز االصوات 3التمرين : 

قمنا بإظباع اغبالة ؾبموعة من االصوات اليت تعرف عليها من خالل تدريبات التمرين الثاين عن طريق مسجلة 
ؽبا عالقة باألصوات اليت تصدر من اؼبسجلة مع العلم أن بُت كل صوت وصوت تباعد وؾبموعة من األلعاب اليت 

 لكي ال زبتلط األصوات على اغبالة.
 :أعطيٍت اللعبة اليت تسمع صوهتا من اؼبسجلة وكل لعبة ؽبا عالقة بالصوت كالتايل : التعليمة

 سيارة ،جرس ،قرع على الباب ،ىاتف. 
 من األلعاب :مسجلة أصوات وؾبموعة األدوات
 األصوات اؼبصاحبة ؽبا صوتا وصورة.ربط الصورة الذىنية اؼبوجودة يف ـبيلتو مع  : الهدف

 : االدراك السمعي النشاط الثاني 
 يتمثل ىذا النشاط يف عدة سبرينات اليت مت تدريبها والتعرف عليها يف النشاط األول اػباص بالتمييز السمعي.
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  تحديد مصدر الصوت : 1التمرين 
 عليها دوائر كبَتة تعرب عن ضربات قويةقمنا بإعطاء اغبالة بطاقات مرسومة :  من حيث الشدة (1

 وبطاقة عليها دوائر صغَتة تعرب ضربات ضعيفة مث نسمع الطفل الضربات القوية والضعيفة.،
 بيدك من أي اذباه الصوت صادر. وأررقم بإظهار البطاقة اؼبناسبة لكل الضربات اؼبسموعة  : التعليمة
 :بطاقة عليها دوائر كبَتة وبطاقة عليها دوائر صغَتة. االدوات
 _ التمييز بُت الصوت القوي والصوت الضعيف. : الهدف

 األصوات. ردة_ التعرف على                    
 _ ربديد مصادر األصوات.                   
قمنا بتقدمي للحالة رظبُت ،رسم عليو خط قصَت يبثل الصوت القصَت يف  من حيث المدة : (2

 الصوتُت القصَت واؼبمتد بإصداربطاقة ورسم عليو خط طويل يبثل صوت طويل أو فبتد ،مث قمنا 
 على اغبالة اظهار البطاقة اليت ةيها الرسم اؼبشابو للصوت اؼبسموع. : التعليمة
 طويل ،وبطاقة عليها رسم خط قصَت.بطاقة عليها رسم خط  : األدوات
 إدراك االصوات القصَتة واألصوات اؼبمتدة. : الهدف

  االيقاع 2 التمرين : 
 قمنا بإصدار ضربات ربت الطاولة أمام اغبالة بواسطة قلم.

 ،كالتايل: أعد نفس الضربات اليت ظبعتها ةوق الطاولة التعليمة :

*/ */* 
**/**/** 
***/***/*** 

  طاولة مسطحة وقلم.االدوات : 
 عن التوازن. اؼبسئولةؽبم مشكل يف القوقعة وىي  السمع ضعفي_ من االيقاع ىو ان االطفال  الهدف :
 _ اكتساب االدراك السمعي من خالل الضربات اليت أعادىا كما ظبعها.               
 _ االعتماد على االدراك السمعي وليس االدراك البصري.               
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  تقليد األصوات 3 التمرين : 
 .قمنا أمام اغبالة بتقليد أصوات ـبتلفة لنمط وسائل النقل

 قلد االصوات اليت اصدرهنا كما ظبعتها مع تسمية كل صوت لوسيلة النقل اليت يصدرىا  . : التعليمة
 أصوات وسائل النقل : األدوات
 _ تقليد األصوات فبا يؤكد من دقة السمع. الهدف :

 _ ربط االصوات مع وسائل النقل .                
 الربط بُت الصوت وـبيلتو._ االعتماد على الصورة الذىنية من خالل                 

  : يتم ةيها التدريب على اؼبكتسبات القبلية من خالل النشاطات التالية:المرحلة الثانية 
  النشاط األول : المخطط الجسدي 

 تعرب عن ـبططو اعبسدي وال يستطيع تسميها .عدة سبرينات اليت يتميز ب
  تسمية أعضاء الجسم :  1التمرين 

 قمنا بتسمية اعضاء اعبسم للحالة مقابل اؼبرآة عضو بعضو ؼبالحظة كل عضو وتسميتو بالنطق الصحيح.
 قابل اؼبرآة وظبي أعضاء جسمك كلها. : التعليمة

 : اؼبرآةاألدوات 
 اكتساب تسمية اؼبخطط اعبسدي   : الهدف

  تسمية أعضاء الجسم بإدماج الجانبية:  2التمرين 
 قمنا دبقابلة اغبالة وجها لوجو وبدأنا تسمية أعضاء اعبسم باالعتماد على اعبانبية

 ريٍت :  _ يدك اليمٌت بالنسبة يل يدي اليسرىأ : قابلٍت و التعليمة
 _  يدك اليسرى بالنسبة يل يدي اليمٌت                                      
 _ رجلك اليمٌت بالنسبة يل رجلي اليسرى                                       
 _ رجلك اليسرى بالنسبة يل رجلي اليمٌت                                      

 :  _ اكتساب الصورة اعبسدية  الهدف
 انبية_ اكتساب اعب                     

  تعليم التضاد من خالل الجسم  3التمرين : 
 قمنا بتعليم اغبالة التضاد من خالل جسمو وذلك من خالل اعبهة اليمٌت مضادة للجهة اليسرى
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 مضاد :  _ عينك اليمٌت أرينٍت:  التعليمة
 _ يدك السمٌت                                      
 _ رجلك اليسرى                                     
 _ نصف جسمك االيسر                                     

 اكتساب مفهوم التضاد من خالل جسمو وبعدىا ذبسيده على الواقع: الهدف
  النشاط الثاني : البنية المكانية 

 تعرب عن مفهوم اؼبكان وال يستطيع تسميها .عدة سبرينات اليت يتميز ب 
  وضعيات مفهوم المكان: تعليم  1التمرين 

 قمنا بتعليم اغبالة صبيع وضعيات مفهوم اؼبكان اليت يستعملها وهبهلها.
 _ ضع يدك اليمٌت ةوق يدك اليسرى    : التعليمة

 وق رأسك _ ضع يدك اليمٌت ة              
 _ ضع رجلك اليسرى على رجلك اليمٌت              
 رفاىك السفلى_ ضع رفاىك العليا على               
 _ اخرج لسانك من داخل ةمك               
 وراء ساقك يدك _ ضع                
 _ ضع رأسك على كتفك اليمٌت مث اليسرى               

 اكتساب مفهوم اؼبكان  _  : الهدف
 التعرف على االماكن بتسميتها_           
 _ إدراك البنية اؼبكانية          

  تسمية وضعيات االماكن : 2التمرين 
 قمنا بوضع الكتاب ةوق الطاولة والكرة جبانبو والقلم وسط الكتاب.

 : ظبي وضعيات كل من الكتاب والقلم والكراس كما ىي. التعليمة
 : الكتاب ،القلم ،الكراس االدوات
 تطبيق واستعمال البنية اؼبكانية يف اغبياة العملية.:  الهدف

  الزمنيةالنشاط الثالث : البنية  
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 يتميز بعدة سبرينات اليت تعرب عن مفهوم الزمان وال يستطيع تسميها .
  تعليم مفهوم الزمان : 1التمرين 

 قمنا بتعليم اغبالة صبيع وضعيات مفهوم الزمان من خالل ةًتات اليت يعيشها الطفل خالل حياتو اليومية
 )اؼبطر( ،الربيع )الورد( ،الصيف )البحر(.الليل )النوم( ،الصباح )الشمس( ،الزوال )الفطور( ،الشتاء 

 : تعرف على وضعيتك الزمنية اليت انت ةيها. التعليمة
 : _ اكتساب مفهوم الزمان  الهدف

 _ التعرف على الفًتات اليت يبر هبا واليت مر هبا                    
  تعليم ايام األسبوع 2التمرين : 

 يام اليت يقضها يف اؼبركز اػباص هبم وخاصة استعمال الزمانقمن بتعليم اغبالة أيام األسبوع من األ
 ظبي أيام األسبوع  : التعليمة
 اكتساب تسمية األيام  : الهدف
  تسمية الوقت )الساعة( 3التمرين : 

 قمنا بعرض الساعة على اغبالة لتعليم األوقات اليت تكون مربوطة دبدة زمنية ؿبددة
 من خالل عملك اليومي خالل األسبوعأعطيٍت استعمال زمنك  التعليمة :

 : _ التعرف على الفًتات الزمنية من خالل االرغال اليت يقوم هبا الهدف
 _ ربط الوقت بعمل ؿبدد            

 : مع العلم ان  من خالل النشاطات الثالث يتم ةيها التدريب على اؼبستويات اللغوية المرحلة الثالثة
 التالية :اغباالت متمدرسُت يف اؼبركز اػباص هبم ،

 النشاط االول : المستوى الصوتي الفونولوجي 
ىذا اؼبستوى ىبص االصوات من اؼبخرج والصفة وكيفية نطق األصوات بالرغم من أن اغبالة متعرةا على   

 األصوات كتابيا وليس نطقيا .
  نطق الحروف : 1التمرين 

 واؼبخرج كل حرف بوضعية مناسبة مقابل اؼبرآة. غبروف من حيث الصفةبتعليم اغبالة كيفية نطق ا قمنا
 أعد نطق صبيع اغبروف بالًتتيب كما مت تدريبك وتعليمك نطقها : التعليمة
 : اؼبرآة والشمعة االدوات
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 : _كيفية نطق اغبروف دبخارجها وصفاهتا الهدف
 _ ابراز االصوات الشفوية واغبلقية                     
 _ اىتزاز األحبال الصوتية باستعمال اليد                     
 _ تعديل الصوت والنطق                     

  نطق الحروف بالحركات 2التمرين : 
وصفاهتا دون اغبركات وبعدىا  خارجهاقمنا يف اؼبرحلة السابقة بتدريب اغباالت على كيفية نطق اغبروف دب

الفتحة ،الضمة ،الكسرة  ليكون نطق اغبروف اغبركات اليت تتمثل يف قمنا بتدريب اغبالة على كيفية نطقها ب
 رامل عبميع اغبركات.

 أعد نطق صبيع اغبروف بالًتتيب وكل حرف مع صبيع اغبركات اليت تعلمتها : التعليمة
 اؼبرآة  االدوات :

 بُت اغبروف الساكنة واؼبتحركة: _الفرق  الهدف
  نطق الحروف بالمد 3التمرين : 

 ،أو ،إي( . ؼبرحلة بإدخال على اغبروف اؼبد )آقمنا يف ىذه ا
 أعد نطق صبيع اغبروف بإدخال عليها اؼبد . : التعليمة
 اؼبرآة : االدوات
 الفرق بُت اغبروف الساكنة وحروف اؼبد: _  الهدف

 _ اختالف اؼبخارج من حيث اؼبد واؼبتحركة والساكنة          
 _ النطق العفوي          
 اختالف اغبروف كتابيا باختالف اغبركات_           

 النشاط الثاني : المستوى المعجمي الداللي 
 يهتم ىذا اؼبستوى بداللة الكلمة يف سياقها اللغوي او استقالؽبا عن السياق اللغوي

  تركيب الكلمة : 1التمرين 
 قمنا بعرض ؾبموعة من اغبروف يف بطاقات على اغباالت.

 قرأىا.ا:كون الكلمات حسب اغبروف اؼبعروضة عليك مث  التعليمة
 بطاقات اغبروف : االدوات
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 :  _ الفرق بُت اغبروف اؼبنفصلة واغبروف اؼبركبة. الهدف
 _ التعرف على مقاطع الكلمة.                    

 _ تكوين الكلمة من خالل حروف مشورة.                     
  تحديد مقاطع الكلمة : 2التمرين 

 قمنا بعرض ؾبموعة من الكلمات واغبروف على اغبالة بإتباع مبط اغبيوانات يف بطاقات.
 باالعتماد على بطاقات اغبروف. لكلمات إىل مقاطع كل كلمة على حده:قم بتقطيع او ةك ا التعليمة
 : بطاقات الكلمات واغبروف. األدوات
 :    _ تفكيك الكلمة إىل حروف  الهدف

 _ الفرق بُت اغبروف اؼبتصلة واغبروف اؼبنفصلة                        
  معنى الكلمات 3التمرين : 
بعرض ؾبموعة من الكلمات ذات مبط ـبتلف على اغباالت مع العلم أن الكلمات عامية وملموسة  قمنا

 وغَت ؾبردة.
 كرسي ،بيت ،مفتاح ،حيوان ،اضبر.التالية :   ما اؼبقصود هبذه الكلمات التعليمة :
 : كلمات يف بطاقات  االدوات
 ةهم معاين الكلمات  : _ الهدف

 _ ربط مفهوم الكلمات بالصورة الذىنية واعبانب اؼبلموس                
 _ انتاج من رصيده اللغوي                

 النشاط الثالث : المستوى التركيبي الداللي 
 يتضمن ىذا اؼبستوى العالقة بُت الًتاكيب انطالقا من معانيها

  التسمية 1التمرين : 
 قمنا بتوزيع على اغباالت ؾبموعة من الصور اليت ؽبا عالقة باؼبخطط اعبسدي والفواكو .

 :   _ ظبي كل انواع الفواكو اليت امامك التعليمة
 _ ركب اؼبخطط اعبسدي مع التسمية ألعضائو                       

 _صور اؼبخطط اعبسدي  : االدوات 
 _ صور الفواكو                      
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 : تنمية اؼبفاىيم اللغوية الهدف
  تكوين جملة سهلة من خالل الصور 2التمرين : 

 قمنا بعرض صورتان على اغبالة :
 : الطفل يبسك الكلب باػبيط 1صورة             
 الطفل والكلب سقطا يف الوحل : 2صورة            

 :كون صبلتُت سهلة من تعبَتك اػباص من خالل الصورتُت . التعليمة
 :صورتان االدوات
 : _ امكانية تركيب صبلة سهلة الهدف

 _ استخدام الكلمات اؼببسطة للتعبَت          
 _ اضاةة كلمات جديدة يف الرصيد اللغوي          
 _ التسلسل والربط بُت االةكار            
  نسخ الجمل السابقة 3التمرين : 

 اغباالت .قمنا بعرض اعبملتُت اؼبكتوبتُت خبط واضح على 
 أعد كتابة اعبملتُت كما نبا : التعليمة
 : ورقة وقلم االدوات
 عن طريق االدراك البصري : _ الًتسيخ الكلمات  الهدف

  االمالء 4التمرين :  
 صبلتُت على اغبالة :  بإمالءقمنا 

 يف الوحل الطفل يستحم لتنظيف جسمو ألنو سقط : 1جملة              
 الطفل يرى نفسو يف اؼبرآة بعد االستحمام : 2جملة              

 أكتب اعبملتُت كما تسمعها : التعليمة
 :  _ االنتقاء اعبيد للكلمات  الهدف

 _ سبييز الكلمات من حيث ـبارج اغبروف.            
 _ إعادة ترسيخ اغبروف اؼبرسومة لديو يف الذاكرة             
 _ االسًتجاع العفوي للكلمات احملتفظ هبا.            
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  صدق اداة الدراسة:
 دق المحتوى :ص 

منهم ( 03ثالثة )، ؿبكمُت (10عشرة ) مت سبرير الربنامج اؼبقًتح يف صورتو االلية على عينة متكونة من
 طبسة،و لألمراض العقلية لعيادي دبؤسسات استشفائية ( ـبتصُت يف علم النفس ا02و )يف اعبامعة ،أساتذة 

 .ـبتصُت أرطفونيُت( 05)
 الدرجة العلمية التخصص اسماء المحكمين عدد المحكمين الجامعة والمؤسسة
 جامعة مستغانم

 
 أستاذة أرطفونيا يحياوي 03

 أستاذة أرطفونيا وطواط
 أستاذة علم النفس تواتي

المؤسسة االستشفائية 
 العقلية لألمراض

 مختصة نفسانية علم النفس العيادي عينيجميلة  02
 مختصة نفسانية علم النفس العيادي هجيرة 

 
 مختصة ارطفونية أرطفونيا يقاش غنية 05 خضانة فردوس

 مختصة ارطفونية أرطفونيا غبريني زهيرة مستشفى شيقيفارة
 مختصة أرطفونية أرطفونيا مختاريةطيب  المركز الصحي

المركز البيداغوجي 
 لالطفال المتخلفين ذهنيا

 قانة حسين
 

 أرطفونيا
 

 مختص ارطفوني
 

مديرة المركز الطفولة  أرطفونيا فايزة مركز الطفولة المسعفة
 المسعفة

 
 

 : طبيعة التحكيم 
 غير مناسبة مناسبة  التغيرات المحكمين
 %20  المستويات والبرامج السابقةإعادة النظر في  أ.يحياوي
 رينات االدراك إعادة ترتيب تم أ.وطواط

 السمعي والتمييز السمعي
40%  

  %70 تصحيح المنهجية أ.تواتي
  %85 قراءة المحتوى جميلة عيني 

  %89 قراءة المحتوى هجيرة
  %75 إضافة النسخ يقاش مغنية
  %90 محتوى البرنامج قيم غبريني زهيرة

 يوضح المحكمين وتخصصهم( 10)الجدول رقم 
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 مختارية طيب
 
 

إعادة النظر في نطق الحروف ال يالئم االطفال 
 المعاقين سمعيا 
 الدرجة المتوسطة

70%  

  %80 تغيير في ترتيب المستويات قانة حسين
  %100 يالئم االطفال المعاقين سمعيا فايزة

 
 

تطبيق البرنامج التدريبي األرطفوني المقترح للرفع من المستوى اللغوي لدى األطفال ضعاف سمعيا على 
 عينة البحث :

 تقديم جدول البرنامج المقترح : . أ

لتحديد درجة الذكاء للعينة  NNAT قًتح مت تطبيق اختبار الذكاء قبل تطبيق الربنامج التدرييب االرطفوين اؼب
واستبعاد اي اضطرابات مصاحبة كالتخلف الذىٍت للحاالت ،وبعدىا مت تطبيق االختبار القبلي الذي يتمثل يف 

على أساس واختبار االدراك السمعي لتقييم اؼبستوى اللغوي  CHEVRIE MULLERاختبار اللغة 
 لتنمية اؼبستوى اللغوي .اؼبقًتح البنود اؼبضطربة يتم اقًتاح الربنامج التدرييب 

 حاالت (06ست ) من اؼبتكونة البحث عينة على طبقناه حبيث ثالث مراحل على وبتوي الربنامج ىذاو 
 وىياعبدول  ىذا يف وحدة لكل عليها اؼبتحصل النتائج بعرض قمنا ،حيثمن االعاقة السمعية اؼبتوسطة  يعانون
 :كاأليت

 عرض نتائج البرنامج المقترح في جدول لعينة البحث :
 االرطفوني التدريبي البرنامج

 
    الحاالت  

 المراحل
 

النشاطا
 ت

 6حالة  5حالة  4حالة  3حالة  2حالة  1حالة  ريناتالتم

التربية 
 السمعية

االول : 
التمييز 
 السمعي

التمييز  1
بين 

الصمت 
 والصوت

تمكن من 
التمييز 
 2بالمحاولة 

تمكن من التمييز 
  3بالمحاولة 

تمكن من 
التمييز بدون 

 محاوالت

تمكن من 
التمييز 
 3بالمحاولة 

تمكن من 
التمييز بدون 

 محاوالت

تمكن من 
التمييز بدون 

 محاوالت

التعرف  2
األصوات 

تمكن من عدة 
محاوالت 

تمكن من عدة 
محاوالت لكل 

تمكن من 
عدة 

تمكن من 
عدة 

تمكن من 
عدة 

تمكن من 
عدة 

 ( يوضح النسب المئوية لمحاور البرنامج المقترح من قبل المحكمين على صدق المحتوى 11جدول رقم )
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المحيطة 
 به

محاوالت  صوت لكل صوت
 لكل صوت

محاوالت 
 لكل صوت

محاوالت 
 لكل صوت

محاوالت 
 لكل صوت

تمييز  3
 األصوات

ميز بين 
االصوات 

 بصعوبة

ميز بين األصوات 
 بصعوبة

ميز بين 
االصوات 

 بسهولة

ميز بين 
األصوات 
 ليس بدقة

ميز بين 
األصوات 

 بسهولة

بين ميز 
األصوات 

 بسهولة
 
 
 
 
 

الثاني : 
االدراك 
 السمعي

تحديد  1
مصدر 
 الصوت :
_ من 
حيث 
 الشدة
_ من 
حيث 
 المدة

ميز الشدة 
احسن من 

 المدة
 

ميز الشدة احسن 
 من المدة

ميز المدة 
أحسن  من 

 الشدة

ميز المدة 
والشدة 
 بصعوبة

ميز المدة 
والشدة 
 بسهولة

ميز المدة 
والشدة 
 بسهولة

أدرك كل  االيقاع 2
 االيقاعات

أدرك كل 
 االيقاعات

أدرك كل 
 االيقاعات

أدرك كل 
 االيقاعات

أدرك كل 
 االيقاعات

أدرك كل 
 االيقاعات

تقليد  3
 االصوات

قلد االصوات 
كلها بصعوبة 
قاسية بعد 

 عدة محاوالت
 

قلد االصوات 
بصعوبة إال صوت 

 واحدة

قلد االصوات 
 كلها بسهولة

 

قلد االصوات 
بسهولة إال 

 صوتان

قلد االصوات 
 كلها بسهولة 

قلد االصوات 
 كلها بسهولة 

 

المكتس
بات 
 القبلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األول : 
 المخطط 
 الجسدي

تسمية  1
أعضاء 
 الجسم

سمى بعدة 
 محاوالت

سمى بعدة 
 محاوالت

سمى بعدة 
 محاوالت

سمى بعدة 
 محاوالت

سمى بعدة 
 محاوالت

سمى بعدة 
 محاوالت

تسمية  2
أعضاء 
الجسم 
بإدخال 
 الجانبية

سمى بصعوبة 
 مع الجانبية

سمى بصعوبة مع 
 الجانبية

سمى بسهولة 
 مع الجانبية 

سمى بسهولة 
 مع الجانبية 

سمى بصعوبة 
 مع الجانبية

سمى بسهولة 
 مع الجانبية 

تعليم  3
التضاد من 

خالل 
اعضاء 
 الجسم

تعلم التضاد 
بصعوبة مع 

 التكرار 

تعلم التضاد 
 بعد كرتين بسهولة

تعلم التضاد 
بصعوبة مع 

 التكرار 

تعلم التضاد 
بسهولة بعد  

 كرتين

تعلم التضاد 
 بسهولة 

تعلم التضاد 
 بسهولة 

الثاني : 
البنية 
 المكانية

تعليم  1
وضعيات 
مفهوم 

تعلم المكان 
دون 

 الوضعيات

تعلم المكان 
والوضعيات 

 بصعوبة 

تعلم المكان 
والوضعيات 

 بصعوبة 

تعلم المكان 
والوضعيات 

 بصعوبة 

تعلم المكان 
والوضعيات 

 بصعوبة 

تعلم المكان 
والوضعيات 

 بصعوبة 



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                              رابعالفصل ال  
 

 133 

 المكان
تسمية  2

وضعية 
 االماكن

سمى االماكن 
وليس 

 الوضعيات

سمى وضعيات 
 األماكن بسهولة 

سمى 
وضعيات 
االماكن 
 بسهولة

سمى 
وضعيات 
االماكن 
 بسهولة

سمى 
وضعيات 
االماكن 
 بسهولة

سمى 
 وضعيات
االماكن 
 بسهولة

الثالث : 
البنية 

 الزمانية 

تعليم   1
مفهوم 
 الزمان

تعلم الزمان 
 بصعوبة

تعلم الزمان 
 بصعوبة

تعلم الزمان 
 بصعوبة

تعلم الزمان 
 بصعوبة

تعلم الزمان 
 بصعوبة

تعلم الزمان 
 بصعوبة

تعليم  2
ايام 

 األسبوع

تعلمها بسهولة 
بعدة 

 محاوالت

تعلمها بسهولة 
 محاوالتبعدة 

تعلمها 
بسهولة بعدة 

 محاوالت

تعلمها 
بسهولة بعدة 

 محاوالت

تعلمها 
بسهولة بعدة 

 محاوالت

تعلمها 
بسهولة بعدة 

 محاوالت
تعليم  3

الفصول 
 السنوية

لم يتعلم 
الفصول  إال 
 فصل الصيف

تعلمها بسهولة 
 بعدة محاوالت

تعلمها 
بسهولة بعدة 

 محاوالت

تعلمها 
بسهولة بعدة 

 محاوالت

تعلمها 
بسهولة بعدة 

 محاوالت

تعلمها 
بصعوبة اقل 

 من زمالئه
 

المستويا
ت 

 اللغوية
 

 
األول : 
المستوى 
الصوتي 
والفونولو 

 جي

نطق  1
 الحروف

تعلم نطق 
 الحروف كلها

تعلم نطق 
 الحروف كلها

كان يعرف 
نطق الحروف 

 كلها

كان يعرف 
نطق الحروف 

 كلها

كان يعرف 
 نطق الحروف

كان يعرف 
 نطق الحروف

نطق 2
الحروف 
 بالحركات

 تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها

نطق  3
الحروف 

 بالمد

 تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها تعلمها كلها

الثاني :  
المستوى 
المعجمي 

 الداللي
 

تركيب  1
 الكلمات

 ركب كلمة
/ahmer/ 

 ركب كلمتين 
/bait/ 

/kursii/ 

 ركب كلمتين
/mefteh/ 

/bait/ 

ركب  
 الكلمات كلها

/kursi/ 
/bait/ 

/mefteh/ 
/hajawe

n/ 
/ahmer/ 

ركب  
 الكلمات كلها

/kursi/ 
/bait/ 

/mefteh/ 
/hajawe

n/ 
/ahmer/ 

ركب  
 الكلمات كلها

/kursi/ 
/bait/ 

/mefteh/ 
/hajawe

n/ 
/ahmer/ 

 تحديد 2
مقاطع 
 الكلمة

تمكن من 
تقطيع كل 
 الكلمات

/k//r//s//i/ 
/b//j//t/ 

/m//f//t//

تمكن من تقطيع  
كل 

الكلمات
/k//r//s//i/ 
/b//j//t/ 

/m//f//t//h/ 

تمكن من 
 تقطيع كل 
 الكلمات

/k//r//s//i
/ 

/b//j//t/ 

تمكن من 
تقطيع كل 
 الكلمات

/k//r//s//i
/ 

/b//j//t/ 

تمكن من 
تقطيع كل 
 الكلمات

/k//r//s//i
/ 

/b//j//t/ 

تمكن من 
 تقطيع كل 
 الكلمات

/k//r//s//i
/ 
/b//j//t/ 
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h/ 
/h//j//w//

n 

/h//j//w//n 
 

/m//f//t//
h/ 

/h//j//w//
n 

/m//f//t//
h/ 

/h//j//w//
n 

/m//f//t//
h/ 

/h//j//w//
n 

/m//f//t//
h/ 

/h//j//w//
n 

معنى  3
 الكلمات

تمكن من 
تفسير معنى 
 كل الكلمات

من تفسير تمكن 
معنى كل 
 الكلمات

 

تمكن من 
تفسير معنى 
 كل الكلمات

تمكن من 
تفسير معنى 
 كل الكلمات

تمكن من 
تفسير معنى 
 كل الكلمات

تمكن من 
تفسير معنى 
 كل الكلمات

الثالث : 
المستوى 
التركيبي 
 الداللي

سمى أعضاء  التسمية 1
الجسم دون 

 الفواكه

 لم يسمي كل
الفواكه وركب 

المخطط 
الجسدي مع 

 التسمية

سمى  نوعين 
من الفواكه مع 

تركيب 
المخطط 
الجسدي 
 بالتسمية

سمى الفواكه 
مع تركيب 
أعضاء 
الجسم 
 وسماهم

سمى الفواكه 
مع تركيب 
أعضاء 
الجسم 
 وسماهم

سمى الفواكه 
مع تركيب 
أعضاء 
الجسم 
 وسماهم

تكوين  2
جملة 

سهلة من 
خالل 
 الصور

Jamso 
كلمة في 

معنى  جملة 
 1للصورة 

 

Tful jamsi 
m 3a kalb 
استطاع تكوين 

 1جملة للصورة 

Tful 
gadb 

kalb bel 
xait 

استطاع تكوين 
جملة للصورة 

1  

Tful 
gadb 
kalb bel 
xait 
استطاع تكوين 
جملة للصورة 

1 

Tful 
gadb 
kalb bel 
xait 
استطاع تكوين 
جملة للصورة 

1 

Tful 
gadb 
kalb bel 
xait 
استطاع تكوين 
جملة للصورة 
1 

Taho 
kifkif 

تمكن من 
تكوين كلمتين 

  2للصورة 
 

Tah tfl w 
kalb  

استطاع تكوين 
جملة سهلة ولكن 

 2ناقصة للصورة 

Tah tful 
wa kalb 
fa wsax 

استطاع تكوين 
جملة كاملة 

 2للصورة 

Tah tful 
wa kalb 
fa wsax 

استطاع تكوين 
جملة كاملة 

 2للصورة 

Tah tful 
wa kalb 
fa treb 
mosx 
استطاع تكوين 
جملة كاملة 

2للصورة   

Taho fi 
rahba 
استطاع تكوين 
جملة كاملة 

2للصورة    

 Tah tful/ النسخ 3
wa kalb 
fa wsax/ 
النقل دون 
  أخطاء كتابية

  1للجملة 
 

/Tah tful 
wa kalb fa 

wsax/ 
النقل دون أخطاء 

 1كتابية للجملة 

/Tah 
tful wa 
kalb fa 
wsax/ 

النقل دون 
أخطاء كتابية 

 1للجملة 

/Tah 
tful wa 
kalb fa 
wsax/ 

النقل دون 
أخطاء كتابية 

 1للجملة 

/Tah 
tful wa 
kalb fa 
wsax/ 

النقل دون 
اخطاء لغوية 

 1للجملة 

/Tah 
tful wa 
kalb fa 
wsax/ 

النقل دون 
اخطاء لغوية 

 1للجملة 
/eltifl 
ba3da 

/eltifl 
ba3da 

/eltifl 
ba3da 

/eltifl 
ba3da 

/eltifl 
ba3da 

/eltifl 
ba3da 
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elistihm
em  jara 
nafsaho 
fi lmir/ 
النقل دون 
  أخطاء كتابية

  2للجملة 

elistihme
m  jara 
nafsaho fi 
lmir/ 
النقل دون أخطاء 

  كتابية
2للجملة   

elistihm
em  jara 
nafsaho 
fi lmir/ 
النقل دون 
  أخطاء كتابية
2للجملة   

elistihm
em  jara 
nafsaho 
fi lmir/ 
النقل دون 
  أخطاء كتابية
2للجملة   

elistihm
em  jara 
nafsaho 
fi lmir/ 
النقل دون 
  أخطاء كتابية
2للجملة   

elistihm
em  jara 
nafsaho 
fi lmir/ 
النقل دون 
  أخطاء كتابية
2للجملة   

لم يستطيع   االمالء 4
كتابة 

الجملتين دون 
أخطاء في 

 الروابط

لم يستطيع كتابة 
الجملتين دون 

أخطاء في 
 الروابط 

لم يستطيع  
كتابة 

الجملتين دون 
أخطاء في 

 الروابط

لم يستطيع  
كتابة 

الجملتين دون 
أخطاء في 

 الروابط

لم يستطيع  
كتابة 

الجملتين دون 
أخطاء في 

 الروابط

لم يستطيع  
كتابة 

الجملتين دون 
أخطاء في 

 الروابط

 
 

  المقترح لعينة البحث :التدريبي التحليل الكيفي لنتائج البرنامج  . ب
 :تفسير نتائج الوحدة األولى للتربية السمعية 

تمييز النشاط األول اػباص بال متوسطة يفاؼبتحصل عليها لست حاالت يعانون من إعاقة ظبعية نتائج التدل       
،  1التمييز بُت الصمت والصوت بطريقة صحيحة إال اغبالة  1،حيث سبكن معظم اغباالت يف التمرين  السمعي

سبكنوا كل اغباالت من التعرف على كل  2سبكنوا بعد عدة ؿباوالت أقصاىا ثالث مرات ،أما التمرين  4، 2
سبكنوا كل اغباالت من سبييز االصوات بكل  3ت عديدة ،وةيما ىبص التمرين األصوات احمليطة هبم دبحاوال

ميزت بُت األصوات ولكن بدون  4ميزوا بصعوبة بُت األصوات واغبالة  2، 1سهولة بعد احملاولة األوىل إال اغبالة 
 الدقة يف الصوت احملدد .

ربديد مصدر الصوت من   1خالل التمرين  أما النشاط الثاين اػباص باإلدراك السمعي توضح النتائج من     
ميز اؼبدة  3ة استطاعوا سبييز الشدة أحسن من اؼبدة بعد احملاولة األوىل ،ةاغبال 2، 1حيث الشدة واؼبدة ،ةاغبالة 
بُت الشدة واؼبدة من احملاولة األوىل ميز  6و 5 غبالةصعوبة ،ةاباؼبدة والشدة  بُت ميز 4أحسن من الشدة ،ةاغبالة 

 اػباص باإليقاع سبكنوا كل اغباالت من إدراك كل اإليقاعات بانتظام مع الدقة من احملاولة األوىل ، 2التمرين أما 
قلد األصوات كلها بصعوبة قاسية بعد عدة ؿباوالت  1اؼبتمثل يف تقليد األصوات ةاغبالة  3وةيما ىبص التمرين 

قلد األصوات كلها  4تمكن من تقليده ،ةاغبالة قلد األصوات كلها إال صوت واحد مل ي 2متكررة ،ةاغبالة 

 يوضح نتائج المتحصل عليها من خالل البرنامج التدريبي األرطفوني المقترح لعينة البحث (12جدول رقم )
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قلدوا  6، 5، 3بسهولة إال صوتان مل يتمكن من تقلدنبا بسبب عدم حبو للطائرة والشاحنة ،أما اغباالت 
 األصوات كلها بسهولة بعد احملاولة األوىل.

 : تفسير نتائج الوحدة الثانية للمكتسبات القبلية 

اؼبخطط بالنشاط األول اػباص  ست حاالت يعانون من إعاقة ظبعية متوسطة يفاؼبتحصل عليها لنتائج التدل     
سبكنوا كل اغباالت من تسمية أعضاء اعبسم كلو  1اعبسدي توضح نتائجو اؼبعروضة يف اعبدول أعاله للتمرين 

عبانبية اؼبتمثل يف تسمية أعضاء اعبسم بإدخال ا 2بعد ؿباوالت من خالل التدريبات اؼبقدمة ؽبم ،ةالتمرين 
استطاعوا  6، 4، 3استطاعوا تسمية أعضاء اعبسم بدمج اعبانبية بصعوبة ،أما اغباالت  3، 2، 1ةاغباالت 

اؼبتمثل يف تعلم التضاد من خالل أعضاء  3تسمية أعضاء اعبسم بدمج اعبانبية بسهولة دون ؿباوالت ،ةالتمرين 
تعلموا التضاد بسهولة بعد ؿباولتُت وأما  4، 2اغباالت ة،تعلموا التضاد بصعوبة مع التكرار  3، 1اعبسم ةاغبالة 

 تعلموا التضاد بسهولة دون ؿباوالت . 6، 5اغباالت 

 1اؼبتمثل يف تعليم وضعيات مفهوم اؼبكان ةاغبالة  1النشاط الثاين اػباص بالبنية اؼبكانية ،ةالتمرين أما       
كنوا من تعلم مفهوم اؼبكان والوضعيات بصعوبة مع سب 6، 5، 4، 3، 2تعلم اؼبكان دون الوضعيات واغباالت 

وضعيات دبعٌت تعلم ظبى األماكن بدون  1كن ةاغبالة اؼبتمثل يف تسمية وضعية األما  2عدة ؿباوالت ،ةالتمرين 
 سبكنوا من تسمية وضعيات األماكن بسهولة دون احملاوالت اؼبتكررة. 6، 5، 4، 3، 2مفهوم اؼبكان ةاغبالة 

اؼبتمثل يف تعليم مفهوم الزمان ةجميع اغباالت  1النشاط الثالث اػباص بالبنية الزمنية ةالتمرين  وةيما ىبص    
اؼبتمثل يف تعليم أيام األسبوع ةكل اغباالت  2تعلموا مفاىيم الزمان بصعوبة بعد ؿباوالت متكررة ،ةالتمرين 

اؼبتمثل يف تعليم  3ديدة ،ةالتمرين سبكنوا من تعلم أيام االسبوع حسب مسارىم اليومي بعد عدة ؿباوالت ع
تعلمها بسهولة بعد  4، 3، 2مل يتعلم صبيع الفصول إال ةصل الصيف ةاغباالت  1الفصول السنوية ةاغبالة 

 تعلمها بسهولة أقل من زمالئو. 6لة اؿباوالت متكررة  ةاغب

 : تفسير نتائج الوحدة للمستويات اللغوية 

اؼبتمثل يف نطق  1شاط األول اػباص باؼبستوى الصويت الفونولوجي ،ةالتمرين تدل نتائج اؼبتحصل عليها يف ن     
لديهم مضطرب ونطهم لو كان  تعلموا نطق اغبروف كلها ألن ـبرج اغبرف وصفتو كان 2، 1اغبروف ةاغبالة 

كلها فبا كانوا متعلمُت نطق اغبروف    6، 5، 4، 3بالرغم من معرةتهم للحروف كتابيا أما اغباالت  بلغة االرارة
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ال يستدعي تعليمهم اغبروف وإمبا ةحصهم ؽبا من جانب النطق والفرق راجع بُت اغباالت إىل ةارق السن ، 
استطاعوا كل اغباالت تعلم نطق اغبروف باغبركات دبعٌت كل حرف إدخال عليو صبيع اغبركات  2ةالتمرين 

بدمج حروف اؼبد واغبركات يف صبيع اغبروف   سبكنوا كل اغباالت بنجاح 3)الفتحة ،الضمة ،الكسرة( ،ةالتمرين 
كل حرف على حده خاصة أن اغباالت مت تدريبهم على اؼبدة والشدة فبا ال يستدعي صعوبات يف ىذا التمرين 

 الذي مت بنجاح.

 1اػباص بًتكيب  الكلمات ةاغبالة  1اما النشاط الثاين اػباص باؼبستوى اؼبعجمي الداليل ،ةالتمرين         
ركب كلمتُت من أصل طبس كلمات  2لمة واحدة من خالل اغبروف من أصل طبسة كلمات أما اغبالة ركب ك

ركبوا صبيع  6، 5، 4، 3وأما اغباالت  2ركب كلمتُت ـبتلفتُت عن اغبالة  3عن طريق اغبروف وأما اغبالة 
ت من تقطيع صبيع استطاعوا كل اغباالت الس 2الكلمات من أصل طبس كلمات من خالل اغبروف  ،ةالتمرين 

 يف ىذا األخَت سبكنوا من تفسَت معٌت الكلمات اػبمس بدقة. 3الكلمات إىل حروف ،ةالتمرين 

  1اؼبتمثل يف التسمية ةاغبالة  1وةيما ىبص النشاط  الثالث اؼبتمثل يف اؼبستوى الًتكييب الداليل ،ةالتمرين       
 يسمي كل الفواكو إال ةاكهة واحدة ) التفاح( وركب مل 2ظبى أعضاء اعبسم ومل يسمي الفواكو أما اغبالة 

( مع /mawz/ اؼبوز (  /tufeh/ )ظبى نوعُت من الفواكو )تفاح 3اؼبخطط اعبسدي مع التسمية ةاغبالة 
كل الفواكو استطاعوا من تسميتها مع تركيب   6، 5، 4تركيب اؼبخطط اعبسدي بالتسمية وةيما ىبص اغباالت 

استطاع تكوين   1اؼبتمثل يف تكوين صبلة سهلة من خالل الصور ةاغبالة  2،ةالتمرين أعضاء اعبسم بالتسمية 
 1استطاعت تكوين صبلة سهلة للصورة  2سبكن من تكوين كلمتُت ةاغبالة  2والصورة  1كلمة يف صبلة للصورة 
وصبلة كاملة للصورة  1سهلة للصورة  استطاعوا تكوين صبلة 6، 5، 4،  3ةاغبــــــــــــــــــــــالــة  2وصبلة ناقصة للصورة 

اؼبتمثل يف النسخ  سبكنوا كل اغباالت الست من النقل اؼببارر للجمل دون اخطاء   3دون نقائص ،ةالتمرين  2
اؼبتمثل يف اإلمالء صبلتُت السابقتُت على  4البصري لكل اغباالت ،ةالتمرين واإلدراك كتابية اؼبعتمد على التمييز 

كلمات اعبملتُت بأخطاء يف الربط وصيغ يع  صب الت بنجاح يف سبرين اإلمالء كتبواصبيع اغبااغباالت مل تتمكن 
 الفرد واعبمع واؼبثٌت.
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 التناول اإلجرائي الرابع : االختبار البعدي 

 : CHEVRIE MULLERأوال : إعادة تطبيق  اختبار اللغة     

ستة على عينة الدراسة اليت سبثلت يف  CHEVRIE MULLERعند إعادة تطبيق اختبار اللغة       
ضعاف السمع ،وعلية مت اختيار البنود االختبار من خالل االختبار القبلي اليت يف أغلب اغباالت  حاالت ( 06)

كانت نتائجها غَت مرضية دبعٌت البنود اليت ؽبا عالقة باعبانب اللغوي والتعبَتي ؽبذا مت اختيار ىذه البنود إلعادة 
  اللغة ؼبالحظة ومقارنتها مع نتائج االختبار البعدي. تطبيق اختبار

و مت تطبيق بند ،طفال ضعاف السمع ى اللغوي لدى األوقد مت االعتماد على ىذا االختبار لتحديد مستو      
ؾبموعة من التمرينات وىي على النحو  ،و الذين يتضمن اللسانيات الذي وبتوي على عنصري الفهم و التعبَت

 التايل:

تعبَت ةقد اعتمدنا للأما بالنسبة هم ،،وكذلك الفهم الشفوي من خالل الصور بالنسبة للف ين التعيُت الصورسبر 
 .ك سبرين إعادة اؼبفرداتكذل، ى سبرين ترتيب صور قصة و سردىاعل

  جدول اختبار البعدي الختبار اللغة نتائج عرضCHEVRIE MULLER : 
  الحاالت     االختبار بنود
  1 2 3 4 5 6 

 4 6 6 3 4 5  النطق
 28 15 28 19 26 13 تسمية الصور فونولوجيا

 29 36 35 20 32 40 إعادة كلمات سهلة 
 6 3 4 5 4 5 إعادة كلمات صعبة 

 30 29 22 15 17 11 مفرادات تسمية التعبير لسانيات
 6 5 5 4 3 3 تعبير عن قصة  
 15 11 8 12 9 10 البط الفهم 
 16 15 13 11 9 8 فهم شفوي  
 20 10 11 13 20 19 تعيين صور  

 

 
 البعدي للعينة  CHEVRIE MULLERختبار اللغة بنود االخام ليوضح نتائج ( 13)جدول رقم 
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  لالختبار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري عرض جدول نتائج النسب المئوية
 : CHEVRIE MULLERالبعدي الختبار اللغة 

   الحاالت    االختبار بنود
  1 2 3 4 5 6 

 %66 %100 %100 %50 %66 %83  النطق
 %100 %53 %100 %67 %92 %46 تسمية الصور فونولوجيا

 %67 %83 %81 %46 %74 %93 إعادة كلمات سهلة 
 %100 %50 %66 %83 %66 %83 إعادة كلمات صعبة 

 %96 %93 %70 %48 %54 %35 مفرادات تسمية التعبير لسانيات
 %100 %83 %83 %66 %50 %50 تعبير عن قصة  
 %100 %73 %53 %80 %60 %66 البط الفهم 
 %94 %88 %70 %64 %52 %47 فهم شفوي  
 %100 %50 %55 %65 %100 %95 تعيين صور  
 17.11 14.33 14.66 11.33 13.77 12.66 الحسابي المتوسط  

 29.03 24.77 21.66 14.89 26.59 22.71 المعياري االنحراف 
 

 

 :1الحالة 

 : مقارنة مع  %83نالحظ قباح اغبالة يف ىذا البند بعد تطبيق الربنامج التدرييب بنسبة تقارب  النطق
 . %50قبل إعادة الًتبية اليت قدرت ب 

 : وكان معظم الفونيمات  %25كان ىذا البند قبل إعادة الًتبية اليت قدرت بنسبة   تسمية الصور
 .%46مشوىة ، اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت نسبة النجاح إىل 

 : نالحظ ان إعادة الكلمات السهلة قبل إعادة الًتبية كانت نسبتها قليلة  إعادة الكلمات السهلة
مع ربسن ملحوظ يف إعادة % 93الربنامج التدرييب ارتفعت إىل نسبة ،اما بعد تطبيق  %11قدرت بـ

 الكلمات السهلة اليت ظبعها.

 البعدي للعينة  CHEVRIE MULLERبنود االختبار اللغة لجميع يوضح نتائج ( 14)جدول رقم 



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                              رابعالفصل ال  
 

 140 

 : 33نالحظ ذباوب منخفظ قبل تطبيق الربنامج اؼبقًتح قدرت نسبتو ب  إعادة الكلمات الصعبة% ، 
 .% 83بعد إعادة الًتبية من خالل الربنامج اؼبقًتح ارتفعت إىل  أما
 ىذا البند كان صعب التطبيق مع اغبالة قبل إعادة الًتبية من حيث الربط بُت  : مفرادات _ التسمية

،اما بعد تطبيق الربنامج اؼبقًتح أصبح أحسن ربصيال قدرت نسبتو % 6اؼبفردة وتسميتها اؼبقدرة بنسبة 
 .% 35ب 
 : ورة نالحظ ان الطفل كانت لو مبادرة يف التعبَت عن احداث القصة بطريقة مش تعبير عن قصة

ولكن يبدو أكثر مبادرة بعد تطبيق الربنامج التدرييب  %16ومشوىة قبل إعادة الًتبية قدرت نسبتو ب 
رغم ذلك غال انو يبقى عاجزا عن كل القصة من خالل مالحظتو % 50الذي قدرت نسبتو ب 

 للصور.
 الًتبية حبيث  : نالحظ من خالل ىذا البند أن اغبالة نتائجها كانت ربت اؼبتوسط قبل إعادة الفهم

الن لو مشكل يف اعبانبية وعلى مستوى % 20الن اثناء نشاط البط قدرت بـ % 28قدرت نسبتها بـ 
،أما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ةكانت   %35وتعيُت الصور قدرت بـ % 29الفهم الشفوي قدرت بـ 

وتعيُت  %47فوي بـ وكانت كالتايل على مستوى الفهم الش %69النتائج مرضية قدرت نسبتها بـ 
 .% 66وأما البط % 95الصور 

  نستنتج  أن اغبالة ربصل يف صبيع بنود االختبار من خالل اؼبتوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري 

 : 2الحالة 

 : وبعد تطبيق الربنامج التدرييب قدرت بـ  % 66نالحظ ان نسبة البند قبل غعادة الًتبية قدرت بـ  النطق
بقيت كما  تنخفضدبعٌت أن اغبالة قبل وبعد تطبيق الربنامج النتائج كانت معتدلة ومل ترتفع ومل  % 66
 ىي.

 : وكان معظم الفونيمات % 50كان ىذا البند قبل إعادة الًتبية اليت قدرت بنسبة  تسمية الصور
 .%92مشوىة ،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت نسبة النجاح إىل 

  نالحظ ان إعادة الكلمات السهلة قبل إعادة الًتبية كانت نسبتها قليلة  : الكلمات السهلة :إعادة
مع ربسن ملحوظ يف إعادة % 74،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت إىل نسبة % 53قدرت بـ 

 الكلمات السهلة اليت ظبعها.
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 : أما %0امج اؼبقًتح قدرت نسبتو بـ ق الربنقبل تطبيمنعدم نالحظ ذباوب  إعادة الكلمات الصعبة،
 .%66 إىلنسبتو بعد إعادة الًتبية من خالل الربنامج اؼبقًتح ارتفعت 

 : ىذا البند كان صعب التطبيق مع اغبالة قبل إعادة الًتبية من حيث الربط بُت  مفرادات _ التسمية
أصبح أحسن ربصيال قدرت نسبتو بـ ،اما بعد تطبيق الربنامج اؼبقًتح % 9اؼبفردة وتسميتها اؼبقدرة بنسبة 

54%. 
 : نالحظ أن اغبالة كانت لو مبادرة التعبَت عن أحداث القصة بطريقة معتدلة قبل وبعد  تعبير عن قصة

مل ترتفع ومل تنخفظ بقيت % 50تطبيق الربنامج التدرييب حيث قدرت نسبتو اؼبئوية القبلية والبعدية بـ 
 على نفس اؼبستوى.

خالل ىذا البند أن اغبالة نتائجها كانت ربت اؼبتوسط قبل إعادة الًتبية حبيث  : نالحظ من الفهم
الن لو مشكل يف اعبانبية وعلى مستوى % 64الن اثناء نشاط البط قدرت بـ  % 40قدرت نسبتها بـ 

،أما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ةكانت % 15 وتعيُت الصور قدرت بـ % 41الفهم الشفوي قدرت بـ 
وكانت كالتايل على مستوى الفهم الشفوي بـ %  70ئج مرضية بارتفاع ملحوظ قدرت نسبتها بـ النتا
 .% 60وأما البط  %100وتعيُت الصور % 52

 : 3الحالة 

 : بعد تطبيق الربنامج التدرييب أما و ، %33عادة الًتبية قدرت بـ بل إنالحظ ان نسبة البند ق النطق
وبعد تطبيق الربنامج النتائج كانت معتدلة ومل ترتفع ومل تنخفظ دبعٌت أن اغبالة قبل % 50قدرت بـ 

 بقيت كما ىي.
 : وكان معظم الفونيمات % 57كان ىذا البند قبل إعادة الًتبية اليت قدرت بنسبة  تسمية الصور

 .%67مشوىة ،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت نسبة النجاح إىل 
 : نالحظ ان إعادة الكلمات السهلة قبل إعادة الًتبية كانت نسبتها قليلة  : إعادة الكلمات السهلة

مع ربسن ملحوظ يف إعادة % 46،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت إىل نسبة % 4قدرت بـ 
 الكلمات السهلة اليت ظبعها.

 : 33تو بـ ق الربنامج اؼبقًتح قدرت نسبقبل تطبيمنخفض نالحظ ذباوب  إعادة الكلمات الصعبة 
 .%83 إىلنسبتو ،أما بعد إعادة الًتبية من خالل الربنامج اؼبقًتح ارتفعت %
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 : ىذا البند كان صعب التطبيق مع اغبالة قبل إعادة الًتبية من حيث الربط بُت  مفرادات _ التسمية
قدرت نسبتو ،اما بعد تطبيق الربنامج اؼبقًتح أصبح أحسن ربصيال %16اؼبفردة وتسميتها اؼبقدرة بنسبة 

 .%48بـ 
  : نالحظ ان الطفل كانت لو مبادرة منعدمة يف التعبَت عن احداث القصة بطريقة تعبير عن قصة

ولكن يبدو أكثر مبادرة بعد تطبيق الربنامج التدرييب % 0صحيحة قبل إعادة الًتبية قدرت نسبتو ب 
ن خالل مالحظتو رغم ذلك غال انو يبقى عاجزا عن كل القصة م% 66الذي قدرت نسبتو ب 

 للصور.
 نالحظ من خالل ىذا البند أن اغبالة نتائجها كانت ربت اؼبتوسط قبل إعادة الًتبية حبيث  الفهم :

الن لو مشكل يف اعبانبية وعلى مستوى % 26الن اثناء نشاط البط قدرت بـ % 25قدرت نسبتها بـ 
،أما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ةكانت  %15وتعيُت الصور قدرت بـ % 35 الفهم الشفوي قدرت بـ

 64وكانت كالتايل على مستوى الفهم الشفوي بـ % 69النتائج مرضية بارتفاع ملحوظ قدرت نسبتها بـ 
 .% 80وأما البط % 65وتعيُت الصور %

 : 4الحالة 

  : وأما بعد تطبيق الربنامج التدرييب % 33عادة الًتبية قدرت بـ إنالحظ ان نسبة البند قبل النطق،
 ضدبعٌت أن اغبالة قبل وبعد تطبيق الربنامج النتائج كانت معتدلة ومل ترتفع ومل تنخف% 50قدرت بـ 

 بقيت كما ىي.
  : وكان معظم الفونيمات % 57كان ىذا البند قبل إعادة الًتبية اليت قدرت بنسبة تسمية الصور

 .%67لتدرييب ارتفعت نسبة النجاح إىل مشوىة ،اما بعد تطبيق الربنامج ا
  : : نالحظ ان إعادة الكلمات السهلة قبل إعادة الًتبية كانت نسبتها قليلة إعادة الكلمات السهلة

مع ربسن ملحوظ يف إعادة % 46،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت إىل نسبة % 4قدرت بـ 
 الكلمات السهلة اليت ظبعها.

 أما %33نالحظ ذباوب منعدم قبل تطبيق الربنامج اؼبقًتح قدرت نسبتو بـ لصعبة : إعادة الكلمات ا،
 .%83بعد إعادة الًتبية من خالل الربنامج اؼبقًتح ارتفعت نسبتو إىل 
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  : قبل إعادة الًتبية من حيث الربط بُت  ةىذا البند كان صعب التطبيق مع اغبالمفرادات _ التسمية
،اما بعد تطبيق الربنامج اؼبقًتح أصبح أحسن ربصيال قدرت نسبتو %16بنسبة اؼبفردة وتسميتها اؼبقدرة 

 .%48بـ 
  : نالحظ ان الطفل كانت لو مبادرة منعدمة يف التعبَت عن احداث القصة بطريقة تعبير عن قصة

ولكن يبدو أكثر مبادرة بعد تطبيق الربنامج التدرييب % 0صحيحة قبل إعادة الًتبية قدرت نسبتو ب 
رغم ذلك غال انو يبقى عاجزا عن كل القصة من خالل مالحظتو % 66قدرت نسبتو ب  الذي

 للصور.
 نالحظ من خالل ىذا البند أن اغبالة نتائجها كانت ربت اؼبتوسط قبل إعادة الًتبية حبيث  الفهم :

هم الن اثناء نشاط البط قدرت بـ  الن لو مشكل يف اعبانبية وعلى مستوى الف% 25قدرت نسبتها بـ 
الشفوي قدرت بـ وتعيُت الصور قدرت بـ ،أما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ةكانت النتائج مرضية بارتفاع 

 65وتعيُت الصور % 64وكانت كالتايل على مستوى الفهم الشفوي بـ % 69ملحوظ قدرت نسبتها بـ 
 . % 80وأما البط %

 : 5الحالة 

  : وأما بعد تطبيق  %66مرضية قبلّ إعادة الًتبية قدرت بـ نالحظ ان نسبة ىذا البند نتائجو النطق،
 .% 100الربنامج التدرييب ةارتفعت نتائجو إىل اعلى نسبة مئوية قدرت بـ 

  : وكان معظم الفونيمات % 57كان ىذا البند قبل إعادة الًتبية اليت قدرت بنسبة تسمية الصور
 .%67بة النجاح إىل اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت نس مشوىة ،

  : : نالحظ ان إعادة الكلمات السهلة قبل إعادة الًتبية كانت نسبتها قليلة إعادة الكلمات السهلة
مع تغيَت ملحوظ يف إعادة % 100،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت إىل نسبة % 10قدرت بـ 

 الكلمات السهلة اليت ظبعها بطريقة جيدة .
 أما  34قبل تطبيق الربنامج اؼبقًتح قدرت نسبتو بـ  توسطنالحظ ذباوب منصعبة : إعادة الكلمات ال،

 .81بعد إعادة الًتبية من خالل الربنامج اؼبقًتح ارتفعت نسبتو إىل 
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  : ألن نتائجو منعدمة قبل إعادة الًتبية من  ةىذا البند كان صعب التطبيق مع اغبالمفرادات _ التسمية
،اما بعد تطبيق الربنامج اؼبقًتح أصبح أحسن ربصيال  0حيث الربط بُت اؼبفردة وتسميتها اؼبقدرة بنسبة 

 .66قدرت نسبتو بـ 
  : نالحظ ان الطفل كانت لو مبادرة يف التعبَت عن احداث القصة بطريقة غَت صحيحة تعبير عن قصة

ولكن يبدو أكثر مبادرة بعد تطبيق الربنامج التدرييب الذي قدرت % 6بية قدرت نسبتو ب قبل إعادة الًت 
 رغم ذلك إال انو يبقى عاجزا عن  التعبَت لكل القصة من خالل مالحظتو للصور.% 70نسبتو ب 

 نالحظ من خالل ىذا البند أن اغبالة نتائجها كانت ربت اؼبتوسط قبل إعادة الًتبية حبيث  الفهم :
الن اثناء نشاط البط قدرت بـ  الن لو مشكل يف اعبانبية وعلى مستوى الفهم  %15رت نسبتها بـ قد

،أما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ةكانت النتائج مرضية   %30الشفوي قدرت بـ وتعيُت الصور قدرت بـ
وتعيُت % 70وكانت كالتايل على مستوى الفهم الشفوي بـ % 59بارتفاع ملحوظ قدرت نسبتها بـ 

 .% 53وأما البط % 55الصور 

 : 6الحالة 

  : إعادة الًتبية قدرت بـ بل منعدمة  مرضية غَت نالحظ ان نسبة ىذا البند نتائجو النطق ،وأما  %0قبل ّ
 .% 66بعد تطبيق الربنامج التدرييب ةارتفعت نتائجو إىل اعلى نسبة مئوية قدرت بـ 

  : وكان معظم الفونيمات % 25كان ىذا البند قبل إعادة الًتبية اليت قدرت بنسبة تسمية الصور
 .%100نسبة النجاح إىل بارتفاع ملحوظ مشوىة ،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت 

  : : نالحظ ان إعادة الكلمات السهلة قبل إعادة الًتبية كانت نسبتها قليلة إعادة الكلمات السهلة
مع تغيَت ملحوظ يف إعادة % 67،اما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ارتفعت إىل نسبة % 20قدرت بـ 

 الكلمات السهلة اليت ظبعها بطريقة جيدة .
  : أما % 33نالحظ ذباوب منعدم قبل تطبيق الربنامج اؼبقًتح قدرت نسبتو بـ إعادة الكلمات الصعبة،

 .%100 إىل أعلى نسبة قدرت بـعت بعد إعادة الًتبية من خالل الربنامج اؼبقًتح ارتف
  : قبل إعادة  نخفظة جدا ألن نتائجو م لةىذا البند كان صعب التطبيق مع اغبامفرادات _ التسمية

،اما بعد تطبيق الربنامج اؼبقًتح أصبح % 6الًتبية من حيث الربط بُت اؼبفردة وتسميتها اؼبقدرة بنسبة 
 .%96أحسن ربصيال قدرت نسبتو بـ 
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  نالحظ ان الطفل كانت لو مبادرة يف التعبَت عن احداث القصة بطريقة غَت صحيحة قصة : تعبير عن
ولكن يبدو أكثر مبادرة بعد تطبيق الربنامج التدرييب الذي % 66قبل إعادة الًتبية قدرت نسبتو ب 

رغم ذلك إال انو يبقى عاجزا عن  التعبَت لكل القصة من خالل مالحظتو % 100قدرت نسبتو ب 
 ر.للصو 

 نالحظ من خالل ىذا البند أن اغبالة نتائجها كانت ربت اؼبتوسط قبل إعادة الًتبية حبيث  الفهم :
الن لو مشكل يف اعبانبية وعلى مستوى % 20الن اثناء نشاط البط قدرت بـ % 33قدرت نسبتها بـ 

،أما بعد تطبيق الربنامج التدرييب ةكانت % 45وتعيُت الصور قدرت بـ % 35الفهم الشفوي قدرت بـ 
وكانت كالتايل على مستوى الفهم الشفوي بـ % 98النتائج مرضية بارتفاع ملحوظ قدرت نسبتها بـ 

 . %100وأما البط % 100وتعيُت الصور  94%

ط بالنسبة للمتوس ربسنت بتحسن ملحوظنتائج أن ال( 14استنتاجا فبا سبق تبُت لنا من خالل جدول رقم )
لكل بنود االختبار ةاغبالة االوىل ربصلت يف اؼبتوسط اغبسايب على  للعينةاغبسايب واالكبراف اؼبعياري 

للمتوسط اغبسايب  13.77،اغبالة الثانية ربصلت على  22.71واالكبراف اؼبعياري قدر بـ 12.66
 ،14.89واالكبراف اؼبعياري بـ  11.33،اغبالة الثالثة اؼبتوسط اغبسايب قدر بـ  26.59واالكبراف اؼبعياري 

،اغبالة اػبامسة اؼبتوسط اغبسايب  21.66واالكبراف اؼبعياري  14.66اغبالة الرابعة اؼبتوسط اغبسايب 
يف اؼبتوسط اغبسايب  17.11،اغبالة السادسة ربصلت على  24.77واالكبراف اؼبعياري  14.33

 .29.03واالكبراف اؼبعيار قدر بـ 
 بيق اختبار االدراك السمعي :ثانيا : إعادة تط   

  االدراك والتمييز السمعيعرض نتائج الخام لكل بنود اختبار TEEP  لعينة البحث )االختبار
 : (البعدي

    الحاالت   البنود اختبارات
  سلم التكامل السمعي

 الكشف عن األصوات
 س ص س ج ب م ب ت ع ح س ع

 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م 4م 2م
6 6 5 4 4 5 5 5 6 6 5 6 

 
 

 10 10 7 8 9 10 ىالكشف عن مقاطع دون معن

 5 5 4 4 5 6 تعرف على عدد األصوات تمييز بين األصوات
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 تمييز بين اصوات الحيوانات
 5 3 5 6 6 6 تمييز بين ألعاب اآلالت الموسيقية
 19 18 11 10 8 17 تمييز بين ألعاب اآلالت الموسيقية

 
 
  االدراك  لكل بنود اختبارالنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري عرض نتائج

 (:البعديلعينة البحث )االختبار  TEEP والتمييز السمعي 

  للحاالت المئوي النسب   البنود اختبارات
  سلم التكامل السمعي

 
 الكشف عن األصوات

 س ص س ج ب م ب ت ع ح س ع
م 2م 4م 2م 4م 2م

4 
م 2م

4 
م 2م

4 
م 2م

4 
100

% 
 83

% 
 83

% 
 83

% 
 10

0% 
 10

0% 
 

 
 

83.33 %100 الكشف عن مقاطع دون معنى
% 

66.66
% 

66.66
% 

83.33
% 

8.33% 

66.66 %60 %50 %50 %66.66 تعرف على عدد األصوات تمييز بين األصوات
% 

66.66% 

 %83 %50 %83 %100 %100 %100 تمييز بين اصوات الحيوانات
 %15 %20 %25 %30 %25 %25 تمييز بين ألعاب اآلالت الموسيقية
الكشف التمييز والتعرف على 

 مختلف األصوات
15% 40% 50% 55% 90% 95% 

 8 7.6 6.16 6.5 6.33 7.33 الحسابي المتوسط 
 2.94 2.89 8.66 1.82 7.59 2.49 المعياري االنحراف 

 

 
 تعليق :

 يف جيد بشكل حاالت كل قباح اعبدول يف اؼبعروضة النتائج خالل من نالحظ بند الكشف عن األصوات:
 ما ىذا ،و6 أصل من 6ؿبققة  عليها عرضت اليت األصوات تعيُت من سبكنها خالل من ذلك و االختبار ىذا
 سواء منبهُت بُت األصوات عدد على التعرف استطاعت و الرموز ةهم من سبكنت قد اغباالت ىذه أن على يدل

 البحث لعينة TEEP يوضح النتائج الخام لكل بنود اختبار االدراك والتمييز السمعي (15)جدول رقم 
 

 لكل بنود اختبار االدراك والتمييز السمعي النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيارييوضح النتائج  (16)جدول رقم 
TEEP البحث لعينة 
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 اؼبختلفة اػبصائص سبيز تقابالت ركل على عليها عرضت ،اليت أصوات عدة أو واحد صوت عن عبارة كانت
 .على خالف سباما االختبار القبلي للصوت

واؼبتوسط  %100إىل  %20يف النسب اؼبئوية قدرت من  متباينة نتائج حققت حاالتأن  قبد حُت يف
 .8.66إىل  1.82واالكبراف اؼبعياري الذي قدر دبن  8حىت  6.5اغبسايب حصر ما بُت 

 ىذا يف اغباالت قباح اعبدول يف اؼبعروضة النتائج خالل من لوحظ: بند الكشف عن مقاطع دون معنى 
 بُت تراوحت مقاطع 10 عددىا بلغ اليت و عليها اؼبعروضة اؼبقاطع ـبتلف عن الكشف من واسبكن حيث االختبار
 . 10 أصل من 10إىل  7اغباالت  حققت حيث اغباالت نتائج تباينت ،ةقد غليظة أخرى و حادة أصوات

واؼبتوسط  %66إىل  % 50يف النسب اؼبئوية قدرت من  متباينة نتائج حققت حاالتأن   يف حُت قبد 
 .8.66إىل  1.82واالكبراف اؼبعياري الذي قدر من  8حىت  6.5اغبسايب حصر ما بُت 

 يف اغباالت معظم استجابة أعاله اعبدول يف اؼبعروضة النتائج خالل من تبُت : بند تعرف على عدد األصوات :
 ؾبموع وا حققان اغباالت   قبد ،حيث اغبيوانات أصوات من ذلك و عليها اؼبعروضة األصوات جل على التعرف

 .6 أصل من 6 بلغ
واؼبتوسط  %66إىل  % 50يف النسب اؼبئوية قدرت من  متباينة نتائج حققت حاالتأن   يف حُت قبد

 . 8.66إىل  1.82واالكبراف اؼبعياري الذي قدر من  8حىت  6.5اغبسايب حصر ما بُت 
 قبحوا حاالت أعاله أن اعبدول يف اؼبعروضة النتائج خالل من نالحظ بند تمييز بين أصوات الحيوانات :

 أصل من 6 ؿبققة عليها عرضت اليت األصوات تعيُت من سبكنها خالل من ذلك و االختبار ىذا يف جيد بشكل
 بُت األصوات عدد على التعرف استطاعت و الرموز ةهم من سبكنت قد اغباالت ىذه أن على يدل ما ىذا و ،6

 .أصوات عدة أو واحد صوت عن عبارة كانت سواء منبهُت
واؼبتوسط  %66إىل  % 50يف النسب اؼبئوية قدرت من  متباينة نتائج حققت حاالتأن   يف حُت قبد

 . 8.66إىل  1.82واالكبراف اؼبعياري الذي قدر من  8حىت  6.5اغبسايب حصر ما بُت 
 التمييز يف اغباالت قباح اعبدول يف اؼبعروضة النتائج خالل من يتضح بند تمييز بين ألعاب اآلالت الموسيقية :

 ألن العُت أغلبها ربصلت على العالمة كاملة. اؼبوسيقية باأللعاب اؼبتعلقة األصوات ـبتلف بُت
واؼبتوسط  %66إىل  % 50كانت متباينة يف النسب اؼبئوية قدرت من    اغباالت نتائج تباينت حُت يف 

 . 8.66إىل  1.82واالكبراف اؼبعياري الذي قدر من  8حىت  6.5اغبسايب حصر ما بُت 
 استنتاج الختبار االدراك السمعي البعدي للعينة :

م  2)مساةتُت و ذلك انطالقا من أصوات الستة  و الذي يتم ةيو الكشف عن االولبالنسبة لالختبار 
استجابات  واحققاالت اغب أنبالنسبة الستجابات اإلدراك السمعي لبند الكشف عن األصوات قبد   م( 4و 

ةنجد  أربعة أمتارعلى  واتأما ةيما ىبص التقدمي الثاين و الذي يتم ةيو الكشف عن األص،  6من  6جد عالية 
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يف حُت أن الثالثة حاالت اؼبتبقية قد ربصلت  6 من أصل 6تباينا يف النتائج إذ أن ىناك ثالثة حاالت حققت 
 . 6من أصل  5على 

 من البند ىذا يطبق أين معٌت دون اؼبقاطع عن الكشف ةيو يتم الذي و الثانيا لالختبار بالنسبة أما
 أصوات 5 و حادة أصوات 5 مقاطع 10 عددىا يبلغ اليت اؼبقاطع من ؾبموعة بإعادة الطفل من الطلب خالل
 كانت اليت الكلي اؼبقاطع بعدد مقارنة ذلك و ، الطفل من أمتار 3 مساةة على الفاحص يتواجد حبيث، غليظة
 .عليو بالتعرف مطالبة

 تبُت تقابالت ركل على تكون اليت األصوات بُت بالتمييز يتعلق الذي و الثالث لالختبار بالنسبة أما
  منبهُت بُت األصوات عدد على بالتعرف يتعلق الذي األول البند يخص فيما ، لألصوات اؼبختلفة اػبصائص

 لعدد الكلي للمجموع اؼبئوية النسبة يبثل الذي و % 100 بلغت مرتفعة استجابات حققت قد حاالتقبد 
 . األصوات

 قد االتاغب أن إىل موسيقية ألعاب ثالثة بُت من الصوت على بالتعرف اػباص اختبار الرابع نتائج تشَت
 يف صبيع مراحل األلعاب اؼبوسيقية. متماثلة نتائج حققت

 و الكشف التعرف اختبار يف اؼبتمثل و االختبار ىذا ضمن يندرج الذي األخير الختباربا يتعلق ةيما
  20 أصل من نقطة 19حىت  8 بُت تراوحت إذ متقاربة كانت قد اغباالت نتائج أن قبد األصوات بُت التمييز

 اؼبتوسط اؼبستوى إىل عام بشكل يشَت ما، الًتدد و اإليقاع إدراك، الكشف، بالتعرف تتعلق خصائص 4 على
 .اغباالت معظم أداء يبيز الذي
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 خالصة الفصل:
من خالل التعرض للدراسة االستطالعية ،عينة  قمنا يف ىذا الفصل بعرض االجراءات اؼبنهجية للدراسة وذلك

 الدراسة ،تقنيات البحث ومن مت عرض النتائج وربليلها على حسب اغباالت اؼبعنية بالدراسة التطبيقية.
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 تمهيد:

تعترب النتائج اليت يتوصل إليها الباحث يف الدراسة ادليدانية حلقة وصل بٌن اجلانبٌن النظري والتطبيقي أو 
بعد الفرضيات العامة واجلزئية واستنتاجها ادليداين إذ على الباحث ان يتطرق إىل عرض النتائج وتفسًنىا ومناقشتها 

 ان ينهي االجراءات ادلنهجية ،دلا يعطي تفسًنا دلا جاء بو يف اجلانب النظري .
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 مناقشة الفرضيات من خالل النتائج الكلية لالختبار القبلي و البعدي المتحصل عليها :

 تفسير ومناقشة الفرضيات الجزئية : 

 تفسير الفرضية األولى : 

نصت الفرضية األوىل على أن للربنامج التدرييب األرطفوين ادلقرتح فعالية يف تنمية التمييز السمعي لألطفال 
ذات داللة يف درجات احلاالت بٌن القياس القبلي من  فورقاتد جو ادلعاقٌن مسعيا ذو درجة متوسطة وذلك لو 

،وتطبيق الربنامج Teepواختبار االدراك السمعي  CHEVRIE MULLERخالل تطبيق اختبار اللغة 
 انت النتائج موضحة يف اجلدول التدرييب االرطفوين ادلقرتح لتنمية التمييز السمعي يف القياس البعدي وعليو ك

 4...القبلي نتائجو متثلت للمتوسط احلسايب  CHEVRIE MULLERكالتايل فاختبار اللغة 
وفيما خيص  88.24واالحنراف ادلعياري  48.11وأما البعدي فادلتوسط احلسايب  3.48واالحنراف ادلعياري 

وأما  .4.2واالحنراف ادلعياري  4.11القبلي متثلت يف ادلتوسط احلسايب بـ  Teepواختبار االدراك السمعي 
كنا تائج ادلتحصل عليها ميومن خالل ىذه الن، 4..8واالحنراف ادلعياري بـ  2.11ـ البعدي ادلتوسط احلسايب ب

 القول أن الفرضية اجلزية األوىل حتققت.

 تفسير الفرضية الثانية :

أن للربنامج التدرييب االرطفوين ادلقرتح فعالية يف تنمية اإلدراك السمعي تنص الفرضية الثانية  
ذات داللة يف درجات احلاالت بٌن القياس القبلي  فورقاتد جو رجة متوسطة وذلك لو لألطفال ادلعاقٌن مسعيا ذو د

وتطبيق ، Teepواختبار االدراك السمعي  CHEVRIE MULLERمن خالل تطبيق اختبار اللغة 
وعليو كانت النتائج ،القياس البعدي  دلالحظة نتائجالتدرييب االرطفوين ادلقرتح لتنمية اإلدراك السمعي الربنامج 

القبلي نتائجو متثلت للمتوسط  CHEVRIE MULLERكالتايل فاختبار اللغة موضحة يف اجلدول  
واالحنراف ادلعياري  41.24وأما البعدي ادلتوسط احلسايب  44.26واالحنراف ادلعيار بـ  6..1احلسايب بــ 
واالحنراف ادلعياري  4.46القبلي فادلتوسط احلسايب   Teepواختبار االدراك السمعي وفيما خيص  81.64

من خالل ىذه النتائج ادلتحصل ، 2.64واالحنراف ادلعياري  1.11واما البعدي  للمتوسط احلسايب   4.31
 عليها ميكنا القول أن الفرضية اجلزية الثانية حتققت.

 



الفصل الخامس                                                           مناقشة الفرضيات وتحليلها    
 

 153 

 تفسير الفرضية الثالثة :

أن للربنامج التدرييب االرطفوين ادلقرتح فعالية يف تنمية ادلستوى الصويت الفونولوجي  تنص الفرضية الثالثة 
قات ذات داللة يف درجات احلاالت بٌن القياس القبلي د فور جو لألطفال ادلعاقٌن مسعيا ذو درجة متوسطة وذلك لو 

وتطبيق  ، Teepواختبار االدراك السمعي  CHEVRIE MULLERمن خالل تطبيق اختبار اللغة 
التدرييب االرطفوين ادلقرتح لتنمية ادلستوى الصويت الفونولوجي يف القياس البعدي وعليو كانت النتائج الربنامج 

القبلي نتائجو متثلت للمتوسط  CHEVRIE MULLERكالتايل فاختبار اللغة موضحة يف اجلدول  
واالحنراف ادلعيار ي  44.11سايب اما البعدي ادلتوسط احل 44.44واالحنراف ادلعياري  48..احلسايب بــ 
 يواالحنراف ادلعيار  4.31احلسايب  القبلي ادلتوسط Teepاختبار االدراك السمعي  وفيما خيص  34..4

تائج ادلتحصل عليها ومن خالل ىذه الن 3.34واالحنراف ادلعياري  1.41ادلتوسط احلسايب وأما البعدي   4.41
 حتققت. الثالثةالقول أن الفرضية اجلزية كنا مي

  تفسير الفرضية الرابعة :

أن للربنامج التدرييب االرطفوين ادلقرتح فعالية يف تنمية ادلستوى ادلعجمي الداليل  تنص الفرضية الرابعة 
قات ذات داللة يف درجات احلاالت بٌن القياس القبلي د فور جو لألطفال ادلعاقٌن مسعيا ذو درجة متوسطة وذلك لو 

وتطبيق  ، Teepواختبار االدراك السمعي  CHEVRIE MULLERمن خالل تطبيق اختبار اللغة 
وعليو كانت النتائج ،التدرييب االرطفوين ادلقرتح لتنمية ادلستوى ادلعجمي الداليل يف القياس البعدي الربنامج 

القبلي نتائجو متثلت للمتوسط  CHEVRIE MULLERكالتايل فاختبار اللغة  موضحة يف اجلدول
واالحنراف ادلعياري     11..4ادلتوسط احلسايب وأما البعدي  .48.4واالحنراف ادلعيار ي  4..1 احلسايب بــ
واالحنراف ادلعياري  4.11القبلي متوسط احلساب  Teepوفيما خيص واختبار االدراك السمعي  22..8

تائج ادلتحصل عليها ومن خالل ىذه الن 8.34واالحنراف ادلعياري  2.3  ادلتوسط احلسايب واما البعدي 4.11
 كنا القول أن الفرضية اجلزية الرابعة حتققت.مي
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  تفسير الفرضية الخامسة :

االرطفوين ادلقرتح فعالية يف تنمية ادلستوى الرتكييب الداليل أن للربنامج التدرييب  اخلامسة تنص الفرضية
قات ذات داللة يف درجات احلاالت بٌن القياس القبلي د فور جو لألطفال ادلعاقٌن مسعيا ذو درجة متوسطة وذلك لو 

وتطبيق  ، Teepواختبار االدراك السمعي  CHEVRIE MULLERمن خالل تطبيق اختبار اللغة 
وعليو كانت النتائج موضحة ،االرطفوين ادلقرتح لتنمية ادلستوى الرتكييب الداليل يف القياس البعدي  التدرييبالربنامج 

 القبلي نتائجو متثلت للمتوسط احلسايب بــ CHEVRIE MULLERكالتايل فاختبار اللغة يف اجلدول  
وفيما  84.41واالحنراف ادلعياري  42.44وأما البعدي ادلتوسط احلسايب  .3.8واالحنراف ادلعياري  18..

وأما البعدي  4.84واالحنراف ادلعياري  4.6القبلي ادلتوسط احلسايب  Teepخيص واختبار االدراك السمعي 
كنا القول أن الفرضية تحصل عليها ميدلائج اتمن خالل ىذه الن، .8.4واالحنراف ادلعياري  3ادلتوسط احلسايب 

 اجلزية اخلامسة حتققت.

 : تفسير ومناقشة الفرض العام

البحث ادليداين والتطبيقي إىل أن للربنامج التدرييب  خالل توصلت نتائج الدراسة ادلتحصل عليها من 
ادلقرتح فعالية يف تنمية ادلستوى اللغوي لألطفال ادلعاقٌن مسعيا ذو الدرجة ادلتوسطة ،وىذا ما يظهر أن  األرطفوين

 لغة العينة حتسنت وتطورت بعد التناول اإلجرائي القبلي و البعدي الذي توصلت إليو الدراسة.

،حيث كان ىناك انسجام وترجع ىذه التنمية الفعالة والتطور ادللحوظ للمستوى اللغوي بكل مستوياتو  
فعال بٌن النشاطات وعينة الدراسة باخنفاض عدد أخطائهم ألن بعض احلاالت كان ذلم تصحيح ذايت وذلك 

لتوفر الربنامج التدرييب على خمتلف مراحل األساسية لتنمية ادلستوى اللغوي اليت مت التطرق إليها من خالل 
 نشاطات وكل نشاط لو عدة مترينات.

عٌن االعتبار بخد ى تنمية التوافق بٌن ادلستويات و االدلستويات اللغوية عمل الربنامج علفمن ناحية ا
لكل حالة على حده ،فالنشاط اخلاص بادلستوى الصويت الفونولوجي مت التطرق فيو إىل مترين احلروف بالرغم من 

اضطراب يف نطق عانون من هيز فردي إال ان بعض احلاالت يان معظم احلاالت كان ذلا نطق صحيح ورلهزين جت
وبعدىا والفردية السبب راجع إىل فارق السن والقدرات ادلعرفية و احلروف لكي تكون العينة يف نفس ادلستوى 

 عينة.باحلركات وادلد الذي مت بنجاح لل تطرقنا إىل نطق احلروف
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طع الكلمات و اما نشاط ادلستوى ادلعجمي الداليل مت تطرق فيو إىل تركيب الكلمات وحتديد مقا
نالحظ ان ىذين التمرينٌن مرابطٌن فيما بينهم  ألن االول تركيب مبعىن من اجلزء إىل الكل والثاين تقطيع مبعىن من 

الكل إىل اجلزء وىنا يتم التنسيق بٌن احلروف ادلنفصلة واحلروف ادلرتابطة ومالحظة الفرق بٌن احلروف يف بداية 
 فا منعزلة .ووسط وآخر الكلمات ليس كما تكون حرو 

رين  منها التسمية اليت كان اذلدف رق فيو إىل عدة متاطوفيما خيص نشاط ادلستوى الرتكييب الداليل مت الت
بالصورة الذىنية والتعرف العفوي ،وتكوين مجلتٌن سهلتٌن من  جليد للكلمات وربط اإلدراك السمعيمنها النطق ا

ط بٌن كل ادلستويات اللغوية اليت مت التطرق إليها وكيفية التعبًن خالل صورتان اذلدف من وراء ىذا التمرين ىو الرب
النسخ واإلمالء كالذنا لو  غوي ادلكتسب لديهم ،و أما متريينوإبداء الرأي اخلاص هبم اعتمادا على الرصيد الل

السمعي وىنا  اإلدراكو فاعلية يف آخر ألن االول يعتمد على اإلدراك البصري والثاين يعتمد على التمييز السمعي 
 عليو . بالرتبية السمعية الذي مت تدريبهم يتم الربط بٌن نشاط ادلرحلة األوىل اخلاص

 استنتاج عام للعينة :

ة الفرضيات العامة مناقش و لست حاالت العينة  نتائج حتليل و عرض بعد ،و ذكره سبق مما يتضح
 يف و ادلكان و الزمان يف احملدودة الدراسة ىذه خالل من استنتاج ميكن أنو ، احلالة دراسة منهج ظل يف واجلزئية

والرابعة   الثالثة و الثانية و األوىل اجلزئية الفرضيات و العامة الفرضية من التحقق مت ،أنو ادلدروسة احلاالت عدد
 واخلامسة .
 جعل ضعاف السمع األطفال على ادلقرتح االرطفوين الربنامج التدرييب تطبيق أن يلي مما نستنتجحيث  
 أن إال الطفل للغة الشديد واالختصارالتحاور  األساليب انعدام ،ورغم سابقا عليو كان عما فعاال كالمهم

 لقونيت إذ مصابة ضعاف السمع لألطفالستويات اللغوية ،فادل ادلعلومات وإيصال األحداث سرد باستطاعتهم
 اللغوي رصيدىم فقر يف وإدنا (شرح، وصف،  سرد) ادلختلفة التواصل وضعيات يف اللغة استخدام يف صعوبات

 الرتكيب والربط . الناحية من اللغة لسالمة يؤىلهم ال الذي

 

وكانت  واختبار االدراك السمعي بعد تطبيقو قمنا بتطبيق اختبار اللغة  حجن الربنامج التدرييب أن نالحظ
 كالتايل5
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  وىنا احلاالت ربطوا بٌن عدة بنود الرتبية السمعية اخلاصة بالتمييز السمعي واإلدراك  السمعي
 .ذلا عالقة بالتدريبات اليت طبقت عليهم يف الربنامجواختبار االدراك السمعي الختبار اللغة 

  واجلانبية ادلكتسبات القبلية اخلاصة بادلخطط اجلسدي والبنية ادلكانية والبنية الزمنية والتضاد
وفيما خيص مفهوم األلوان و مفهوم األرقام ومفهوم التطابق والتماثل كان مكتسب لدى العينة 

 .وبنود اختبار االدراك السمعي وكذلك احلاالت ربطوا بٌن البنود اختبار اللغة
  نطق احلروف باحلركات  االصويت الفونولوجي حيث ربطو بادلستوى ادلستويات اللغوية اخلاصة

الرتكييب الداليل ربطوا بٌن تركيب الكلمات وحتديد ادلستوى ببند النطق يف اختبار اللغة ،و وادلد 
ادلعجمي الداليل ادلستوى مقاطع الكلمات ومعانيها وبٌن بنود التعيٌن ومفردات التسمية ،و 

ربطوا بٌن التسمية وتكوين اجلمل السهلة والنسخ واإلمالء بٌن سرد القصة أو التعبًن عن قصة 
ى حسب تدريب خالل الصور وإعادة قصة بعد مساعها ،ىذه ادلستويات مت اكتساهبا عل من

 الفردية للعينة ويبقى اكتساهبم استثنائيا . احلاالت مبختلف الفور قات
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 : استنتاج عام

عند تطبيق الربنامج املقرتح على األطفال املعاقني مسعيا دو الدرجة ئج املتحصل عليها اأكدت النت
 ( ،90املتوسطة أن ىناك حتسن واضح على املستوى اللغوي لعينة البحث ،مقارنتنا ملستواىم القبلي )جدول رقم 

ل يف تنمية ورفع اليت اقرتحناىا واليت نصت على أن الربنامج املقرتح لو تأثري فعا وىذا ما يدعنا نقبل الفرض العام
،  املستوى اللغوي ،وذلك راجع إىل املراحل املقرتحة يف الربنامج واملتمثلة يف :الرتبية السمعية ،املكتسبات القبلية
 ، املستويات اللغوية ،حيث عند تطبيقينا ىذه املراحل تبني أن معظم احلاالت مل يتمكنوا من ىذه األخرية بسهولة

تأثر على اللغة ومنوىا ومستوياهتا ،وىذا ما أكدت عليو الدراسات املتوسطة عية وذلك مابني أن االعاقة السم
"كارينل ( ،و 3992) "هالهان كوفمان"( ،و 4001) "جابر عبد اهلل"و  "عبد المنجم"السابقة كل من 

ثار السلبية لإلعاقة السمعية تظهر بوضوح يف اجملال ( أن من أكثر اال4001) ،"جويا"( 4092) وزورفاس"
 يعانون تأخرا واضحا يف منو اللغة ومستوياهتا . فاألطفال ضعاف السمعاللغوي ،وعليو 

وبعد عدة حماوالت لكل النشاطات ملراحل الربنامج املقرتح ،متكنوا معظم احلاالت من رفع مستوى الرتبية 
ما يدل على ( وىذا 41 تويات اللغوية مقارنتنا ملستواىم البعدي )جدول رقمالسمعية واملكتسبات القبلية واملس

نتائج ومنو فهناك حتسن وتطور يف املستوى اللغوي مقارنة بني نتائج االختبار القبلي و حتقيق الفرض العام ،
الية يف تنمية التمييز االختبار البعدي ،وىذا ما جيعلنا نقبل الفرضيات اجلزية اليت نصت على أن للربنامج املقرتح فع

 السمعي واإلدراك السمعي واملستويات اللغوي )املستوى الفونولوجي الصويت ،املعجمي الداليل ،الرتكييب الداليل(.

تضمن مراحلو نتائج اجيابية التدرييب االرطفوين املقرتح حيث تكن لنا االعتماد على ىذا الربنامج وعليو مي
 وفعالة.
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 االقتراحـــــــــــات:
 :التالية اإلقرتاحات وضع مت نتائج من الدراسة إليه توصلت ما على بناءا

 مرفقة أو حدى على منها كل أخذ سواء احلالية الدراسة متغريات تتناول جديدة دراسات إجراء ضرورة 
 .احلالية الدراسة نتائج من أكثر التأكد بغية وذلك أخرى مبتغريات

 ادلوجودين يف ادلراكز اخلاصة لفئة ادلعاقني مسعيا. اخلاصة الرتبية دلعلمي ادلستمر التكوين فرصة احةإت 
 أرطفونيني ،وأخصائيني أخصائيني من اقني مسعياادلع لألطفال الرعاية تقدمي على القائمني وحتسيس توعية 

 أداء على األطفال هؤالء تدريب ضرورة على األمور وأولياء ،وادلربني اخلاصة الرتبية ،ومعلمي نفسانيني
 الذاتية الكفاية حتقيق قصد ،وذلك وإمكاناهتم قدراهتم به تسمح ما أقصى إىل جتماعيةاال ادلهارات

  وإدماجهم.  واجتماعيا حياتيا
 الوعي بنشر وذلك، مسعيا ادلعاقني األطفال حنو اجملتمع أفراد طرف من إجيابية جتاهاتاب النهوض ضرورة 

السلبية اليت  آثارها من للتخفيف ادلتبعة والطرق مواجهتها وكيفية سمعيةال اإلعاقة حقيقة عن الناس بني
 تؤثر على نفسية ادلعاق مسعيا.

 اخلاصة   الرتبية إعادة  مبدأ ضوء يف سمعية ادلتوسطةال اإلعاقة ذوي لألطفال الرتبوي التكامل إحداث 
 .ادلعاصر والتطوير التجديد جتاهاتا ،ويساير اجلزائري اجملتمع وظروف يتفق مبا
 .مراعاة عدد األطفال داخل القسم لتجنب االكتظاظ والتشويش والتأكد من أن األطفال يسمعون جيدا 
  ودرجات االعاقة السمعية.تصنيف األقسام على حسب درجات االعاقة السمعية وعدم اخللط بني أنواع 
  ضرورة التجهيز لكل احلاالت قبل البدء يف الكفالة األرطفونية ألن بدون جتهيز ال ميكن للحاالت أن

 تكتسب أو تطور من رصيدها اللغوي .
 
 

 : التوصيات
  يوصي مبحاولة بناء أو اقرتاح برامج عالجية اليت تساعد على تنمية ادلستويات اللغوية أو اجلانب اللغوي

 و كذلك الربامج اليت تساعد على تطوير مهارات السمعية بتطبيق نشاطات خمتلفة . 
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 :الخاتمــــــــــــــــــة

 ضعاف السمع )اعاقة مسعية متوسطة(لقد توصلت العديد من الدراسات اليت اجريت حول فئة األطفال 
التمييز السمعي مستوى اكتساب اللغة ،وعلى مستوى إىل أن ىذه الفئة من األطفال يعانون من مشاكل على 

 واإلدراك السمعي ،حىت أن املكتسبات القبلية اخلاصة بالبنية الزمنية واملكانية مصابة ،مما دفع الباحثني إىل استنتاج
،حيث أن االعاقة واملستويات اللغوية أن ىذه االخرية هلا عالقة بظهور مشكالت تأثر على املستوى اللغوي 

هلا أثار سلبية تؤدي إىل عجز الطفل يف استمرار تنمية اللغة لديو مما ينتج عنها اخنفاض وتدين  املتوسطة  سمعيةال
 يف مستويات اللغة كلها.

وىذا ما دفعنا إىل البحث يف ىذا اجملال حيث قمنا مبحاولة اقًتاح برنامج تدرييب ارطفوين يهدف إىل 
ملعرفة  على أطفال ضعاف السمع جمهزينة ،حيث مت تطبيق الربنامج حتسني املستوى الغوي لدى عينة الدراس

واختبار االدراك السمعي  مدى تأثريه وفعاليتو ،وتوصلت النتائج من خالل حتليلنا الكمي والكيفي الختبار اللغة 
 ،بار بعدي(   وبعدىا إعادة تطبيق اختبار اللغة واختبار االدراك السمعي )اخت وتطبيق الربنامج  (القبلي)اختبار 

 ى :ـــــــــــــــــــــــــــــــــإل

 .رفع مستوى الًتبية السمعية 
 .رفع مستوى املكتسبات القبلية 
 ولكن مع بعض االستثناءات. مية املستوى اللغوي بكل مستوياتوحتسني وتن 
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 تعرف على أصوات المحيط :تمرين 
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 تمرين مصدر الصوت من حيث المدة والشدة :
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 تقليد أصوات لنمط وسائل النقل :تمرين 
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 : الصورة الجسدية تمرين
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 الحروف :تمرين نطق 
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 تمرين نطق الحروف بالحركات والمد :

 إي ًأو آ إ أ   أ  
 بي ب و با ب ب   ب  
 تي ت و ت ا ت ت   ت  
 ثي ث و ث ا ث ث   ث  
 جي ج و ج ا ج ج   ج  
 حي ح و ح ا ح ح   ح  
 خي خو خ ا خ خ   خ  
 دي د و د ا د د   د  
 ذي ذ و ذ ا ذ ذ   ذ  
 هي ه و ه ا ه ه   ه  
 عي ع و ع ا ع ع   ع  
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 غي غ و غ ا غ غ   غ  
 في ف و ف ا ف ف   ف  
 قي ق و ق ا ق ق   ق  
 صي ص و ص ا ص ص   ص  
 ضي ض و ض ا ض ض   ض  
 طي ط و ط ا ط ط   ط  
 كي ك و ك ا ك ك   ك  
 مي م و م ا م م   م  
 ني ن و ن ا ن ن   ن  
 لي ل و ل   ل ل   ل  
 يي ي و ي ا ي ي   ي  
 سي س و س ا س س   س  
 شي ش و ش ا ش ش   ش  
 ظي ظ و ظ ا ظ ظ   ظ  
 زي ز و ز ا ز ز   ز  
 ري ر و ر ا ر ر   ر  
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 تمرين تركيب الكلمات من خالل الحروف وتقطيع الكلمات إلى الحروف :
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 كرسي



 المـــــــالحـــــــــــق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكوين جملتين سهلتين من خالل صورتان :تمرين 

 بيت

 حيوان احمر

 مفتاح
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 عــــــــــة المراجــــــــقائم
 

 

 باللغة العربية:

 الكتب: قائمة 
،مكتبة مصر ،طبعة  المناىج أساسها وتنظيمها وتقويم أثرىا( ،1974ابراىيم عبد اللطيف فؤاد ) (1

 الثانية ،القاىرة.
 ،مكتبة األنجلو ،القاىرة. مناىج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة( ،2002عزيز ) مجديابراىيم  (2

 طبعة االولى ، نشر،لل وائل ،دار  ةمعيالس اإلعاقة، (2003)  الزريقات فرج عبداهلل  ابراهيم (3
  . عمان

،العلم وااليمان  المعاقون سمعيا ومهارات االقتصاد المنزلي( ،2008إيمان محمد أحمد رشوان ) (4
 للنشر والتوزيع ،طبعة األولى ،المعمورة.

،مركز االسكندرية للكتاب  اللغة والتواصل لدى الطفل، (2005أنس محمد احمد قاسم ) (5
 "القاىرة".

،المكتب  رعاية معوقين سمعيا وحركيا( ،2001بدر الدين كمال عبد ،محمد السيد حالوة ) (6
 الجامعي الحديث "االسكندرية" مصر.

،مكتبة الملك فهد الوطنية  تربية وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع( ،2005التركي يوسف ) (7
 ،طبعة األولى ،الرياض.

 ترجمة حمدي التوتي ،النهضة المصرية. – علم اللغة النفسي( ،1983جون كونجر ّوأخرون ) (8
،عالم الكتاب ،طبعة  التاخر المدرسي وتشخيصو وعالجو( ،1974حامد عبد العزيز الفقي ) (9

 الثانية ،القاىرة.
اإلعاقة ( ،2003الحنفاوي والسرطاوي أو حنفي ،علي عبد النبي السرطاوي ،زيدان ،) (10

 الرياض. ، عيةالسم
،مكتبة العالج  المدخل إلى التربية الخاصة( ،1997الخطيب جمال والحديدي ومنى ،) (11

 للنشر والتوزيع ،طبعة األولى ،االمارات المصرية المتحدة.
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،دار  األبحاث الطبية في مجال االعاقة السمعية( ،2000خيرية عبد الجواد عبد الجواد ) (12
 العربية السعودية.النشر قصر الثقافة ،المملكة 

،دار الفكر للطباعة والنشر  مقدمة في االعاقة السمعية( ،2002الخطيب جمال ) (13
 والتوزيع ،طبعة الثانية ،المملكة الهاشمية ،عمان.

،دار الفكر للطباعة ،طبعة الثانية  مقدمة في االعاقة السمعية( ،2005الخطيب جمال ) (14
 األردن. –،عمان 

 مقدمة في التربية الخاصة – سيكولوجية األطفال الغير العاديين( ،2001الروسان فاروق ) (15
 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،طبعة الخامسة ،المملكة األردنية الهاشمية. -

،دار الفكر العربي ،طبعة األولى  علم النفس الطفولة( ،1998زكرياء أحمد الشربيني ) (16
 ،القاىرة.

 تربية الخاصة للمعاقين عقليا بين العزل والدمجال( ،2002سهير محمد سالمة شاش ) (17
 ،مكتبة زىراء الشرق ،طبعة الثانية ،القاىرة .

"النطق واللغة" ،دار  االعاقة السمعية واضطراب الكالم( ،2006سعيد حسني العزة ) (18
 الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ،طبعة األولى ،لبنان.

،مؤسسة  األطفال الغير العادييين،( 2001شنتامي كار ،عدنان ابراىيم األحمد ) (19
 الرســــــــــالة ،طبعة األولى ،لبنان.

، دار الفكر  تعليم المفاىيم اللغوية والدينية لدى األطفال( ،2001الضبع ثناء يوسف ) (20
 للطباعة والنشر العربي ،القاىرة.

مؤسسة  ، االعاقة السمعية( ،2008)،ربيع عبد رءوف محمد  طارق عبد الرءوف عامر (21
 النشر والتوزيع ،طبعة األولى ،عمان.

،دار الراتب  سيكولوجية االعاقة الجسمية والعقلية( ،1997عبد الرحمن سليمان ) (22
 الجامعية ،لبنان.

 ،دار غريب للطباعة ،القاىرة. تنمية األطفال المعاقين( ،1997عبد المجيد عبد الرحيم ) (23
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االعاقات العقلية والبصرية والسمعية  التربية الخاصة لذوي( ،2000العزة سعيد حسني ) (24
 ،الدار العلمية الدولية لنشر والتوزيع ،المملكة األردنية الهاشمية ،طبعة األولى ،عمان. والحركية

،دار اليازودي العلمية للنشر  االعاقة السمعية( ،2007عصام حمدي الصفدي ) (25
 األردن. –والتوزيـــــع ،طبعة عربية ،عمان 

،دار المسيرة  االعاقة السمعية دليل علمي لآلباء والمربيين( ،2007عصام نمر يوسف ) (26
 للنشر والتوزيع ،طبعة األولى ،األردن.

،مؤسسة حورس الدولية  االعاقة السمعية والتواصل الشفهي( ،2009عطية عطية محمد ) (27
 للنشر والتوزيع ،االسكندرية.

في تأىيل ذوي االحتياجات دور التعليم العالي ( ،2010عبد الرحمن بن عبيد البوبي ) (28
 ،جامعة الملك عبد العزيز مركز الدراسات االستيراتجية. الخاصة السمعية

،دار اليازودي العلمية للنشر  االعاقة السمعية( ،2012عصام حمدي الصفدي ) (29
 األردن. –،عمان  2013والتوزيـــــع ،طبعة 

البرامج التربوية واألساليب ( ،2012فؤاد عبد اهلل جوالدة ،مصطفى النوري القمش ) (30
 ،مركز رئيسي ،طبعة األولى ،عمان. العالجية لذوي الحاجات الخاصة

 ،دار يافا ،عمان. االعاقة السمعية( ،2006القريوتي ابراىيم ) (31
 ،دار المريخ ،الرياض. تربية المعوقين في الوطن العربي( ،1981لطفي بركات أحمد ) (32
ي األسرة والمدرسة ،دار الثقافة ،طبعة ( ،الصحة النفسية ف1969مصطفى فهمي ) (33

 الثانيــــــة ،القاىرة.
،دار المجتمع العلمي ،طبعة  سيكولوجية المرضى ذو العاىات( ،1979مختار حمزة ) (34

 الرابعة ،جدة "السعودية".
 ( ،األسرةومشكالتها ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت.1981محمود حسن ) (35
،دار  دراسة سيكولوجية تربوية لتكيف التعليم العام( ،1983)محمد مصطفى زيدان  (36

 الشروق ،ديوان مطبوعات الجزائر.
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 الفئات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعية( ،1984محمد فهمي ،السيد رمضان ) (37
 المعوقين( ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية. –)المجرمين 

،دار الفكر الجامعي  العاديين وتربيتهمير سيكولوجية غ( ،1986محمد عبد المؤمن ) (38
 ،االسكندرية.

 ،مكتبة األنجلو ،القاىرة. المدرسة والمجتمع( ،1994محمد عوف ) (39
وسائل  – مصادرىا ا ـأىميته – الحصيلة اللغوية( ،1996المعتوه أحمد محمد ) (40

 ،المجلس الوطني والفنون واألدب ،عالم المعرفة ،الكويت. تنميتهــــــــــا
،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،طبعة  السامون بأعينهم( ،2000السيد عيسى )ماجد  (41

 األردن. –األولــــى ،عمان 
االعاقة السمعية دليل األباء واألمهات والمعلمين ( ،20ّ09محمد النوبي محمد علي ) (42

 ،دار وائل للنشر ،طبعة  األولى ،كلية التربية جامعة األزىر ،مصر. وطالب التربية الخاصة
:  سيكولوجية األطفال غي العاديين وتعليمهم( ،2008ىاالىان ،دانيل ،كوفهان ،جمس ) (43

 ،ترجمة عادل محمد ،دار الفكر ،طبعة األولى ،عمان. مقدمة في التربية الخاصة
المناىج المفهوم العناصر األسس ( ،1999الوكيل حلمي أحمد والمفتي ،محمد أمين ) (44

 المصرية ،القاىرة.،مكتبة األنجلو  التنظيمات التطوير
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 المذكرات :  قائمة 
تطوير مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات ( ،2004بدر بن فارس حمد النصيري ) (1

،رسالة الماجستر ،   اللغوية لؤلطفال المعاقين سمعيا من الرضاعة حتى عمر خمس سنوات
 كلية الدراسات العليا الجامعة االردنية.

 ،كلية التربية ،جامعة األزىر. قسم الصحة النفسيةعلي ،دكتور محمد النوبي محمد  (2
أساليب المعالجة الوالدية وعالقتها بمستوى الطموح لدى ( ،2000محمد النوبي ) (3

 ،رسالة ماجستر ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق. األطفال الصم
دراسة أمبريقية إكلينيكية لبعض سمات الشخصية لدى ضعاف ( ،1993رجب علي ) (4

 ،رسالة دكتوة ،المكتبة المركزية ،جامعة عين الشمس. في صعيد مصرالسمع 
ىمية الزرع القوقعي في تنمية مهارة اللغة الشفوية عند الطفل ( ،أ2014سمير فني ) (5

،دراسات نفسية وتربوية ،مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،جامعة باجي  االصم
 المختار لوالية عنابة ،الجزائر.

 ،جامعة طائف. اضطرابات النطق والكالم( ،2011الفتاح رجب مطر )عبد  (6
أثر تطبيق مناىج التعليم العام في تنمية اللغة الدوسري )ب س( ،ممدوح حمود مبارك  (7

جامعة ،رسالة لنيل درجة الماجستير في اآلداب ، للتالميذ المعاقين سمعيا بمدينة الرياض
  .المللك سعود ،المملكة العربية السعودية 

،رسالة  الحالة المعمقة واثرىا في التحصيل الدراسي للتلميذ( ،1983محي الدين العزيز ) (8
 لنيل شهادة الدراسات المعمقة ،معهد العلوم االجتماعية ،جامعة الجزائر .
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  المحاضرات : قائمة 
 ،محاضرات غير منشورة. اضطرابات الصمم( ،2007-2006ازداو ) (1
 ،محاضرات غير منشورة ،جامعة سطيف. أدوات التكفل األرطفوني( ،2007بوفاسة ) (2
:  نظرية اكتساب اللغة بين ابن خلدون وتشومسكي وبياجيو( ،2011بيان محمد علي الطنطاوي ) (3

 تجربة الدكتور عبد اهلل الدنان ،جامعة ماليزيا.
 محاضرة. 14الدكتور طارق ملحم )ب س( ،النمو اللغوي لدى المعاقين سمعيا ، (4
 ( ،محاضرا مدخل إلى األرطفونيا.2001زغيش وردة ) (5
 ،جامعة عين الشمس ،مطبوعات الجامعة. برامج ذوي الحاجات الخاصة( ،1997سميرة شند ) (6
 ،محاضرات الرابعة عشر. استراتيجيات ذو االعاقة السمعيةمملكة الحنين )بدس( ، (7
،المديرية المركزية للنشاط االجتماعي دليل منهجي  (2002وزرارة التشغيل والتضامن الوطني ) (8

 خاص باألقسام المدمجة )إعاقة سمعية( ،مطبوعات غير منشورة.
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  :المجلدات ،المجالت ،الصحف ،المعاجم 
 ( ،معجم العلوم االجتماعية ،الهيئة المصرفية العامة للكتاب.1975ابراىيم مذكور ) (1
 .16،مطبعة الجزائر ،المجلدات والجرائد رقم  الطفلاللغة عند اسماعيل عيسى ، (2
أثر البرنامج التدريبي اللغوي لتنمية مهارات اللغة ( ،2012وميرفت الفايز ) ايناس عليمات (3

من ذوي االضطرابات اللغوية في عينة أردنية ،مجلة أردنية لدى اطفال ما قبل المدرسة االستقبالية 
 .1،عدد  8،مجلد في العلوم التربية 

أستاذة ركاب انيسة مساعدة قسم "ب" ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية ،قسم علم  (4
الدمج المدرسي للمعاقين سمعيا التجربة االجتماع جامعة حبيبة بن بوعلي الشلف ،بموضوع 

 .2013جوان  10،العدد  الجزائرية
رعاية الفئات الخاصة  ( ،قالت الصحف ،النشرة الدورية التحاد ىيئات2000جيهان يوسف ) (5

 مارس. 17، 61والمعوقين بمصر ،العدد 
قالت الصحف ،النشرة الدورية التحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة  ( ،2002جيهان يوسف ) (6

 سبتمبر. 14،  71والمعوقين بمصر ،العدد 
 دمج الطلبة ذوي االعاقة السمعية في المدارس العادية من( ،2009خلود دبابة وسهى الحسن ) (7

 .1،عدد  5،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد  وجهة نظر المعلمين
"دراسة نفسية" ،العدد الثالث  ابعاد السلوك العدواني دراسة مقارنة( ،1995صالح الدين مرسي ) (8

 .5،مجلد 
فاعلية برنامج تدريبي لتحسين بعض األصوات العربية لدى ( ،2011محمد زايد محمد ملكاوي ) (9

المعوقين سمعيا اعاقة العدد األول + العدد الثاني ، – 27،المجلد  مجلة جامعة دمشق، األطفال
 .متوسطة في مرحلة رياض األطفال

فاعلية برنامج تدريبي لتحسين نطق بعض ( ،2011محمود زايدي محمد ملكاوي ) (10
اللغة العربية كلية ، إعاقة متوسطة في مرحلة رياض االطفال االصوات العربية لدى المعاقين سمعيا

العدد االول + جامعة القسيم المملكة العربية السعودية ،مجلة جامعة دمشق ،والدراسات العليا ،
 الثاني .
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دراسة استطالعية التجاىات وأراء المدرسين واالداريين في ( ،1999محمد عبد الغفور ) (11
،مجلة مركز البحوث  ة العامةالتعليم العام نحو ادماج األطفال الغير العاديين في المدارس االبتدائي

 التربوية ،جامعة قطر.
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  :المؤتمرات والجمعيات 
 .المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ، نشاطات االدماجأستاذ علي محمد الطاىر ، (1
اللغوي المبكر لؤلطفال ضعاف السمع في مرحلة ما  التاىيلسعيد عبد الرحمن محمد )ب س( ، (2

)نظرة مستقبلية( ،المؤتمر العلمي االول ،قسم الصحة  قبل المدرسة إللحاقهم بمدارس العاديين
 النفسية ،كلية التربية ،جامعة بنها.

 .،الجمعية لتقدم الطفولة العربية الثروة اللغوية لالطفال العرب ورعايتهم( ،1987صباح حناىرمز ) (3
فاعلية برنامج ارشادي في تعديل بعض االتجاىات الوالدية نحو ابنائهم ( ،1998عمر ورفعت ) (4

"فاقد السمع ،المتخلفين عقليا ،التبول الارادي " ،المؤتمر السابع  من ذوي الحاجات الخاصة
 التحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بمصر المجلد الثاني ،القاىرة.

( ،من الدمج إلى التآلف واالستيعاب الكامل ،مؤتمر القومي السابع 1998ق )فاروق محمد صاد (5
 التحاد ىيئات رعاية فئات الخاصة والمعوقين ،القاىرة.
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  :مواقع الكترونية 
 ، على الخصائص النفسية ،أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة أثر االعاقة السمعية (1

www-gulykeids.com 
  www.hsah.net/dr عوده محمد......اإلكلينيكي النفسي األخصائي موقع (2
نوال يوسف المعتوه ،تجربة دمج ضعاف السمع في مدارس التعليم العام في الكويت ،مقال  (3

 منشور على شبكة االنترنيت.
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