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               برحمة عليّ  أغدق و منّ  الّذي الكريم للخالق العظيم نابشكر  سيبن      

 لوجيو خالصا ناجيدي خالصة يتقبل أن أتمنى الذي تحصى،و ال و تعد ال واسعة     

 .الكريم

   على المشرف *برابح عامر* ناستاذ أ  ا االمتنان و التقدير عبارات بأسمى شكرن كما

على النصائح و   *عمراني أمال*وإلى أستاذتنا    لي من توجييات القيمة  قدمو ما كل

 . المعلومات التي أف ادتنا في ىذه الدراسة  

و أتقدم بالشكر الجزيل الى كل أساتدتنا الكرام جزاىم اهلل على كل المجيودات   

 المبدولة،

  د لنا         دفعة األولى و إلى كل من أم  كما أشكر كل زمالئي طلبة األرطوفونيا   

العون من قريب أو من بعيد                                  يد  
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 حلــيمة بلعيد

 



 : هذا عمل أهدي

  ًحّببن من إلى...بذكره ًقلب ٌرتعشٌ من إلى.... فخر بكل إسمه أحمل من إلى*

 ًرحمههللا*ــــــم*أبالعلًف

*إلىأغلىّإنسانةفًالوجود،إلىمنعلمتنًالصبرفًحٌاتً

وعلمتنًأنهبعدالضٌقٌأتًالفرجوبعدالعسرٌأتًالٌسر،وبعدالفشل

.ً*ـــــ*جوهرةقلبًأمٌأتًالنجاح

زاء.ــــــــواتًاألعــــاتًإخــ*إلىمنكانوالًسنداوعونافًحٌ

*إلىتوأمروحًورفقٌةدربًالىصاحبةالقلبالطٌبوالنواٌاالحسنة

*.صدٌقتًنـــــــــــــوال*

 .أوبعٌد قرٌب من أقاربً كل إلى

 .الحٌاة فً هدفً العلم طلب جعل و حرفا علمنً من كل إلى

 

 األولىدفعة أرطوفونٌا طلبة كل إلى .

 .أساتذتً كل إلى
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 نـــوال عزيرية

  

 

أشكرهللاعزوجلالذيأنارليطريقالعلموابعدعنيظلمالجهلو

 ووفقنيإلتمامهذاالعملواليسعنيسوىأنأقفساجدةبينيديه.

أهديثمرةهذاالعمل:-  

التيالمعنىليبدونهابهجةالقلبوهبةالربأميالغاليةأطالإلى

هللافيعمرها،والىالذيأناردربيوسقانيمنكأسالعلموكان

 خيرقدوةأبيالعزيز.

أبيوأمياألعزاءمهماقلتومهماكتبتفهوقليلفيحقكماأحبكميا

 أغلىالبشر.

يمةربييحفظها.وإلىنعمالصديقةواألختبلعيدحل  

 وإلىأخواتي:منصورية،سمية،عائشة،والكتكوتةرحمة.

 وإلىكلأقاربيمنقريبومنبعيد.

والىكلمنعلمنيحرفاوجعلطلبالعلمهدفيفيالحياة،والى

 كلمنشجعنيوالىكلمنكانلهالفضلفيإنجازهذاالعمل.

األعزاء.واليرمزاإلخالصواألخوةأصدقائي  
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 :ملخص الدراسة

لالصمالحاملٌنللزرعالقوقعًاهدفتالدراسةالحالٌةإلىتنمٌةاإلدراكالسمعًلدىأطف

حاالتوكانالمنهجالمتبعهومنهجالتجرٌبً،01المتكونةمن

اإلستشفائٌةالعمومٌةلوالٌةمستغانممكاناإلنتقاءالعٌنةوتمذلكقدإتخدنامنالمؤسسة

والذيمنخاللهتأكدناأنالحاالتلدٌها BIAاإلدراكالسمعًوفقالتطبٌقاإلختبار

صعوباتاإلدراكالسمعًوذلكحسببنوداإلختبارالمطبقة،وهذااإلختبارأمدنابعٌنة

سمعٌةعمٌقةحاملةللزرعالقوقعً،حاالتلدٌهاإعاقة01مكونةمن

القبلًبعدذلكقمناBIA ثمقمنابالتحلٌلالكمًوالكٌفًلنتائجاإلختباراإلدراكالسمعً

وكانتالنتائججٌدةبرغممنوجودبعضبتطبٌقالبرنامجالمقترحعلىالحاالتالعشر

الصعوبات.

علىالعٌنةوكانتحسنملحوظعلىالبعديBIAثمقمنابتطبٌقاإلختباراإلدراكالسمعً

مستوىجمٌعالبنوداإلختباروهذاٌدلعلىأنللبرنامجفعالٌةفًتنمٌةاإلدراكالسمعً

لدىعٌنةمنأطفالالصمالحاملٌنللزرعالقوقعً،وبعدذلكقمنابتحلٌلنتائجالعٌنة

قبٌندرجاتاإلختباراإلدراك(لمقارنةالفروtاإلختبارالقبلًوالبعديبإستخدامإختبار)

بعدتطبٌقبرنامجتنمٌةاإلدراكالسمعً،BIAالسمعً

ولقدتحققتالفرضٌةالجزئٌة*هناكفروقبٌنالقٌاسٌنالقبلًوالبعديبعدتطبٌق

البرنامج*.
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 ملخص الدراسة باللغة الفرنسية:

   Cette étude actuelle a été faite pour l’objectif d’améliorer 

l'intelligibilité auditive sur des enfants sourds qui ont fait l’opération 

d'implantation cochléaire pour cela on a pris 10 cas pour les étudies on 

appliquant la méthode expérimentale, 

 

L’Hôpital de la wilaya de mostaganem était le lieu qui nous a permis 

de prendre des échantillons pour faire notre étude et on appliquant 

la méthode bia on a pu déduire 10 cas qui ont un handicape auditive 

profond portant l’implantation cochléaire، 

   après l’analyse quantitatif et qualificatifs des résultas du test B) ia( 

on a appliqué notre programme proposé sur les dix cas et les résultats 

étaient satisfaisants malgré quelque difficulté rencontré lors 

l’application de notre programme 

un autre test B) ia( a été faite après l’application du programme et on a 

remarqué des améliorations importante durant toutes les étapes du test 

ce qui prouve que le programme appliqué a pu développer 

intelligibilité auditive des enfants sourds portant l’implantation 

cochléaire. 

 

 après on fais une analyse de ces deux résultat (avant-après) de ce 

échantillons on utilisant le test t pour faire une comparaison sur les 

différences dégrées du test bia appliqué après l’application le 

programme de développement l'intelligibilité auditive. 

 

donc on peut conclure que  'l hypothèse partiel《il existe une 

différence entre le test avant et après l’application du programme》est 

réussi. 
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 مقدمة:

 

وظٌفة السمع من الوظائف الرئٌسٌة و المهمة للكائن الحً، و ٌشعر هذا الفرد بقٌمة هذه    

الوظٌفة حٌن ٌفقد القدرة على السمع بسبب ما ٌتعلق باألذن نفسها ،فاإلعاقة السمعٌة محور 

إهتمام العدٌد من الباحثٌن فً عدة تخصصات علمٌة،طبٌة،نفسٌة،لسانٌة تربوٌة و إجتماعٌة 

بٌن المجتمعات مؤخرا، فإذا كان هذا الخلل فً جهاز ا إلى انتشارها الكبٌر و هذا نظر

إرسال الذبذبات الصوتٌة )األذن الخارجٌة و األذن الوسطى( فبمجرد إستعمال الجهاز 

أما إذا مس هذا الخلل القوقعة ال ٌصبح  السمعً ٌتمكن الفرد من إستغالل بقاٌا السمعٌة ،

أنه بمجرد تنبٌه كهربائً مباشر من الزرع القوقعً بشدة و للجهاز أي فائدة، وقد لوحظ 

تردد مناسبٌن لأللٌاف العصبٌة المتبٌقٌة ٌوقظ اإلحساس السمعً، فالزرع القوقعً هو جهاز 

ٌحتوي على عدد من اإللكترودات التً تزرع داخل القوقعة ، و التً تقوم بتنشٌط مباشر 

إشارات سمعٌة للمخ و التً تتحول إلى لأللٌاف العصب السمعً، وهذا ما ٌسمح ببعث 

كن لبد من إكتساب استراتجٌة السمع  عن طرٌق الكفالة أصوات مدركة و مفهومة ول

األرطوفونٌة المبكرة لتطوٌر مدركاتهم السمعٌة ومنه فإن اإلدراك السمعً ٌلعب دورا هام  

تباط كبٌر بٌن وكبٌر فً ظهور وتطوٌر اللغة بإعتباره ٌقوم بوظٌفة أساسٌة ، فهناك إر

اإلعاقة السمعٌة و إضطرابات اإلدراك السمعً و اللغة و النطق، فبالرغم من سالمة جهاز 

النطق و الكالم لألطفال المعاقٌن سمعٌا إال أنهم ٌلفظون أصوات الكالم بطرٌقة غٌر 

فً معظمها ، فكلما كان مقدار الفقدان السمعً أكثر كلما إزدادت صعوبة اللغة  صحٌحة

ٌة، و النطق بها بطرٌق مشوشة، و غٌر صحٌحة ألنهم ٌكررون األصوات كما الصوت

ولذلك لبد من الكفالة األرطوفونٌة  ،سمعوها و هذا ما ٌسمى بإضطرابات اإلدراك السمع

 د طفل األصم الحامل للزرع القوقعً ،فهً مهمة فً تطوٌر الجانب السمعً عن

اإلدراك السمعً لدى الطفل األصم الحامل فقد قمنا بمحاولة بناء برنامج عالجً لتنمٌة 

للزرع القوقعً ،وللتوصل إلى هدفنا قسمنا عملنا إلى جانبٌن الجانب النظري و الجانب 

 التطبٌقً و كل جانب قسمناه إلى فصول مرتبة على النحو التالً :
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الفصل األول فصل تمهٌدي و ٌشمل طرح اإلشكالٌة و الفرضٌات و الدراسات السابقة و 

 ٌة الدراسة و التحدٌد التعارٌف اإلجرائٌة لمفاهٌم الدراسة،أهم

بٌنما الفصل الثانً لدراسة اإلعاقة السمعٌة و الطفل المعاق سمعٌا ،نستهله بتشرٌح و 

وطرق التواصل مع فٌزٌولوجٌة الجهاز السمعً و أسباب اإلعاقة السمعٌة،آلٌتها و تصنٌفها 

كٌة الناجمة عن هذه اإلعاقة و الفحوصات السمع المعاقٌن سمعٌا و المشاكل النفسٌة الحر

 الخاصة باألطفال.

تمثل فً موضوع الزرع القوقعً إستهلكنا الفصل فً لمحة تارٌخٌة عن  أما فصل الثالث

الزرع القوقعً و تعرٌفه و مكوناته و كٌفٌة عمل جهاز زرع القوقعً و ضبطه و أنواعه و 

العملٌة الجراحٌة و اإلضطرابات و الفرٌق المكون لوحدة الزرع القوقعً ،و تحدثنا عن 

، وٌشمل أخر  قوقعً، وفً األخٌر ذكرنا فوائدهاألمراض المتوقعة بعد عملٌة الزرع ال

فصل فً الجانب النظري الفصل الرابع موضوع اإلدراك السمعً و أبعده و صعوباته ثم 

التتابع أو تسلسل السمعً و خطوات اإلدراك السمعً و عناصره و مهاراته و  صعوبات

 إغالق السمعً و مهارات التمٌٌز  و إختبارات التمٌٌز السمعً،

فٌما ٌخص الجانب المٌدانً ، فٌأتً هو اآلخر مقسما إلى ثالث فصول بحٌث  أما 

منهج المستعمل فً الالمنهجٌة المتبعة و ذلك بتحدٌد  سنخصص الفصل األول بعرض

و تقدٌم و تقدٌم العٌنة و ادوات الدراسة  (المكانً و الزمانً)الدراسة و إطار الدراسة 

طرقنا إلى عرض و تحلٌل تطبٌق القبلً و الفصل البرنامج المقترح ،أما فصل الثانً ت

الثالث قدمنا فٌه نتائج البرنامج المقترح لتنمٌة اإلدراك السمعً لدى أطفال الصم  الحاملٌن 

لزرع القوقعً أما فصل الرابع ،أما فصل الرابع فخصص لعرض و تحلٌل نتائج التطبٌق 

 البعدي.
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  .تمهيد:

من خالل تناولنا لهذا الفصل حاولنا توضٌح  وشرح تركٌبة الجهاز السمعً   ،كما  

وضحنا مفهوم اإلعاقة السمعٌة من خالل عدة جوانب تتضمن تعرٌفها و تصنٌفاتها 

مررنا أٌضا بالمشاكل النفسٌة الحركٌة الناجمة عن هذه والعوامل المسببة لها  كما 

 اإلعاقة و بأهم  الفحوصات السمع الخاصة باألطفال .

 

.  ـ تشريح و فيزيولوجيا الجهاز السمعي "األذن"(1  

ٌمارس الجهاز السمعً عمله قبل الوالدة أي خالل المرحلة الجنٌنٌة لقد أوضحت الدراسات 

التً أجرٌت على األجنة ،أن الجنٌن ٌسمع أصوات أجهزة األم الداخلٌة و ٌألفها ، كما أنه 

ٌسمع المثٌرات الصوتٌة فً البٌبة الخارجٌة و ٌتأثر بل ٌنفعل بها و قد اتضح  أٌضا بأنه 

موسٌقى و ؼٌرها من األصوات لذلك ٌنصح أهل االختصاص األم بحمل ولدها ٌستجٌب لل

 بعد الوالدة مباشرة و ضمه لصدرها لمدة ساعة أو أكثر و هً بذلك تحقق امرٌن : 

أولهما: تشعره أنه لم ٌنفصل تماما عنها و ال ٌزال مرتبطا بها من خالل سماعه لدقات -

 قلبها.

رابحة أمه فٌالفها و ٌتعود علٌها و وظٌفة األذن معقدة جدا  ثانٌا: فتاحة الفرصة له كً ٌشم-

فهً تقوم بتجمٌع األصوات المختلفة من البٌبة المحٌطة بالفرد و تحوٌلها الى نبضات 

عصبٌة ٌمكن للدماغ تفسٌرها و ٌمر الطاقة الصوتٌة القادمة عبر التركٌبات المختلفة لألذن 

ا لنبضات عصبٌة و هذه التنقالت للموجات الصوتٌة و التً تتحول لمٌكانٌكٌة كهربابٌة أخٌر

عبر جهاز السمع تمر من األذن الخارجٌة الى األذن الوسطى وصوال الى االذن الداخلٌة 

 وتتكون كل أذن من مجموعة من األقسام و هً:  

األذن الخارجٌة: -*  

لجزء تتكون االذن الخارجٌة من الصوان و هو عبارة عن ؼضروؾ مؽطى بالجلد و هو ا

 البارز أو الخارجً الظاهر من األذن و ٌنقسم الى : 
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حلزونٌة الصوان الخارجٌة و الداخلٌة  -     

صحن األذن  -     

نتوء الصوان الصؽٌر الذي ٌقع فوق مدخل القناة السمعٌة الخارجٌة و ٌسمى بالوتد  -   

مختلفة  وٌساعد الصوان فً التقاط األصوات من الهواء من عدة اتجاهات و بأوقات

ل الى القناة السمعٌة الخارجٌة وتجمٌعها و تركٌزها حتى تص  

و وجود أذن اإلنسان على جانبً الرأس ٌساعد الدماغ فً إصدار أحكامه حول مصدر  

الصوت و ٌعمل الصوان أٌضا على حماٌة مدخل القناة السمعٌة الخارجٌة خاصة نتوء 

 الصوان الصؽٌر.

األذن الخارجٌة فهً القناة السمعٌة الخارجٌة و تبدأ من  أما الجزء الثانً من أجزاء    

"ملم تقرٌبا الى أن تصل الى طبلة األذن ، و هً 52-52صحن األذن و تمتد حوالً" 

أنبوب ؼٌر منتظم الشكل متجه نحو الداخل ٌوجد فً الجزء الخارجً من القناة الؽدد 

وبة األذن.   الصمؽٌة التً تفرز المادة الصمؽٌة و التً تحافظ على رط  

أما اذا أفرزت بكمٌات كبٌرة أو كانت المادة صلبة فقد ٌؤدي ذلك الى إؼالق قناة األذن 

 األمر الذي ٌؤدي الى إضعاؾ قدرة اإلنسان على السمع . 

و تعمل القناة السمعٌة على حماٌة طبلة األذن على تجمٌع الصوت و تضخٌمه و توصٌله 

الطبلة التً تتأثر بالموجات الصوتٌة فتهتز بنفس ترددها و تقوم بتحوٌل الطاقة الموجهة  الى

 للصوت الى طاقة اهتزازٌة . 

األذن الوسطى : -*    

عبارة عن حجرة عظمٌة ؼٌر منتظمة تقع ما بٌن األذن الداخلٌة و ٌتراوح حجم األذن 

ملم و هً بٌضاوٌة  425ملم و عرضها 11سم مكعب و ارتفاعها 5الى 1الوسطى من 

" وجوه ؼشاء الطبلة ٌمثل الجزء السفلً من الوجه الوحشً و تمتد قناة 6الشكل لها "

أستاكٌوس من الوجه األمامً الى البلعوم األنفً و فً الوجه اإلنسً مقابل ؼشاء الطبلة 
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بلً ٌوجد ارتفاع ٌسمى الخرشوم و فً األعلى و الخلؾ النافذة الدابرٌة ،ٌفصل الؽشاء الط

األذن الخارجٌة و تتألؾ الطبلة من طبقة جلدٌة شابكة و من الخارج طبقة مخاطٌة مكعبة 

من الداخل و طبقة لٌفٌة فً الوسط و هً مشبثة فً محٌطها وصوال الى قمتها فً مجرى 

 القناة العظمٌة

وٌتكون جزؤها األساسً من نسٌج لٌفً أكثر سماكة فً حافتٌها و تلتصق من الداخل بذراع 

المطرقة و وضعها الطبٌعً ٌكون مابال الى األمام و الى األسفل و تبدو مقعرة عندما ننظر 

إلٌها من الخارج وتستجٌب لتؽٌرات الضؽط عبر نطاق واسع من الترددات وٌمكن أن تتؽٌر 

درجة شدة ؼشاء الطبلة بواسطة عضلة تسمى العضلة الطبلٌة الشاذة التً تحسب قبضة 

الؽشاء ٌسمى هذا العظم بعظم المطرقة وٌهتز الؽشاء الطبلً  عظم صؽٌر تتصل بداخل

بأكمله أثناء الترددات المنخفضة ،أما فً الترددات المرتفعة فإن مناطق مختلفة من الؽشاء 

لنطاقات ترددٌة مختلفةتستجٌب   

وتقع سلسلة العظٌمات الصؽٌرة على وجه الؽشاء الطبلً الداخلً وهً ثالث عظٌمات 

ت األذنٌة،وٌتصل عظم المطرقة بالؽشاء الطبلً وللمطرقة رأس و العنؾ تسمى بالعظٌما

فً القسم العلوي من الصندوق و ٌتم فصل رأس المطرقة على جسم السندان بمفصل حقٌقً 

له محفظة وأربطة وتعمل عظمة المطرقة على نقل الذبذبات والمحافظة على الطبلة من 

ٌر ٌمتد من الخلؾ و ٌعمل كمحور الحركة التمزق،أما عظم السندان فله جسم ونتوء قص

السندان و نتوء ٌمتد إلى األسفل لٌتم فعل مع رأس الركاب،فٌعمل كنقطة ارتكاز بٌن عظمٌة 

 المطرقة و الركاب و وظٌفة األجزاء الثالثة نقل الموجات الصوتٌة الى الشباك البٌضاوي.

علوي من ؼشاء بٌن األذن ٌتصل الركاب بالنافذة البٌضاوٌة و هً فتحة فً الجزء ال  

 الوسطى و الداخلٌة.

ومن األجزاء األخرى لألذن الوسطى قناة اوستاكٌوس التً تصل الحلق باألذن الوسطى   

وتشكل البطاقة المخاطٌة لألذن الداخلٌة تحتضن هذه القناة جمٌع أجزاء األذن الوسطى 

 تعمل
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طبلة األذن جٌدا إذا كان  على معادلة الضؽط داخل األذن الوسطى و خارجها و التهتز

ضؽط األذن الوسطى ٌختلؾ عن ذاك الذي فً قناة األذن الخارجٌة حٌث ٌندفع الضؽط 

نسبٌا فً األذن الوسطى نحو الؽشاء الطبلً،مما ٌؤدي الى انجذاب الطبلة نحو الداخل 

وتكون النتٌجة عدم اهتزاز الطبلة بشكل طبٌعً ما ٌؤدي الى ضعؾ فً التمٌٌز األصوات 

لخارجٌة بذلك تتحول الطاقة الصوتٌة فً األذن الوسطى الى طاقة حركٌة تنتقل الحركة ا

 الى األذن الداخلٌة.

 

األذن الداخلٌة: -*    

أكثر أجزاء األذن تعقٌدا و حساسٌة هً األذن الداخلٌة و تسمى باألذن الباطنٌة تقسم الى 

و تعمل القوقعة باألذن  القوقعة و هً حلزونٌة الشكل و بها عدد كبٌر من الشعٌرات

الوسطى عن طرٌق النافذة البٌضاوٌة التً تنقل حركة عظٌمات األذن الوسطى من خاللها 

و القنوات شبه هاللٌة و التً تعنى بالتوازن  و تضم ثالثة دهالٌز هً:القناة الطبلٌة 

و ٌستلقً والدهلٌزٌة و القوقعٌة ٌفصل بٌنهما ؼشاءان رقٌقان الؽشاء القاعدي و ؼشاء تٌتز 

ن صفوؾ الخالٌا القاعدي عضو كورتً وهو المجسد السمعً و ٌتألؾ معلى الؽشاء 

ن صفوؾ الخالٌا القاعدي عضو كورتً وهو المجسد السمعً و ٌتألؾ م الشعرٌة مع خالٌا

 و ٌرتبط بعضو كورتً و األؼشٌة القوقعٌة الداخلٌة   أخرى داعمة  الشعرٌة مع خالٌا

ن صفوؾ الخالٌا الشعرٌة مع خالٌاالسمعً و ٌتألؾ م وهو المجسد القاعدي عضو كورتً  

" ألؾ لٌؾ عصبً و ٌخرج كل 1111للعصب السمعً و ٌتألؾ من عصبة ألٌاؾ تبلػ" 

عصب من الخالٌا الشعٌرٌة و تثٌر كل خلٌة شعٌرٌة عدة ألٌاؾ عصبٌة و ٌلتقط فرع آخر 

دابرٌة و المسافة التً ٌقطعها من العصب الثامن القحفً معلومات من القنوات النصؾ 

العصب الثامن حتى ٌمر بٌن القوقعة و فص الدماغ الصدؼً لٌست ببعٌدة ، فهو موجود فً 

العظم الصدؼً من خالل القناة السمعٌة الداخلٌة و ٌدخل جذع الدماغ تتقاطع معظم األلٌاؾ 

فً تلك النقطة تتم  العصبٌة القادمة من كل أذن فً طرٌقها الى الجهة الجانبٌة المعاكسة و

تحدد موقع األصوات المقارنة بٌن اإلشارات القادمة من كل أذن  
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و ٌعبر العصب السمعً نحو الدماغ األوسط عن طرٌق جذع الدماغ و منه للفص الصدؼً 

و تتفرع على طول الطرٌق األلٌاؾ نحو المخٌخ الى شبكة جذع الدماغ التً تعمل على 

و األقنٌة شبه الهاللٌة السابل التٌهً الذي ٌعمل على حفظ  تركٌز االنتباه .ٌمأل القوقعة

التوازن للفرد من خالل تزوٌد المخ بمعلومات عن حركة الرأس و موضعه و الحركة 

السرٌعة للسابل تعمل على تحرٌك خالٌا الشعٌرات الدقٌقة العدٌدة المنتشرة بالقنوات 

وصلت لألذن عن طرٌق ؼشاء الطبلة الدهلٌزٌة ،فتصدر النبضات العصبٌة المتتابعة التً 

و تنتقل النبضات العصبٌة عن طرٌق العصب السمعً خالل مسارات معٌنة الى المنطقة 

فً الدماغ و تعتبر هذه المنطقة السمعٌة األولى التً تعمل على تسجٌل األصوات  41رقم

بكل خصابصها من حٌث الشدة و التردد و التركٌب.
1 

-53-56، ص 5116) د ابراهٌم ، 

53-53-41 . )  

 

ـ تعريف اإلعاقة السمعية:2  

ان استخدام مصطلح أصم عند التحدث عن المعوقٌن سمعٌا فٌه نوع من اإلرباك ،إذ نجد 

اآلباء و المختصٌن و المعوقٌن سمعٌا أنفسهم ٌتأثرون عند استخدام هذا المصطلح و لقد 

تعتبر اعاقة فً الجهاز  تعددت تعرٌفاتها من طرؾ الباحثٌن و باألحرى األخصابٌٌن ،اذ

السمعً عند الفرد مما ٌحد من قٌامها بوظابفه أو ٌقلل من قدرته على سماع األصوات مما 

( . 53،ص  5116ٌجعل الكالم المنطوق ؼٌر مفهوم لدٌه . ) د ابراهٌم ،  

و شدة اإلعاقة هً نتاج لشدة الضعؾ فً السمع وتفاعله مع عوامل أخرى مثل العمر   

ن ووقت اكتشاؾ الحالة ومعالجتها ونوع االضطراب الذي أدى لحدوث الفقدان ووقت الفقدا

و فعالٌة أدوات تضخٌم الصوت و الخدمات التأهٌلٌة المقدمة لفرد.   وٌقصد باإلعاقة 

السمعٌة على وجود قصور سراء بصفة دابمة أو مستمرة والذي ٌؤثر على األداء التعلٌمً 

مع أما كلٌا أم جزبٌا سواء كان هذا الفقدان فطري أو للطفل ،وهً فقدان القدرة على الس

( . 53،ص  5116مكتسب  ) د ابراهٌم ،  
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األمر الذي ٌستحٌل معه الفرد التفاعل و التواصل السمعً أو اللفظً مع أقرانه و بٌبته، مما 

ٌتطلب احتٌاجات خاصة لرعاٌته ومساعدته فً القدرة على التفاعل الوظٌفً مع بٌبته 

تناسب ظروفه.وهو مصطلح ٌشٌر الى وجود عجز فً القدرة السمعٌة بسبب وجود بأسالٌبً 

مشكلة ما فً الجهاز السمعً ،فقد تحدث هذه المشكلة فً األذن الخارجٌة و األذن الوسطى 

( . 53،ص  5116أو الداخلٌة أو فً العصب السمعً الموصل للمخ. ) د ابراهٌم ،  

عن مستوٌات متفاوتة من الضعؾ السمعً  1333ب تعتبر اإلعاقة السمعٌة كما ٌرى الخطٌ

تتراوح بٌن الضعؾ السمعً  البسٌط و الضعؾ السمعً الشدٌد جدا أو األصم كما أنها 

كظاهرة ال تقتصر على كبار السن فقط بل تنتشر كذلك بٌن األطفال و الشباب مما ٌجعلها 

عرٌفات اإلعاقة السمعٌة بناءا بمثابة إعاقة نمابٌة أي أنها تحدث فً مرحلة النمو ،و تتعدد ت

على ذلك المنظور الذي ٌتم تناولها من خالله. ) د شارد علً عبد العزٌز 

( . 15،ص5113موسى،   

                                                        ـ أسباب اإلعاقة السمعية:(3

تتعدد أسباب اإلعاقة السمعٌة و تتباٌن بدرجة كبٌرة إال أننا مع ذلك ٌمكن أن نصنؾ تلك     

:(163، ص  5114) د عادل ، األسباب فً ثالث فبات ربٌسٌة على النحو التالً  

عوامل قبل الوالدة :                  

أسباب وراثٌة. -  

تشوهات خلقٌة. -   

الحصبة األلمانٌة. -  

نقص الٌود.  -  

العامل الرٌزٌسً .  -  

عوامل أثناء الوالدة:                 
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نقص األكسجٌن .  -  

الصدمات التً تؤدي الى نزٌؾ المخ. -  

مرض الٌرقان . -  

عوامل بعد الوالدة:                  

*المجموعة األولى: عوامل تسود فً مرحلة الطفولة          

الحصبة. -  

ب الؽدة النكفٌة.النكاؾ أو التها -  

االلتهاب السحابً. -  

دخول أجسام ؼرٌبة لألذن . -  

التهاب األذن الوسطى . -  

*المجموعة الثانٌة: عوامل تسود فً مرحلة البلوغ و ما بعدها            

التعرض للضوضاء الشدٌد لفترات طوٌلة .  -  

اضطراب األٌض .  -  

التقدم فً السن أو الشٌخوخة. -  

تصلب األذن. -
1 

( . 131-163-163، ص  5114) د عادل ،   

(ـ آلية السمع:4  

عندما تهتز األجسام ٌصدر عنه ترددات صوتٌة تنتشرالى الخارج بكل االتجاهات على 

مٌال فً الساعة  361شكل حركات الى األمام و الى الخلؾ ،و تنتقل هذه الترددات بسرعة 
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الواحدة بالذبذبة و ٌستخدم مصطلح  و ٌعرؾ عن الترددات التً ٌولدها الصوت فً الثانٌة

 "و األصوات التً ٌسمعها عادة تصل الى األذن عبر الهواء .  HZهرتز المعروؾ "

و تستطٌع أذن اإلنسان أن تلتقط األصوات التً تتراوح مدى ذبذبتها من    

 "                 311HZو  111"أما ذبذبة صوت اإلنسان فهً تتراوح بٌن "51.111HZالى51"

ذبذبات الصوت ازدادت جهارته أو علوه أما بالنسبة  لشدة الصوت فهً    زادتو كلما  

 décibeldB) تقاس بوحدة تسمى الدٌسٌبال
 

 ( . 56، ص  5111) د سعٌد حسٌن ، 

عندما ترتبط الذبذبات الصوتٌة بؽشاء الطبلة فهو ٌتحرك الى األمام و الى الخلؾ و عندما 

قة المتصلة بها و هذه العظٌمة  بدورها تؤدي الى اهتزاز تتحرك الطبلة تتحرك المطر

 السندان فالركاب ، و ٌؽطً الطرق الداخلً من الركاب النافذة البٌضاوٌة . 

و عندما ٌتحرك السابل الى القوقعة فهو ٌؤدي الى انحناء الخالٌا الشعٌرٌة الموجودة فً 

ٌة التً تقوم بإرسال إشارات عضو كورتً و ذلك ٌقوم بدوره الى تنشٌط النهاٌات العصب

لتتم معالجة المعلومات السمعٌة -الفص الصدؼً -عصبٌة عبر العصب السمعً الى الدماغ 

و تفسٌرها.
1 

( . 56، ص  5111) د سعٌد حسٌن ،   

*ـ تصنيفات اإلعاقة السمعية(5  

أصنؾ اإلعاقة السمعٌة من وجهات نظر متعددة تتمثل فً:      

التصنٌؾ الطبً  -    

التصنٌؾ التربوي -  

التصنٌؾ الفٌزٌولوجً  -  

*التصنٌؾ الطبً:1       

ٌصنؾ ذوي اإلعاقة السمعٌة على أساس التشخٌص الطبً وفقا لطبٌعة الخلل الذي قد 

 ٌصٌب الجهاز السمعً فً الفبات التالٌة:
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 (:. 13،ص5113)د شارد علً،فقدان السمع التوصٌلً-

القناة السمعٌة أو طبلة األذن الخارجٌة  او إصابة  ٌحدث هذا النوع عندما تعوق اضطرابات 

األجزاء الموصلة للسمع باألذن الوسطى أو حدوث ثقب على  مستوى طبلة األذن أو وجود 

مادة شمعٌة فً القناة األذن الخارجٌة  هذا و ٌمكن عالج هذه الحاالت طبٌا اذا ما أكتشؾ 

فً عالج هذا النوع من اإلعاقة السمعٌة . مبكرا ، كما تفٌد المعٌنات السمعٌة )كالسماعات(   

العصبً : –*فقدان السمع الحسً 5  

ٌحدث عندما ٌكون تلؾ فً العصب السمعً الموصل للمخ مما ٌستحٌل معه وصول 

الموجات الصوتٌة الى األذن الداخلٌة مهما بلؽت شدتها أو وصولها محرفة و بالتاي عدم 

تً تحولها الى نبضات عصبٌة سمعٌة و عدم إمكانٌة قٌام مراكز الترجمة فً المخ ال

 تفسٌرها عن طرٌق المركز العصبً السمعً . 

*فقدان السمع المركزي:5  

تكمن المشكلة فً هذه الحالة من حاالت الفقدان السمعً فً التفسٌر الخاطا لما ٌسمعه 

ت اإلنسان بالرؼم من أن حاسة سمعه قد تكون طبٌعٌة و المشكلة تكون فً توصٌل السٌاال

العصبٌة من جذع الدماغ الى القشرة السمعٌة الموجودة فً الفص الصدؼً فً الدماغ  ذلك 

 ونتٌجة أورام أو تلؾ دماؼً و فً هذه الحالة ٌكون عمل المعٌنات السمعٌة محدود الفابدة .

 

*فقدان السمع المختلط أو المركب:4  

تحدث فٌه فجوة بٌن التوصٌل الهوابً و التوصٌل العظمً للموجات الصوتٌة ذلك نتٌجة 

العصبً .  –تداخل أسباب فقدان السمع التوصٌلً و فقدان السمع الحسً   

*فقدان السمع الهستٌري:2  

)د شارد ٌحدث هذا النوع عندما ٌتعرض الفرد لخبرات و ضؽوط انفعالٌة شدٌدة ؼٌر طبٌعٌة

 (. 13،ص5113علً،
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*التصنٌؾ التربوي 5      

ٌهتم التربٌون فً هذا التصنٌؾ بالربط بٌن درجة اإلصابة  بفقدان السمع و أثرها على فهم 

و تفسٌر الكالم و تمٌٌزه فً الظروؾ العادٌة و على نمو القدرة الكالمٌة و اللؽوٌة لدى 

و برامج تعلٌمٌة  خاصةاألطفال و ما ٌترتب على ذلك من احتٌاجات تربوٌة و تعلٌمٌة 

إلشباع هذه االحتٌاجات فهناك مثال من ٌعانون من درجة قصور بسٌطة قد ال تعوق إمكانٌة 

استخدام حاسة السمع و االستفادة بها فً األؼراض التعلٌمٌة سواء بحالتها الراهنة أو مع 

ٌق بحٌث تقوٌتها بأجهزة مساعدة )معٌنات سمعٌة( و هناك من ٌعانون من قصور حاد أو عم

 الٌمكنهم استخدام حاسة السمع أو االعتماد علٌها من الناحٌة الوظٌفٌة فً عملٌة التعلم 

والنمو العادي للكالم و اللؽة و فً مباشرة النشاطات التعلٌمٌة المعتادة أو ألؼراض الحٌاة 

ة من الٌومٌة و االجتماعٌة العادٌة و بٌن هاتٌن الطابفتٌن توجد درجات أخرى متفاوتة الشد

)د شارد حٌث الفقدان السمعً تتباٌن احتٌاجاتها الخاصة و معالجتها التربوٌة

 . (. 51،ص5113علً،

*التصنٌؾ الفٌزٌولوجً:5  

ٌركزالفٌزٌولوجٌون فً تصنٌفهم لإلعاقة السمعٌة على درجة الفقدان السمعً لدى الفرد 

لٌها بالوحدات الصوتٌة والتً تقاس بالمقاٌٌس السمعٌة لتحدٌد عتبة السمع و التً ٌطلق ع

 دٌسٌبل بحٌث ٌصنؾ كالتالً : 

 فً عداد العادٌٌن. dB 53ٌعتبر الفرد الذي ٌفقد حتى -

 من صعوبة فً السمع.dB 41-53ـٌعانً الفرد الذي ٌفقد ما بٌن

أقداممن  4-5سماع األصوات على بعد  22dB-41ال ٌستطٌع الفرد الذي ٌفقد ما بٌن -

 مصدر الصوت.

 متابعة المحادثة العادٌة إال إذا كانت مرتفعة. dB 31-26ٌتمكن الفرد الذي ٌفقد ما بٌن  ال-
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سماع األصوات المرتفعة الصادرة عن بعد  dB 31-36ال ٌمكن للفرد الذي ٌفقد ما بٌن -

 (. 51،ص5113)د شارد علً، قدم واحد.

كما ٌصنؾ فقدان السمع الى ماٌلً:       

 .dB 51-51ٌشمل األطفال الذٌن ٌعانون تلفا بسٌطا حوالً فقدان السمع الخفٌؾ و -1

 .dB 41-51ضعؾ سمع هامشً تعانً هذه الفبة فقدان سمع بدرجة -5

 .dB 61-41ضعؾ سمع متوسط تعانً هذه الفبة تلفا من  -5 

فما فوق. dB 32ـ ضعؾ سمع شدٌد هؤالء ٌعانون نقصا بدرجة  4
1 

)د شارد علً، 

 (.  55، ص5113

 

ـ طرق التواصل مع المعوقين سمعيا :                                                     (6  

ٌصعب على األصم التواصل مع اآلخرٌن و ذلك نظرا إلعاقته لذلك فإنه ٌفصل فً    

معظم األحٌان من المواقؾ االجتماعٌة المختلفة و لكً ٌقلل من شعور األصم بالوحدة 

أن نعلمهم و سابل بدٌلة للتواصل و نذكر منها: والعزلة فٌجب علٌنا  

التدرٌب السمعً:  -1       

تعتمد هذه الطرٌقة على األصوات الصادرة من األماكن المتعددة و تقلٌد هذه األصوات،لذلك 

فإن هذه الطرٌقة تفتد ضعاؾ السمع  و لٌس الصم و تعد من أقدم طرق التدرٌب على عملٌة 

اإلسعانة بالبقاٌا السمعٌة عند هؤالء األطفال و ٌتم ذلك بطرٌقة التواصل .و هً تهدؾ الى 

أساسٌة عن طرٌق تدرٌب األذن على التمٌٌز بٌن االصوات المختلفة ثم تقلٌد هذه األصوات 

 بعد ذلك . 
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قراءة الشفاه:  -5      

تقوم هذه الطرٌقة على تعلٌم الطفل كٌؾ ٌفهم الكلمات و ذلك عن طرٌق مالحظة حركة 

ه مع الشخص المتحدث إلٌه ،اذ هناك ثالثة طرق للتدرٌب على قراءة الشفاه و هً: الشفا  

طرٌقة الصوتٌات  -*  

طرٌقة الوحدات الكلٌة -*  

طرٌقة األصوات -*  

فً حٌن تعتمد الطرٌقة األولى على تعلٌم الطفل نطق الحروؾ الساكنة ثم بعد ذلك تعلٌمه 

ؾ مع بعضها البعض. نطق الحروؾ المتحركة ثم ٌتم دمج هذه الحرو  

أما الطرٌقة الثانٌة فإنها تهتم بالوحدة الكلٌة التً قد تكون عبارة عن إسماع الطفل قصة 

 قصٌرة، حتى و انم لم ٌفهم منها إال جزء صؽٌر فقط.

أما الطرٌقة الثالثة فإنها تهتم بإسماع الطفل األصم أو ضعٌؾ السمع أصواتا عادٌة أوال ثم 

عد ذلك و علٌه أن ٌمٌز بٌنها و ٌفهم منها قدر ما ٌستطٌع .إسماعه أصوات مدؼمة ب  

التواصل باألسالٌب الٌدوٌة :  -5  

هذه الطرٌقة تستخدم عندما تكون حاسة السمع ضعٌفة جدا بحٌث ال ٌستطٌع األطفال 

المعوقٌن سمعٌا أن ٌفهموا شٌبا من األحادٌث التً تدور حولهم ،و ٌمكن استخدام هذه 

 الطرٌقة مع ضعاؾ السمع بالرؼم من وجود بقاٌا سمعٌة لدٌهم . 

الطرٌقة الكلٌة : -4  

هذه الطرٌقة على استخدام كل أسالٌب التواصل الممكنة سواء اللفظٌة أو ؼٌر اللفظٌة  تقوم

بحٌث أن مزج هذه األسالٌب معا ٌعود بالفابدة على الطفل األصم مهما كانت نوع اإلصابة 

كلٌة أو جزبٌة.
1 

( .  122-124-125، ص 5113) د طارق كمال ،   
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 إلعاقة السمعية:*المشاكل النفسية الحركية الناجمة عن ا(7

السمعٌة و خاصة الكلٌة منها على عملٌة التحكم الجسمً توازنا و تنسٌقا  تؤثر اإلعاقة   

مستوى  مما ٌجعل المعاق سمعٌا ٌعانً من صعوبات فً التحكم الجسمً. و صعوبات على

التنسٌق البصري. الشًء الذي ٌجعل المعاق سمعٌا ٌحتاج إلى متابعة نفسٌة حركٌة و 

ً المراحل األولى من الحٌاة و هذا من أجل تمكٌنه من اإلحساس بجسمه و كذلك خاصة ف

التحكم فً حركاته وفق اإلٌقاع الخاص بكل حركة. كذلك التحكم فً حركاته وفق اإلٌقاع 

الخاص بكل حركة. كذلك تمكٌنه من فهم العالقات المكانٌة و الزمانٌة بداٌة من جسمه 

التركٌز على التوازن الجسمً و التحكم فً عملٌة التنقل،  وصوال إلى المحٌط الخارجً. مع

إضافة إلى التحكم فً تناسق الحركات الجسمٌة و القدرة على التركٌز أثناء األداء 

 (.24.ص 5113)د.محمد حولة ط الجسمً.

 :فحوصات السمع الخاصة باألطفال*(8

 : ttiD noDtca DsiDفحص جلب اإلنتباه -1

 شهرا. 6-13العمر  الفحص ٌستخدم لألطفال من*

الفحص ٌكون بإعطاء الطفل بعض األصوات من الخلؾ، الطفل الطبٌعً ٌلتفت *

 للصوت.

 : DDsi  nDt scts-ocفحص التعاون   -2

 شهرا 13-51ٌستخدم لألطفال من عمر*

توضع بعض األلعاب أمام الطفل و ٌطلب منه أن ٌعطً أحد هذه األلعاب ألمه أو *

 ألبٌه.

 ٌتجاهل األصوات التً ال ٌرٌد سماعها لذلك ال ٌلتفت للصوت،الطفل فً هذه السن *

 حتً لو ٌسمع الصوت.

 : DsiD ts rc  naosفحص األداء -3

 شهرا فما فوق. 51ٌستخدم لألطفال فً سن *
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فً هذه السن ٌكون الطفل قادر على أن ٌتجاوب فً فحص السمع، أي عندما ٌسمع *

 صوت ٌضع الكرة فً السلة.

 فحص كل أذن لوحدها بوضع سماعات األذن. ٌضا ممكن*أ

 dEaonDtcanh lsn taa ntEالسماعات التعليمية: -4

 هناك  عدة أنواع من السماعات الطبٌة: سماعات جماعٌة أوسماعات فردٌة.

 من أنواع السماعات التً تستعمل فً الصفوؾ :

 نظام سمعات الرادٌو  - أ

 نظام سماعات األشعة التحت حمراء. -ب

 كهرومؽناطٌسٌة.سماعات ال - ج

 ttianh  starc os saDفحص التعزيز البصري -5

 شهر. 13-51ٌستخدم لألطفال فً سن *          

 إعطاء الطفل صوت مع وجود دب ٌتحرك أو ضوء ٌشعل و ٌطفا.*          

  m nta iDsفحص السمع الدماغي  -6         

 عمر آخر.ٌستخدم لفحص األطفال من سن ٌوم أو أي نظام *         

 ٌكون بوضع أسالك كهربابٌة لفحص السمع.*        

 أشهر. 6عادة ٌستخدم لألطفال من سن ٌوم إلى *        

 أو األطفال المعاقٌن عقلٌا الذٌن ال ٌمكن عمل أي فحص آخر لهم.*        

عادة ٌستخدم التخدٌر لمثل  \ الفحص عادة ٌتطلب أن ٌكون الطفل هادئ ال ٌتحرك*

 ، 1333214هذا الفحص. .) أ.مصطفى نوري القمش.

  12، 14ص
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 خالصة الفصل :

تعتبر وظٌفة السمع من الوظابؾ الربٌسٌة و المهمة للكابن الحً ،وٌشعر هذا الفرد بقٌمه 

هذه الوظٌفة حٌن  تتعطل القدرة على السمع بسبب ما ٌتعلق باألذن نفسها و هناك ارتباط 

كبٌر بٌن اإلعاقة السمعٌة ، و اإلضطرابات الكالم ، و اللؽة ، فبالرؼم من سالمة جهاز 

كالم لألطفال المعاقٌن سمعٌا إال أنهم ٌلفظون أصوات الكالم بطرٌقة ؼٌر النطق ، و ال

 .صحٌحة فً معظمها
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 تمهٌد:

 قد خصصنا فً هذا الفصل تعرٌؾ زرع القوقعً و تطرقنا الى مكونات الجهاز و ذكر .

 مجموعة من أجهزة الزرع القوقعً، كما هناك فرٌق المكون لوحدة الزرع الذي ٌهٌأ الطفل 

 فبل و بعد الزرع، وكما تطرقنا الى مجموعة من اإلختبارات و الفحوصات التى تسبق 

 عملٌة الزرع القوقعً  وذكر كذلك مجموعة اإلضطربات و األمراض المتوقعة بعد عملٌة 

 الزرع القوقعً و فً األخٌر ذكر مجموعة من الفوائد  لعملٌة الزرع القوقعً الذي ٌعتبر 

 األصم. ذات فائدة قٌمة للطفل

 لقوقعة :ا لمحة تارٌخٌة عن زرع-(1

سمعٌة لأللٌاؾ الوظٌفٌة المتبقٌة للعصب السمعً فً أواخر معلومات  إعطاء إمكانٌة إن

أن حاسة  0731هذا اإلخٌر الحظا سنة اعادة النظر فً أعمال "فولطا" الخمسٌنات إلى 

كان الفرنسٌن  0735السمعٌة بامكانها أن تتجدد بمجرد كهربائٌة لالذن، وفً سنة 

السمع الى  أرجعواو الحنجرة من األوائل الذٌن  األنؾً أمراض األذن و المختصٌن ف

عن طرٌق التنبه كهربائً لأللٌاؾ العصبٌة المتبقٌة و ذلك المصابٌن بصمم كلً، األشخاص

سنة، مصاب بصمم الكلً، حٌث استطاع هذا  31الداخلٌة لرجل بالػ من العمر فً األذن 

وأن وأن ٌمٌز بٌن اٌقاع هذه األصوات Hz100 ،أن ٌسمع أصواتا ذات شدة تقاربر األخٌ

حٌث قام قام حٌث  0740هذا ما جعلت ٌحسن من لؽته الشفهٌة و توصلت األبحاث لؽاٌة 

جراحٌتٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة استعمل فٌها جهاز ذات الباحث هاوس بعملٌتٌن 

ت فً العصب جهاز متعدد اإللكترودااقترح الباحث "سمٌث"  0744الكترود واحد فً ستة 

حٌث التمكن من الحصول على أجوبة مختلفة  مختلفة تنبٌهاتالسمعً لحٌوان و قام 

 (0100-0101.)محضرات أستاذة دجال سهام، لمعلومات سمعٌة 
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متعددة اإللكترودات لإلنسان وهو جهازو  أقٌمت أول عملٌة زرع القوقعً 0757فً سنة 

ارٌس  بأول بب (orl)قام مخبر أبحاث 0752مع أربع هوائٌات،أما فً سنة أربع قنوات 

فً النمسا،  0754ا ثانً عملٌة سنة قنوات و هوائً واحد، تتبعه 7زرع قوقعً ذات  عملٌة

أقٌمت أول عملٌة ذات نظام متعدد اإللكترودات بشكل مبسط و ذلك فً  0755أما فً سنة 

اقترح  0760.ومن تم  أصبح جهاز الزرع قوقعً متداول فً العالم، وفً عام استرالٌا

 جهاز متعدد القنوات و ذلك بسوٌسرا.

  بعملٌتٌنائري "جمال جناوي" بمساعدة فرنسٌة الجز اإلحصائًقام  0111سبتمبر 01وفً 

جراحٌتٌن فً الجزائر بمستشفى مصطفى باش األولى لطفلة بالؽة من العمر ثمانٌة سنوات 

من العمر تسعة عشر سنة وكلنا الحالتٌن مصابٌن بصمم عمٌق  البالؽةو الثانٌة 

 (0100-0101أستاذة دجال سهام، محضرات)مكتسب.

 :القوقعي جهازالسرع تعريف-(2

 وهً : ألقوقعًهناك عدة تعارؾ مختلفة للزرع 

 وقسم داخلً ،قسم ٌنئجز من ٌتكون مم 15.7 وعرضه مم 52 جهازطوله عن هوعبارة

 4 أربعة تدوم عملٌةجراحٌة  خالل من الجلد تحت زراعته ٌتم الكترونٌة طبٌعة ذا خارجً

 . األطراؾ من العدٌد فٌها وتتدخل ساعات

 من انطالقا سمعٌة إحساسات خلق إلى ٌهدؾ الكترونً نظام أنه على كذلك كماٌعرؾ

 A. Dumont. P12) . )السمعً العصب الكهربائٌة لنهاٌات التنبٌهات

 بالصوت اإلحساس ٌساعدعلى األذن خلؾ الجلد تحت جراحٌا ٌزرع أوهوجهازالكترونً

 بتضخٌم ٌتقوم الت السمعٌة المعٌنات عن وٌختلؾ شدٌد سمعً فقدان لدٌهم الذٌن لألشخاص

 .القوقعة داخل الموجودة السمعٌة تحفٌزاألعصابى عل ٌعمل الجهاز هذا أن حٌث الصوت

 كهربائٌة،اذا نبضات إلى الصوتٌة المعلومات ٌحول كهربائً جهاز انه على كذلك وٌعرؾ

 .L. Nathalie., & B).المعٌن السمعً التقلٌدي كثٌرا عن هذاالجهاز ٌختلؾ عمل فمبدأ

Denis., p32) 
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 الذٌن لألشخاص موجهة تقنٌة أنه على  القوقعً الزرع فتعرؾ فونٌاواالرط موسوعة أما

 التقلٌدٌة السمعٌة المعٌنات من االستفادة  ٌستطٌعون وال عمٌقة سمعٌة إعاقة من ٌعانون

 وعدة واحدأ الكترود خالل من السمعً العصب مباشرة ٌنبه الجهاز هذا باعتبارأن

 F. Brin & al p260).. ) القوقعة داخل مزروعة الكترودات .
 

الدٌن لدٌهم صمم مزدوج،عمٌق أو كلً ،مكتسب أو هذا الجهاز صالح لألطفال و الراشدٌن 

معٌة الطبٌة إلعطاء،نتائج اٌجابٌة رؼم فً حالة عدم فعالٌة المعٌدات الس خلقً ٌستعمل

 (vaneeclo. 2000)وجود اعادة تربٌة األرطفونٌة و مدعمة. 

 :مكونات الزرع القوقعً-(3

الزرع القوقعً أو القوقعة اإللكترونٌة جهاز مزروع فً األذن الداخلٌة ٌقوم بتجوٌل 

المعلومات الصوتٌة الصوتٌة إلى كهالبائٌة،وهو ٌختلؾ تماما عن اإلجهزة المكبرة 

لنقل جً قابل ل: جزء خارالألصوات أو المضخمة لها، وهو ٌتكون من جزئٌن

« amovible »و االخر داخلً مزروع (VBRANT MEd-2009)  «  implantée »  

 :(La partie externe)الجزء الخارجً  -(1-0

 الجزء الخارجً المحمول ٌتكون من عدة أجزاء و هً كالتالً:

 : (Microphone)المٌكرفون-(0

ٌستقبل األصوات، مثبت على صنوان األذن بالجهة المزروعة بها القوقعة، فهو ٌلتقط 

 processeur »الى علبة تسمى « Un cable »األصوات و ٌحولها بواسطة سلك و أصل 

vocal » 

 :(Processeur Vocal)المحرك الصوتً -(0

و هو مؽذي سواء بواسطة بطارٌات أو بواسطة بطارٌة قابلة للشحن و النقل،ٌعملكجاسوب 

 األصوات، ثم الىالهوائً المحصن بمؽناطٌسٌنقً و ٌرمز 

«Antenne aimantée » بواسطة الواصل. «Le fil d antenne » 
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 :(L Antenne aimantéeالهوائً المحصن بمؽناطٌس )-(1

المٌكرفون المحصن بمؽناطٌس ٌأتً فً مؤخرة األذن،ٌرسل األصوات ٌسمى كذلك مرسل 

الى المستقبل الموضوع تحت الجلد،و مرسل المٌكرفون المحصن مؽناطٌس و  المرمزة

 منها وحها لوجه بواسطة المؽناطٌس.المستقبل المزروع تحت الجلد ملتصقان و

 (La partie interne)الجزء الداخلً  -(1-0

 زروع ٌدخل تحت الجلد عن طرٌق الجراحة ٌتكون من جرئٌٌن هما:الجزء الداخلً م

 (Le récepteur hnterne).المستقبل الداخلً 0

 ٌحول األصوات الى المرمزة الى إشارات كهربائٌة و ٌحولها الى إلكترودات.

 (Les électrodesاإللمترودات ).0

موصوعة ؼلى خٌط  رقٌق اإللكترودات متشابهة وهً عبارة عن خلفات جد صؽٌرة براقة 

موصوعة داخل القوقعة و تعمل عمل (port életrodesجدا ٌسمى حامل اإللكترودات )

 .الخالٌا العاجزة

هذه اإللكترودات تبعث الرسالة الى العصب السمعً الذي بدوره الى الدماغ الخالٌا الدماؼٌة 

 (VANEECLOO.2000تعطً هوٌة جدٌدة للضجٌج الألصوات .)

 مل جهاز زرع قوقعً:كٌفٌة ع-(4

كهربائً،هذه أجهزة الزرع القوقعً تحول األصوات المحٌطة الى مؤشرات مشفرة للتٌار 

ربائٌة ٌترجمها الدماغ الى المؤثرات تخفز العصب السمعً و تحرضه مولدة إشارات كه

أصوات،النقل السرٌع الإلشارات نحو الدماغ ٌضمن إدراك األصوات فً الوقت التى ٌنتج 

 فٌه.

 "األصوات تلتقط عن طرٌق مكرفون محرك الصوتً.   

"المحرك الصونً ٌحلل و ٌشعر و ٌشفر األصوات على شكل مقاطع خاصة إلشارات 

 كهربائٌة.                                                         
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و تحول عن طرٌق « L antenne aimantée» رات الكهربائٌة ترسل نحو الهوائً"اإلشا

 الجلد الى الزرع.

 "ٌرسل الزرع اإلشارات الكهربائٌة الى إلكترودات القوقعة.

لدماغ و الذي ٌترجمها "العصب السمعً ٌوجه اإلشارات الكربائٌة نحو المركز السمع فً ا

 (EMD - EL الى أصوات

 : ضبط جهاز زرع القوقعً-(5

إلكترود و ذلك بٌن إن جهاز الزرع القوقعً ٌحتاج الى ضبط جد دقٌق و محكم لكل 

أسبوعٌن الى ستة أسابٌع بعد العملٌة،و المكلؾ بهذه المهمة هو أخصائً فً القٌاس السمع، 

فً الحصة األولى ٌتم التشؽٌل الجهاز ثم ٌقوم المختص باختٌار فردي لكل إلكترود و 

ل عن مجموعة من الحروؾ مثال "أ"ٌستطٌع أن ٌكون مسموع من طرؾ األصم إذن ومسؤ

قبل هذا  02و15إذا نبه اإللكترودٌن (a)،أما حرؾ 07و 00لكترودٌن ه اإلاك تنبٌهنكان 

صوات ألفٌقوم بحركة فً الوقت الذي ٌستقبل فٌه ا الشخصالتنشٌط آلتكون  هناك استجابة 

سٌكون أدنى ثم ٌرتفع الى أقصى فً األول  « Un bip»و الصوت المسموع على شكل 

 و استجابة الشخص. أو أكثر و ذلك عدد الكترودات دقٌقة01مستوى، و هذه الحصة تدوم 

و ضبط الجهاز ال ٌكون مرة واحدة و إنما على مراحل طوال مدة التكفل األرطفونً فعلى   

المختص اعطاء تقرٌر كامل لنتائج المحوص أثناء التكفل و عندما ٌحتاج المحوص على 

صول على مستوى جٌد من ضبط إضافً، نقوم به حبث تكون المراقبة كل شهر و عند الح

الفهم هذا ٌعنً أن الضبط فً هذه الحالة تكون المراقبة كل عام تقرٌبا فالضبط ٌتماشى مع 

التكفل األرطفونً حٌث أن التمارٌن أثناء التكفل هً التى تحدد لنا المستوى الفهم لدى 

 (DUMONT.1996الشخص.)

 أنواع أجهزة الزرع القوقعً:-(6

هً تختلؾ عن بعضها أجهزة الزرع القوقعً الواحدة تلوى األخرى ولقد ظهرت العدٌد من 

 العض فً عدد اإللكترودات من حهة و األكثر شٌوعا من جهة أخرى:
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 _ًجهاز الزرع األسترال «Specra de cochlear »: 

م و الذي 0764منذ حسب األسم القدٌم و هو األول استعماال  « Nucleurs»ٌسمى ؼالبا    

 عرؾ ببٌعات كبٌرة فً العالم ٌحتوى هذا الجهاز على إلكترود مع حزمة اهتزازٌة. 

 _ًجهاز الزرع الفرنس : «Digisonic de mxm » 

هو الجهاز عددي و هو األكثر حداثة عرض فً فرنسا وفً العدٌد من البلدان األروبٌة    

عطٌنا مجموعة كبٌرة من المعلومات.  سنوات وهو جهاز ذو إلكترود واحد حٌث ٌ 4منذ   

 ًجهاز الزرع األمرٌك    :«Claron de minimed » 

هو أٌضا جهاز عددي و هو « Sybion et Richard»اخترع هذا الجهاز من طرؾ العالم

جد قرٌب من الجهاز الفرنسً من حٌث المكونات لكنه معروض بنسبة قلٌلة فً فرنسا وهو 

 ٌعطً معلومات كاملة.لكترود حٌث إ 03ٌحتوى على 

 جهاز الزرع الهولندي  «MED_EL » 

م و له سرعة تفوق ألؾ و 0772قعً متعدد اإللكترودات استعمل سنة هو أول زرع قو

 خمسة مائة نبضة فً الثانٌة لكل قناة.

 (DUMONT.1996و هناك أٌضا جهاز زرع نمساوي و أخر ٌلجٌكً.)-
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 الفرٌق المكون لوحدة الزرع :-(7

تتم عملٌة الزرع هناك فرٌق متخصص ٌعمل بتكامل للفحص و التشخٌص وو ضع قرار لكٌ

 (MED-ELعملٌة الزرع و هذا متكون من )بإجراء 

 

 دوره         المختص         

أنؾ وأدن و طبٌب محتص فً أمراض )    
 (الحنجرة

ORL             

 
 التقٌٌم الطبً 

 مختص أو تقنً فً القٌاس السمعً 
 

 Audiologiste 

 قٌاس السمع 
 ضبط المحرك الصوتً 

 البرمجة و المتابعة 

المراقبة الطبٌة                       Les chirurigiensالجراحون      
 الجراحة

 المتابعة بعد العملٌة الجراحٌة

 المختص األرطفونً 
 

L’ orthophoniste 

 مراقبة القدلرات اللؽوٌة و الكالم 
 التربٌة و التأهٌل اللؽويإعادة 

 المتابعة المستمرة

 مربً مكون    

L’ educateur formateur 

 مراقبة المحٌط التربوي  
 طرٌق التعلم

 مختص نفسً
Psychologue 

 مراقبة المحٌط النفسً 
 التكٌٌؾ ومساعدة العائلة

 مساعد اجتماعً 

Assistante social 
 تكٌٌؾ و إدماج العائلة و العمٌل

 مساعد فرٌق الزرع 

Coordinateur de l’équipe 
d’implantion 

 مساعدة أنشطة الفرٌق
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 اإلختبارات و الفحوصات التى تسبق عملٌة الزرع القوقعً :-(6

قبل عملٌة الزرع فإن المقابلة تكون مع الولدٌن حول تقدٌم معلومات عن مبادىء الزرع و 

إعادة التربٌة األرطفونٌة عن مخاطر العملٌة و إرشادهم أن مساعدة النهائً بعد العملٌة هو 

الموسعة و المكٌفة للمساعدة على استؽالل و اشتثمار الجهاز باإلضافة الى متابعة المختص 

 اس السمعً و ذلك للتعدٌل.فً القٌ

 (Bilan Audio métriqueزانٌة السمعٌة )ٌالم.0

 Audio» تنٌجري الفحص بواسطة طبٌب مختص فً القٌاس السمعٌ

phonologiste » أوتقنً فً القٌاس«Audio logiste »  إن هذا الفحص ٌبٌن التحدٌد ،

 الممكن لدرجة الصمم للحالة، و هدا ٌكون بعد اختبارات منها:

 ( قٌاس سمعٌة صوتٌةAudiométrie tonale): 

فً هذه القٌاسات التبٌه المستعمل عبارة عن صوت سواء و سائل بسٌطة مثل صوت معلقة 

فً كأس، على ورقة استعمال ألعاب مصنوعة، جرس، طبل ، خٌل ، أدوات موسٌقٌة  

استعمال ...إلخ، هذه الوسائل تسمخ بتشخٌص  تنبؤي بوجود صمم أو عدم وجوده. أو 

 Bruit،أصوات مركبة Bruit blanc  ،الت خاصة تصدر أصواتا بٌضاءوسائل و آ

complexe أصوات نقٌة،Bruit pur ال الحر ،و ٌتم التنبٌه فً المج،بشدة و تواتر متعددة

 (Audiométrie Vocaleقٌاس سمعٌة لفظٌة )أو بواسطة ا

هً :تسمح بتقدٌم مستوى لؽة الطفل و تختبر ثالث مستوٌات و   

اإلدراك الصوتً.-0  

التعرؾ الصوتً أو الفونتٌكً . -0  

(0117فهم الرسالة الصوتٌة .)رٌاش، -1  

 ( (L’ enregistrement des potentiel évoqués auditiاختبار التنبٌه الكهربائً )
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هو اختبار جدا بسٌط، ٌجري فً بضعة دقائق بواسطة حقنة تخدر األذن أو 

حتى ٌوضع اإللكترود فً المكان المناسب.بواسطة تبنٌج جزئً وذلك   

ان اإلحساس السمعً المنال أو اٌجابٌة اإلختبار ٌقول لنا المرٌض كما أن وظٌفة العصب 

السمعً هو فً بعض الحاالت ٌقٌس النسب المئوٌة للخالٌا العصبٌة المتبقٌة و نستطٌع 

فرد ختبار اٌجابً فإن كان اال (EEGو ذلك عن طرٌق ) (PEAت )تقٌٌمها بواسطة تسجٌال

ممكن و نوعٌة النتائج المتحصل علٌها اإلعتبار الحاد و العمٌق عن طرٌق الزرع القوقعٌ

التٌارت الضرورٌة حتى نتحصل على اإلجابة السمعٌة،وقد لوحظ بأن تتوقؾ على كمٌة 

أن اؼلبٌة هذه الحاالت ٌكون فٌها اإلختبار اٌجابً لكن التأكد من ا[جابٌة اإلختبار ال ٌعنً 

العصب السمعً سلٌم،لكن معناها أنه توجد بعض األلٌاؾ العصبٌة سلٌمة أو ؼالبا ما ٌكون 

 العدد قلٌل.

أما أذا كان اإلختبار سلبً من جهة واحدة )أذن واحدة ( ٌجب أن نطبق اإلختبار على األذن 

 (CERIAZ.2000)األخرى،و ناذرا ما تكون األجوبة المعطاة الألذنٌن سلبٌة.

 :(Bilan audio Prothétiqueالسمعً )الفحص  2-

أخصائً  « AUDio Logiste » ا الفحص ٌكون بواسطة تقنً فً القٌاسهذ

، ٌجب اإلثبات، أن جمٌع فرص التجهٌز بالمعٌنات  Audio Prothésiste» التجٌهز

السمعٌة المضخمة الألصوات ال تعطً فعالٌة وأي تعوٌض مرضً، و هذه النقطة جد هامة 

 فً إطار الزرع القوقعً. 

ان تحدٌد فشل المعٌنات السمعٌة المضخمة للصوت ٌتضح فً الحالة الطفل األصم المجهز 

أشهر على األقل و لم ٌدخل عالم اإلتصال و  4طفونٌة و المستفٌد من اعادة التنربٌةاألر

 اكتساب المبادىء اللؽوٌة.

 :(Examen Otologique (ORL)حنجرة ) -أذن -فحص مختص أنؾ -1

هذا الفحص ٌهدؾ الى الكشؾ عن التهابات األذن الوسطى وفً األخٌرة وضع عالج قبل 

 (Vaneecloo.2000عملٌة الزرع )
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االلتهابات و خاصة توجٌه البحث فً اإلضطربات المصابة فً  إن هذا الفحص ٌحدد أماكن

 إطار أعراض الصمم و الصمم الوراثً. 

 :( Bilan radiologique)الفحص اإلشعاعً -2

«Imagerie par résonance magnétique »IRM-  هو المستخدم بكثرة، إنIRM 

التجوٌؾ المركزي ٌعمل بنظام وهو ضروري ألن أسباب الصمم هً التهاب السحاٌا إذا 

 وجدت إصابة معروفة فً الجهاز العصبً المركزي. 

هذا التصوٌر ٌكشؾ عن التشوهات الموجودة باألذن  Scannerوفً بعض األحٌان -

 الداخلٌة و تحدٌد التقارٌر الجراحٌة.

ألذن و ٌسمح للجراحة بالتعرؾ على نوع األذن التً ٌجب كما ٌسمح لنا بتؽرؾ على حالة ا

 .(vibrant Med_El,2009أن تزرع )

 :(Bilan médicalالفخص الطبً) -3

وهو خاص بالتأكد من الحالة الصحٌة الجٌدة العامة للعمٌل و المالئمة للتخدٌر و العملٌة 

 الجراحٌة.

 : (Test èlectrique Préopératoireالفحص الكهربائً قبل العملٌة )-4

ال ٌعمل هذا اإلختبار فً أي حالة ، خاصة فً حالة التردد والحٌرة من جانب الزرع . ٌقدر 

ضمان بقاء كفاءة األعصاب العصبٌة السمعٌة هذا اإلختبار عمل العصب السمعً ألنه ٌجب 

ث الدماغ ، ٌعمل هذا اإلختبارثحقادرة على ارسال المعلومات المقدمة من القوقعة الى 

 .خدٌر عام بالنسبة للطفل وتخدٌر جزئً بالنسبة للراشد وبقاء ٌوم فً المستشفى ضروريت

(Vaneecloo 2000) 

 :(Bilan d’ équilibre)فحص التوزان-5

فحص التوزان ٌسمح لنا بالكشؾ عن وجود أي اصابة على مستوى الجهة الخلفٌة الألذن 

الداخلٌة و الدهلٌز المسؤول عن التوزان، وٌتم هدا األخٌر عن طرٌق وضع كمٌة من الماء 
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فً األذن لفخص وظٌفة الدهلٌز و هذا الفحص ٌسمح باختٌار األذن التى تجري لها العملٌة 

 .(Dumout.1996وزان التى قد تظهر عند عملٌة الزرع )ومعرفة اضطربات الت

 :(Bilan Orthophonique)الفحص األرطوفونً-6

الفحص األرطوفونً ٌقدر قدرت اإلدراك السمعً، اإلتصال و تحدٌد مستوى لؽة الطفل، كا 

ٌساهم كذلك فً وضع مشروع متماسك مع العائلة والفرٌق المتخصص فً إعادة 

 (VIBRANT MED-EL .2009التربٌة.)

 و ٌهدؾ هذا الفحص قبل عملٌة الزرع القوقعً إلى :       

 تحلٌل األسالٌب و الطرق اإلتصالٌة.                                                                  -        

دراسة األسالٌب التعوٌضٌة.-          

  تقٌٌم اللؽة الشفوٌة و تحلٌل الصوت.-

 (HOPITAL ST-ANTOINE.SAHOPITAL)مراقبة ؼٌاب أو اإلستعمال السمعً .-     

 :(Bilan psychologique)الفحص النفسً -7

المقابلة النفسٌة مع الوالدٌن و تقٌٌم نمو الطفل الذي ٌسمع بضمان وعً ودافعٌة العائلة 

أمر ضروري إلتمام الالزمة،الطفل و العائلة بحاجة الى تواصل مع المختص النفسانً وهو 

 (VIBRANT MED.EL.2009)الفحوصات أو الحوار فً سٌاق عملٌة الزرع.

 حاالت خاصة:

إن تقرٌر الزرع القوقعً ٌصعب فً وجود بعض الوضعٌات أو المشاكل و المتمثلة فٌما 

 ٌلى:

  :تعظم القوقعةOssification Cochlé 

ً حالة التهابات الى عظم، ف تعظم القوقعة نعنً به تحول النسٌج العضلً أو الؽضروفً

صمم ٌستطٌع أن ٌحدث فجأة فً ال  « La ménengite bactérienne»السحاٌا البكتٌري 
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مكان التعظم مبدئٌا، و هذا فً السنتٌن التى تلى مباشرة التهاب السحاٌا وفً هذه الحالة 

 عاجل قبل حدوث التعظم الكامل للقوقعة.

 تشوهات األذن(Mal formation d’oreille): 

 والشلل الوجهً الصدمً« La méningite » من الحالت الخطٌرة الحمى، التهاب السحاٌا

« La paralysie faciale traumatique ». 

و التحضٌر الجٌد للتدخل ٌسمح بالحد من المخاطر و اعطاء   Scannerان القٌام بالتصوٌر 

 نتائج أرطفونٌة هذه األخٌرة التى تصنع التارٌخ السمعً.

  اإلعاقات المصاحبة للصمم(Handicap associé): 

ل تظهر علٌهم بعض اإلعاقات المصاحبة مثل بعض المشاكل البصرٌة أو بعض األطفا

 Le retard »التخلؾ الذهنً «  Les problémes visuelles ou moteurs»الحركٌة 

mentale ».واإلضطرباتالنفسو مرضٌة « Les troubles psychopathologique »  

وٌبقى على الفرٌق المختص تقدٌم حدود نتائج عملٌة الزرع للعائلة و كذا ضمان وجود 

 Vibrant).متابعة خاصة تكون منظمة من طرؾ فرٌق خاص بإعادة التربٌة

MED.2009). 

 الحاالت التى ال ٌتم فٌها الزرع القوقعً :-

 .السمع الجٌد -

لفترة طوٌلة جدا. صمم عمٌق -  

القوقعة لٌست السبب الرئٌسً فً الصمم. -  

 نسبة نجاح العملٌة ضعٌفة . -

 وجود مشاكل طبٌة. -

محاوالت سابقة فاشلة من طرؾ العمٌل . -  

مساعدات ؼٌر كافٌة من طرؾ العائلة و المحٌط. -  
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 الحاالت التً ٌمكنها اإلستفادة من الزرع : -

د أو عمٌق ألذن البالؽٌن المصابٌن بالصمم الحسً العصبً حاٌستفٌد منه األطفال و 

 واحدة أو األذنٌن

 ٌفضل الزرع لألعمار الصؽٌرة إلن السمع الجٌد مهم جدا لتطوٌر اللؽة.

األطفال األكبر سنا والبالؽٌن الذٌن تلقو تدرٌبا على النطق تحصلوا على أكبر استفادة من 

 (MED- EL)فوائد الزرع. الزرع.طوال مدة الصمم العمٌق تقلل من

 اختبار األذن المناسبة للزرع:-

 تأخد بعٌن االعتبار عند اختبار األذن األذناألسب  للزرع.هناك عدة عوامل

ٌتم تفضٌل األذن التى تخلو من تشوهات وٌتم الكشؾ عنها باجراء األشعة المحورٌة *

 لألذن.

 النتائج وتكون أقل خطورة.ٌتم اختبار األذن التى من المتنوقع أن تعطً أفضل *

 توازن الجسم و تجنب زراعة األذن التى ٌعتمد علٌها المرٌض فً توازنه.*

المثال زراعة األذن التى أصٌبت مؤخر و األقوى سمعا تعطً  فعلى سبٌلرؼبة المرٌض *

ة منه و نتائج أفضل، لكن الكثٌر من المرضى ٌرفض زراعة هذه األذن كونها قرٌب

ٌفقدها عند الزرع،هذه الرؼبة عند المرٌض ال ٌمكن تجاهلها  و ٌخاؾ أنٌستخدمها للسمع 

اذا أصر علٌها و ٌتم تقدٌمها على النتائج 

 (http://faculty.ksu.edu.sa/drhagr).األفضل

 :الجراحٌة العملٌة -(9
 

 : آخر بفحص القٌام ذلك قبل ٌجب العملٌة تارٌخ وتحدٌد القوقعً الزرع تقرٌرعملٌة عند

. “ Prise de sang” – التحالٌل بعض. 

 التخدٌر عملٌة ضد مضاعفات وجود عدم من للتأكد التخدٌر عملٌة قبل فحص – “

Contre 
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.indication à l’anesthésie 

 jahgniopm h)  استعمال ٌومٌة بصفة العمٌل من ٌطلب أٌام بثالثة العملٌة قبل -

ehinahpopl.)انمستشفى إنى اندخول أجم مه طبيت  وصفت عهى وانحصول. 

 المدة طول انوانديه أحد مع انمستشفى في يمكثون( انصغار األطفال)مبكرة سه في األطفال -

 .العملٌة قبل ساعات 6 صٌام العمٌل على للمكوث،وٌجب المحددة

  «Chirurgie Otologique »األذن أمراض فً مختص جراح قبل من تتم العملٌة -

 3 من المستشفى فً والمكوث ساعات 3 حوالً لمدة ٌكون التدخل عام،هذا تحت تخدٌر

 .أٌام 5 حتى

(VANEECLOO ,2000) 

 من طبقة برفع الجراح الجلد،وٌقوم بشق والقٌام األذن خلؾ الشعرالموجود أوالحلق ٌتم

 الناتئة العظمة ثقب طرٌقة وتستعمل ،وتستخدم  األذن خلؾ الناتئ العظم عن للكشؾ الجلد

 .األذن قوقعة إلى للدخول كعالمة الوجهً العصب واستخدام تحدٌد خالل من األذن خلؾ

 األذن طبلة إلى ببطء المجموعة هذه دفع ٌتم، M/House3و pujelunلجهازي وبالنسبة

 البد ملؾ،لذا على ٌحتويClarion  جهاز ألن ونظًرا .الشوكة تشبه خاصة أداة باستخدام

 .الؽرض لهذا ابتكرت خاصة أداة،إدخال استخدام  خالل من ذلك وٌتم .إدخاله عند فرده من

 قوقعة من الٌخرج حتى خاصة بمواد الكهربائً الجهاز ربط ٌتم الحاالت، معظم وفً

 على ٌحتوي وهوالجزءالذي)باإلرسال الجهازالخاص من الخارجً الجزء وٌوضع.األذن

 ٌثبت دعامة وضع و تهذٌبها بعد الصدؼٌة العظمة على(الجهازوالمؽناطٌس إلكترونٌات

 .المستقبل علٌها

 تستخدم والتً الجراحة الخٌوط منها لتخرج العظمة فً الصؽٌرة الشقوق بعض حفر ٌتم

  .الجراحة انتهاء بعد الٌتحرك حتى المستقبل لتثبٌت

 عضالت باستخدام مكانه فً الجهاز ٌثبت الصؽار،بل األطفال مع الدعامة التستخدم

 خٌوط باستخدام الجلد فلقة الجراح وٌؽلق .الجهاز بتؽلٌؾ لتقوم ربطها ٌتم ،التً الجمجمة

 الجرح على كبٌرة ضاؼطة ضمادة وضع ٌتم الحاالت كل الجلد،وفً تحت تذوب جراحة
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 تطعٌمات وٌعطً أٌام 10 لمدة المستشفى فً المرٌض وٌبقى االنتفاخ، أو الورم من للحد

 (.سنة بدون – عٌسى عبده نبوي أحمد) اإللتهابات من للوقاٌة

 اإلضطربات و األمراض المتوقعة بعد عملٌة الزرع القوقعً : -(11

تتم العملٌة الجراحٌة تحت تبنٌج كلً أو جزئً لذلك على الشخص أن ٌبقى فً المستشفى و 

 هكذا لكً ٌكون تحت المراقبة فً حالة ظهور أعراض أعراض أو أضطرابات نجد منها :

 .المشاكل البسٌطة :1

اإللتهابات، تعقدات،اضطربات فً الذوق حٌث أن هذه األعلراض جد عادٌة و ظهور بعض 

 سرعان ما تزول.

 .المشاكل المعقدة:2

 :اإللتهاباتالسائً البكتٌري 

م نشرت مصحة كندا إعالن للمستشفٌات تحت عنوان "ملتقً الزرع 0110جولٌة  07فً 

الة على األقل مصابة ح 71سحائً" حٌث سجلت بامكانهم التعرض الى التهاب  القوقعً

 41شهر حتى 00بالتهاب سحائً بكتري شخصت فً العالم عند األطفال و البالؽٌن من 

موتى، و المدة الزمنٌة الفاصلة بٌن الزرع و ظهور اإللتهاب  7سنة،وقد خلفت هذه العملٌة 

  أشهر، و النائج المتحصل علٌها عن طرٌق السائل 3الى  2السحائً تترواح بٌن 

« Cephalo rachidien »إلحدى عشرة حالة سبعة منهم أصٌبوا بــــPneunococcus  و

ائً تراوحت بٌن أربعة و عشرٌن حالس و مدة ظهور أعراض اإللتهاب diplococciأربعة 

 ساعة و خمسة سنوات بعد عملٌة الزرع القوقعً .

 ائً البكتٌري :حالس أعراض اإللتهاب 

من أعراض االلتهاب السحاٌا البكتٌري عند هؤالء عند حدٌثً الوالدة و األطفال الصؽار 

 األشخاص، الحمى، الخمول و فقدان الشهٌة.

عند أطفال أكبر ٌنا و البالؽٌن آالم الرأس و التقٌؤ.-  
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فوائد الزرع القوقعً: -(11  

 زرع القوقعة ٌوفر عدة فوائد من سمع الكالم،الموسٌقى، أصوات المحٌط .....إلخ.

أصوات المحٌط:-1  

النسبة الكبٌرة من المستفدٌن من الزرع القوقعً ٌسمعون األصوات المحٌطة بهم جٌدا، و 

األصوات المهمة مثل هذا ما ٌسمح لهم بالبقاء على اإلتصال بالمحٌط عن طرٌق إدراك 

.(حركة المرور ، انذارات)  

فهم الكالم:-0  

ٌسمعون الكالم بعض الوقت قبل أن ٌبدؤنا بفهم األصوات الجدٌدة معظم زارعً القوقعة 

خاصة عند األطفال ، ٌفضل برنامج عالجً فعال هم الكالم  ٌكتسب تدرٌجٌا و كثٌرا من 

الشفهٌة و ضعٌات سمع ؼالب األحٌان الى فهم الكالم بدون القراءة المستفدٌن ٌصلون فً 

 صعبة.

 

النطق:-3  

سماع كالم األخرٌن و كذلك أصواتهم الخاصة ٌسمع لمستعملً الزرع القوقعً بتكٌؾ 

النطقٌة مما ٌفتح لهم أفاق اجتماعٌة جدٌدة فً الحٌاة العملٌة و الدراسٌة.قدراتهم   

المهاتفة:-4  

عدد كبٌر من مستخدمً جهاز الزرع القوقعٌٌستطعٌون فهم الكالم دون القراءة على الشفاه 

 .MED.EL)ثة بالهاتؾ النقال.)وأخد محاد
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 :خالصة الفــــــصل 

 وتقدٌم تكفل كٌفٌة حول الؽموض لنا ٌتضح الفصل هذا فً مسبقا عرضه تم ما خالل  من

 القوقعً الزرع أهمٌة بمدى معرفتنا خالل من وذلك المجتمع من الشرٌحة لهذه تٌجٌةرااست

 فً التفصٌل تم ولقد السمعً الحسً العالم واستكشاؾ كرااستد افرصة إتاحته ومدى

 أنهذا القول ٌمكن ،وعلٌه القوقعً الزرع من المستفٌدة الفئة هً ومن الجهاز مكونات

 بناء تم المنطلق هذا ومن . السمع طرٌق  عن التواصل من فضاء خلق قادرعلى االكتشاؾ

 الحامل االصم الطفل عند السمعًاإلدراك السمعً  موضوع تناولت التً الحالٌة ستناراد

 مجرٌات لمعرفة الالحق الفصل فً الموضوع اكثرفً التفصٌل ٌتم ؾسو .القوقعً للزرع

 .البحث
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 تمهيد

 للزرع الحامل األصم الطفل عند ، السمعً كرا اإلد ترامها إل الفصل هذا فً ناتطرق

 بمفهوم بتعرٌف اإلدراك السمعً ثم  بدءا السمعً التمٌٌز مهارة إلى تطرقنا أوال ، القوقعً

 أبعادها،خصائصها، ، مفهومها : السمعٌة الذاكرة إلى وصوال ، األبعاد ،ثم السمعً التمٌٌز

 ... الجانب هذا تمس التً باترا االضط

 :  اإلدراك السمعيتعريف -(1

تتعدد تعرٌفات اإلدراك السمعً ومن بٌن هذه التعرٌفات  وما أوردة ' فتحً ٌونس 'حٌث 

من عملٌة اإلتصال الشفوي فً اللغة، و  اوضح أن اإلدراك السمعً بعنً الجانب اإلستقبالً

 التً تتضمن اإلهتمام و اإلنصاف و اإلنتباه لما ٌستقبل اإلنسان من مثٌرات صوتٌة مختلفة.

( ٌبرز أهمٌة اإلدراك السمعً على أن حاسة 0991أما 'عبد الحلٌم محمود و أخرٌن ')

مع البٌئة المحٌطة  السمع هً أهم الحواس التى تساعد اإلنسان على التكٌف و التوافق

 به،ومن خالل حاسة السمع ٌستطٌع الفرد أن ٌقهم حدٌث اآلخرٌن .

و ٌتفاعل معهم،وأن ٌتعلم و ٌتثقف و ٌنقل أنواع المعرفة المختلفة،ومن خالل حاسة السمع 

كذلك ٌستطٌع الفرد أن ٌحدد أماكن األشٌاء و موضعها منه سواء من حٌث قربها ة بغدها 

جهتها منه سواء كانت جهة الٌمٌن أو الٌسار أولألمام أو الخلف، وكما عنه، او من حٌث و 

ٌستطٌع اإلنسان من خالل حاسة السمع أن ٌمٌز بٌن األصوات المختلفة،و ٌحمً نفسه من 

نات المترسة و الزواحف.امصادرها الضارة مثل الحٌو  

القدرة التى تعتمد ( فٌقدم تعرٌف الالدراك السمعً على أنه ذلك 0991اما 'فؤاد ابو حطب )

فً جوهرها على خصائص المثٌر السمعً مستوى اإلحساس ، او المنبه السمعً فً 

المستوى اإلنتباه مستقلة عن معرفة الفرد للبنٌة اللغوٌة  و على ذلك فالقدرة على فهم الكالم 

 المنطوق مثال ٌمكن اعتبرها نوع من قدرات اإلدراك السمعً اذا تضمنت المهام تحرٌفا أو

تشوٌها بحٌث تتداخل مع الفهم المعتاد بالكالم و الذي ٌعتمد على معرفة باللغة بصفة 

  أساسٌة،وعلى القدرة السمعٌة بصفة سنوٌة .
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( على أن حاسة السمع أهم لألنسان من حاسة 1110فً حٌن ٌؤكد السٌد على و فائقه بدر)

الفرد األصم فانه ٌعتبر  البصر ، ألن الفرد األعمى ٌعتبر معزوال عن عالم األشٌاء،أما

معزوال عن عالم البشر ومن الخصائص العامة التى جعلت السمع أهم الالنسان من البصر 

من حٌث التكٌف مع البٌئة المحٌطة ، هً أن الفرد ٌستطٌع أن ٌرى األشٌاء التى توجد فً 

أبعد مجاله البصري فقط،و لكن ٌستطٌع سماع األصوات التى تقع خارج مجاله البصري اى 

من نطاق رؤٌته، و سوف ٌتمدد بحدود جدران الغرفة، ومع ذلك ٌستطٌع سماع أصوات 

السٌارات و الضوضاء المنبعثة من الشارغ القرٌب من الغرفة التى ٌجلس فٌها،بالرغم من 

( 110عدم رؤٌة مصادر هذه األصوات.)د.سلٌمان عبد الواحد ٌوسف إبراهٌم ص  

 : السمعي التميز مفهوم -(2

 على القدرة وهو . واتجاهه الصوت مركز على الوعً وهو ، الصوتً مصدر تحدٌد ٌعنً

 من وغٌرها اللغوٌة األصوات بٌن والتمٌٌز انخفاضه أو وارتفاعه الصوت شدة تمٌٌز

 ) الفونٌمات ( األساسٌة األصوات بٌن التمٌٌز على أٌضا   القدرة هذه وتشتمل ، األصوات

 . المختلفة و المتشابهة الكلمات وبٌن

 هذه وتعتبر . معٌنة شدة ودرجة معٌنة نغمة ذي كالم إنتاج إعادة أو التمٌٌز بها وٌقصد

 مقارنة ءراإج من تمكننا وهً والمتشابهة المختلفة األصوات بٌن للتمٌٌز ضرورٌة المهارة

 معٌنة لفترة الذاكرة فً األصوات بهذه االحتفاظ من البد ولذلك والكلمات، األصوات بٌن

 به الشبٌهة األصوات من غٌره عن الصوت تمٌٌز و . المقارنة ءراإلج استرجاعها أجل من

 إلٌه وٌشار المناسب غٌر السمعً المثٌر من المناسب السمعً المثٌر اختٌار عملٌة هو و .

 (    21a.1ssu .. 80p2.p) السمعٌة الخلفٌة  ةالصور تمٌٌز أنه على أحٌانا  

 المفاهٌم تكوٌن معٌنة،و كلمة لتشكٌل بعضا   بعضها مع أصوات تجمٌع على القدرة وهو 

 األصوات تتابع وتمٌٌز والمختلفة المتشابهة األصوات أنماط تمٌٌز على اولقدرة الصوتٌة

 . الصوتٌة األنماط علىرأ تط التً الصوتٌة تراوالتغٌ الساكنة

 ٌعد وهو وتفسٌره، ٌسمع ما على التعرف على القدرة بأنه السمعً التمٌٌز تعرٌف ٌمكن كما
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 أن إلى المجال فهذا كمٌةراالت والبحوث ساترا الد وتشٌر للتعلم، هاما   كٌا  را إد وسٌطا  

 كٌةرا إد سمعٌة صعوبات من األصل فً ٌعانون ءةراالق صعوبات ذوي من العدٌد

 . الفونولوجٌة والصعوبات اللغوٌة الصعوبات إلى باإلضافة

 بشكل نظمت التً المؤقتة تراالمثٌ نماذج مع للتعامل مخصص نظام " أنه ٌعرف و

 ٌجب كما السمعً الحسً بالشكل الشفوي الرمزي النظام ٌرتبط فٌه الذي الحد إلى متسلسل

 ."متتالً تجهٌز نظام أنه على ٌوصف أن

 

 : السمعي التمييز ابعاد-(3

 الذٌن الطلبة زت ا مً أهم من األساسٌة اللغوٌة األصوات بٌن التمٌٌز على القدرة عدم 

 . ءةراالق فً سمعٌة مشكالت من ٌعانون

 مشاكل من ٌعانون الذٌن فاألطفال. الكلمات بٌن واالختالف التشابه تمٌٌز على القدرة عدم

 من مجموعة بٌن من مثال   السٌن بحرف تبدأ التً الكلمة تمٌٌز ٌستطٌعون ال قد سمعٌة

 (.211ص  2991فهران )دردٌان . مسامعهم علىرأ تق التً الكلمات

 ال الطلبة هؤالء بانه ٌرى  (Wepman , 1973)  سةرا  د ذلك إلى وباإلضافة 

 واحد صوت فً بعضا   بعضها عن تختلف التً المتشابهة الكلمات بٌن التمٌٌز ٌستطٌعون

 هذه قٌاس على تركز السمعٌة ترا االختبا معظم فإن لذلك . ) الم ، قام ، نام ( مثل فقط

 (.211ص  2991)دردٌان فهران .القدرة

 التمٌٌز مهارة أن Spache and Spache, 1986 ) ساترا الد إحدى وترى  

 على الفونولوجٌة الداللة فً درست التً ترا المها من غٌرها من أفضل كانت السمعً

 اكدة ، المكثف االرطوفونً التكفل ،وبعد القوقعً الزرع ،بعد عمٌق صمم من ٌعانون تلمٌذ

  2991)دردٌان فهران السمعً التمٌٌز اختبار فً األول الصف تالمٌذ نجاح على ستهرا د

 (.211ص

 :السمعي التميز صعوبات -(4

 بٌن التمٌٌز على القدرة عدم ،من ) السمعٌة باترااالضط وا ذو ( الطلبة هؤالء ٌعانً  

 هذه بٌن السمعً التشابه تحدٌد على قدرة ٌتطلب ذلك ألن المتشابهة النغمة ذات الكلمات
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 المدرسة سنوات فً تقٌٌمها ٌمكن ترا مها عدة من واحدة القدرة هذه وتعتبر . الكلمات

 . األولى

 أو الحٌوانات أصوات بٌن أو والمنخفضة العالٌة األصوات بٌن التمٌٌز فً صعوبة  

 ص ( مثل بعضا   بعضها عن اللغوٌة األصوات تمٌٌز فً مشكلة سٌواجه ترا السٌا أصوات

 من ئٌةراق مشكالت من تحدثه وما السمعٌة باترااالضط وتختلف . )ش – س – ض –

  (321،ص 3991 ن،رافه دردٌان( . .آلخر طالب

 طلبة ٌواجه بٌنما ) س ، ت ، ب ( معٌنة أصوات تمٌٌز فً صعوبة بعضالطلبة ٌواجه فقد  

 . كلمة كل فً األخٌر أو األول الصوت تمٌٌز مشكلة آخرون

 . ءةراالق فً صعوبات سمعٌة مشكالت من ٌعانون الذٌن األطفال ٌواجه أن المحتمل ومن  

 الصعوبة أو والمشكلة حدته، أو بالسمع تتعلق مشكالت و صعوبات لدٌهم األطفال وهؤالء

 ٌتم السمعً كرا اإلد ترا قد نمو أن وبسبب لسمعً،ز االتمٌٌ فً تتمثل لدٌهم األساسٌة

 األطفال جمٌع أن ٌفترضون المدرسٌن من العدٌد فإن المبكرة، الطفولة مرحلة خالل عادة

 ٌعانون الذٌن لألطفال الفعلً الواقع ٌؤٌده ال خاطئ ضراافت وهو ت،را المها هذه ٌكتسبون

 السمعً التمٌز ترابمها تتعلق جلها  مشكالت لدٌهم السمعً كرا اإلد برا اضط من

  (321،ص 3991 ن،رافه دردٌان( .السمعٌة والذاكرة

 

 : الحروف منطوق أو نطق كرا إد- 4-1

 الكلمات أن كرا إد أو معرفة طرٌق عن الصحٌحة رءة ا الق لتعلم ضرورٌة قدرة وهً 

 لها، ءتهقرا  عند الفرد عن تصدر التً األصوات خالل من تشكل أو تتكون نسمعها التً

 بثالثة نطقها ٌمكن فصل كلمة فمثال   النطق، كرا إد أو بالنطق الوعً المهارة هذه وتسمى

ن، كلمة تماما   مختلفا   معنى ٌعكس منها كل مختلفة تشكٌالت أو أسالٌب ٌْ ٌّن، د  الذي والطفل د

 فهمها، علٌه ٌصعب ثم ومن معناها، ٌفقد لها ءتهراق عند للكلمات الصحٌح النطق إلى ٌفتقر

 . ءةراالق على والقدرة ئًراالق الفهم لدٌه وٌنحصر والمعرفٌة، اللغوٌة حصٌلته فتتضاءل

 كرا اإلد إلى ٌفتقرون ءةرا الق فً عجز أو باترااضط أو صعوبات لدٌهم الذٌن واألطفال

 حٌث البعض، بعضها مع اللغوٌة المفردات وضع بكٌفٌة أو اللغوٌة، كٌبرابالت الوعً أو



 اإلدراك السمعي                                                                                                                   الفصل الرابع   
 

 
52 

 لما وفقا   عندها الوقوف أو فصلها، أو المفردات تجمٌع بٌن التمٌٌز على قادرٌن غٌر ٌكونون

 نطقها ٌتعٌن التً األصوات هً وما ءة،راالق موضوع النص فً الكامن المعنى ٌقتضٌه

 .ءةقراال موضوع النص فً المقصودة المفردات أو الكلمات معانً إلى وصوال  

 المهم ومن المدرسة، قبل ما سنوات خالل به الوعً أو النطق كرا إد ترا قد تتشكل و

 المكثفة التدرٌبات وتقدٌم رءة، ا الق على األطفال حمل قبل تراالقد هذه تقوٌم للغاٌة

 .فٌها صعوبات ٌبدون الذٌن أو ت،را القد هذه إلى ٌفتقرون الذٌن لألطفال والمالئمة

 أسالٌب خالل من ترا المها لهذه األطفال اكتساب إمكانٌة إلى والبحوث ساترا الد وتشٌر

 إٌجابٌة تراتأثٌ لها التدرٌسٌة األسالٌب هذه وأن لدٌهم، تنمٌتها ٌمكن كما معٌنة، تدرٌسٌة

 3991 ن،رافه دردٌان( . .األطفال لدى نٌةرااالنق وتدعٌم نً،رآالق التحصٌل على

  (321،ص

 التضاؤل عن فضال   األسالٌب، هذه مثل على التأكٌد إلى مدارسنا فً نفتقر أننا الواقع و

 النهائً الناتج على خطٌرة تربوٌة آثار ٌفرز الذي األمر بها، االهتمام فً الملموس

 :التالً النحو على التعلٌمٌة للمنظومة

 اللغوٌة مفرداتهم حجم تضاؤل ثم ومن ، األطفال لدى رئً ا الق الفهم وضعف انحسار -2

 عجزهم إلى ٌؤدي

 ذلك عن وٌنتج والدالالت، المعانً واعطائها ٌستقبلونها، التً ت ا رالمثٌ وتفسٌر تأوٌل عن

 ربات ا اضط

 .كٌة ا رإد صعوبات أو

 .األطفال هؤالء عجز بسبب نحوها، سالبة اتجاهات وتكوٌن ءة، ا رللق المٌل انحسار -  1

 اإلجابة على القدرة وعدم الكالم فهم فً ةصعوب -  1

 :السمعي التجهيز باترا اضط -4-2

 ربات ا اضط ) ASHA,1997 ( السمع – اللغة -للتحدث األمرٌكٌة الجمعٌة وتعرف

 المظاهر من أكثر أو واحدة فً رب ا اضط أو قصور أو ضعف بأنه السمعً التجهٌز

 ( Carbonnel,1994,P166 ) :التالٌة
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 .األصوات مخارج  -أ

 .السمعً التمٌٌز -ب

 .الموقفٌة أو المؤقتة السمعٌة المظاهر أو الخصائص على التعرف -ج

 .السمعً األداء ضعف أو انخفاض -ح

 .السمعٌة ترا اإلشا تشتت مع السمعً األداء ضعف أو انخفاض -د

 :ٌلً ما السمعً للتجهٌز األساسٌة المتطلبات ومن

 السمعً االنتباه. 

 السمعٌة الذاكرة. 

 الدافعٌة من مناسب مستوى. 

 بصور مصحوبة كانت إذا إال القصة إلى ٌستمع ال. 

 لًزااالنع اللعب وٌفضل اللفظٌة، األلعاب ٌحب ال. 

( Carbonnel,1994,P166 ) 

  Auditory Sequencing :السمعي التسلسل أو التتابع صعوبات -(5

Disabilities 

 ذات نتٌجة إلى نهاٌتها فً تؤدى رت ا مثً لمجموعة المنطقً الترتٌب ٌعنً التسلسل إن

 فً الكلمات ترتٌب ٌستطٌع ال حٌث الطفل ٌعانٌه ما وهذا مفٌدة، جملة كلمات كترتٌب معنى

 ال فهو وكذلك متكاملة صورة تعطى بحٌث صورة ءجزاأ ترتٌب أو منطقً بشكل الجمل

 .تسلسل دون ولكن ٌنجزها قد متسلسلة أوامر لثالثة االستجابة ٌستطٌع

 ترتٌب تذكر على القدرة السمعً التسلسل أو بالتعاقب المقصود أن إلى "دٌفٌلٌر" وأشار

 ترتٌب ذلك أمثلة ومن المتتابعة، تراالفق من قائمة فً ت ا رالفق تسلسل أو تعاقب أو

       سور أو المٌالدٌة السنة أو الهجرٌة، السنة شهور أو األعداد، أو األبجدٌة، الحروف

 التسلسل أو التعاقب خالل من واكتسابها تعلمها ٌتم األمثلة هذه كل و .الكرٌم نرآالق

 .السمعً

 لدي السمعً التسلسل أو التعاقب خاصٌة على أجرٌت التً والبحوث ساترا الد وتشٌر

 ما وترتٌب تنظٌم ٌستطٌعون ال األطفال هؤالء أن األطفال، من التعلم صعوبات ذوي
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  السمعٌة تراالمثٌ تتبع فً صعوبات من ٌعانون األطفال هؤالء أي أنهم كما ٌسمعون،

 .المكانٌة والبصرٌة

 . والتهجً ، والكتابة ، ءةراوالق ، الحسابٌة العملٌات تعلم فً صعوبات ذلك على وٌترتب

 . الحركٌة ترا المها اكتساب صعوبة إلى باإلضافة

 

 خطوات اإلدراك السمعي : -(6

، لها أهمٌة كبٌرة فً العملٌة  حالة تٌقظ تحدث عند وقوع المؤثرالصوتًاإلنتباه: -6-1

اإلدراكٌة حٌث تدفع اإلنسان إلى التركٌز على المؤثر حتى ٌستطٌع أن ٌتفادى المؤثرات 

 ذات الخطورة على حٌاته.

غالبا ما تنمو هذه القدرة بشكل مبكر جدا من حٌاة الطفل.  تحديد موقع الصوت: -6-2

تفاف نحو وضوح المؤشر الصوتً و فاألطفال فً سن الستة أشهر مثال قادرون على اإلل

 التعرف علٌه بسرعة كبٌرة لتالشً أي خطر.

لكل مؤثر صوتً خصائص معٌنة تضفً علٌه سمة من  تحليل المؤثرالصوتي: -6-3

السمات المتنوعة التً من الممكن أن ٌتعرف علٌها الدماغ خاصة إذا توفرت للدماغ سبل 

الوجه التعبٌري اللغوي األول بالنسبة اإلطالع على هذا المؤثر الصوتً. و حٌث أن 

لإلنسان هو النطق. وكون النطق عبارة عن رموز لفظٌة صوتٌة ، لهذا ٌعتمد الدماغ على  

جهاز القوقعة فً األذن الداخلٌة على تحلٌل مكونات الصوت من ذبذبات مختلفة حتى ٌتم 

 .( 21، 21،ص 2999921.) أ.مصطفى نوري القمش.للعقل اإلنسانً فهمهما و معرفتها

وتتكون عادة المؤثرات الصوتٌة من ذبذبات مختلفة التردد مندمجة مع بعضها البعض فً 

تالحم منتظم كالصوت الموسٌقى مثال أو تالحم غٌر منتظم كاصوات التً ٌطلق علٌها إسم 

الضجٌج . و األصوات المنتظمة هً األصوات التً ٌتعاقب تكرار موجاتها بنفس 

لذبذبة األساسٌة . وتتباٌن األصوات فٌما بٌنها بحسب النوعٌات الطبٌعٌة الخصائص األولٌة ل

بذبات التً ٌصدرها عند اإلهتزاز فً الثانٌة و كثافة للجسم المهتز و عدد الذمن كتلة 

الواحدة. و كلما كثر عدد الذبذبات الواحدة كلما إنخفضت أو غلظت طبقة الصوت. فمن 
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هل لإلنسان التعرف على الصوت اللغوي خاصة خالل التعرف على مكونات الصوت ٌس

 ألن كل صوت من أصوات اللغة ٌتكون من عدة ذبذبات متالحمة.

عملٌة عقلٌة ٌتجانس فٌها العقل بٌن المعلومات الواردة إلى المراكز الدماغٌة : التمييز-6-4

 لتحدٌد صفاتها عن طرٌق مطابقتها بما هو محفوظ لدى الفرد من معلومات فً ذاكرته.

هنا ٌتم التعرف على عناصر الكالم من خالل البحث عنها و مطابقتها بما التعرف:-6-5

 21،ص 2999921ٌسمى قاموس الكلمات فً الدماغ المخزونة.) أ.مصطفى نوري القمش.

،21 ) 

  عناصر اإلدراك السمعي : -(7

حتى تتم عملٌة اإلدراك السمعً آلبد من توافر ثالثة عناصر رئٌسٌة أساسٌة، وهً المنبه  

السمعً الصوت ،والجهاز السمعً الذي ٌستقبل التنبٌهات السمعٌة من البٌئة المحٌطة و 

بتنقلها عبر العصب السمعً، و المراكز السمعٌة بالمخ التى تتم فٌها معالجة المعلومات 

كها . السمعٌة و إدرا  

(العوامل التً تؤثر فً اإلدراك السمعً و هً :0991و ٌذكر' فؤاد ابو حطب' )  

(معرفة وحدات األشكال السمعٌة أو سرعة اإلغالق السمعً .0  

(معرفة منطوفات األشكال السمعٌة او التكامل السمعً .1  

خاصة فً أصوات الكالم،و خاصة فً حالة الحجب  (مقاومة التشوٌه فً المثٌر السمعً،و2

 السمعً للمثٌرات المقحمة.

(عوامل التمٌز السمعً للدرجة الصوتٌة.3  

 ي ٌسمى بالذاكرة الموسقٌة.األشكال السمعٌة، وهو العامل الذ (ذاكرة منظومات4

( 111.)د.سلٌمان عبد الواحد ٌوسف إبراهٌم ص  
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 . مهارات اإلدراك السمعي :(8

 تشتمل مهارات اإلدراك السمعً على النقاط التالٌة :و 

ٌعرف إدراك النطق على انه قدرة ضرورٌة لتعلم القراءة  إدراك النطق : - 1 -8

الصحٌحة عن طرٌق إدراك أن الكلمات التً تسمعها لتكون أو تشكل من خالل 

صعوبة  األصوات التً تصدر عن الفرد عند قراءته لها ، فاألطفال الذٌن ٌعانون من

اإلدراك السمعً ٌفتقرون للنطق الصحٌح للكلمات و بالتالً ٌفقدون معناها و من ثم 

 ( . 1ss2ٌصعب علٌهم فهمها فتتضاءل حصٌلتهم اللغوٌة  ) سامً محمد ملحم ، 

هو القدرة على التعرف على الفروق بٌن الوحدات  التمييز السمعي : - 2 –8

و المختلفة فً أصواتها ، فاألطفال ٌجٌدون الصوتٌة و تشخٌص الكلمات المتماثلة أ

صعوبات فً التمٌٌز بٌن الكلمات أو األصوات المتشابهة فمثال قد ٌجد صعوبة فً 

التفرٌق بٌن كلمتً " صبح و سبح "  " قلب و كلب " و مثال ٌصدر االرطفونً 

أصوات بنغمات عالٌة و منخفضة و ٌطلب من الطفل التمٌٌز بٌن هذه األصوات 

 ( . 1ssuة و المنخفضة أو الغلٌظة و الحادة ) قحطان احمد الظاهر ، العالٌ

تشٌر القدرة السمعٌة إلى تخزٌن و استرجاع ما نسمعه  الذاكرة السمعية : - 3 –8

من مثٌرات أو معلومات الذاكرة السمعٌة تمثل القدرة على تذكر الترتٌب الذي ترد 

ر السنة أو الحروف الهجائٌة مرتبة به فعالٌة معنٌة ، كتذكر أٌام األسبوع أو شهو

 ( .  299وفقا لتواردها أو القٌام بأداء أعمال مرتبة       ) راضً الوقفً ، 

 

 

 

 

 



 اإلدراك السمعي                                                                                                                   الفصل الرابع   
 

 
57 

 : السمعي اإلغالق(9

         من أكثر أو بواحدة السمعً اإلغالق فً مشاكل من ٌعانً الذي الطفل سلوكٌات تتمثل  

 : اآلتٌة السلوك أنماط

 .والكلمات األصوات بٌن ٌؤلف ال  -

 .منها جزء سمع إذا الكلمة على ٌتعرف أن ٌستطٌع ال -

 .األغانً كلمات فهم فً صعوبة لدٌه  -

 .بسرعة أحد إلٌه تحدث ما إذا ٌفهم ال -

 .بهمس أحد إلٌه تحدث ما إذا ٌفهم ال -

 .له مواجه غٌر كان إذا أو الفصل داخل ٌتنقل كانت إذا ٌفهم أن ٌستطٌع ال -

 .لجهته عن لهجتهم تختلف الذٌن درااألف كالم فهم فً صعوبة من ٌعانً  -

 الكلمات ءةقرا محاولته أثناء له تعطى التً للتلمٌحات ٌستجٌب ال -

 (111.ص1s21)بن عٌسى زغبوش    

 

 :السمعي التمييز ترا مها -11 

 النطق كرا إد 

Phonological awareness 

 السمعٌة والذاكرة 

Auditory Memory 

 السمعً التعاقب أو التسلسل أو والترتٌب 

Auditory Sequencing 

 السمعً التولٌف أو والمزج 

Auditory Blending 

 الحروف منطوق أو نطق كرا إد 

Phonological Awareness 



 اإلدراك السمعي                                                                                                                   الفصل الرابع   
 

 
58 

 :السمعي التميز ترا اختبا- 11

 ذوي لدي السمعً رك ا اإلد قٌاس فً تستخدم التً المقننة رت ا االختبا من العدٌد هناك

 :ترا االختبا هذه ومن األطفال من والعادٌٌن التعلم صعوبات

 Detroit Test of Learning) للتعلم لالستعداد "دٌتروٌت" ترا اختبا .2

Aptitude2). 

 . السمعً لتمٌز مان وٌب اختبار. 1

 .السمعٌة رت ا المها رت ا اختبا بطارٌة.1

 (.211ص 1ss1)حنفً علً عبد النبً ،
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 .:خالصة الفصل

ٌعتبر اإلدراك السمعً عملٌة جد معقدة و تتطلب تداخل مع جملة من اإلستراتجٌات 

، إذ  المعاقٌن سمعٌا و بالخصوص المستفدٌن من الزرع القوقعً خصوصا لدى فئة

تتطلب عملٌة اإلدراك السمعً أوال نمو و بناء مهارة ،و علٌه ٌنمو  اإلدراك السمعً 

مدة التكفل ألن نمو هذه المهارة ٌتطلب تدخل  حسب مدة زرع القوقعً و حسب

  ا.المختص و التدرٌب المكثف إلكتسابه
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 تمهٌد:

من أجل اإلجابة عن تساؤالت ،و إشكالٌة الدراسة المطروحة ،والتحقٌق من فرضٌات   

الموضوعة لها،ومن أجل التأكد من صحتها تم التقٌد بمنهجٌة علمٌة ، لذا تطرقنا فً هذا 

الفصل إلى وصف الدراسة اإلستطالعٌة و المنهج المتبع و إطار الدراسة و عٌنة الدراسة و 

 مع تقدٌم البرنامج المقترح. األدوات المستخدمة

 الدراسة اإلستطالعٌة:-1

تعتبر مرحلة اإلستطالعٌة من الناحٌة المنهجٌة مهمة و مرحلة تمهٌدٌة قبل التطرق إلى 

الدراسة األساسٌة ألي بحث علمً، و على هذا األساس قمنا بإجراء دراسة أولٌة 

 لقوقعً و ذلك بدءااستطالعٌة على عٌنة من األطفال الصم الحاملٌن  للزرع  ا

فً المؤسسة اإلستشفائٌة العمومٌة لوالٌة   6302مارس  62إلى  6302جانفً 30من 

مستغانم مصلحة أمراض األنف و األذن والحنجرة ، وبعدها قمنا بإجراءات الدراسة و 

بتطبٌق المقٌاس المعد تحث عنوان إقتراح برنامج عالجً لتنمٌة اإلدراك السمعً لدى 

أطفال و منه أثبثت نتائج  03لحاملٌن للزرع القوقعً على عٌنة مكونة من أطفال الصم ا

إقترحنا برنماج  ثم ،و مالئمته و مطابقة البنود للسمى المراد قٌاسها اإلختبار  مدى صحته 

عالجً لتنمٌة اإلدراك السمعً و عرضناه على مجموعة من مختصٌن أرطوفونٌٌن لجمع 

أعدنا تطبٌق  الدراسة و على عٌنة هطبقنا عدٌله بعد ذلكبعض المالحظات و األفكار ألجل ت

 ،نجاعة هذا البرنامج و مدى فعالٌته لتأكٌد من مدىإختبار اإلدراك السمعً البعدي 

أهم  مجموعة من األهداف مثمثلة فً تخفٌف  و لقد حققنا من هذه الخطوة األساسٌة

ا للدراسة الفعلٌة و البحث عن الصعوبات و العراقٌل التً ٌمكن أن تعترضنا أثناء إجرائن

 بعض الوسائل التً ٌمكن أن تعمق فعالٌة هذه الدراسة و تسمح لنا باإلطمئنان على نجاعتها.
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 دراسة األساسٌة: -2

 منهج الدراسة: -

 العلوم فً وظٌفته ،وأن المنشود هدفه إلى للوصول الباحث ٌعتمدها التً هوالطرٌقة المنهج

 والتربوٌة،واإلنسانٌة االجتماعٌة الظواهر تنظم التً المبادئ استكشاف هً االجتماعٌة

 والتحكم نتائجها وضبط تفسٌرها ضوئها على ٌمكن حتى حدوثها إلى وتؤدي عامة بصفة

 (89ص2007 مجٌد، شاكر سوسن).بها

 معٌن منهج إتباع إال ٌكون أن ٌمكن ال العلمً البحث فً الحقٌقة إلى الوصول أجل منو 

 التً الطرٌقة "محمد سامٌة" تعرفه كما فالمنهج العلوم فً الحقٌقة عن الكشف إلى ٌؤدي

 العلمٌة القوانٌن أي الكلٌة القضٌة إلى للوصول العلوم من علم أي دراسة فً العقل ٌسلكها

 (. 1979فهمً، محمد سامٌة) حقائقه إلى وٌصل قواعده العلم بها ٌبنً التً الطرٌقة أو

 التجرٌبً  المنهج نستخدم أن ارتأٌنا الدراسة فً نتناوله الذي الموضوع الطبٌعة رنظ و

هو أفضل المناهج فً القٌاس العالقات السببٌة،ولذلك آلبد من شروط توفر الفروض فً 

 السٌاق المنهجً لهذه البحوث.

و المنهج التجرٌبً فً العلوم اإلنسانٌة ال ٌقوم على أجزاء تجارب عن طرٌق التحكم 

السلوك اإلنسانً و لكن بأسلوب غٌر مباشر،و ذلك إلن معنى التجرٌب هو المباشر فً 

محاولة قٌاس المتغٌر المستقبل )التدخل ( على المتغٌر التابع وقد ٌكون اإلستجابة ،أو 

 السلوك،أو قد ٌكون تقٌٌم أداء أو تقٌٌم عائد أو مردود نشاط اجتماعً محدد.

الجماعة الضابطة و الجماعة التجربٌة ، أو عن وٌتم تطبٌق المنهج التجرٌبً أما عن طرٌق 

طرٌق القٌاس القبلً و القٌاس البعدي،أو القٌاس البعدي فقط )و هو ألغلب بالنسبة للبحوث 

 التقوٌمٌة(.
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 :الدراسةحدود  -3

 اإلطار المكانً للدراسة: -3-1

 :(CHEGUEVARAلمحة عن مؤسسة شٌقً  فارا )-

 لقدٌم بمثابة ثكنة عسكرٌة و هذا االسم كهدٌة منمرت بعدة مراحل حٌن كانت فً ا 

KASTRO ، كانت عالقة بٌنه و بٌن الرئٌس الراحل هواري بومدٌن عالقة شخصٌة و ثورٌة

كانت عبارة عن  0202فعندما أنشئت سنة  CHEGUEVARA 0221-0261شً قفارا

سنة تم تحوٌله الى قطاع  62مستشفى جهوي مدنً عسكري فً نفس الوقت و بعد مرور 

 36المؤرخ فً  043 – 31الصحً بمستغانم الذي أصبح بموجب المرسوم التنفٌذي رقم 

ستشفائٌة و أصبح مؤسسة عمومٌة ا 6331ماي  02الموافق ا 0461جمادى األولى عام 

هً من أهم المؤسسات فً مستغانم ، حٌث أن هذه األخٌرة عبارة عن مؤسسة عمومٌة ذات 

طابع إداري تم وصفه تحت الرعاٌة الوالئٌة و هو مكون من مجموعة من العناصر 

الصحٌة العمومٌة التً ٌتم من خاللها المعالجة و االستقبال و إعادة التأقلم الصحً و حماٌة 

ة من وزارة الصحة داخل مٌدان الخدمات للقطاع الصحً لوالٌة مستغانم ، الشعب مأخوذ

 متر مربع . 011183كما تتربع مساحته على 

 الهٌكل البشري للمؤسسة :  -

طبٌب  83طبٌب أخصائً ،  13موظف مقسمٌن على النحو التالً  233ٌوجد به  -0

موظف إداري زائد أطباء  PARA M2DICAL ،23شبه طبً  403جراح ، 

نفسانٌٌن و الباقً موزع على الصٌدلٌة ، عمال التنظٌف ، عمال المطبخ ، 

سرٌر  881الحراسة و االستقبال و سائقً سٌارات اإلسعاف ، كما ٌحتوي على 

(الذي كان مقر D) تسعة أقساملح و هً مقسمة على ٌوجد به أجنحة للمصا

 دراستنا و ٌحتوي على:
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  قسم(D) : 

طابق السفلً : مطعم + مدٌرٌة العامة +غرفة االجتماعات + مصلحة جراحة األعصاب  - 

 + النفقة المالٌة + غرفة الغسٌل.

طابق األول : قسم تنفسً الصدري+ قسم العظام للرجال + مصلحة األنف و األذن و  - 

 الحنجرة و التً كانت مكان تربصنا ، تحتوي على:

 وحدة جراحة الفك و الوجه. -

 طبٌب رئٌس المصلحة. -

 مساعدة طبٌب رئٌس المصلحة. -

 نائب رئٌس المصلحة. -

 أربع أطباء مختصٌن فً جراحة األنف و األذن و الحنجرة. -

 ممرضٌن. 31 -

 أخصائٌة أرطوفونٌة.        -

 .أخصائٌة نفسانٌة   -

 حارس المصلحة. -

 منظفٌن. 36 -

 

 اإلطار الزمانً للدراسة :- 3-2

م الى غاٌة 6302جانفً 30البحث خالل الفترة الزمنٌة الممتدة ما  بٌن تم إجراء 

و الفترات  00303إلى الساعة  2303م ،الفترة الصباحٌة من الساعة 6302مارس62

 . 08303إلى  00303المسائٌة من الساعة 
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 تقدٌم عٌنة الدراسة: -4

أطفال مصابٌن بفقدان سمعً   خاضعٌن لجهاز الزرع  03تتكون عٌنة دراستنا من  -

سنوات ، تم إختٌارنا ألفراد هذه العٌنة تبعا   2و  4القوقعً ، تتراوح أعمارهم بٌن 

 للملف الطبً لها  و كذلك بعض الممٌزات مثل السن و تارٌخ بداٌة األرطوفونٌة .

 و فٌما ٌلً جدول ٌبٌن أهم خصائص أفراد العٌنة:  -6

تارٌخ إجراء  الجنس السن الحالة

 العملٌة 

تارٌخ بداٌة 

 الكفالة األرطفونٌة

سبب ونوع  

 الصمم 

1 4 

 سنوات

02/36/6308 ذكر نقص - 36/30/6308 

األكسجٌن أثناء 

 الوالدة

 صمم عمٌق-

 

2 4 

 سنوات

 األذنإلتهاب - 31/36/6300 00/32/6300 ذكر

 صمم حاد -

3 8 

 سنوات

التهاب -. 02/32/6308   31/36/6308 ذكر  

 السحاٌا

 صمم عمٌق-.

4 8 

 سنوات 

 وراثً- 30/30/6308 62/30/6302 أنثى  

 صمم عمٌق-

 

 الملف الطبً لمجموعة األطفال الحاملٌن للزرع القوقعً(: 11الجدول رقم ) 
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تارٌخ إجراء  الجنس السن الحالة

 العملٌة 

تارٌخ بداٌة 

 الكفالة األرطفونٌة

سبب ونوع  

 الصمم 

5 8 

 سنوات

 زواج األقارب- 04/31/6308 00/36/6302 ذكر

 صمم عمٌق -

6 2 

 سنوات

 إلتهاب األذن-  63/30/6300 02/34/6304 أنثى

 صمم عمٌق -

1 2 

 سنوات

 وراثً-  63/30/6308  30/36/6308 أنثى

 صمم عمٌق -.

8 2 

 سنوات

إلتهاب - 68/06/6304 60/30/6308 أنثى 

 السحاٌا

 صمم عمٌق -

9 2 

 سنوات

إلتهاب األذن  64/32/6304 00/34/6304 انثى 

 الداخلٌة

 صمم عمٌق -

11 2 

 سنوات 

 وراثً- 30/36/6308 62/38/6308 ذكر

 صمم عمٌق -

 

 الملف الطبً لمجموعة األطفال الحاملٌن للزرع القوقعً.(: 12الجدول رقم )-
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 أدوات الدراسة:-5

  Batterie d’intelligibilité   »(BIA)تقدٌم إختبار اإلدراك السمعً -5-1

auditive »  : 

" والذي قدمته فً كتابها  Annie Dumontـ صاحبة هذا اإلختبار هً " 

« l’implantation cochléaire ». 

 الزرع القوقعً . ـ هو اختبار ٌقٌس اإلدراك السمعً عند األطفال الصم المستفٌدٌن من

 أهداف هذا اإلختبار ثالثة :ـ 

 . ًتقٌٌم المرحلة اإلبتدائٌة للعالج السمع 

 . متابعة التقدم حسب ضبط القٌاسات 

 . اختٌار وتكٌٌف برنامج عالجً الذي ٌقترح إعادة التأهٌل 

بالنسبة لألطفال الصغار التقٌٌم معقد ألنه ٌجب أن نأخذ فً الحسبان مكانتهم اللغوٌة و 

 مستوى معارفهم العامة و قدراتهم اإلدراكٌة و قدرتهم اإلنتاجٌة و تحفٌزاتهم.

إن األمر ٌتعلق بالٌقظة السمعٌة و بقدرات التعلم الكامنة و قدرات معالجة المعلومات 

 الشفوٌة أي كٌف ٌفهم الشخص انطالقا مما ٌمكن له سماعه.

ل شًء بل لٌسمع من أجل الغرض من زراعة القوقعة لٌس السماح للشخص بأن ٌسمع ك

 الفهم. 

عندما ٌتعلق األمر باختبار القدرات اإلدراكٌة للراشدٌن نستعمل عادة تكرار الكلمات و 

الظواهر و الجمل و متابعة المحادثات، و اختبارات خاصة باالستذكار.     تقدٌم هذه 

ثٌل المفتوح ال ٌعطً الطرٌقة ٌمكن أن ٌتم إما بقائمة مفتوحة أو بقائمة مغلقة. بالنسبة للتم

أي مثٌر و الطفل ٌجب أن ٌتمكن من فك الرموز الخاصة بالمعلومات السمعٌة دون 

 مساعدة بصرٌة. 
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هنا القوائم تكون تحت السند البصري ٌوفر مساعدة هامة. أما بالنسبة للقائمة المغلقة:

ة المعلومات أعٌن األطفال المختبرٌن الذٌن ٌجب أن ٌختاروا من بٌن االختٌارات المقترح

 صدرت. السمعٌة التً ٌمكن أن تقترن باإلشارة السمعٌة التً

اللفضً  بصفة عامة نعطً إسم " نصف مفتوح " للقوائم المعطاة فً الحقل الدالئلً 

المغلق: األلوان، األرقام، الخضر، الحٌوانات، .... نستطٌع كذلك اللجوء إلى مهام تعٌٌن 

القدرات الكامنة للتعلم ٌمكن أن تقٌم تنشٌط المسلك المحرك.لتحلٌل المعالجة السمعٌة دون 

بواسطة قوائم غٌر لفظٌة دالئلٌة مثل الكلمات التً ال تنتمً لسجل المفردات الخاص 

 بالطفل.

بطارٌة الفهم السمعً  الممثلة هنا ال تخص اإلدراك السمعً للغة فقط لكن محتواها    

 معالجة اللغة بالنسبة لكل واحد .نظٌم ٌأخذ فً الحسبان مراحل بناء اللغة و ت

الكتابة الرقمٌة للنتائج بنسب مئوٌة ال ٌسمح باستخالص نتائج ) إستنتاجات ( نهائٌة    

لكنه نافع. من جهة ٌوفر معطٌات رقمٌة تسمح بمتابعة دقٌقة للتطورات المتتالٌة، و من 

 سمح بمقارنة األفواج فٌما بٌنها.جهة أخرى ٌ

اك السمعً  ذو األربع مقاٌٌس هو نفسه بالنسبة لكل األشخاص الذٌن اختبار اإلدر  ـ

إستفادوا من زراعة القوقعة، لكن كل باب منه ٌتضمن مستوٌات خصوصٌة تسمح 

بالتكٌف مع سن الشخص و مستوى لغته أثناء التقٌٌم. ننتقل من مقٌاس إلى أخر حسب 

لة إخفاق معتبر بسبب النتائج المحصل علٌها مما ٌسمح بتجنب وضع الشخص فً حا

 تعقٌدات مفرطة.

ونظرا لهذا التعقٌد أخذنا  بعٌن اإلعتبار مستوٌات األطفال الصم حٌث أننا طبقنا علٌهم  

عمرهم الزمنً و قدراتهم المعرفٌة ومكانتهم اللغوٌة ، وهذه المقاٌٌس  التً تناسب 

 المقاٌٌس هً :
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 : المقٌاس األول 

 . Rythmeاإليقاع -/1

  المستوى(a): 

1- ba 

2- baaaa 

3- ba 

4- babababa 

5- ba 

6- baba 

7- babababa 

8- baaaa 

9- ba 

10- baba 

 

كٌفٌة التطبٌق  : اقتراح مقطع لفظً متنوع ببنٌته اإلٌقاعٌة                  

  .التنقٌط: تعطى نقطة واحدة لكل إجابة صحٌحة ، و صفر نقطة لكل إجابة خاطئة 

 /10و النتٌجة:  
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  المستوى(b): 

1- ba 

2- baaaa 

3- baba 

4- baba baba 

5- babababa 

6- babaaababaaa 

7- babababa 

8- ba baba ba baba  

9- babaaababaaa 

10- babababababababa 

 

  التنقٌط: تعطى نقطة واحدة لكل إجابة صحٌحة  ، وصفر نقطة لكل إجابة

 .خاطئة

 /10و النتٌجة:  

 

 الٌقظة السمعٌة:  -/ 2

الصوتٌة ) كلمة ( أو مقترحة على مستوٌٌن: تقٌٌم الٌقظة ٌتم أثناء إنتاج الحاكٌة 

صوت فً حالة الٌقظة ) عملٌة االنتباه انتقائً ( و تقٌم الٌقظة السمعٌة ٌتحقق 

 إنطالقا من النداء على اإلسم أو اللقب بالصدفة دون توضٌح ) عملٌة إنتباه كلً (.
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 النداء على االسم:  -/2-1

  ( المستوىa  :) 

ٌتم أثناء المقابلة و إعداد الخطة األرطوفونٌة و أثناء هذه الفترة نحاول أن ننادي الطفل  

 ( مرات دون أي توضٌح مسبق خارج انتباهه البصري . 10باسمه ) 

 ونرى هل ٌستجٌب الطفل للنداء . لٌس هناك تعلٌمة تذكر.

 ٌكتشف النداء. ( نقطة إذا لم0( نقطتٌن إذا اكتشف النداء ، و )2التنقٌط: )    

 / 20النتٌجة : 

  (  المستوىb  :) 

األخصائً األرطوفونً ٌطلب االنتباه السمعً من الطفل الذي نودي باسمه. هذه 

(  5( مرات من طرف المختص، و )  5المهمة تتم فً أزمنة غٌر متوقعة ) 

 . مرات من طرف الشخص الذي ٌرافق الطفل

ٌن نوع الصوت هل هو صوت المختص أم هنا الهدف أن ٌفرق وٌمٌز لنا الطفل ب 

 صوت الشخص الذي كان بمعٌته.

 ـ التعلٌمة : من الذي قام بإصدار الصوت  ؟      

 .التنقٌط: تعطى نقطتٌن إذا اكتشف النداء، و صفر نقطة إذا لم ٌكتشف النداء 

 / 20النتٌجة: 
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 الحاكٌة الصوتٌة:  -/2-2

فً المرحلة األولى نقدم أمام الطفل واحدة بواحدة األشٌاء و مجسمات الحٌوانات 

التً نضعها أمام الطفل و نرفق كل واحدة بمدلولها اللفظً أو إشارة الحاكٌة 

 الصوتٌة. 

نترك الطفل ٌتعامل مع هذه األشٌاء بٌدٌه لوقت محدد و نالحظ إنتاجاته الصوتٌة.     

ح بعد ذلك إثنٌن باثنٌن و نطلب من الطفل أن ٌعطً الحٌوان أو نفس هذه الحٌوانات تقتر

 الشًء الذي أصدرنا صوته. 

 التعرف :  

 . صوت كلبالكلب:  -1

 . صوت بطةالوزة:  -2

 صوت األسد.األسد:  -3

 . صوت الحصانالحصان:  -4

 صوت سٌارة.السٌارة:  -5

 صوت القطة.القط:  -6

 صوت البقرة.البقرة:  -7

 صوت دجاجة.دجاجة:  -8

 صوت الكبش.الكبش:  -9

 صوت مضغ الموز.الموز: ـ  10

أعطٌنً الحٌوان الذي أصدرنا صوته ، ٌمكن اإلستعانة باإلشارة التعلٌمة :ـ 

 لنوصل الفكرة إلى الطفل األصم.
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  التنقٌط: تعطى نقطتٌن إذا تعرف على الحاكٌة الصوتٌة و صفر نقطة إذا لم

 ٌتعرف على الحاكٌة الصوتٌة. 

 / 20النتٌجة : 

 

 تقدٌم البرنامج المقترح لألطفال الصم الحاملٌن للزرع القوقعً: -6

 الهدف من البرنامج:

ـ ٌهدف هذا  برنامج إلى  محاولة  التكفل بالطفل األصم الحامل للزرع القوقعً 

سمعً واإلتصال عند الذي لدٌه صعوبات فً اإلدراك السمعً وذلك لتطوٌر الجانب ال

كما تسمح هذه التمارٌن بتمٌٌز الضجات واألصوات و األصم الحامل للزرع القوقعً 

 التعرف ومراقبة القراءة الصوتٌة بالقراءة على الشفاه  . 

 و خصصنا فً هذا البرنامج عدة تمارٌناتكماٌلً:

 :التمرٌن األول 

 آلة موسٌقٌة، طبل، الباب.أدوات المستخدمة:  -

 تعرف علً األصوات هً الخطوة األولى فً التدرٌب السمعً.: فالهد -

تعرف الطفل على األصوات و ذلك عن طرٌق القرع على أدوات طرٌقة العمل:  -

مختلفة تصدر أصوات عالٌة كدق على الباب أو نفخ على آلة موسٌقٌة .أوقرع على 

 الطبل....إلخ.

 إسمع هذا صوت دقّات على الباب ...إلخالتعلٌمة: -
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 :ًالتمرٌن الثان 

 مجموعة من الكرٌات ، طبل. أدوات المستخدمة: -

 اإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً.الهدف:  -

وضع مجموعة من الكرٌات أمام الطفل و نطلب منه حٌن سماع طرٌقة العمل:  -

 الصوت القرع على الطبل ٌأخد كرة و ٌضعها فً إناء.

 الطبل خد كرة و ضعها فً إٌناء. عند سماعك صوت القرع علىالتعلٌمة: -

 :التمرٌن الثالث 

 طبل.أدوات المستخدمة:  -

 تمٌٌز عدد الطرقات الصادرة.الهدف:  -

نطلب من الطفل أن ٌمٌز عدد الطرقات و ٌمكن استخدام نفس األسالٌب طرٌقة العمل:  -

 اإلستجابة التً أتبعت فً الخطوة السابقة.

 على حسب الطرقات التً تسمعها.ضع الحلوة فً إٌناء التعلٌمة: -
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 :التمرٌن الرابع 

آلة حاسوب بها مجموعة من األصوات لحٌوانات )صوت حصان ، أدوات المستخدمة: -

 قطة، بقرة، دجاجة، عصفور( و أصوات لوسائل النقل)صوت سٌارة، طائرة، قطار(.

 تمٌٌز مصدر الصوت.الهدف: -

لحٌوانات و منها لوسائل النقل ثم نطلب منه نقدم لطفل األصوات منها طرٌقة العمل: -

 تحدٌد مصدر الصوت عن طرٌق الصورة.

 أرٌنً الصورة التً تمثل هذا الصوت.التعلٌمة: -

 

 :التمرٌن الخامس 

 مجموعة من األصوات مختلفة المصدر. أدوات المستخدمة:-

 التعرف على إتجاه  الصوت . الهدف:-

لطفل حتى ٌتعرف علٌها )صوت الجرس، نصدر أصوات مختلفة طرٌقة العمل:  -

 صوت دقات الباب، صوت المفاتٌح، صوت الطرقات على الطبل ..إلخ(.

ثم نقوم بإغماض أعٌن الطفل ثم إصدار صوت من هذه األصوات بعد ذلك ثم ٌفتح الطفل 

 عٌنٌه و ٌحدد من أٌن جاء الصوت.

 أرٌنً من أٌن جاء الصوت الذي سمعته؟: التعلٌمة-
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 ٌن السادس:التمر 

 مكعبٌن.أدوات المستخدمة: -

 التعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل.الهدف: -

نعطً للطفل مكعب ٌحمله فً الٌد الٌسرى و مكعب فً الٌد الٌمنى و طرٌقة العمل:  -
نطلب منه عند سماع الصوت الطوٌل ابعاد المكعبٌن و عند سماع الصوت الصٌر تقرٌب 

 المكعبٌن.

 عند سماعك الصوت الطوٌل أبعد المكعب و العكس صحٌح. : التعلٌمة -
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 صدق المحتوى:

 مالحظة غٌر مناسب مناسب الهدف التمرٌن

تعرف علً  11

 األصوات

تعدٌل فً   \

 طرٌقة العمل

اإلستجابة  12

الحركٌة للمثٌر 

 الصوتً

 تغٌٌر التعلٌمة  \

تمٌٌز على  13

الطرقات 

 الصادرة

 ال توجد مالحظة  \        

تمٌٌز مصدر  14

 الصوت

توضٌح اآلالت   \        

 المستخدمة

التعرف على  15

 إتجاه  الصوت

 ال توجد مالحظة  \       

التعرٌف بٌن  16

الصوت القصٌر 

و الصوت 

 الطوٌل

تعدٌل فً   \       

 التعلٌمة

 (: تحلٌل المحتوى13الجدول رقم )

بعد أن تم تصمٌم محتوى البرنامج )مجموعة من التمارٌنات لتنمٌة اإلدراك  السمعً لدى 

لطفل األصم الحامل للزرع القوقعً( فً صورته النمائٌة ثم عرضه على مختصٌن 

األرطوفونٌٌن لٌبدوا رأٌهم حول خطوات البرنامج التً تم تحدٌدها ،و مدى مناسبة كل 

كار و  المالحظات قمنا بالتعدٌالت الالزمة ثم قمنا بتطبٌق تمرٌن بهدفه، و بعد  جمع األف

 البرنامج على مجموعة من أطفال الصم الحاملٌن للزرع القوقعً.
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 خالصة الفصل:

تناولنا فً هذا الفصل الجانب المنهجً المطبق فً موضوع دراستنا الحالٌة ،كما احتوي 

على عناصر منهجٌة متسلسلة و ممنهجة ، وذلك ما تم عرضه بدءا من تحدٌد المنهجٌة 

المطبقة مع المراعاة الجانب الذي تم إجراء فٌه البحث ، إضافة إلى ذكر خصائص مجموعة 

عد ذلك إلى الدراسة اإلستطالعٌة التً  من خاللها تمكنا من تأكد الدراسة ،و  تم عرضنا ب

من مدى مناسبة هذا الموضوع و عرضنا لألدوات المستعملة والبرنامج المقترح مع صدق 

المحتوى، و فً فصل الموالً سوف ٌتم تقدٌم التفسٌر و التحلٌل المناسب لكل فرضٌة و 

 ة. بالتالً اإلجابة على موضوع دراستنا الحالٌ
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 تمهٌد:

هذا الفصل ٌتناول عرض و تحلٌل لنتائج المتحصل علٌها من خالل تطبٌق إختبار إدراك    

القبلً الذي طبق على العٌنة المتكونة من  ( فقد قمنا بعرض نتائج اإلختبارAIBالسمعً )

و ذلك لتحقٌق بأن لدٌهم صعوبات اإلدراك السمعً  عشر حاالت الحاملٌن للزرع القوقعً 

و الذي دام ثالثة أشهر و فً بعد ذلك قمنا بتطبٌق البرنامج المقترح لتنمٌة اإلدراك السمعً 

االختبار ألبعدي ثم استخدمنا   ( لعرض نتائجAIBاإلدراك السمعً ) اختباراألخٌر طبقنا 

نتائج اإلختبار القبلً و البعدي بهدف تحقٌق فرضٌة   ( لمقارنة الفروق بٌن tاختبار )

   الدراسة.
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المطبق على األطفال الصم الحاملٌن  إختبار اإلدراك السمعً.عرض وتحلٌل لنتائج  1

 للزرع القوقعً :

 (:التحلٌل الكمً لنتائج اإلختبارالقبلً:44جدول رقم  )

 البنود

 الحاالت         

 الحاكٌة الصوتٌة  النداء على اإلسم  اإلٌقاء          

 التعرف     (bمستوى) (aمستوى) (bمستوى) (aمستوى)

 %03 %03 %03 %03 % 03 (1الحالة ) 

 %03 %13 %03 %13 %03 (0الحالة ) 

 %03 %13 %03 %13 %03 (0) الحالة 

 %03 %03 %03 %03 %43 (4الحالة ) 

 %13 %03 %13 %13 %03 (5الحالة ) 

 %03 %03 %03 %03 %43 (6الحالة ) 

 %43 %13 %03 %03 %03 (7الحالة ) 

 %03 %03 %03 %03 %43 (8الحالة ) 

 %03 %03 %03 %03 %53 (9الحالة ) 

 %03 %13 %02 03% %03 (13الحالة ) 
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 تحلٌل الكٌفً:

من خالل  النتائج المتحصل علٌها أثناء تطبٌق اإلختبار تبٌن أن  أطفال  العشر الحاملٌن  

للزرع القوقعً  لدٌهم صعوبات فً التعرف و تمٌٌز األصوات و اإلٌقاع  و لم تتمكنوا 

نقاط   5من اإلستجابة الصحٌحة للبنود اإلختبار،حٌث معظم الحاالت لم تتعدى العتبة ب 

% وهذا ما ٌدل على وجود اضطراب على مستوى  اإلدراك  53و بالنسبة المئوٌة 

 السمعً.
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 تطبٌق  البرنامج المقترح للتكفل بالطفل األصم الحامل لزرع القوقعً:-2

و  أطفال صم الحاملٌن لزرع القوقعً 13هذا البرنامج قدمناه لعٌنة البحث المتكونة من  

لدٌهم صعوبات فً اإلدراك السمعً ،ثم قمنا بمالحظة النتائج المتحصل علٌها من بنود 

البرنامج المتمثلة فً التعرف  على األصوات و اإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً و 

 التمٌٌز الصوتً و التعرف على اإلتجاه الصوتً و بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل.

 لكل بند كاآلتً: ٌكون التنقٌط بالنسبة

 )تمكن( لكل إجابة صحٌحة. -

 )لم ٌتمكن( لكل إجابة خاطئة.  -

 نتائج الحالة األولى: -

 :تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات - (1

 كي تسمع صىث قىلي واي   ]amtatiaع sot qoliwah [التعلٌمة: 

 الحصة   

 نوع اآللة

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه       لم ٌتمكن       آلة موسٌقٌة

 تمكه       لم ٌتمكن       طبل

 تمكه       لم ٌتمكن       باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 التعلٌمة:

كً تسمع صوت اعطٌنً كرة                                      [Kitasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \           تمكن       دقة على الطبل 
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 التعلٌمة:

حط كرة على حساب دقات                      [hoț kora عla hsab țaqat] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                    دقة واحدة على الطبل

 تمكه                لم ٌتمكن                    دقتٌن على الطبل

 تمكه                لم ٌتمكن                    ثالث دقات على الطبل

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو                    التعلٌمة:

]          Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن       حصان صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 قطة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 بقرة صوت

 \                تمكه                دجاجة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة           التعلٌمة:

                                             [ki : tasmaعṣot ᾱعtiniṣora] 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى الحصة           

 تمكه                لم ٌتمكن                 سٌارة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 طائرة  صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 قطار صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 قولً مٌن جا صوت                              التعلٌمة:

                                                  [qoli min ğa ṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 تمكه                 لم ٌتمكن                  صىث الجرس

 تمكه                 لم ٌتمكن                  صىث مفاتيح 

 \                  تمكه                 صىث قرع على الباب

 \                  تمكه          صىث طرقاث على الطبل 

 تمكه                 لم ٌتمكن                  الهاتف رويه

 

 التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب   التعلٌمة:

]ki :tasmaعṣot twi :l baعad mokaعab wo ki tasmaعsawt qsi :r qarab mokaعab] 

 الحصة             
 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن       صوت قصٌر

 تمكه               لم ٌتمكن       صوت طوٌل
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 نتائج الحالة الثانٌة:-

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كً تسمع صوت قولً واه التعلٌمة:

sot qoliwah] عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع اآللة

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه       لم ٌتمكن             آلة موسٌقٌة

 \      تمكه         طبل

 \      تمكه         باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 كً تسمع صوت اعطٌنً كرة   التعلٌمة:

[Ki tasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \             تمكه                 دقة على الطبل 

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț kora عla hsabtaqat]           التعلٌمة :          حط كرة على حساب دقات 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \               تمكه              دقة واحدة على الطبل

 \                تمكه              دقتٌن على الطبل

 تمكه                 لم ٌتمكن               ثالث دقات على الطبل
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

     كً تسمع صوت حٌوان اعطٌنً  صورة تاعو    التعلٌمة:

   ]          Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه               لم ٌتمكن                 حصان صوت

 تمكه               لم ٌتمكن                 قطة صوت

 \               تمكه                بقرة صوت

 \                تمكه                دجاجة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-1

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورةالتعلٌمة:    

                ]aros tmimعa totعtatia ia[ 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى الحصة           

 \              تمكه               سٌارة صوت

 تمكه               لم ٌتمكن                 طائرة  صوت

 تمكه               لم ٌتمكن                 قطار صوت
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 اتجاه الصوت:التمرٌن الخاص بتعرف على -(5

 قولً مٌن جا صوت التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot]  

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 تمكه                 لم ٌتمكن                 صىث الجرس

 \                  تمكه                صىث مفاتيح 

 \                  تمكه                صىث قرع على الباب

 \                  تمكه                صىث طرقاث على الطبل 

 تمكه                 لم ٌتمكن                 رويه الهاتف

 

 التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب و كً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب التعلٌمة:

]ki :tasmaعṣot twi :l baعad mokaعab wo ki  : tasma ع  sawt qsi :r  qarab mokaعab] 

 الحصة             
 لصوتمدة  ا

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                  تمكه                 صوت قصٌر

 تمكه                 لم ٌتمكن                 صوت طوٌل
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 :الحالة الثالثةنتائج  -

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

 sot qoliwah]  عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه          لم ٌتمكن                          آلة موسٌقٌة

 \     تمكه         طبل

 \     تمكه         باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 :   كً تسمع صوت اعطٌنً كرة التعلٌمة:

[Kitasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الثانٌةالحصة  الحصة األولى

 \          تمكه                 دقة على الطبل 

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

      [hoț kora عla hsab taqat] حط كرة على حساب دقات         

 الحصة           
 عدد الدقات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                تمكه                دقة واحدة على الطبل

 تمكه                 لم ٌتمكن                 دقتٌن على الطبل

 تمكه                 لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو    التعليمة:

]                       Ki : tasma ع  ṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                 لم ٌتمكن                 حصان صوت

 \                 تمكه                قطة صوت

 تمكه                 لم ٌتمكن                 بقرة صوت

 \                تمكه                دجاجة صوت

 تمكه                 لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 تاعو كً تسمع صوت اعطٌنً صورة  التعلٌمة:

]                                            Ki : tasmaعṣot ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة           
 أصوات وسائل النقل

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 سٌارة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 طائرة  صوت

 \               تمكه                قطار صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 قولً مٌن جا صوت التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 صىث الجرس

 تمكه                لم ٌتمكن                 صىث مفاتيح 

 \                 تمكه                 صىث قرع على الباب

 \                 تمكه                 صىث طرقاث على الطبل 

 \                 تمكه                 رويه الهاتف

 

 بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:التمرٌن الخاص بالتعرٌف -(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب  التعلٌمة: 

]ki :tasmaعṣot twi :lbaعad mokaعab wokitasmaعsawtqsi :r qarab mokaعab] 

 الحصة             
 الصوت مدة

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                 تمكه                 صوت قصٌر

 \                 تمكه                 صوت طوٌل
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 :الحالة الرابعةنتائج  -

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

sot qoliwah]عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه           لم ٌتمكن                  آلة موسٌقٌة

 \      تمكه       طبل

 \       تمكه       باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 كً تسمع صوت اعطٌنً كرة      التعلٌمة:

[Ki  : tasma ع  ṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \               تمكه              دقة على الطبل 
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț kora عla hsab taqat]  حط كرة على حساب دقات 

 الحصة           
 عدد الدقات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \              تمكه               دقة واحدة على الطبل

 \              تمكه                على الطبلدقتٌن 

 تمكه               لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كي تسمع صىث حيىان اعطيىي صىرة تاعى                   التعليمت:

]                 Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 حصان صوت

 \               تمكه                قطة صوت

 \               تمكه                بقرة صوت

 \               تمكه                دجاجة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة تاعو التعلٌمة:

]                                         Ki : tasmaعṣot ᾱعtiniṣora taعo] 

 الحصة           
 وسائل النقلأصوات 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                تمكه                سٌارة صوت

 \               لم ٌتمكن                 طائرة  صوت

 \               لم ٌتمكن                 قطار صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 صوت قولً مٌن جا التعلٌمة:

                                                                                       [qoli min ğaṣot]  

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 تمكه                 لم ٌتمكن                 صىث الجرس

 تمكه                 لم ٌتمكن                 صىث مفاتيح 

 \                   تمكه                  صىث قرع على الباب

 \                   تمكه                  صىث طرقاث على الطبل 

 تمكه                 لم ٌتمكن                 رويه الهاتف

 

 بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:التمرٌن الخاص -(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب  التعلٌمة: 

]ki :tasmaعṣot twi :lbaعad mokaعab wokitasmaعsawtqsi :r qarab mokaعab] 

 الحصة             
 الصوت مدة

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                تمكه                  صوت قصٌر

 \                تمكه                صوت طوٌل
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 :الحالة الخامسةنتائج  -

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

 sot qoliwah] عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \       تمكه           آلة موسٌقٌة

 \       تمكه           طبل

 \      تمكه           باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 كً تسمع صوت اعطٌنً كرة         التعلٌمة:  

[Kitasmaعṣotațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الثانٌةالحصة  الحصة األولى

 \               تمكه                 دقة على الطبل 

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț kora عla hsab taqat] حط كرة على حساب دقات       

 الحصة           
 عدد الدقات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \              تمكه                دقة واحدة على الطبل

 \              لم ٌتمكن                 دقتٌن على الطبل

 \              لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو      التعلٌمة:

]                         Ki : tasmaعṣothajawan ᾱعtiniṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                لم ٌتمكن                 حصان صوت

 \                لم ٌتمكن                 قطة صوت

 \                تمكه                بقرة صوت

 \                تمكه                دجاجة صوت

 \                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة تاعو        التعلٌمة:

]                                      Ki : tasmaعṣot ᾱعtiniṣora taعo] 

 الحصة           
 أصوات وسائل النقل

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                تمكه                سٌارة صوت

 \                تمكه                طائرة  صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 قطار صوت
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 اتجاه الصوت:التمرٌن الخاص بتعرف على -(5

 قولً مٌن جا صوت التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 \                 تمكه                صىث الجرس

 تمكه                لم ٌتمكن                 صىث مفاتيح 

 \                 تمكه                صىث قرع على الباب

 \                 تمكه                صىث طرقاث على الطبل 

 تمكه                لم ٌتمكن                 رويه الهاتف

 

 التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب  التعلٌمة: 

]ki :tasmaعṣot twi :lbaعad mokaعab wokitasmaعsawtqsi :r qarab mokaعab] 

 الحصة             
 الصوت مدة 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                 تمكه                صوت قصٌر

 \                 تمكه                صوت طوٌل
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 :الحالة السادسةنتائج  -

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

sot qoliwah]عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه       لم ٌتمكن                 آلة موسٌقٌة

 \         تمكه         طبل

 \         تمكه         باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 :   كً تسمع صوت اعطٌنً كرةالتعلٌمة: 

[Ki  : tasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \            تمكه                دقة على الطبل 

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț kora عla hsab taqat] حط كرة على حساب دقات       

 الحصة           
 عدد الدقات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                تمكه                دقة واحدة على الطبل

 \                  تمكه                دقتٌن على الطبل

 تمكه                لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو     التعليمت:

]                         Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 حصان  صوت

 \                تمكه                قطة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 بقرة صوت

 \                 تمكه                دجاجة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة تاعو      التعلٌمة:

]                                      Ki : tasmaعṣot ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة           
 أصوات وسائل النقل

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \            تمكن               سٌارة  صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                طائرة   صوت

 \             تمكن               قطار  صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 جا صوت قولً مٌن التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 \                 تمكن               صىث الجرس

 تمكه                            لم ٌتمكن                 صىث مفاتيح 

 \                 تمكن               صىث قرع على الباب

 \                 تمكن               صىث طرقاث على الطبل 

 تمكه                لم ٌتمكن                 رويه الهاتف

 

 التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب  التعلٌمة: 

]ki :tasmaعṣot twi :lbaعad mokaعab wo ki  : tasmaعsawtqsi :r qarab mokaعab] 

 الحصة             
 الصوت مدة 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                تمكن               صوت قصٌر

 تمكه                لم ٌتمكن                 صوت طوٌل
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 :الحالة السابعةنتائج  -

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

sot qoliwah]عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \      تمكن       آلة موسٌقٌة

 \       تمكن     طبل

 \       تمكن         باب 

 

 الحركٌة للمثٌر الصوتً: تمرٌن خاص باإلستجابة -(2

 :   كً تسمع صوت اعطٌنً كرةالتعلٌمة:  

[Ki  : tasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \            تمكن               دقة على الطبل 

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț kora عla hsabtaqat] حط كرة على حساب دقات       

 الحصة           
 عدد الدقات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \              تمكن               دقة واحدة على الطبل

 \              تمكن               دقتٌن على الطبل

 تمكه                لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو     التعليمت:

]                         Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 حصان صوت

 \                تمكن               قطة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 بقرة صوت

 \               تمكن               دجاجة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة تاعو  التعلٌمة:

]                                         Ki : tasmaعṣot ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة           
 أصوات وسائل النقل

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 سٌارة صوت

 \              تمكن               طائرة  صوت

 \              تمكن               قطار صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 قولً مٌن جا صوت التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 تمكه                            لم ٌتمكن                 صىث الجرس

 \             تمكن               صىث مفاتيح 

 \             تمكن               صىث قرع على الباب

 \             تمكن               صىث طرقاث على الطبل 

 \             تمكن               رويه الهاتف

 

 التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب  التعلٌمة: 

]ki :tasmaعṣot twi :lbaعad mokaعab wo ki   : tasmaعsawt qsi :r  qarab mokaعab] 

 الحصة             
 الصوت مدة 

 الثانٌةالحصة  الحصة األولى

 \              تمكن               صوت قصٌر

 \               تمكن               صوت طوٌل
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 :الحالة الثامنةنتائج  -

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

sot qoliwah]عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \       تمكن         آلة موسٌقٌة

 \      تمكن      طبل

 \     تمكن    باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 كً تسمع صوت اعطٌنً كرة   التعلٌمة:

 [Ki  : tasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \            تمكن               دقة على الطبل 

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț kora عla hsab taqat] حط كرة على حساب دقات       

 الحصة           
 عدد الدقات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \              تمكن               دقة واحدة على الطبل

 \              تمكن               الطبلدقتٌن على 

 تمكه                لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو   التعليمت:

]                            Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 حصان صوت

 \                تمكن               قطة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 بقرة صوت

 \                تمكن               دجاجة  صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة تاعو     التعلٌمة:

]                                    Ki : tasmaعṣot ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة           
 وسائل النقلأصوات 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \               تمكن               سٌارة صوت

 \               تمكن               طائرة  صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 قطار صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 صوت قولً مٌن جا التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 صىث الجرس

 تمكه                لم ٌتمكن                 صىث مفاتيح 

 \                 تمكن               صىث قرع على الباب

 \                 تمكن               صىث طرقاث على الطبل 

 \                 تمكن               رويه الهاتف

 

 التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب  التعلٌمة: 

]ki :tasmaعṣot twi :lbaعad mokaعab wo ki tasmaعsawt qsi :r  qarab mokaعab] 

 الحصة             
 الصوتمدة 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 صوت قصٌر

 \    تمكن               صوت طوٌل
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 :الحالة التاسعةنتائج  -

 بالتعرف على األصوات:تمارٌن الخاصة  -(1

                          كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

sot qoliwah]عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه        لم ٌتمكن                 آلة موسٌقٌة

 \      تمكن       طبل

 \      تمكن     باب 

 

 باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً:تمرٌن خاص  -(2

 كً تسمع صوت اعطٌنً كرة   التعلٌمة:  

[Ki  : tasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \              تمكن               دقة على الطبل 
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț ko aaع  la hsab taqat] حط كرة على حساب دقات       

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \               تمكن               دقة واحدة على الطبل

 \               تمكن               دقتٌن على الطبل

 تمكه                لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو    التعليمة:

]                             Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 حصان صوت

 \               تمكن              قطة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 بقرة صوت

 \               تمكن            دجاجة صوت

 \               تمكن             عصفور صوت

 

 النقلأصوات وسائل  -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة تاعو     التعلٌمة:

]                                       Ki : tasmaعṣot ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى الحصة           

 \              تمكن               سٌارة صوت

 \              تمكن               طائرة  صوت

 \              تمكن               قطار صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 قولً مٌن جا صوت التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 صىث الجرس

 \                 تمكن               صىث مفاتيح 

 \                 تمكن               صىث قرع على الباب

 \                  تمكن               صىث طرقاث على الطبل 

 \                   تمكن               رويه الهاتف

 

 لقصٌر و الصوت الطوٌل:التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت ا-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب  التعلٌمة: 

]ki :tasmaعṣot twi :lbaعad mokaعab wo ki  : tasmaعsawt qsi :r  qarab mokaعab] 

 الحصة             
 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \                تمكن               صوت قصٌر

 \                تمكن               صوت طوٌل
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 :الحالة العاشرةنتائج  -

 تمارٌن الخاصة بالتعرف على األصوات: -(1

 كي تسمع صىث قىلي واي التعلٌمة:

sot qoliwah]عamtatia[ 

 الحصة   

 نوع اآللة

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \     تمكه          آلة موسٌقٌة

 \      تمكه            طبل

 \      تمكه            باب 

 

 تمرٌن خاص باإلستجابة الحركٌة للمثٌر الصوتً: -(2

 كً تسمع صوت اعطٌنً كرة   التعلٌمة:  

 [Ki  : tasmaعṣot ațini kora] 

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \            تمكن               دقة على الطبل 

 

 تمرٌن خاص بتمٌٌز عدد الطرقات:-(3

 [hoț kora عla hsab taqat] حط كرة على حساب دقات       

 الحصة           
 الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \              تمكن     دقة واحدة على الطبل

 تمكه                لم ٌتمكن                 دقتٌن على الطبل

 تمكه                لم ٌتمكن                 ثالث دقات على الطبل
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 تمرٌن خاص بتمٌٌز مصدر الصوت:-(4

 أصىاث حيىاواث -4-1

 كً تسمع صوت حٌوان أعطٌنً صورة تاعو   التعليمت:

]                            Ki : tasmaعṣot hajawan ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة            
 أصوات حٌوانات

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 تمكه                لم ٌتمكن                 حصان صوت

 \              تمكن               قطة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 بقرة صوت

 \               تمكن        دجاجة صوت

 تمكه                لم ٌتمكن                 عصفور صوت

 

 أصوات وسائل النقل -4-0

 كً تسمع صوت اعطٌنً صورة تاعو   التعلٌمة:

]                                        Ki : tasma ع  ṣot ᾱعtini ṣora taعo] 

 الحصة الثانٌة الحصة األولى الحصة           

 \              تمكه                سٌارة ت صو

 تمكه              لم ٌتمكن                 طائرة  صوت

 \              تمكه                قطار صوت
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 التمرٌن الخاص بتعرف على اتجاه الصوت:-(5

 قولً مٌن جا صوت التعلٌمة:

[qoli min ğaṣot] 

 الحصت           

 أصىاث المحيط

 الحصت الثاويت الحصت األولى

 \               تمكن               صىث الجرس

 \               تمكن               صىث مفاتيح 

 \                تمكن               صىث قرع على الباب

 \               تمكن               صىث طرقاث على الطبل 

 تمكه                لم ٌتمكن                  رويه الهاتف

 

 التمرٌن الخاص بالتعرٌف بٌن الصوت القصٌر و الصوت الطوٌل:-(6

 كً تسمع صوت طوٌل بعد مكعب وكً تسمع صوت قصٌر قرب مكعب   التعلٌمة:

]ki :tasma ع  ṣot twi :lbaعad mokaعab wo ki  : tasmaعsawt qsi :r  qarab mokaعab] 

 الحصة             
 نوع الصوت

 الحصة الثانٌة الحصة األولى

 \               تمكن               صوت قصٌر

 \               تمكن               صوت طوٌل

 

 التحلٌل الكٌفً:

 جٌدةعلىكانت النتائج   القوقعً للزرع الحاملةلعشر  ا الحاالت علىإلختبار ا تطبٌقبعد 

 الحذف مثل األخطاء وبعض األصوات التقاط على الصعوبات بعض وجود من الرغم

 الحاالت أن ،فنجد األولى الحصة من أحسن الثانٌة الحصة فً النتائج ،وكانت والتعوٌض

 .والمعقدة البسٌطةمقاطع ال إعادة وفً الصوتً التمٌٌز فً كثر أ صعوبات تلقت

 باألطفال التكفل فً علٌه  االعتماد وٌمكن إٌجابٌة نتائج لنا قدمرنامج الب أن نقول هنا ومن

 و خاصة عندما ٌكون هناك صعوبات فً اإلدراك السمعً. القوقعً للزرع الحاملٌن الصم
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 البعدي:AIB.نتائج اإلختبار اإلدراك السمعً 3

 التحلٌل الكمً:

 اإلختبار البعدي( :التحلٌل الكمً للنتائج 50جدول رقم )

 البنود

 الحاالت         

 الحاكٌة الصوتٌة النداء على اإلسم  اإلٌقاء

 التعرف     (bمستوى) (aمستوى) (bمستوى) (aمستوى)

 %73 %83 %63 %73 %73 (1الحالة ) 

 %63 %83 %83 %73 %83 (0الحالة ) 

 %73 %63 %73 %53 %63 (0الحالة ) 

 %73 %63 %83 %73 %83 (4الحالة ) 

 %83 %63 %83 %83 %73 (5الحالة ) 

 %83 %63 %73 %83 %83 (6الحالة ) 

 %93 %73 %83 %83 %93 (7الحالة ) 

 %133 %83 %93 %93 %133 (8الحالة ) 

 %93 %73 %93 %73 %83 (9الحالة ) 

 %53 %63 %02 %63 %53 (13الحالة ) 
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 التحلٌل الكٌفً:

أطفال صم الحاملٌن  13بعدي على عٌنة  الدراسة التً تتكون من  كإختبار طبق اإلختبار

%،مما ٌدل أن 133% حتى وصلت 53للزرع القوقعً و فٌما ٌخص النتائج فهً تعدت 

أطفال العٌنة إستطاعوا اإلجابة على اإلختبار و كان تحسن ملحوظ على مستوى جمٌع 

ٌة اإلدراك السمعً كان له فعالٌة فً البنود،ومن هنا نقول بعد تطبٌق البرنامج المقترح لتنم

تحسن و تنمٌة اإلدراك السمعً لهذه العٌنة ألن الزرع القوقعً وحده ال ٌعٌد حاسة السمع 

 بصفة كاملة لكنه ٌساعد أطفال الصم على إستغالل حاستهم السمعٌة.
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 .تحلٌل نتائج العٌنة  اإلختبار القبلً و اإلختبار البعدي:4

( لمقارنة الفروق و هدفه التأكد من أن الفرق بٌن الناتجٌن فرق ثابث tاختبار ) إستخدمنا

(و هنا سنقتصر على ذكر الذي له عالقة مع هذه tأي له داللة،و هناك نوعٌن لإلختبار )

 ( لعٌنتٌن مترابطتٌن.tالدراسة و هو إختبار )

لألفراد العٌنة.          و سوف ٌتم فً هذا الجانب عرض نتائج القٌاسٌن القبلً و البعدي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AIB(:عرض نتائج القٌاس القبلً و البعدي لإلختبار)36الجدول رقم)  

 

 

بعديال القياسنتائج  قبليلاالقيـاس  نتائج   الحاالت 

56 21 31 

59 15 30 

51 19 30 

57 18 34 

59 13 35 

58 23 36 

65 19 37 

73 21 38 

65 24 39 

43 15 13 
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 :  spss   باستعمال (t) .حساب قٌمة

 

قٌمة  االنحراف المتوسط ن القٌاس البند
 "ت"

درجة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة
 

 17.30 0.61 18.63 13 قبلً االنتاج

 

9 3.333 

 8.16 58.63 13 بعدي

(:ٌوضح داللة الفروق بٌن درجات37الجدول رقم)  

من خالل نتائج الجدول ٌوضح أن هناك داللة الفروق بٌن درجات االختباراإلدراك 

السمعً فً القٌاسٌن القبلً و البعدي لصالح القٌاس البعدي بعد تطبٌق برنامج تنمٌة 

 اإلدراك السمعً.

 

وبالتالً نقبل الفرضٌة الجزئٌة *هناك فروق بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي بعد تطبٌق 

*،و بالتالً نقول أن للبرنامج المقترح فعالٌة فً تطوٌر اإلدراك السمعً عند  البرنامج

 األطفال الصم الحاملٌن للزرع القوقعً.
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 إستنتاج عام:

 

تصنف دراستنا فً الدراسات العلمٌة الدقٌقة التً تصب قالبها فً موضوع تنمٌة اإلدراك   

فً الوسط  السمعً لدى الطفل األصم الحامل للزرع القوقعً، إذ تعتبر من أهم الدراسات

 هذا الموضوع فً هذا الوسط،اإلكلٌنٌكً الجزائري حٌث الحظنا نقسا فً تناول و دراسة 

تمحورت دراستنا على بناء تساءل الذي كان على هذا الشكل"هل ٌمكن تنمٌة اإلدراك  

السمعً لدى أطفال الصم الحاملٌن لجهاز الزرع القوقعً من خالل البرنامج العالجً 

ت لنا النتائج اإلحصائٌة النتحصل علٌها عند تطبٌق البرنامج المقترح ، فأكد المقترح"

لألطفال الصم الحاملٌن للزرع القوقعً أن هناك تطور كبٌر وواضح على مستوى اإلدراك 

عملٌة زراعة القوقعة   السمعً و ذلك راجع ألهمٌة دور الكفالة األرطوفونٌة حٌث تضمن

ٌق الكفالة األرطوفونٌة و كلما كانت الكفالة مبكرة من السمع ٌنمً و ٌطور عن طر حد أدنى

 كلما كانت النتائج أفضل.

ولقد تبٌن لنا من خالل النتائج أن البرنامج الذي إقترحناه كانت له فعالٌة فكان هناك تطور 

ملحوظ على مستوى التمٌٌز و التعرف على األصوات لدى أطفال الصم الحاملٌن للزرع 

الجزئٌة التً تنص على وجود فروق ذات داللة لنا نقبل بالفرضٌة القوقعً ، و هذا ما ٌجع

( و tإحصائٌة بٌن اإلختبار القبلً و اإلختبار البعدي بعد تطبٌق البرنامج طبقا لإلختبار)

و لهذا فٌمكن لنا اإلعتماد على البرنامج المقترح حٌث تضمن بنوده  20.71الذي ٌقدر ب 

ذي ٌعانً من صعوبات التعرف و التمٌٌز و األصوات ال نتائج إٌجابٌة و عدم تحكم الطفل

 ٌعود إلى عدم إكتسابه لإلستراتجٌة السمعٌة و بالتالً ٌجد صعوبة فً اإلدراك األصوات.
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 الخـــــــاتمة:

      إن فقدان السمع ٌكاد ٌعد من أشد اإلعاقات صعوبة من حٌث ما ٌترتب علٌه من     

      أثار و مشكالت فً نمو الطفل بجوانبه المعرفٌة و اللغوٌة و النفسٌة و اإلجتماعٌة ،

     حٌث قطعت الدول المتقدمة أشواطا طوٌلة فً التصدي  لتلك المشكالت ، بدراسة 

        جوانب مختلفة من شخصٌة الطفل األصم، للوقوف على طبٌعة النمو و خصائصه 

 فً تللك الجوانب و لمعرفة ما ٌعرضها من مشكالت ناجمة عن فقدان السمع.

 هٍ و أال اىَجتَع ٍِ ٍعُْح ششَحح خاله ٍِ عيَُح تذساسح  قَْا اىصذد تهزا و    

 تحيُو و تحج ٍُذاُ اىَىضىع هزا ماُ حُج اىقىقعٍ، اىضسع حاٍيٍ اىصٌ األطفاه

 وأهَُح اىقىقعٍ اىضسع أهَُح إتشاص  فٍ األتحاث هزٓ تشمضخ و أجاّة تاحخُِ عذج عْذ

تطىَش وتَُْح عَيُح اإلدساك اىسَعٍ اىتٍ تُْش اىطشَق أٍاً  فٍ األسطىفىُّح اىنفاىح

 ٍِ و اىقىقعٍ، اىضسع حاٍيٍ اىصٌ األطفاه ىذي اىيغح إَّاء و امتساب امتساب اىيغح 

ش قذساخ تطىَ عيً تقىً األسطىفىُّح اىنفاىح أُ تعتثش اىتٍ Annie dumont تُْهٌ

 ىيعاٍو مُحدسااإل اىقذسج ٍِ أّىاع هْاك اىقْىاخ ٍتعذد اىضسع ٍع و اىصٌ، األطفاه

 هاٍا دوسا تيعة اىقىقعٍ اىضسع حاٍيٍ اىصٌ ىألطفاه األسطىفىُّح فاىنفاىح اىصىتٍ،

 .(A.Dumont,1996) .الءؤه   عْذ اىيغح تطىس و ظهىس فٍ

 اىثشوتىمىالخ و اىشوائض فٍ مثُش ّقص هْاك ٌجضائشاى اإلميُُْنٍ اىىسط فٍ و    

 اىصٌ ىألطفاهوخاصح اىتنفو تاىعاٍو اإلدسامٍ اىسَعٍ   األسطىفىُّح تاىنفاىح اىخاصح

 اىثحج إىً دفعْا ٍا هزا ئش،اىجضا فٍ اىتقُْح هزٓ ىحذاحح رىل اىقىقعٍ ىيضسع اىحاٍيُِ

 .اىَجاه هزا فٍ
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 توصيات و إقتراحات:

اإلهتمام بإجراء الفحوص الطبٌة قبل الزواج ، و خاصة بٌن األقارب من األفضل  -1

 كنوع من الوقاٌة األولٌة من اإلعاقة.

ضرورة إجراء فحص سمعً إجباري لألطفال حدٌثً الوالدة، و متابعة إجراء فحص  -2

سمعً دوري إجباري لتالمٌذ المدارس و فً فترات محددة أسوة بما ٌحدث فً 

التطعٌمات.وذلك بما ٌمكن من التشخٌص المبكر لإلعاقة السمعٌة و ٌتٌح إمكانٌة 

 اإلعاقة. التدخل المبكر لتصحٌح اآلثار السلبٌة الناجمة عن

سات إلى أسر المعوقٌن سمعٌا و بخاصة او توجٌه البحوث و الدرإقتراح ضرورة  -3

 أسر ضعاف السمع األكثر قلقا و إضطرابا و ذلك بهدف:

 التعرف على طبٌعة و مصادر و محددات الضعوط التً تتعرض لها تلك األسر. - أ

 تحدٌد اإلحتٌاجات الخاصة ألسر المعوقٌن سمعٌا. - ب

 أسالٌب للتعامل مع الضغوط. وإشباع اإلحتٌاجات، و ذلك فًإقتراح و دراسة  - ت

ع إعاقة أبناءهم بالقدر الذي إطار هدف أسمى هو تكٌف أسر المعوقٌن سمعٌا م

ٌمّكن من المشاركة فً التفاعل و تدرٌب و تعلٌم و تأهٌل الطفل المعوق سمعٌا، و 

 ٌخرجه من عزلته لٌصبح فاعال و مفٌدة لنفسه و مجتمعه.

 تهتم بأسرة الطفل المعوق سمعٌا على أن تشمل : رورة تصمٌم برامجض-4   

التوعٌة بالمظاهر السلوكٌة لإلعاقة السمعٌة ، التً تمكن من التشخٌص المبكر  - أ

لإلعاقة بما ٌتٌح إمكانٌة التدخل المبكر، و تالقً اآلثار السلبٌة الناجمة عن 

 اإلعاقة.

علومات حول اإلعاقة السمعٌة ، و الخدمات التً تمكن من إمداد الوالدٌن بالم - ب

تخفٌف آثارها، و كذلك خصائص و احتٌاجات الطفل المعوق سمعٌا و سبل 

 إشباعها تالقٌا إلحباطات و صدمات نتٌجة الجهل بتلك المعلومات.

 اإلرشاد الفردي و الجماعً لألسر لتوفٌر الدعم النفسً و اإلجتماعً. - ت
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لغة قد تكون ى التفاعل مع الطفل المعوق سمعٌا عن طرٌق تدرٌب الوالدٌن عل - ث

اإلشارة أو قراءة الشفاه أوالتواصل الكلً بما ٌشبع اإلحتٌاجات الخاصة للطفل 

 المعوق سمعٌا، و ٌقضً على عزله.

تدرٌب الوالدٌن على إجراء تدرٌبات التخاطب للمساعدة فً تدرٌب الطفل و  - ج

 تنمٌة قدرته اللغوٌة.

راألسرة الممتدة الفاعل فً المجتمعات العربٌة و بخاصة األجداد ، و اإلهتمام بدو - ح

خبراتهما الخاصة للمساعدة فً تكٌف و تنشئة الطفل المعوق سمعٌا، و  مرارثاست

 و خصائص المعوق سمعٌا.ذلك بتوفٌر معلومات صحٌحة عن اإلعاقة السمعٌة،

افظة علٌها و التعرف تدرٌب الوالدٌن على العناٌة بالسماعات الطبٌة و سبل المح - خ

 على أعطالها البسٌطة.

 .تقبل الحقٌقة كون طفلهما أصم وهً مسألة قضاء وقدر-5

مشاركة األم له فً األعمال المنزلٌة والتحدث إلٌه ووصف كل ما تقوم به عن -6

 .طرٌق الكالم

لألسرة ذات الدخل المحدودة، و التً ٌعانً أحد  ضرورة تدبٌر دعم إقتصادي-7

و أفرادها اإلعاقة السمعٌة لمواجهة المتطلبات العالجٌة، و تكالٌف شراء  و إستخدام 

 صٌانة المعٌنات السمعٌة.

 .التحدث بصفة دائمة إلى الطفل المعاق سمعٌا وأنت تنظر إلى وجهه -8

تتضمن المشاركة وانتظار دوره  تزوٌد الطفل بخبرات فً التعامل مع اآلخرٌن، -9

 .فً اللعب مما ٌزوده بخبرات التطبٌع االجتماعً

تنمٌة مٌوله واستعداداته لقراءة بعض الكلمات والتعبٌرات بحٌث تنمً مهارات  -11        

 .القراءة
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تنمٌة مهارات جٌدة فً التمٌز البصري بحٌث ٌمكن تمٌٌز وجوه االختالف  - 11        

ما ٌراه من صور وأشٌاء بحٌث ٌتعرف على النواحً العامة منها أوال ثم على  والتشابه بٌن

النواحً الدقٌقة وهذه هامة بالنسبة للطفل األصم نظراً ألنه البد أن ٌعتمد على بصره فً 

 تلقً معلومات كثٌرة 

 تنمٌة مهارات التناسق الحركً البصري، فتناسق الٌد مع العٌن ٌعتبر هاما فً  - 12       

 .كثٌر من مجاالت الحٌاة كمهارات الحٌاة الٌومٌة

ضرورة مراعاة القدرات السمعٌة لألطفال ضعاف السمع فً حال دراستهم  -13      

مناهج العادٌٌن ، و تعدٌل طرق التقوٌم و اإلختبارات بما ٌتناسب مع إعاقتهم و ٌقٌس 

 قدرتهم الحقٌقٌة خاصة فً المواد الشفوٌة و اإلمالء.
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 :المراجع

 قائمة المراجع باللغة العربية: -1

 أ.الكتب:

لألطفال الصم ،دار الفكر ناشرون ة القوقعة اإللكترونٌة د أحمد نبوي عبد عٌسى ،زراع-(1

 و موزعون بدون طبعة .

 .2006،اإلعاقة السمعٌة ،دار ٌافا العلمٌة عمان بدون طبعة  (د ابراهٌم أمٌن القرٌون2ً

العلمً و تطبٌقاته فً العلوم اإلجتماعٌة ،دار الشروق ( د ابراهٌم خلٌل ابرٌش، المنهح 3

 .م 2009، 1للنشر و التوزٌع ،ط 

 .1999، 1( د أحمد عرات راجح ،أضول علم النفس دار المعارف ، القاهرة، ط 4

سعٌد حسٌن العزة ، اإلعاقة و اإلضطرابات الكالم و النطق و اللغة ، الدار العلمٌة  ( د5

 .2001، 1للنشر و التوزٌع ،عمان ط 

عبد الواحد ٌوسف ابراهٌم ،صعوبات التعلم النمائٌة و األكادٌمٌة ،مكتبة د سلٌمان ( 6

 م.2010،  1األنجلو المصرٌة،ط

 م2014، 1دروس فً الصمم،جسور للنشر و التوزٌع،ط  د.سمٌرة ركزة،األرطوفونٌا (7

 ؛ اإلعاقة السمعٌة و إضطرابات النطق و اللغة ؛ دار الفكر د.مصطفى نوري قمش (8

 م. 1999،  1ط–عمان 

محمد حولة  .األرطفونٌا علم إضطرابات اللغة و الكالم و الصوت؛. دار هومة  د. (9

 م.2009. 1ط الجزائر للطباعة

، دار عالم الكتب، سيكولوجية المعاق سمعيا. شارد علً عبد العزٌز موسى، ـد (10

 م.2009،  1ط  القاهرة

،عمان  ( د.عدنان ٌوسف العثوم علم النفس المعرفً النظرٌة و التطبٌقٌة،دار المسٌرة11

 م.1،2004ط

 م.2004،  1، دار الرشاد ، القاهرة ، ط االعاقات الحسية  ( د. عادل عبد هللا محمد ،12

، مؤسسة شباب الجامعة االعاقة الحسية المشكلة والتحدي طارق كمال ،   (د.13

 م. 2007ب ط ،  ،االسكندرٌة،
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 م.1،2003،دار عالء الدٌن،طسامً محمد ملحم ،تنشٌط قدرات الطفل على التعلم أ. ( 14

 م 2،2008( أ.قحطان أحمد الظاهر، صعوبات التعلم ، دار وائل عمان ،ط15

راضً الوقف ،صعوبات التعلم النظرٌة و التطبٌقً، كلٌة األمٌر ،عمان،ب ( أ. 16

 م.1999ط،

 مذكرات: -ب

( بوعكاز تركٌة، تقٌٌم اإلدراك السمعً عند الطفل األصم الحامل للزرع القوقعً،دراسة 17

تٌجانً ،مرجً تلمسان رسالة ماجتسر فً ارطوفونٌا  ،جامعة  وصفٌة بالمركز اإلستشفائً

 .2012الجزائر،

بوسبتة ٌمٌنة ،ثأثٌر عملٌة الزرع القوقعً على اكتساب القدرات الفونولوجٌة عند ( 18

 م.2009الطفل األصم الجزائري الناطق باللغة العربٌة،

( وطواط وسٌلة، اكتساب النظام الفونولوجً عند الطفل الحامل للزرع القوقعً ، شهادة 19

 م.2011، 2010فً علم النفس اللغوي  المعرفً ، جامعة الجزائر  ماجستر

( دردٌان فهران ، مقارنة بٌن أطفال العادٌٌن و األطفال الصم على مقٌاس وٌب مان 20

 لتمٌٌز السمعً ، رسالة ماجستر، جامعة.

 محاضرات: -ج

 ، إضطرابات الصمم ،غٌر منشورة ،جامعة الجزائر.2011\2010( دجال سهام 21

 قائمة مراجع باللغة الفرنسية:-2

-Des livres : 

  (22 Dumont.A (1889).implant cochleaire :sourdité et langage 

deboeck ,université paris. 

23) Dumont.A (1889)l ΄orthophoniste et l΄enfant sourd 

,mosson,paris 

24) Dumont .A(1997)implantation cochleaire,guide pratique 
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