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ٌثبت أجرنا أرجوأن ٌسدد خطانا و شكر هللا عز وجل الذي قدرنً على إنجاز هذا العمل وأ  

 إن شاء هللا.

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى

 المحبة والعطاء، نهر التضحٌات، وإلى من كانت سراجا على الطرٌق، ونورا على الدرب وسترا فً الحٌاة، ،  أمً الحنون رمز

، ٌاأعز ما أملك فً هذه الدنٌا ٌا أمً الغالٌة.عائك سر نجاحً كان دإلى القلب الناصع بالبٌاض، و  
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خدوجة.... ، نعٌمة،، صفٌة، نادٌة، لٌندةوإبنها الكتكوت " أكسال" إلى كل صدٌقاتً" صبرٌنة  

على ٌد العون   فٌهاالعمل" لمٌاء حسن" بارك هللا إلى كل زمالئً الطلبة واألساتذة الكرام بالخصوص األستاذة المشرفة على هذا
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حفظها هللا " ٌامٌنة" األخت "طاووس" وإبنتها الكتكوتةهذا العمل المتواضع معها  إلى من شاركت   

 إلى كل من ساهم وشجعنً فً إخراج هذا العمل المتواضع ألف شكروتقدٌر



داءــــإه  

 بسم هللا الرحمن الرحٌم و بفضله الجلٌل، أتقدم بإهداء هذا العمل المتواضع إلى: 

من أرضعتنً الحب و الحنان، إلى من كانت سراجا لً على الطرٌق، و نورا على الدرب 

كان دعائك  و سترا فً الحٌاة، إلى رمز الحب و بلسم الشفاء، إلى القلب الناصع بالبٌاض،

سر نجاحً و حنانك بلسم جراحً، إلى الطاهرة، الوفٌة،...إلى من ال ٌغٌب طٌفها عن 

 خٌالً، إلى روحً أمً رحمها هللا. 

إلى من كان سندي فً لحظات ضعفً و كان لً نوراٌضًء دربً فً زمن الظلمة... إلى 

 أبً أطال هللا فً عمره. 

و سندا، إلى إخوتً و زوجاتهم و أبنائهم. جانبً و كانو لً عونا إلى من وقفوا إلى   

 إلى أختاي و زوجٌهما و أبنائهم.

إلى من مشى معً خطوة خطوة فً مشواري، و كان لً سندا و عونا، إلى شقٌق الروح 

 زوجً "هالل".

إلى أسمى معانً البراءة ، إلى أغلى ما أملك فً الوجود و أعز ما عندي فً القلب إبنتً 

لها الصحة و العافٌة. "ٌمٌنة" أدام هللا   

 إلى عائلتً الثانٌة التً قدمت لً العون دون تردد. 

 إلى كل من حملوا لقب "حاجمً" و "بوفراش". 

إلى الطاقات الفواحة من الثناءالعذب على وقفاتهم الرائعة إزاء البحث:               

 "كاهٌنة، فطة، زهرة". 

  إلى الصدٌقات الغالٌات: 

". ، صونٌانوال، ملٌكة "سهٌلة، كامٌلٌة،  

ى كل من حملهم قلبً و لم تحملهم سعة ورقتً، إلى كل نفس راضٌة، و إلى كل طالب إل

 علم، إلى كل أم و أب رزقهماهللا بطفل معاق. 
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 :مقدمة

األجيزة الحسية لمساعدتو عمى  لقد وىب الفرد اإلنساني بمجموعة من األنظمة و
التكيف  ومن حولو،  بو وما يدور إدراكو وفيم ما يحيط و اإلحساس بالمثيرات من حولو

، جتماعيةاأحداث  وقائع و مع البيئة التي يعيش فييا لما تتضمنو من مكونات مادية، و
وتعد حاسة السمع واحدة من أىم الحواس التي يعتمد عمييا الفرد في تفاعالتو مع 

من  خارجية، والخبرات ال المفتوح لكل المثيرات و االستقبالاآلخرين، نظرا لكونيا بمثابة 
يؤدي إلى  ، فالقصور في ىذه الحاسةاآلخرينع التعايش م خالليا يستطيع الفرد التكيف و

أصعب اإلعاقات الحسية  اإلعاقة السمعية من أشد و حيث تعتبر عرقمة ىذا التكيف،
لذا يصعب عمى المعاق  والتي تصيب اإلنسان، إذ يترتب عمييا فقدان القدرة عمى الكالم 

المختمفة، إلى جانب ذلك  ياتيةــــرات الحياـــــمم المــــالكالم أو تع سمعيا اكتساب المغة و
الكتابة  م الميارات كالقراءة وــــــاكتساب أى ي عادي وــدرســـــول مـــــن دخـــــدم استفادتيم مـــــع
 الحساب. و

رعاية كاممة في شتى  األطفال الصم من الفئات الخاصة التي تحتاج إلى جيد متواصل و
ىذا ما دفع بالعمماء  ، وين سمعياالعادياالطفال مختمف الميارات مثل  الكتسابالمجاالت 

في عممية  التي تتمثل و في اكتساب عدة مياراتبوسيمة تساعده  التفكير الباحثين إلى و
طفال الصم األوىذه التقنية تساعد  الذي يشترط سالمة العصب السمعي،الزرع القوقعي 

كتساب أىم اأقرانيم العاديين حيث تساعدىم عمى  ندماجيم معا إلى دخول المدرسة و
 الحساب. الكتابة و و الميارات كالقراءة

  كم ــقمية، كالحــمكات العـم المواد التي تساىم في تكوين المـــــمن أى ذا األخيرـــــعد ىـــــي و 
في ذاتو نشاط فكري تجريدي  فيو ،نضباطاال تعمم النظام و و االستنتاج والتعميل  و

     ع، الطرح، الضرب، كما أنو يضم عمميات حسابية تشمل: الجم عددية، يعالج رموز



 

 

منو إتقان عممية  يتمكن الطفل من إجراء ىذه العمميات الحسابية البدلكي  القسمة، و و
فيم الوضع  ا جيدا وكتابتي قراءة األعداد و معرفة نظام الترتيبي لألعداد، و العد، و

 المكاني لمرقم. 

   في اكتساب ميارات الحساب ختيارنا ليذا الموضوع لما لديو من أىمية خاصةاقد تم  و
إستراتيجياتيا لدى  و طرق إلى إبراز مدى أىمية تعمم ميارة العدأغمب الدراسات لم تت و

 الحاممين لمزرع القوقعي. األطفال الصم

 البدءلكن قبل  الجانب التطبيقي، و ما الجانب النظري وىقمنا بتقسيم بحثنا إلى جانبين 
التي تشمل طرح اإلشكالية، الفرضية العامة، الفرضيات  مدخل إلى الدراسةب استيمنابيما 

 ديد المفاىيم األساسية إجرائيا.تح أىداف البحث، و الجزئية، أىمية و

لموضوع الصمم  ثانيقد خصصنا الفصل ال فالجانب النظري يشمل ثالثة فصول، و
، بحيث تناولنا فيو الجانب التشريحي لمجياز السمعي، آلية السمع، تعريف الصمم

أسبابو، طرق القياس السمعي، خصائص الطفل المعاق سمعيا، الوقاية من  تصنيفاتو و
 المؤشرات الدالة عمى وجود الصمم. الصمم، و

تم فيو تناول موضوع الزرع القوقعي حيث انطمقنا من نبذة تاريخية  لثأما الفصل الثا
      أىم مكوناتو، آلية عمل الجياز، أنواعو، تصنيفو، شروطو،  ذكر تعريفو و حولو، و

 اليدف منو. و

، حيث بناء مفاىيم العدد تم فيو تناول موضوع النمو المعرفي و رابعأما في الفصل ال
متعدد  نمو مفاىيم العدد، تطور ميارات العد، إطار ،مراحمو تطرقنا إلى النمو المعرفي، و

 خصائصو لدى الطفل، نماذج معالجة العدد. تطوير الترميز و استراتيجياتو، األبعاد و

 



 

 

 فصمين يتمثالن في: الجانب التطبيقي يضم

الذي يحتوي عمى الدراسة  المنيجية لمبحث والفصل الرابع ونجد فيو اإلجراءات 
 أداة البحث. ، منيج البحث، مكان إجراء البحث، عينة البحث، واالستطالعية

الفصل الخامس يتم فيو التعرض إلى دراسة النتائج، الذي يتضمن عرض النتائج،  أما
تمييا قائمة  أخيرا ختمنا بحثنا بالخاتمة و و العام. االستنتاج مناقشتيا، و تحميميا، و

  البحث، كما يرفق البحث بالمالحق. المراجع المعتمدة عمييا في
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 :اإلشكالية .1

عمى المعمومات التي يستقبميا عبر الحواس  الخارجي يعتمد اإلنسان في إدراكو لعالمو
ادية المختمفة، ـــــالم و االجتماعيةالتفاعل مع البيئة بمتغيراتيا  و باالتصالالتي تسمح لو 

من أىم الحواس، ففي حالة وجود خمل  برـــــاسة السمع التي تعتـــــمن بين ىذه الحواس ح و
عب صأ الحاسة أو فقدانيا ينجم عن ذلك إعاقة سمعية التي تعتبر من أشد وفي ىذه 

يصعب عمى المعاق  ذإ ،من القدرة عمى التواصل السمعي اإلعاقات الحسية، ألنيا تحد
عدم الكالم أو تعمم الميارات الحياتية المختمفة، إلى جانب  سمعيا اكتساب المغة و

تابة ــالك راءة وـــقــيارات كالــــم المـــــــــــاب أىــــتســـاك ادي وــول مدرسي عــــن دخــــفادتيم مـــــاست
  ساب.ـالح و

من حالة العالة إلى حالة اإلعالة، فقد بدأت الدول  انتقلو من غير شك فإن المعاق قد 
 كمةــياء مشـــذا بصدد إنــــــيئا، و ىــــــيئا فشــــش االتجاهذا ــــــى طويرـــــمى تــــالمتحضرة ع

 االىتمامبدأ  كما جتمع العاممين المفيدين.من بناة الم اارىم ليكونو ستصويب م المعاقين و
و التربوية بشكل عام، كما  االجتماعيةينصب عمى المعاقين سمعيا نتيجة لمتطورات 

أتيحت فرصة لمطمبة الصم الوصول إلى المعرفة بطرق متعددة و في ظروف مدرسية 
 مختمفة. 

األساليب التربوية  أنWELTON 1989  وWORRNOK 1987  كما أكد كل من
منيم الصم  الحديثة ساىمت كثيرا في إعطاء فرصة لمطمبة ذوي الحاجات الخاصة و

لمواجية المشاكل المدرسية التي يواجييا الطالب العادي حيث كانت ىذه األخيرة تشكل 
  (. 20 ، ص0222 )ماجدة، إضافيا ال يستطيع المعاق سمعيا في الماضي مواجيتوعبئا 

و مع تطور العصر الحالي و تميزه بالتقدم العممي و التكنولوجي في شتى مجاالت  
ة التي تعمل عمى تضخيم البقايا المعينات السمعي ابتكارراسات إلى الد اتجيتالحياة 
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 ابتكارهخر جياز تم زء كبير من حاسة السمع لدييم، و آالسمعية لدى الفرد و تعويض ج
ع في األذن يزر  ذيــــاليعاني من صمم حاد أو عميق، لكل من  ىو جياز الزرع القوقعي

ة و خارجي، يثير العصب عن طريق الجراحة و يتكون من جزئين داخمي في القوقع
 0222و إبتداءا من سنة السمعي مباشرة عن طريق إلكترود أو أكثر مزروع في القوقعة، 

أصبحت عممية الزرع القوقعي متوفرة بمستشفى "مصطفى باشا" بالجزائر العاصمة، و في 
  أصبحت ىذه العممية متوفرة بمستشفى "بالوا" بتيزي وزو. 0222

لدييم قدرات عقمية تفوق معاقين سمعيا الذكاء أن معظم األطفال التؤكد اختبارات  و
بين  " إلى تشابو عمميات التفكير فورث" في ىذا الصدد يشير األطفال عادي السمع، و

 األطفال العاديين والمعاقين سمعيا بالرغم من الصعوبات التي يواجييا ىؤالء في التعبير
 .عن بعض المفاىيم المجردة

ي بعض الدراسات التي أقيمت عمى تالميذ المعاقين سمعيا بأنيم غالبا ما كما وجدنا ف
يزداد تحصيميم األكاديمي ضعفا  ، وصيل أكاديمي متدن خاصة في القراءةيكون لدييم تح

" بأن الحساب من الميادين التي مورسفي المقابل يعتبر " مع ازدياد المتطمبات المغوية، و
 ينجحون فييا.

لدى فئة األطفال الصم الحاممين لمزرع القوقعي الجانب التعميمي  اخترنافي بحثنا ىذا ف
" العد  "ع لدراستنا أن تنصب عمى موضو و أردنا  المدمجين في المدرسة العادية،

(Dénombrement )من إجراء  ىذه الفئة تمكن لكي ت و ،الذي ىو أساس الحساب
معرفة النظام الترتيبي  و عممية العد  تمكن من إتقان ا أن تالعمميات الحسابية البد مني

 .فيم الوضع المكاني لمرقم كتابتيا جيدا و لألعداد، قراءة األعداد و

يمثل مرحمة أساسية لتطور مفيوم  كتساب العد  ابأن  HALFORD (3991 )حيث يرى 
أىمية ىذا  BOY (1992)و  TOMASAو  YAOو  GEARYفيؤكد كل من  العدد،
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الذين  سنوات، و 20بأن أطفال ذو  ألنيم بينوا الميارات الرياضيةالنشاط في تطور 
 .يواجيون صعوبات في الحساب لدييم مشكل في اكتساب ميارة العد

الصم يمتازون بنفس القدرات ى كل ىذه الدراسات توصمنا إلى أن األطفال استنادا إل و
 ميارة العد اكتسابلمعرفة ما مدى  ىذا ما دفعنا و ين،العقمية مقارنة مع األطفال العادي

 .فال الصم الحاممين لمزرع القوقعيلدى فئة األط

 من كل ما سبق ذكره كانت تساؤالتنا كما يمي: انطالقاو  

 صم الحاممين لمزرع القوقعي صعوبات في العد؟ ىل يواجو التالميذ ال -

 ىل ىناك ميارات يواجيون فييا صعوبات أكثر؟ -

 ؟خاصة بإستراتجيات معينة من العد عوباتىل ىذه الص -

 ات الدراسة:فرضي -2

        .في العدحاممين لمزرع القوقعي صعوبات التالميذ الصم ال ال يواجو -
تمس إستراتجيات العد لدى األطفال الصم الحاممين لمزرع  اضطراباتتوجد ال  -

 القوقعي.
 . أغمبيا مرتفعةقوقعي عمى درجات في يحصل التالميذ الصم الحاممين لمزرع ال -

 الموضوع: اختيارأسباب  -3

 نظرا ألىمية الموضوع ولنقص أو يمكن القول انعدام الدراسات السابقة حولو فقد أثار -
التعمق فيو محاولين اإللمام بجوانب ميمة  مما جعل دراستنا تنصب حولو، و اىتمامنا

 .االبتدائيةمن خالل فترة تربصنا في المدرسة  فيو، و
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 "ميمون محمد" و بفضل مساعدة المختصة األرطوفونية قمنا بدراسة حاالت و  -
الحال لدى الطفل العادي، بالرغم  ميارة العد كما ىو اكتسابأنيم قادرين عمى  اكتشفنا

 من الفروق الموجودة بينيما.

 أهداف الدراسة: -4

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية: -

 لدى األطفال الصم الحاممين لمزرع القوقعي.تقييم ميارة العد  -

التعرف عن  في الكشف والصورة الجزائرية ZAREKI-R-A  بطارية استخدام -
       العمل عمى المساعدة في التدخل المبكر،  العد لدى األطفال الصم، و اضطرابات

 اإلعداد لمكفالة المناسبة. و

 ميارة العد. اكتسابمعرفة قدرة الطفل األصم الحامل لمزرع القوقعي عمى  -

 أهمية الدراسة: -5

        تعتبر كأول موضوع يتناول العد لدى األطفال الصم الحاممين لمزرع القوقعي،  -
 لدى ىذه الفئة.  ZAREKI-R-A البطارية استعمال و

 العد لدى األطفال الصم الحامل لمزرع القوقعي. اضطراباتالكشف عن   -
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 تحديد المفاهيم األساسية: -6

و    عضوية قبل كل شيء يحتوي عمى تشوه يعيق النشاطات و إعاقة ىالصمم:  -
 ,Siamالقدرات الضرورية لمحياة االجتماعية و خصوصا التي تتطمبيا الحياة المدرسية )

1993, p.52 ). 

الَصغار  إن عممية الزرع القوقعي عبارة عن جياز يستفيد منو الكبار والزرع القوقعي:  -
من  64حاليا  منذ السن الذي يبدأ فيو تطور المغة، فكمما كانت نتائجيا أفضل،  و

 .(DERIAZ M, 2001 ,P12) األشخاص الذين قاموا بيذه العممية ىم أطفال

 :العد   -

القدرة عمى تسمية األعداد في تتابع ثابت، بحيث يطبق ذلك الشيء عمى شيء  ىو و
 واحد في كل مرة حتى الوصول إلى العد الكمي.

سرد  أن العد   العدد الترتيبي عمى اعتبار يرتبط تعمم العد بتعمم العدد الكردينالي و و
لمحساب مزودا  يبدأ الطفل دراستو لمجموعة من الكاردينالية مرتبة وفق قاعدة ما، و

 22 إلى 2األعداد الكردينالية من  أولية عن العد بفارق واحد، فيقوم بترديد أسماء بأفكار
اآللي" الذي يبني عميو  ىو ما يسمى "بالعد الصم أو في ترتيب قد ال يصاحبو معنى، و

ىذا العد يقوم بدورىا في مفيوم الطفل لمعدد  فيما بعد ما يعرف بالعد العقمي، و
يسبق تعمم العد اكتساب  التعميم الرسمي في المدرسة األساسية، و بدءدينالي حتى الكار 

 .(022، ص 0222مفيوم العالقات )<،=( )جبارة، 
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 تمهيد:

يعتبر الصمـ مف المشكالت التي يعاني منيا الفرد و الذي يؤثر عمى وظيفة الألجيزة 
 السمعية  و يمنعو مف السمع و الكالـ و التواصؿ بالمغة الشفوية.

و في ىذا الفصؿ سنتعرض لدراسة الصمـ و ذلؾ مف خالؿ تعريفو، و التطرؽ إلى الجياز 
تصنيؼ و أسباب اإلصابة بالصمـ، كما سنتـ التطرؽ  السمع، آليةالسمعي و تشريحو، 

أيضا إلى طرؽ قياس السمع و خصائص المصابيف بالصمـ، و في االخير سنتعرض إلى 
 كيفية الوقاية منو و المؤشرات الدالة عمى وجوده.

 الجانب التشريحي لمجهاز السمعي : -1

                                                   تعريف الجهاز السمعي : 1-1 
، فحاسة ضعالية و تناغـ ذبذبي حاد و مدى ديناميكي عري ىو جياز معقد و ذو حساسية

السمع آلة حساسة بقدر كاؼ فيي تستقبؿ إشارات صوتية مف موجات ذات مستوى 
بشكؿ يمكنو مف تحميؿ أو تمييز  منخفض، و يوصؼ الجياز السمعي بأنو جياز منظـ بدقة

الذبذبات بدرجات عالية مف الدقة، فيو قادر عمى التعامؿ مع اإلشارات الصوتية المتباينة 
 في شدتيا بشكؿ فائؽ.

تحدث العمميات المادة لممعمومات الصوتية في ثالث مجموعات مف التركيبات تعرؼ بأنيا 
  العممية الفسيولوجية في األذف الوسطى  األذاف الخارجية و الوسطى و الداخمية، حيث تبدأ

    و تستمر مف خالؿ العصب القفحي الثامف إلى الجياز العصبي السمعي المركزي، كما 
و تبدأ العممية الفزيولوجية أيضا في جذع الدماغ و القنطرة و تستمر إلى القشرة السمعية في 

  القشرة في القشرة الدماغية.
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في ضماف حاسة السمع كما يمعب دورا في عممية التوازف           وتكمف وظيفة الجياز السمعي
 (8008 .P ,9989Virginir, .) 

  مكونات الجهاز السمعي : -2-1

 يتكوف الجياز السمعي مف ثالثة أجزاء و ىي:

 األذن الخارجية: 1-2-1-

 تتكوف مف قسميف رئيسييف ىما:

  :صيوان األذن 

توجيييا  الخارجي الثابت عند اإلنساف يقـو بتجميع الموجات الصوتية، ىو الجزء الغضروفي
إلى قناة السمع الخارجية، كما يساعد عمى تحديد االتجاه الذي يصدر منو الصوت، كما 

 (.969 ، ص9998)عصاـ،  hz 4500يعمؿ عمى تضخيـ األصوات بحدود 

 : قناة األذن الخارجية 

ىذه القناة تمرر األصوات التي يمتقطيا الصيواف لتقابؿ غشاء الطبمة الذي يقع في نياية 
القناة، و توجد في الجزء الخارجي مف قناة األذف الخارجية بعض الشعيرات في الثمث األوؿ،  

يكوف لوف ىذه المادة قيوي الموف عمى الغالب،  وتوجد غدد صمغية تفرز المادة الشمعية، و
مادة تعمؿ عمى حماية طبمة األذف مف خالؿ إزالة الجراثيـ و األوساخ و المواد وىذه ال

 (. 5، ص 8009 الغريبة و نقميا إلى خارج األذف )نسياف،

القناة السمعية الخارجية تختمؼ مف شخص ألخر مف حيث االتساع فيناؾ مف يممكيا 
 (.p  ,8005 ; M ELAIN 95ىناؾ مف يممكيا ضيقة و رقيقة ) واسعة، و
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      األذن الوسطى :  -1-2-2

ىي عبارة عف حيز صغير يحتوي عمى طبمة األذف و داخؿ ىذا الحيز توضع سمسمة 
ىي متناىية الصغر، تتصؿ ببعضيما البعض عف طريؽ أحزمة ليفية  العظيمات الثالث، و

 تتمثؿ ىذه العظيمات فيما يمي: داخؿ حيز األذف الوسطى، و

  :عظم المطرقة 

 ونجد فيو أف مقبض عظـ المطرقة يتصؿ بالجية الداخمية لطبمة األذف. 

 : سندان األذن  

 عظـ الركاب أي انو يتوسطيا. نجده بيف عظـ المطرقة و و

 :عظم الركاب 

 تنتيي حدود عظـ الركاب عند فتحة الحاجز الداخمي لألذف. 

ىي قناة تصؿ بيف  األذف الوسطى تتصؿ بمؤخرة الحمؽ مف طرؼ قناة أوستاكيوس و
تجويؼ طبمة األذف الوسطى و الفراغ البمعومي، حيث تقوـ بتحويؿ الضغط بيف الجزء 
الداخمي لألذف الوسطى و الجزء الخارجي منيا،  أيف يشعر اإلنساف بيذا التغيير عند 

    (.    00، ص 9995تعرضو لمبرد مثال )بدوي، 

 األذن الداخمية:3-2-1-

 تتحكـ في السمع و التوازف في نفس الوقت و تتكوف مف :
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 :القوقعة  

و ىي المسؤولة عف السمع تشبو الشكؿ الحمزوني و في الجزء الخارجي مف القوقعة توجد 
النافذة البيضاوية، و الجزء الداخمي مف القوقعة يوجد عمى شكؿ قناع يوجد بيا سائؿ يعرؼ 

   كما يوجد فييا عضو كوري، و ىو عضو الحس السمعي  السائؿ الممفاوي الداخمي، باسـ
 و مكوف مف خاليا شعرية.

 داخؿ القوقعة تتـ عمميات ىما: 

 تمييز األصوات  -
 تحديد نوع الصوت -
 :الدهميز  

 يقـو جياز الدىميز بحفظ توازف الجسـ. في ىذا الجياز توجد القنوات الياللية الثالث، و

 :العصب السمعي 

قؿ االىتزازات عمى شكؿ إشارات ػمف األلياؼ العصبية الحسية لنيتكوف ىذا العصب 
كيربائية عصبية إلى مركز السمع بالمخ، حيث تسبب اإلحساس بالسمع و تميز األصوات 

 . (8-7ص   ،8009)نيساف، 
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 آلية السمع: -2

 :تحدث عممية السمع عند اإلنساف كما يمي 

عند إصدار أصوات مختمفة أو صوت واحد يقـو صيواف األذف بتجميع موجات الصوت -
 داخؿ القناة السمعية الخارجية و تنقميا إلى طبمة األذف.

عند اصطداـ الموجات الصوتية بطبمة األذف ييتز غشاء الطبمة مما يسمح بمرور ىذه -
الطبمة خالؿ سائؿ السمـ  الموجات إلى عظيمات السمع في األذف الوسطى ثـ إلى الغشاء

 ؼ الحمزوني.مالدىميزي و عبر المي

تنتقؿ الذبذبات الصوتية عبر الميمؼ الخارجي في السمـ الدىميزي إلى الميمؼ الداخمي في  -
 القنات القوقعية.

عند اىتزاز الغشاء القاعدي لمقوقعة تتأثر األلياؼ في الخاليا الشعرية القصيرة و تسبب  -
 لصوت مرتفعا، أما إذا كاف الصوت منخفضا فتتأثر الخاليا الشعرية الطويمة.رنينا إذا كاف ا

يتشكؿ بناءا عف ذلؾ منبو عصبي يتحوؿ إلى سياالت عصبية تنتقؿ عبر العصب  -
يتـ تفسيرىا عمى أنيا صوت )يوسؼ،  السمعي إلى المنطقة المتخصصة في المخ، و

  (.82ص  ،8007

 تعريف الصمم: -3

عرفت الصمـ بتعريفات عديدة و متنوعة تبعا الىتمامات العمماء ووجيات نظرىـ  لقد 
 :، فيعرؼ الصمـ بأنوبيف ىذه التعريفات نذكر البعض مفالخاصة التي يبنونيا و 
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حرماف الطفؿ مف حاسة السمع إلى درجة تجعؿ الكالـ المنطوؽ ثقيؿ السمع مع أو بدوف  -

 (.22، ص 8000)ماجدة،  الصـ و معاؽ السمعاستخداـ المعينات، و يشمؿ  األطفاؿ 

إصابة حسية تتمؼ نوعية وشدة اإلدراؾ، و بناءا عمى ذلؾ تزعج الفرد في كؿ المياديف،  -

 .أيف يمعب السمع دورا و خصوصا في الحياة العالئقية

اإلعاقة السمعية ىي عالقة عضوية قبؿ كؿ شيء يحتوي عمى تشوه  : PALOCON عند -

يعيؽ النشاطات و القدرات الضرورية لمحياة االجتماعية و خصوصا التي تتطمبيا الحياة 

 .( Siam, 1993, p.52المدرسية )

 تصنيف الصمم:  -4

 يصنؼ الصمـ تبعا لثالثة معايير و ىي : 

  .حسب العمر عند اإلصابة -        
 .حسب موقع اإلصابة -        
 .حسب شدة اإلصابة -        

 التصنيف حسب العمر عند اإلصابة:  -4-1

 :يصنؼ الصمـ تبعا لمعمر عند حدوث الضعؼ السمعي إلى

  صمم قبل المغة : -4-1-1

ىو الذي يحدث قبؿ تطور الكالـ و المغة عند الطفؿ و قد يكوف ىذا النوع مف الصمـ  و
سبا في مرحمة عمرية مبكرة فاألطفاؿ الذيف يعانوف مف صمـ قبؿ لغوي والديا أو مكت

 .                                )يستخدموف أساليب التواصؿ اليدوية )لغة اإلشارة و أبجدية األصابع
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  الصمم بعد المغة : -4-1-2

كذالؾ يصنؼ ىذا األخير حسب ىذا المعيار إلى  و ىو يحدث بعد تطور الكالـ و المغة،
صمـ والدي و صمـ مكتسب، فالصمـ الوالدي يكوف لدى الطفؿ ضعؼ سمعي منذ لحظة 
الوالدة، و ليذا فيو لف يستطيع تعمـ الكالـ تمقائيا، أما في الصمـ المكتسب فإف الضعؼ 

لقدرات المغوية، أي قد تكوف ىذه الحالة قد يبدأ الطفؿ بفقداف ا السمعي يحدث بعد الوالدة، و
 (.86ص  ،9998 ،قد تطورت لديو إذ لـ تقدـ لو خدمات تأىيمية خاصة )الخطيب

 التصنيف حسب موقع اإلصابة : -4-2

  فقدان السمع التوصيمي: -4-2-1

    و يحدث ىذا النوع عندما تشمؿ اإلصابة األجزاء الموصمة لمسمع كالطبمة أو المطرقة  
  أو السنداف أو الركاب في مثؿ ىذه الحالة ال تصؿ الموجات الصوتية إلى األذف الداخمية 
 و مف ثـ ال تصؿ إلى المخ، و يمكف عالج اإلصابة المسببة ليذا النوع باألساليب الطبية.

  العصبي:-فقدان السمع الحسي -4-2-2

السمعي الموصؿ إلى و يحدث نتيجة عيب أو إصابة في األذف الداخمية، أو في العصب 
المخ نتيجة لذلؾ يتـ عدـ وصوؿ الموجات الصوتية إلى األذف الداخمية، و بالتالي ال تترجـ 

واسطة المركز العصبي في المخ ػػػفسيرىا بػػػػتـ تػػػعية، و ال يػػصبية سمػػبضات عػػػى نػػػإل
 (.999، ص 8009)راغب، 

  فقدان السمع المختمط: -4-2-3

يقصد بذلؾ وجود  و و ىو إصابة في أجزاء مف األذف الخارجية و الوسطى و الداخمية،
 ضعؼ سمعي توصيمي و حسي عصبي معا، و قد يصعب عالج مثؿ ىذه الحاالت.
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  ضعف السمع النفسي: -4-2-4

و تنتج ىذه الحالة عف باضطرابات نفسية تحويمية، أو حاالت ىيستيرية مع وجود جياز 
بإشراؼ مختصيف بعمـ النفس  يمكف عالج ىذه الحالة في العيادات النفسية وسمعي سميـ، و 

 .(89، ص  8007و اإلرشاد )عصاـ،

 التصنيف حسب شدة اإلصابة:-4-3

 حيث تصنؼ اإلعاقة السمعية حسب مقدار ما فقده الفرد مف القدرة السمعية بالديسبؿ : 

  الصمم البسيط : . أ

. وىؤالء يواجيوف صعوبات bd 29 – 80مقدار الخسارة السمعية عند ىذه الفئة مف  و
 بسيطة في السمع و يستطيعوف التعمـ ضمف مدارس السامعيف.

  الصمم المتوسط: . ب

ىؤالء يواجيوف صعوبات اكبر  ، و bd 69-00مقدار الخسارة السمعية عند ىذه الفئة  و
يستطيعوف التعمـ في مدارس السامعيف باستخداـ  ـ، ومف الفئة السابقة في السمع و فيـ الكال

 (.88، ص 8007ىـ أكثر الفئات مناسبة لعممية الدمج )عصاـ،  المعينات السمعية، و

 الصمم الشديد:جـ. 

يعاني ىذا الشخص مف صعوبات بالغة  ، وbd 90-70شدة الفقداف السمعي تتراوح بيف 
العالية، لذلؾ فيو يعاني مف إضرابات شديدة حيث انو ال يستطيع أف يسمع حتى األصوات 

في الكالـ و المغة، و إذا حدث ىذا الفقداف السمعي منذ السنة األولى مف العمر فاف الطفؿ 
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يحتاج إلى االلتحاؽ بمدرسة لممعاقيف سمعيا ليحصؿ  لف تتطور لديو القدرة المغوية تمقائيا، و
 ه، كذلؾ فيو بحاجة إلى سماعة طبية.عمى تدريب نطقي سمعي، و تدريب عمى قراءة الشفا

  الصمم الشديد جدا:د. 

، وىذا المستوى مف الضعؼ السمعي يشكؿ إعاقة شديدة حيث أف الشخص bd 90يزيد عف 
قد ال يستطيع أف يسمع سوى بعض األصوات العالية،إذ انو يعتمد عمى حاسة البصر أكثر 

ىو قد يحتاج إلى دواـ  المغة ، ويكوف لديو ضعؼ واضح في الكالـ و  مف حاسة السمع، و
 (.25-20ص ،9998كامؿ في مدرسة لألشخاص الصـ )جماؿ، 

 أسباب الصمم : -5

ثمة حاالت أخرى مكتسبة،             تتبايف فثمة حاالت والدية، و تتنوع أسباب اإلعاقة السمعية و 
ىناؾ أيضا حاالت ضعؼ  قد تحدث تدريجيا، و و الحاالت المكتسبة قد تحدث فجأة و

 (.07، ص 9988)جماؿ، سمعي ال يعرؼ ليا سبب معيف 

 ىي : ينظر عادة إلى أسباب اإلعاقة السمعية بشكؿ عاـ ضمف ثالث مجموعات و و

 المجموعة األولى : أسباب قبل الوالدة : -5-1

  الوراثة : -

% مف  60 - 50حيث تعتبر الوراثة السبب الرئيسي لكثير مف الحاالت قد تصؿ إلى 
    قد تكوف اإلصابة بالصمـ مف خالؿ جينات سائدة كأف يكوف األب  حاالت الصمـ ، و

، 8007أو األـ مصابيف أو يحمموف جينات منتجة تجمع معا بسبب زواج األقارب )عصاـ، 
 (.08ص 



الصمم                                                                            ثانيالفصل ال  
 

25 
 

  إصابة األم الحامل لبعض الفيروسات : -

كالحصبة األلمانية و االلتياب السحائي، أمراض  اشير( 2خصوصا في فترة الحمؿ األولى )
 التيابات الكمية. و داء السكر

 تناول األم لبعض األدوية أثناء الحمل: -

السترتبومايسيف، األسبريف و مشتقاتو، مركبات الثاليد،  :خصوصا الثالثة أشير األولى مثؿ 
،  8009قد يحدث تسمـ لمحمؿ فينتج عنو إعاقة سمعية )خالدة،  مايد، و الكارامايسيف.

 (.89 - 88ص

مف األسباب األخرى ضمف فترة قبؿ الوالدة تعرض األـ لألشعة أو الصدمات واف كاف  و
 (.08، ص 8007عصاـ، ىنالؾ احتماؿ اكبر لإلصابة بإعاقات أخرى )

 المجموعة الثانية : أسباب أثناء الوالدة :-5-2

  االت الوالدة قبل األوان:ح -5-2-1

حيث تشير الدراسات إلى أف األطفاؿ الصـ غير مكتممي النمو أربعة أضعاؼ األطفاؿ غير 
 المصابيف بالصمـ.

   نقص األكسجين:-5-2-2

و الذي يسبب تمفا في الدماغ قد يكوف لو تأثير عمى اإلصابة بالصمـ، باإلضافة إلى 
 (.02، ص  8007ـ، احتماالت اإلصابة بإعاقات أخرى ) عصا

 (:HRاختالف العامل الرايزيسي ) -5-2-3
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% مف اإلصابات فانو تحدث مقاومة عندما  6عدـ توافؽ دـ الجنيف و األـ ويكوف سببا ؿ 
   يكوف دـ الطفؿ مف األب يختمؼ عف دـ األـ الحامؿ مما يكوف أجساـ مضادة لدـ الطفؿ

و ينتج عنو إعاقات منيا اإلعاقة السمعية و يمكف التغمب عف ذلؾ بأخذ لقاح ليذا الحمؿ 
دة، و يكوف حماية بعد الوالدة لألـ خالؿ األياـ الثالثة األولى ليمنع تكوف األجساـ المضا

 (.88، ص 8009نيساف، لمطفؿ القادـ )

 و ىناؾ أسباب أخرى مثؿ: 

 ب الطفؿ.استعماؿ آالت أو مالقط خاصة لسح-

 إعطاء مخدر أثناء عممية الوالدة القيصرية أو الجافة.-

نقص في كمية األكسجيف الواصؿ إلي الطفؿ خالؿ الوالدة بسبب التفاؼ الحبؿ السري -
، 8009)نيساف،  حوؿ الرقبة أو اختناؽ الطفؿ بسوائؿ األـ الخارجة مف الرحـ خالؿ الوالدة

 .(89ص 

 بعد الوالدة : المجموعة الثالثة : أسباب -5-3

  االلتهاب السحائي: -5-3-1

مف حاالت الصمـ، االلتياب السحائي  % 5-8حيث يسبب االلتياب السائي ما بيف 
يروسات المسببة لاللتياب لألغشية الواقية لممخ و النخاع الشوكي و ىناؾ عدة أنواع مف الف

 .السحائي
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  التهاب المخ: 5-3-2

  و الفيروسات المسببة ليذه االلتيابات مثؿ التياب الغدة النكفية، و قد تسبب ذلؾ الصمـ 
 (.02، ص  8007أو صعوبات التعمـ أو غيرىا )عصاـ، 

  التهاب األذن الوسطى: -5-3-3

ىو التياب حاد و مزمف يصيب األطفاؿ الصغار في السف عمى وجو التحديد، و بما أف 
حمؽ عبر قناة أستاكيوس فإف التياب األذف الوسطى غالبا ما ينتج األذف الوسطى تتصؿ بال

عف إصابة الطفؿ بالحصبة، و بالرغـ مف أف ىذا االلتياب تسببو الفيروسات في بعض 
الحاالت، إال أف البكتيريا ىي المسؤولية في معظـ الحاالت، و ليذا باإلمكاف معالجتو 

 (.55، ص 9998بالمضادات الحيوية )الخطيب، 

  التسمم: -5-3-4

 )الخطيب،ـ بالعقاقير التي يتناوليا الطفؿنجـ اإلعاقة السمعية أحياننا عف التسمػػػػػقد ت
 (.57، ص 9998

 وقر الشيخوخة: -5-3-5

اإلعاقة السمعية ترتبط بالكيولة، و تتضمف بداية ضعؼ سمع الشخص لمذبذبات الصوتية  
 العالية و مف ثـ الذبذبات الصوتية المنخفضة.
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 الضجيج: -5-3-6

إف التعرض المتكرر لمضجيج قد يؤدي إلى ضعؼ سمعي، و غالبا ما يحدث أثناء ساعات  
العمؿ في البداية حيث أف األمور تصبح عادية بعد ذلؾ، و لكف الحالة السمعية تتدىور 

 .أجيزة الصوت و المكبرات  تدريجيا مع السنيف، و كذلؾ استخداـ

 تصمب األذن: -5-3-7

في ىذا المرض يوجد عظمة غير عادية في األذف الوسطى مما يؤدي إلى تدىور تدريجي  
في السمع، و يظير ىذا المرض في نياية مرحمة الطفولة و قد يتراوح الفقداف السمعي بيف 

 المتوسط و الشديد، أما العالج فيو جراحي مف خالؿ إزالة العظـ الركابي.

 دث:اإلصابات الجسمية و الحوا -5-3-8

   التي ينتج عنيا إصابات في الرأس أو كسور فيو، فقد يحدث نزيؼ في األذف الوسطى  
 .أو اضطرابات في العظيمات الثالث األمر الذي قد يؤثر عمى السمع

  مرض مينر: -5-3-9

ىذا المرض يصيب الشباب و يحدث فيو زيادة في ضغط السائؿ في األذف مما يؤدي إلى 
و ال يعرؼ ليذا المرض شفاء الرنيف في األذف أو في الرأس،  الدوار،ظيور أعرض مثؿ 

 (.58-57، ص 9998)الخطيب،  حاليا
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 طرق قياس السمع: -6

 طرق قياس السمع: -6-1

  يختبر السمع في ىذه المرحمة مف السف بطريقة قياس السمع المبدئي، سن الخامسة: قبل 
تيا وفؽ مدى استجابة الطفؿ لألصوات حسب شدتيا و ذبذب و تعتمد عمى  معرفة

 .الخصائص السمعية لألطفاؿ

و يمكف تمخيص ىذه الطريقة بأف يوضع إلى جوار الطفؿ المختبر جياز يقيس شدة 
      الصوت، ثـ يشجع الطفؿ عمى المعب بمعب معينة  كالحمؽ المموف أو الكرات الممونة 

أستغرؽ في المعب بيا و ذلؾ بمساعدة مساعد المختبر، فيقوـ أو األقراص الممونة، فإذا ما 
 .بعمؿ األصوات ىادئة كأصوات األجراس، أو الطبوؿ خمؼ الطفؿ

فإذا لـ يمتفت إلييا قرب منو المختبر شيئا إلى أف يمتفت الطفؿ إلى مصدر الصوت، وىنا 
 .يأخذ مساعد المختبر قراءة جياز قياس شدة الصوت الموضوع بجوار الطفؿ

ىناؾ جياز لمفحص بدوف تجارب و عبر إرساؿ حوافز إلى المراكز العصبية و بتسجيؿ  و
 رد الفعؿ بيدؼ تقييـ السمع.

الجياز يشبو بعممو جياز تخطيط الدماغ، يمكف اختبار سمع االطفاؿ و الرضع بيذا 
 (.06 - 05، ص 8009)نسياف،  قرير واقع السمع عند ىذه الشريحةتقديـ ت الجياز، و
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 طرق قياس السمع بعد سن الخامسة:-6-2

  طريقة الساعة: -6-2-1

ذلؾ إلى جانب رأس الطفؿ،  ىو عبارة عف اإلمساؾ بساعة عادية مف الساعات الدقاقة، و و
مرة مف ناحية اليميف و أخرى مف تجاه اليسار، ويراعي الفحص أف تكوف الساعة عمى 

ينبغي إرشاد  بحيث ال يراىا أو يالحظيا الطفؿ، و مسافة تتضاعؼ وتقؿ مف حيف إلى أخر،
الطفؿ إلى أف يشير برفع إصبعو حيف يسمع دقات الساعة،  كذلؾ يمكف إرشاده إلى متابعة 

 صوت الساعة بتحريؾ رأسو يمينو أو يساره في اتجاه مصدر الصوت.

  طريقة الهمس :-6-2-2

ىو شبيو باالختبار السابؽ حيث يستخدـ غالبا مف قبؿ الكثيريف،  إذ يقؼ المدرس عمى  و
الطفؿ  بعد مسافة ما مف الطفؿ ثـ يقـو باليمس بيدوء شديد كمحاولة منو لمتأكد مما إذا كاف

 (.70، ص 8000 ) ماجدة، يعاني مف قصور سمعي اـ ال

 االديومترات :-6-3

 ىي نوعيف : ىي أدؽ بكثير مف سابقتيا و و 

  االديومتر الجمعي الكالمي: -6-3-1

 00يمكف بو قياس  ىو جياز يحدد درجة القصور السمعي في كؿ اذف عمى حدى، و و
تتصؿ بو سماعات فردية مثؿ سماعات  ىو جياز يشبو الحاكي، و و حالة في المرة الواحدة.
  يقصد بذلؾ أف الصوت قد يصؿ عدد ىذه السماعات بقوة واحدة ، و عامالت التمفوف، و

ىذا شرط أساسي في قياس  وضوحو في كافة السماعات واحد ال يختمؼ،  و أو شدتو و
 (. 2.8( ) 5.8االسطوانة مسجؿ عمييا أزواج مف األرقاـ مثؿ ) السمع و
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يعطي لكؿ تمميذ ورقة خاصة  يطمب مف التالميذ وضع السماعة عمى األذف اليسرى، و و
أرقاـ، وبعد التأكد مف أف التالميذ قد فيموا تعميمات االختبار  ليسجؿ عمييا ما يسمع مف

يتدرج الصوت مف عاؿ ثـ ينخفض تدرجيا  تدار االسطوانة ويسجؿ التالميذ ما يسمعونو، و
ىذه المحظة ىي  حتى يصؿ إلى الدرجة التي ال يستطيع سماعيا فيتوقؼ عف التسجيؿ و

يستمر في تسجيؿ الوجو كمو عف األذف  ، والتي تحدد درجة قصور السمع في األذف اليسرى
 اليمنى.

ىذا  سرعة، و يعتمد ىذا النوع مف االختبارات عمى معرفة المختبر كتابة األرقاـ بدقة و
ال يمكف االعتماد عميو  الجياز يقيس مجموعات الذبذبات التي يتكوف منيا الكالـ العادي و

حالة دفعة واحدة  00يقيس سمع  تقمة، وفي قياس الذبذبات العالية أو مجموعة الذبذبات مس
 في كؿ مرة خالؿ نصؼ ساعة،  فتكتشؼ عف طريقو التالميذ الذيف بيـ قصور في السمع.

  االديومتر الفردي:-6-3-2

ىو جياز دقيؽ يقيس درجة القصور السمعي في كؿ أذف،  كما يحدد أنواع الذبذبات التي 
بعد  ختبر تعميمات االختبار بدقة، وتقتصر األذف عف سماعيا، حيث نعطي لمشخص الم

عند سماعو أي  التأكد مف فيميا جيدا يطمب إليو وضع السماعة عمى األذف اليسرى، و
صوت يرفع يده مشيرا إلى انو سمع الصوت ، فيسجؿ المختبر عمى ورقة االديوغراـ عمى 

لألذف في كؿ  ىكذا إلى أف ينتيي مف درجة القصور السمعي نقطة تقابؿ الذبذبة التالية، و
 الذبذبات ثـ يصؿ بيف كؿ ىذه النقاط بقمـ مموف مثؿ األحمر.

 يعمؿ ىذا االختبار عمى األذف اليمنى. ويوصؿ بيف النقاط يموف أخر مثؿ األزرؽ. و
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 بذلؾ يمكف بالنظر إلى االديوغراـ معرفة قصور السمع بكؿ إذف عمى إحدى، لكؿ ذبذبة  و
دقيقة لمجموعة  85دقيقة باستعماؿ االديومتر الصوتي، بينما  95الحالة الواحدة تستغرؽ  و

 (.09-07، ص8009مي )خالدة،  حالة في االديومتر الكال 00

 خصائص الطفل األصم : -7

 الميؿ إلى العدواف أو بعض مظاىر السموؾ الجانح كالسرقة، إيذاء اآلخريف. -

 لحاجاتيـ.الميؿ إلى اإلشباع المباشر  -

 الميؿ الواضح في القدرة عمى تحمؿ المسؤولية. -

التأخر في القدرات العقمية مقارنة مع العادييف بمتوسط يصؿ حوالي سنتيف في العمر  -
 العقمي.

       الميؿ إلى الميف التي ال تحتاج نوعا مف التواصؿ االجتماعي كالنجارة، الخياطة،  -
 (.979، ص 8007صبحي، ية ليا )اؿ الحرة الحرفية المشابو األعم

 التصمب و الجمود. -

 معاناتيـ مف الشعور بالنقص. -

 أحالـ اليقظة. -

 (.89، ص 8009اقؿ اعتمادا عمى أنفسيـ، و شعورا بالحرية و االنتماء )رحاب،  -

 التكيؼ االجتماعي عند الطفؿ األصـ غير واضحة تماما. -

 لمنضج االجتماعي أنيـ أقؿ نضجا اجتماعيا. أثبتت اختبارات فايمند -
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 تظير المخاوؼ لدى البنات الصـ أكثر مف الذكور. -

 انخفاض واضح عمى اختبارات الذكاء المفظية. -

 أقؿ قدرة عمى القراءة واالستيعاب مف السامعيف. -

تأثرا لنمو المغوي عند األصـ مما يؤدي إلى انخفاض في الثروة المغوية لديو  -
 (.58، ص  8007،)عصاـ

 الوقاية من الصمم:  -8

التخطيط لمرحمة ما قبؿ الحمؿ كالكشؼ عف حاالت عدـ التوافؽ الريزيسي ، إجراء  -
االختبارات الكشفية لمتأكد مف عدـ اإلصابة بأمراض معدية أو مزمنة، و الحصوؿ عمى 

 المطاعيف الالزمة.

 تطعيف األطفاؿ ضد أمراض الطفولة. -

 ف تناوؿ العقاقير الطبية أثاء الحمؿ دوف استشارة الطبيب.امتناع األـ ع -

 مراجعة األطباء بشكؿ دوري و الحصوؿ عمى رعاية صحية منتظمة -

 الكشؼ المبكر عف نقص السمع لدى األطفاؿ. -

 توفير المعينات السمعية عند الحاجة. -

 (.68، ص 9998)جماؿ،  تقديـ خدمات التربية الخاصة و التأىيؿ -

 الحوادث المنزلية التي يمكف أف تصيب أذف الطفؿ.منع  -
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 عدـ إىماؿ الطفؿ المريض و تركو دوف عناية طبية. -

  .تجنب العنؼ مع الطفؿ خاصة الضرب عمى الرأس و األذف -

 التشخيص المبكر لألمراض األذف. -

   معالجة أمراض األذف و نشر الوعي الصحي بيف الجماىير حوؿ العناية بصحة األذف  -
 و السمع و كيفية المحافظة عمى صحتيا.

 .(50-50، ص 8000الوقاية مف الصمـ الوراثي بعدـ تشجيع زواج األقارب )ماجدة،  -

 المؤشرات الدالة عمى وجود الصمم:  -9

المؤشرات الدالة عمى وجود الصمم عند األطفال حديثي الوالدة حتى سن  -9-1
 التمدرس:

  السموكات المتمثمة في:نالحظ بعض  أشهر: 4-0من 

 عدـ استجابة الطفؿ لمضجيج و النوـ المطوؿ أو العميؽ. -

 ال يستجيب لألصوات العالية و رد فعؿ إيجابي لالىتزازات.-

 عدـ االستجابة ألصوات أمو. -

 ال يتواصؿ بصريا مع اآلخريف عندما يتحدثوف إليو . -

  أشهر: 8-4من 

 طبيعية التي يستخدميا عادة األطفاؿإلى عممية المناغاة ال يفتقر الطفؿ -
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 ال يستمتع بالموسيقى و األلعاب التي تصدر األصوات. -

  .عندما ينادى الطفؿ مف الخمؼ ال يمتفت إلى مصدر الصوت -

 ال يفيـ معنى كممة ال و مع السالمة. -

  شهر: 12-8من 

 عدـ رد فعؿ إيجابي لألشخاص الذيف يتكمموف معو. -

 تمؼ لمحديث المفرح أو المغضب.ال يستجيب بشكؿ مخ -

ينتج أصوات غير واضحة و غير طبيعية تخموا مف المحف، و يظير نوع مف االتصاؿ  -
 اإليشاري.

 يستخدـ بعض اإليماءات أثناء التواصؿ مع اآلخريف. -

 ال يستخدـ الكممات في التعبير عف احتياجاتو و رغباتو. -

  شهر: 24-12من 

 ال يقـو الطفؿ بترديد الكممات و الجمؿ أثناء عممية التواصؿ. -

 كالـ غير واضح أو انعدامو. -

 عدـ انتباه الطفؿ إلى األشياء التي تكوف خارج المجاؿ البصري. -

ذا لـ يواجيوه وجو لوجو ييمؿ كالميـ.  -  يعاني مف صعوبات في فيـ اآلخريف، وا 

 ال يتجاوب مع األصوات المنخفضة. -
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  شهر: 36 – 24من 

 ال ينتبو لمف يتكمـ معو، ويعطي أجوبة خاطئة لألسئمة البسيطة. -

 ال يتجاوب مع األصوات المنخفضة.  -

 تأخر ممحوظ في الكالـ و الصعوبة الكبيرة في النطؽ. -

 (.228  - 227أسامة و آخروف،  ص ؿ مف إلتيابات مستمرة في األذف )بعاني الطف -

 :خالل السنة الثالثة  

تظير سموكات غريبة عند الطفؿ فتعتبر السنة الثالثة لمطفؿ مف المراحؿ اليامة لمتطور 
 المغوي فتظير اضطرابات في حاسة السمع مف بينيا :

 تراجع في التعبير الفظي. -

 اتسامو بسموؾ عدواني. -

 اضطراب في الكالـ المنطوؽ. -

 :يظير عند الطفؿ : في مرحمة الدراسة 

 صعوبات في تعمـ القراءة مما يؤدي إلى التأخر الدارسي. -

 عدـ استجابة الطفؿ لممحادثات المتداولة مف حولو. -

- .  تحدثو بصوت عاؿ أكثر مف الالـز

 (.‚p‚8000 VIROLE  905اإلخفاؽ المتكرر في فيـ التعميمات وتنفيذىا ) -
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 في السن : المؤثرات الدالة عمى وجود الصمم لدى األفراد الكبار -9-2

 ال يفيـ الكالـ الذي يصدر مف اآلخريف بسيولة. -

 دائما يطمب مف المتحدث إليو إعادة الكالـ مرة أخرى. -

 يركز في وجو المتحدث وىو قريب منو. -

 يتحدث بقدرة اقؿ مف اآلخريف في نفس العمر الزمني. -

 ال يركز الفرد في البيئة المحيطة بو سواء في العمؿ أو المنزؿ. -

 عندما يسأؿ فإنو يجيب إجابات ليس ليا عالقة مباشرة بالسؤاؿ. -

 يسمع المذياع آو التمفاز بصوت عاؿ. -

 يشكي بصفة دائمة مف إلتيابات في األذف. -

، ص 8008)عبد الرحمف،  س ليا عالقة بمصدر الصوت األساسييستجيب ألصوات لي -
92). 

الرنيف(، أو التجمع الغير أو األصوات الغريبة ) مثؿ األلـ وجود مشكمة معينة في األذف -
 طبيعي لممادة الصمغية.

 يقوـ بإمالة رأسو جانبا نحو المتكمـ ليسمع أكثر. -

 عدـ االنتباه و االستجابة لممتكمـ حيث يتكمـ بصوت طبيعي. -
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عدـ االنتباه و االىتماـ باألنشطة التي تتطمب االستماع  ونشاطات شفيية، وىذا يتمثؿ  -
 بعدـ رغبة المصاب باالتصاؿ مع اآلخريف، فيجب العزلة و االنطواء.

 يطمب الشخص بشكؿ متكرر مف اآلخريف أف يعيدوا ما قالوه لو. -

 (.69،  ص 8000سماع طنيف في األذف )ماجدة ،  -

  خالصة الفصل:   

 اكتسابعبارة عف إعاقة يكوف فييا الفرد عاجزا عف السمع مما يعيقو مف  نستنتج أف االصمـ
المغة و الكالـ، و يرجع  إلى عدة أسباب مف بينيا الوراثة، الحوادث، األمراض، الضغوطات 
النفسية...الخ، و في بعض األحياف يصعب تحديدىا نظرا ألسباب مختمفة و متنوعة، ليذا 

ف و سبب اإلصابة، و تتطمب ىذه اإلعاقة عالج طبي، صنؼ إلى عدة تصنيفات حسب مكا
 نفسي، لكف تبقى الوقاية و الكشؼ المبكر مف أىـ الخطوات لمحد مف ىذه األخيرة. عالجو 
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 تمهيد: 

القوقعة  إلى ظيور ما توصمت إليو تكنولوجيا عالمنا المعاصر أدى تطور الطب الحديث و
زراعتيا بطريقة دقيقة لمحفاظ عمى الجانب الوظيفي المتبقي لألذن كتعويض  اإللكترونية و

لكي نتعرف عمى الموضوع بشكل  تسييل اندماجيم في المجتمع، و لمسمع لدى الصم و
 لمزرع القوقعي. عمى أىم النقاطجيد فقد تناولنا في ىذا الفصل 

 : لمحة تاريخية عن الزرع القوقعي -1

الخمسينيات بيدف الوصول إلى  في أواخر، نطالقة األولى لتقنية الزرع القوقعيتعد اال -
ذلك  و ، سمعية لأللياف الوظيفية المتبقية لمعصب السمعيإمكانية إعطاء معمومات 

أن الحاسة السمعية بإمكانيا أن تتجدد  م(0651)في أعمال الذي الحظ سنة  النظر بإعادة
 31ذلك عندما جرب عمى أذنو تيارًا كيربائيا بقوة  و، عث موجات كيربائية لألذنبمجرد ب
بعد ذلك أجرى العديد من ، تمكن من سماع صوت يشبو صوت غميان الماء فولط و

التي شكمت ثورة  وم 01عات التقميدية في بداية القرن السما التجارب حيث َتم تطوير
 (.DUMONT, 1996, P 11)  نوعية في مساعدة المرضى

أخصائي في أمراض     EYRIESقام الجراحين الفرنسيين كل من م 0735وفي سنة 
من األوائل الذين أرجعوا السمع إلى األشخاص ، أستاذ في الطب   DJURNO األذن

ذلك عن طريق تنبيو كيربائي لأللياف العصبية المتبقية في األذن  المصابين بصمم كمي و
ستطاع أن يسمع أصوات ا مصاب بصمم كمي و الداخمية لرجل بالغ من العمرخمسين سنة

يحسن من وأن يميز بين ايقاع ىذه األصوات ىذا ما جعمو ، Hz 0111 ذات شدة تقارب
  HOUSEحيث قام الباحث م 0740وتواصمت األبحاث إلى غاية ، لغتو الشفيية

  « LOSENGELES » بعمميتين جراحتين في الواليات المتحدة األمريكية وبالضبط في
اقترح  م0744في سنة  وم، 0743 استعمل فييما جياز ذات إلكترود واحد وذلك عام
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و في نفس السنة قام بعممية جراحية لمزرع  جياز متعدد اإللكترودات  SIMMONالباحث 
 SAN  فيMERZENICK المباشر لستة الكترودات في العصب السمعي لحيوان أما 

FRANCISCO  الكيربائية المختمفة تعطينا أجوبة مختمفة المعمومات  بين بأن التنبييات
بأول عممية زرع قوقعي متعدد  MICAELSONقام 0751في سنة  السمعية و

م قام 0752أما سنة ، أربع ىوائيات أربع قنوات وىو جياز ذات  اإللكترودات إلنسان و
بباريس بأول   SAINT-ANTOINEالحنجرة لمستشفى  األنف و، أبحاث لألذن مخبر

بفرنسا  CHOUARD قام الباحثكما ، ىوائي واحد زرع قوقعي ذات ثمانية قنوات و
في  م و0754الكترودات لشخص بالغ سنة بإجراء عممية زرع قوقعي تحتوي عمى سبعة 

 أول عممية زرع قوقعي في النمسا BURIAN نفس السنة اقترح
(DULAS,1995,P25)، قد وضع  وCLARK  في أستراليا أول نظام  م0755عام

بفضل أعمالو أصبح جياز الزرع القوقعي مقبول في  مبسط ومتعدد اإللكترودات بشكل 
  العالم.

قامت سويسرا  0763وفي سنة  ، جياز ذات اثنى عشر قناةاقترح  0760في عام  و
بوضع أًول جياز زرع قوقعي متعدد اإللكترودات في المستشفى الجامعي جنيف عن 

ذلك  وإقتصادية ، طريق األخصائي لكن سرعان ما توقف عرض ىذه األجيزة ألسباب 
 قام المختبر الفرنسي بوضع أول جياز م0767 في سنة و، 0765 إلى غاية 0760من 

 من طرف شركة  0770الذي وضع لمبيع سنة  إلكترود و عددي ذات خمسة عشر

 بإعطاء الضوء األخضر FOOD AND DRUG بأمريكا قامت 0771و في عام 
لغين من سنتين إلى سبعة إلستعمال الزرع القوقعي المتعدد اإللكترودات عند األطفال البا

 نفس السنة قام االتحاد األروبي باإلعتراف بجيازين ىامين ىما8 في وعشر سنة، 
00Mini systéme وNukleus ، تم اإلعتراف بجياز الزرع  0772أما سنة

 .DIGISONICالقوقعي
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كان ذلك أول مرة في  ودان التي قامت بعممية زرع قوقعي، الجزائر من إحدى البم و
عمى اليد  ORLة و الحنجر  األذنبمصمحة أمراض األنف،  "مصطفى باشا"مستشفى 
حيث كان أول بمساعدة فرقة فرنسية،  0111سبتمبر في "جمال جناوي" البروفيسور
لزىرة البالغة من العمر الثانية  والبالغة من العمر ثمانية سنوات ،  ""نصيرة المستفيدين

 0116وفي سنة لحالتين مصابتين بصمم عميق مكتسب، وكمتا اتسعة عشر، 
(Boudjenah, 2013, p 66). 

الحنجرة بمساعدة  األذن و، ر حسبالوي" رئيس قسم أمراض األنفقام البروفيسور"مختا 
 ول عممية زرع قوقعي في والية تيزي وزو بالضبط بالمستشفى الجامعيفرقة طبية بأ

 بعممية جراحية لبالغ. "بالوى"

في جميع أنحاء  001111يقدرما  0116ويقدر عدد عمميات زراعة القوقعة في عام 
ومن المتوقع أن يتضاعف ىذا العدد في سنوات أقل بسبب تقدم التقنية والنتائج العالم، 

الجيدة التي أثبتتيا ىذه التقنية و األبحاث المستمرة في ىذه المجال والتي تسعى إلى 
تقنية لتشمل قد توسعت ىذه ال وتوفير التأىيل المناسب ليا،  بكرا وإكتشاف ىذه الحاالت م

 الدول الفقيرة أيضا.

 تعريف الزرع القوقعي: -2

إلكتروني ييدف إلى خمق إحساس صوتي عن طريق تنبيو الزرع القوقعي عبارة عن نظام 
 كيربائي لنيايات العصب السمعي.

  DUMANNT AMNIL :دمنت أنيل تعريف 2-1

العصب  مباشرلنيايات أليافىو عبارة عن تجييز سمعي يسمح بخمق حاسة السمع بتنبيو 
التي  و القوقعة، المزروعة جراحيا داخل (Electrodes)السمعي بواسطة اإللكترودات
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 Noyaux)من ثم إلى النوى القوقعية  ترسل رمز العالم الصوتي إلى العصب السمعي و
cochléaires) إذن فالوظيفة الرئيسية لمزرعإلى المراكز المسؤولة في الدماغ،  أخيرا و 

 عضو كورتي المتمف عند الصمم الحسي العصبي المحيطي. يضالقوقعي ىي تعو 

(Dumont,1996,P15). 

 :M.DERIAZ درياز: تعريف 2-2

ذ السن الذي الَصغار من إن عممية الزرع القوقعي عبارة عن جياز يستفيد منو الكبار و 
األشخاص الذين قاموا من  24حاليا  و يبدأ فيو تطور المغة، فكمما كانت نتائجيا أفضل، 

 .(Deriaz, 2001, P 12) بيذه العممية ىم أطفال

  تعريف القاموس األرطوفوني : 2-3 

الميكروفون وتبعث الفيزيائية من طرف  فتتم آلية الزرع القوقعي بواسطة إلتقاط اإلىتزازات
الفيزيائية التي تعمل عمى غمق الصوامت  م الذي يكون مشحون بالتواتراتإلى معالج الكال

إلى المستقبل المتمركز تحت ثم إخراج إشارة إلكترونية مبعوثة من طرف الناقل  لمصوت،
ثم يوزع المستقبل الشرارة  اإللكترونية إلى القوقعة بفضل األقطاب التي تختمف من  ،الجمد
السمعي يكون في اليوم األول الحمزونية و التنبيو متمركزة جراحيا في القناة  00إلى  10

 Dictionnaire) أسابيع بعد العممية الجراحية 13إلى  10من تركيز الزرع ما بين 
d’orthophonie ; 2004 ,p33.) 
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 مالحظة:

لكنو سيحسن من قدرة  يجب التوضيح أن جياز القوقعة لن يعيد السمع الطبيعي  و
أنماط النطق كما سيحسن  ايقاعات وسماع  عمى سماع األصوات المحيطة بو و الشخص

 .يسيل قراءة الشفاه و

 مكونات الزرع القوقعي: -3

  أجزاء ىي8 1يتكون نظام القوقعة من 

 الغرسة القوقعية: 3-1

 الغرسة القوقعية منبو" و يتكون من جزئين "مستقبل و ىو الجزء المغروس في الرأس و و
يمتد من المستقبل أنبوب ضيق مصنوع من مادة مرنة تعرف "  ،عبارة عن عبوة إلكترونية

ىذا األنبوب يثبت داخل  و األستاتيك" يوجد بيا مجموعة من اإللكترودات عمى شكل عقد،
 طراف العصبية ليتسنى لو القيام بالتنبيو الالزم لمعصب السمعي.القوقعة بالقرب من األ

 السماعة: "الميكروفون"3-2

ينجذب إلى مغناطيس  إلتقاط األصوات حيث يتصل بيا مغناطيس صغيراليدف منيا ىو 
في الجزء المستقل من الغرسة حتى يبقى الممف في مكانو بإحكام وتعتبر ىمزة بين  آخر

صوات من اليواء الخارجي عمى المعالج حيث تقوم بإيصال األ الجياز الخارجي والداخمي،
ن خالل عرض مفصل لمراحل تطور الزرع من ثم نقل نتائج التحميل إلى المستقبل م و

استنتج أن جياز الزرع القوقعي كان ذو قناة واحدة يحتوي عمى إلكترود واحد،  القوقعي و
بالتالي جية واحدة من   تنشط إال منطقة واحدة من القوقعة  ولكن ىذه التقنية كانت ال

الصم ليذا  العصب القوقعي، فأصبح ىذا الجياز ال يعطي معمومات كافية لألشخاص
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  عمى عدد كبير من اإللكترودات،أصبحت متعددة القنوات تحتوي  تطورت ىذه التقنية  و
بالتالي عدد كبير من ألياف  قد سمحت ىذه التقنية بتنشيط مناطق متعددة من القوقعة و و

 وقد سمح ىذا الجياز لألشخاص الصم بإستعمال المعمومات الكافية العصب القوقعي،
 .(Dumont, 1995, P 95) سنوات 01استعمل منذ قد  لمكالم و

 جهاز معالجة الكالم: 3-3

ىو عبارة عن حاسب آلي أي "كمبيوتر" صغير يحتوي عمى دوائر الكترونية رقمية تقوم 
 بدرجة األصوات إلى إشارات كيربائية عبر ماليين العمميات البرمجية.

 عمى توفير الطاقة الالزمة لمتشغيل. يحتوي ىذا الجياز عمى مكان لمبطارية تعمل و

 آلية عمل الزرع القوقعي :-4

 يمتقط األصوات، فيو يتموقع خمف األذن.  الميكروفون: 4-1

األصوات إلى تحويل  التي تسمى بالمعالج الصوتي يقوم بترميز و و العمبة: 2-2
    إذا تحمل بطاريات قابمة إلعادة الشحن التي تمد الطاقة لمجياز،  ذبذبات كيربائية و

أو الذوق  ىذا الجياز يحمل عمى عدة طرق تبعَا لمعمر حجم العمبة كحجم شريط، و و
 .(أو السروال ، في جيب القميصام)في الحز  الشخصي

يمكن أن تكون بأطوال  بعد تحويميا، و يقوم بنقل األصوات قبل واألسالك: -4-3
 المعالج. أين يريد وضع ىذا حسب بنية الشخص ومختمفة وذلك 
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يحمل مغناطيس في قسمو المركزي يسمح  يمثل الحمقة في شكمو و الهوائي: 4-4
اليوائي الخارجي مثبت  عن طريق موجات صوتية، ظم، الشعرالع باإلرسال عبر الجمد،

 ,Dumont)حجمو وطريقة تثبيتو متعمقة بنوع الزرع القوقعي المستخدم. عمى الجمجمة،
1995, P13). 

 الجزء الخارجي:

 Le décodeurويتكون بالتساوي من مغناطيس، يضمن اإلتصال مع اليوائي الخارجي      
 الذي يعيد الترميز لألصوات المشفرة.

األلياف العصبية السمعية في األذن تحول الرسالة إلى  تقع في القوقعة، و 8اإللكترودات
 ,Dumont) الشفوي عبر العصب السمعي تتجو إلى المركز في األخير و الداخمية

(1995, P 13. 

 نواع الزرع القوقعي:أ -5

 من أشيرىا8 ىناك عدة أنواع من األجيزة حيث تختمف من حيث عدد اإللكترودات و

أحدثيا،  من أىم األجيزة و ىو و  Digisonic de MXMجهاز الزرع الفرنسي:5-1
روبية حيث تم إكتشافو منذ خمس سنوات فقط، و في مختمف الدول األ عرض في فرنسا و

 ىو الجياز المعتمد عميو في الجزائر حاليا. و

ىو أول زرع قوقعي متعدد  اإللكترودات Med-EL جهاز الزرع الهولندي: 5-2
 نبضة في الثانية لكل قناة.خمس مئة  ، لو سرعة تفوق ألف و0772أستعمل سنة 
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   Sybion clarion deىو من إختراع  و Nucleus:جهاز الزرع األمريكي 5-3
Minimed Richard  ىو أيضا رقمي  يشبو الجياز الفرنسي من حيث  المكونات و

 .(Dumant, 1996 ,P 15)إلكترود  03يحتوي عمى 

 ولو عدة أنواع8

Implant Nucleus 24 contours8  ىو الجياز الوحيد المستعمل في الو.م.أ
شيرا، يحتوي ىذا الجياز عمى اثنان  00شيرا  لألطفال البالغين من العمر إثنى عشر

وعشرون إلكترود، إذ يسمح بتنبيو األلياف الحسية لمعصب السمعي بصفة دقيقة ويسمح 
 بالحصول عمى أقصى درجة لمسمع.

-  k24 Nucleus :عشرون الكترود  يحتوي عمى إثنان و ىو من أحدث األجيزة ، و
استعماال عند األطفال ألنو مصنوع من مادة  ىو األكثر رغم حجمو الصغير جدا و

 حجم الرأس. بالستيكية تتمدد مع كبر

- Nucleus 24 Double Arry:  وضع ىذا الجياز خصيصا لألشخاص الذين
   في القوقعة. يحتوي الجياز عمى صنفين من اإللكترودات عظمي  لدييم عظم أو نمو

 .(Deriaz, 2001, P 12)كل صنف يحتوي عمى إثنى عشر قناة لمتنبيو و

، ىذا الجياز معروف بإسمو القديم: Spéctro-cochléaire الجهاز األسترالي: 5-4
، الذي عرف مبيعات كبيرة في العالم و 0764 ياز األول الذي استعمل منذ العامفيو الج

 (Dumont, 1996, P 15).   الكترود مع حزمة إىتزازية00 يحتوي ىذا الجياز عمى 

 تصنيف الزرع القوقعي:-6  

 إلى أن زراعة القوقعة تصنف ضمن مجموعتينJERJER 8يشير جيرجير
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أصيبوا بو بعد الوالدة  الذين ولدوا بالفقدان السمعي أوزراعة القوقعة لدى الكبار:  6-1
فقد أثبتت  ،ويمكن أن يستفيدوا من زراعة القوقعة خصوصا كمساعدة لقراءة الشفاه 

الذين ولدوا صمًا أن  الدراسات التي أجريت بيدف معرفة أثر زراعة القوقعة عمى الكبار
ذلك لعدة أسباب  ىناك شكوك عمى مدى فيميم لألصوات بعد عممية زراعة القوقعة و

 أىميا8

 كما قد  يكون الجياز كيف تبدوا، و أن الفرد قد ال يكون لديو ذاكرة حول أحرف العمة و
إلى أن النظام  ، وىذا يشير السمعي مدمرا نتيجة لحرمان الفرد من السمع لفترة طويمة

 السمعي لن يتجاوب مع الَصوت ألن حجم خاليا 

ىذا باإلضافة إلى أن عممية  ،العصبي تكون قد تقمصت الجياز الجسم في مركز السمع و
لم  و التخفيز التي تحدث خالل مرحمة الطفولة بغرض تشكيل الروابط العصبية لم تنمو

تتطور بشكل طبيعي، لذلك يتوقع أن تكون استجابات تيم غير طبيعية ليذا فقد أشارت 
جدا من  أن الكبار الذين كانوا صمَا منذ الوالدة قد سجموا استجابات قميمة معظم الدراسات

الفيم لمكالم بواسطة القوقعة اإللكترونية، في حين أشارت القميل من الدراسات أن عددا 
و بالرغم من أن العديد  قميال من األفراد قد حققوا تقدما ذو مستوى عالي في فيم الكالم،

 من األفراد لم يتحصموا عمى فيم لمكالم

 ومرتاحين إلييا وذلك ألن8 فإنيم حاممين ألجيزتيم يوميا

 الجياز يمكنيم من السمع. -

 الجياز يساعدىم عمى سماع الكالم. -

 ن الياتف.يرن الجياز يمكنيم من تمييز بعض األصوات مثل8 -



 الفصل الثالث                                                                        الزرع القوقعي
 

50 
 

إلى تحسين نوعية  يؤدي تنظيم إنتاج الكالم بشكل جيد ممازراعة القوقعة تمكنيم من  -
 (.WWW.Gulfkids.com)الصوت

أما فيما يتعمق بالدراسات التي بحثت في زراعة القوقعة لمكبار الذين أصيبوا بفقدان سمعي 
ذلك بسبب معرفتيم  مكتسب، فقد أثبتت أنيم يستفيدون من زراعة القوقعة أفضل و

   تمييز األصوات  سماعيم ليا من قبل، لذلك نجدىم قادرين عمى سماع و لألصوات و
 ع األصوات البيئية.سما فيم الكالم العادي و و

 زراعة القوقعة لدى األطفال الصغار: 6-2

كن يم طبية العادية وال يستفيدون من السماعات ال الذين لدييم فقدان سمعي شديد جدا و
في ىذا الصدد أشارت الدراسات إلى أن األطفال الذين  ، وأن يستفيدوا من زراعة القوقعة

الذين كانوا يعانون من صعوبة  لغة اإلشارة وأجروا عممية زراعة القوقعة من مستخدمي 
فيم الكالم أن ميارات التواصل لدييم قد تحسنت بشكل ممحوظ، فكمما كانت عممية زراعة 
القوقعة مبكرة كمما كان ذلك أفضل عمى الطفل، كما أثبتت الدراسات أن األطفال الذين 

 ة إذا ما قرنوا بغيرىمعن خمس سنوات ىم األكثر إستفادة من ىذه العمميتقل أعمارىم 
 (.0115-0114 ي،درقن)

 شروط الزرع القوقعي: -7

من وظيفتو بواسطة اختبارات خاصة )ألن  التأكد من سالمة ألياف العصب السمعي و -
 .(اليدف ىو زرع بديل لمقوقعة و ليس لمعصب  السمعي

العام )أعراض طبية  عدم وجود مانع صحي من خضوع المريض لعممية تحت التخدير -
 (.تمنع عممية الزرع القوقعي
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 فشل حدوث أي تطور تجربة المريض لمسماعات التقميدية مع عدم االستفادة منيا و -
 (.عمى مستوى النطق )خاصة إذا كان الصمم عميق أو شديد

 التخاطب. الذكاء و تجاوز المريض الختبارات النفسية و -

المشتمل عمى  الدعم التعميمي و التربوي المناسب وأن يستقبل الطفل بعد العممية  -
 المواد السمعية و الكالمية كعناصر أساسية.

 اإلجتماعي لتحقيق التوقعات و األمال الموجودة.  أن يتوفر لو الدعم العائمي و -

 بعد العممية. قبل و التزام المريض و المسؤولين عنو بالتدريب عمى الجياز-

 عمى مستوى قياس السمع:

حاد  وجود صمم عميق و البد أن يكون الصمم حاد مزدوج و ليس ىناك إدراك سمعي،
ستة أشير  عدم استفادة المصاب من التجييز العادي بعد الثانية و من الدرجة األولى و

 .(Translater, 2005, P 176)من المحاولة عمى األقل 

 عمى المستوى التقني:

ىذا لكي يكون بإمكانية الطبيب إدخال  خمقية وعدم إصابة القوقعة بفيروس أو تشوىات 
 اإللكترود في القوقعة بشكل عادي.

 بعد الزرع القوقعي لمقارنة النتائج. ضرورة إجراء ميزانية قبل و-

 .(HOPITAL, 1996, p 7-8) الزرع القوقعي وجود فرقة متخصصة ألخذ قرار -

 هدف الزرع القوقعي: -8



 الفصل الثالث                                                                        الزرع القوقعي
 

52 
 

يم الكالم، حيث تعمل القوقعة قدرة الشخص عمى فستعادة ىي اىدف زراعة القوقعة 
طناعية عمى تضخيم المعمومات الصوتية المتضمنة في الكالم، فمن خالل األقطاب صاال

تعمل عمى  فإن ىذه المعمومات تصل إلى المواقع المختمفة لمغشاء القاعدي والكيربائية 
الصوتية المختمفة، أما معالج  بطباقاتيا إثارتو وىكذا يستطيع الشخص إدراك األصوات و

طناعية فيحمل األصوات سدة في الجزء الخارجي لمقوقعة االاإلشارة الصوتية المتواج
     يرسميا عمى شكل إشارات منفصمة إلى األجزاء المناسبة لمغشاء القاعدي،  الممتقطة و

وقعة لدى أفضل فائدة من زراعة الق إن تأىيل  زراعة القوقعة ييدف إلى تحقيق ىكذا و
أما لدى الصغار فيي التي تيدف إلى إعادة استعمال الميارات التواصمية،  و   الكبار

عام فإن التأىيل  عمى نحو و ألول مرة، ميارات تواصمية جيدة و تيدف إلى تطوير
 السمعي بإستخدام القوقعة اإلصطناعية ييدف إلى8

 زراعة القوقعة.تحقيق الوعي باألحداث المختمفة المنتجة من خالل  -

 الصوت. تحقيق أفضل فيم ممكن النتاج الكالم و -

     التعبيرية بما يوازي أو ينافس األقران من نفس الجنس  تطوير المغة االستقبالية و -
 العمر. و

      األباء  المحددات الخاصة بزراعة القوقعة لدى الطفل و قبول المقدرات و فيم و -
 المعنين باألمر. و

الشامل  أن الميارات التواصمية السمعية تساىم عمى نحو كامل في النمو ضمان -
 لمطفل، حيث يعتمد التواصل الجيد عمى العوامل الداخمية التي تتضمن العوامل النفسية 

الشخصية أما العوامل الخارجية فتتضمن  الذكاء و الموروثة و البيولوجية المكتسبة أو أو
زراعة القوقعة، فيي تعتمد جزئيا عمى  ركة المقدمة قبلالمعمومات المد نوع القوقعة و
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-044ص، 0117، ىيما)إبر  المركزي العصبي السمعي االستجابات العصبية في الجياز
045). 

 الفصل : خالصة

التي  العموم و إن تقنية الزرع القوقعي من أحدث التقنيات التي توصمت إلييا التكنولوجيا و
   التواصل مع العالم الخارجي  عمى مقدرة التفاعل ومن خالليا تجعل األشخاص الصم 

ىذه التقنية تتطمب بعد إجراءىا لكفالة أرطوفونية التي تحتوي عمى  فيو، و االنخراط و
ىذا يكون راجعَا إلى  تتطمب مدة قد تكون طويمة أو قصيرة و مراحل البد من إتباعيا، و

 درجة تطور النطق. و متى أصيب بالصمم سن المفحوص و



:الفصل الرابع  

النمو المعرفي و إستراتيجيات العد   

تمهيد -  

النمو المعرفي -1  

مراحل النموالمعرفي -2  

نمو مفاهيم العدد -3  

تطور مهارات العدد -4  

إطار متعدد األبعاد إلستراتيجيات العد -5  

تطوير الترميز وخصائصه لدى الطفل -6  

نماذج معالجة العدد -7  

الفصلخالصة  -   
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 :تمهيد

العدد عند الطفل مرتبط باكتساب مفاهيم رياضية أخرى تسبقه، فالمعلومات  اكتسابإن  
ية ليستوعب العديد على أن يكيف أبنيته المعرف إنما هو قادر و ه سكبا  ال تكسب في عقل

يلي إلى النمو المعرفي حسب  فيمالذلك سنتطرق  يوفر المزيد من الفهم، و من األفكار و
تطور القدرات  مراحله التي يمر بها الطفل منذ والدته، بهدف معرفة نشأة و و" بياجيه"

ثم المفاهيم األساسية المرتبطة به،  الرياضية عند الطفل ثم يليها نمو العدد و المعرفية و
 .نماذج معالجته

 :النمو المعرفي -1

ظهرت تطورات  من جوانب النمو، و كبيرا بهذا الجانبلقد اهتم علماء النفس اهتماما 
يتطلب فهم النمو المعرفي العودة إلى  حديثة في مجال الدراسة العلمية للنمو المعرفي، و

أن تزودنا بطريقة تساعدنا  التي يمكن الدراسات التي اتخذته موضوعًا لها، و النظريات و
 .الفهم في هذا

المعرفي للفرد هو نتيجة طبيعية لتفاعل الفرد مع بيئته، حيث بأن التطور " بياجيه" يعتبر
" البنية" "بياجيه"قد عد  يتعلم من خالل هذا التفاعل باإلضافة إلى الخبرات المباشرة، و

 هو إال تغير في التراكيب العقلية أن النمو المعرفي ما الوحدة األساسية في المعرفة، و
 .(96ص  ، 9119أبوسل، ) القائمة( البنى العقلية)

 النمو المعرفي على أساس عمليتين هامتين متناقضتين إنما متكاملتين هما" بياجيه"يفسر
  .(699ص  ،2002 ملحم،)
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 (:التمثيل) اإلستعاب  1-1

     ب األشياء المحيطة به، فيكون لها نموذجا في ذهنه، حيث يقوم الطفل بفهم واستيعا
 .يهالموجود لدالتركيب  يدمجها في بنائه العقلي أو أو

 (:المالئمة)التكيف  1-2

تكييف هذا النموذج طبقًا للخبرات التي يمر بها، ليواجه هذا التعديل  حيث يقوم بتعديل و
زن مناسب بين سيكون التكيف في أقصى فعاليته عندما يكون هناك توا متطلبات البيئة، و

 (.91ص ،9119 عدنان،)المالئمة  ستيعاب واال: هاتين العملتين

 :احل النمو المعرفيمر  -2

أربع مراحل رئيسية متتابعة متدرجة، يمر بها تفكير الطفل منذ والدته حتى " بياجيه"  ميز
 (:96، ص9119أبوسل،  )هي  اكتمال نضجه العقلي المعرفي و

 : SENSORY MOTOR Stage: المرحلة الحسية الحركية  2-1

بالنشاط الحسي الحركي، حيث يتعامل الطفل تمتد من الميالد حتى السنتين تقريبا، تتميز 
من مظاهر هذه  الحركات، و و مع البيئة من خالل الحواس من خاللها بشكل مباشر

 :المرحلة

 إمساكها إلى األشياء و القدرة على القيام بأفعال تلقائية مثل النظر. 
  منها  المكتسبة وتطور التفكير عند األطفال من القيام بالحركات التلقائية إلى العادات

 .إلى األفعال التي تدل على الذكاء، مثل مص اإلبهام
 القدرة على استيعاب األسباب  الذهني، و كتشاف الوسائل الجديدة عن طريق التصورا

 .ربطها بالنتائج و
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 ثابتة لألشكال المختلفة تكوين صور وضع تصور للعالم الخارجي و. 
  أو ثبات األشياء، حيث يبحثون عنها بعد في نهاية هذه المرحلة إدراك مفهوم بقاء

 .اختفائها من أمام أعينهم

التعرف على حقيقة التغيرات التي تطرأ على سلوك  إلظهار خصائص هذه المرحلة و و
 :المرحلة الحسية الحركية إلى ست مراحل فرعية" بياجيه"  الطفل أثناءها فقد قسم

 (: من الميالد إلى الشهر األول)  يةالفطر  االنعكاساتمرحلة : أوال

االستجابات التي ولد بها ونتيجة الممارسة يتحسن  يكرر يمارس الطفل االنعكاسات و
      التلويح باليدين  هي حركات المص، و نعكاسات في هذا الطورأهم اال تعلمه لها، و

 .(909، ص 2000الشيباني، ) حركات الرأس الرجلين، و و

 (:أشهر 4 -1)الدائرية األولية  االستجاباتمرحلة : ثانيا

يكرر  يهتم بالنتيجة، و تتميز هذه المرحلة بتكرار األفعال البسيطة، فالطفل يقوم بالفعل و
، 2009عامود، )االستجابة الدائرية  BALDWINهو ما سماه  هذا التكرار الفعل ذاته، و

 (.611ص 

 (:أشهر 11/ 6-4) الدائرية الثانوية االنعكاساتمرحلة : ثالثا

التناسق بين  هي استجابات تتصف بالتآزر و تظهر لدى الطفل استجابات قصدية، و
الطفل هذا السلوك لكي  يكرر ، و(السمعية الرؤية، اإلحساسات اللمسية و)بعض الحواس 

كما   .(64، ص9119الطيب وآخرون، )الذي يحدث في البيئة  يستمتع بمالحظة التغير
سمارة وآخرون، ) لعالم الخارجي حيث يبدأ بالبحث عن شيء رآه ثم اختفىبا االهتماميبدأ 

 .(996، ص 9111
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 (:أشهر 11-7) اإلستجابات الثانوية مرحلة مالئمة: رابعا

يستخدم الطفل اآلن  يبدأ الطفل في هذه المرحلة في حل المشاكل البسيطة التي تواجهه و
مرغوب فيه، كما  على هدف خاص وأتقنها جيدا كوسيلة للحصول  استجابة قد سبق و

 .(61، ص 9119آخرون،  الطيب و) تكون مفهوم دوام الشيء يبدأ التقليد و

 (:شهرا11-11)ات الدائرية الثالثيةمرحلة اإلستجاب: خامسا

نصف يكتسب الطفل في هذه المرحلة قدرة عالية على الفعل حين  من سنة إلى سنة و
يصبح " بياجيه" المشكالت الجديدة، فالسلوك حسب يبدأ بتكوين مخططات جديدة لحل 

 .(41، ص2006العارضة، ) ذكيا حينما يكتسب الطفل المقدرة على حل مشكالت جديدة

 (:شهرا 24-11) تباطات عقلية داخليةاختراع وسائل جديدة خالل ار : سادسا

في حل المشاكل، فعندما يرغب  سخدام التصوراالقدرة على  تمتاز هذه المرحلة بظهور
ختراع وسيلة جديدة، اممكنة فهو يقوم بالطفل في الحصول على غاية ليس لها وسائل 

 (. 61، ص 9119الطيب وآخرون، )

 : Preoperatinal stageمرحلة ما قبل العمليات أو المفاهيم 2-2

قبل  أحيانا مرحلة ما" بياجيه"يسميها  تمتد من سن الثانية حتى سن السابعة من العمر، و
اللغوية،  تتميز هذه المرحلة بظهور الوظائف الرمزية و المفاهيم أو التفكير الحدسي، و

تقليد بعض األفعال، من  الرموز و ستخدام الكلمات وحيث يستطيع األطفال من خاللها ا
    ب الميل إلى اللع التعميم، و غير ممارسة للعمليات العقلية التي تشمل على التحليل و

،    الفراغ في النمو في هذه المرحلة يبدأ مفهوم الزمن و دوار، ولعب األ كتشاف واال و
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 هي القدرة على فهم عكس األشياء، نعكاسية ومن أهم خصائص هذه المرحلة غياب اال و
 (.96، ص 9119الطشافي، ) المالئمة غياب عملية التوازن بين االستيعاب و   

 CONCRET OPERATIONAL(الحسية) الملموسةمرحلة العمليات  2-3
STAGE: 

المادي  حتى سن الحادية عشر تقريبًا، تتميز هذه المرحلة بالتفكير تمتد من سن السابعة و
  تحدد البداية للتفكير الرياضي المنطقي المبني على المعالجة المادية لألشياء  الواقعي، و

عتباره وجهة ايأخذ في  التمركز حول ذاته والتفاعل معها، يبدأ الطفل بالتحرر من  و
    ، غير مجرد لكنه يبقى تفكير محسوس و اآلخرين، يبدأ تفكيره يشبه تفكير الراشد، و

 :يلي تتميز هذه المرحلة بما و

 ( الحجم الوزن و بالمادة و) االحتفاظ التناظر و الترتيب و القدرة على التصنيف و
 .الثبات و
 بالمكان ظهور التصورات المتعلقة. 
 (.في نهاية السنة الثامنة)الزمن  القدرة على تكوين مفهوم 
 ايجاد الكميات القدرة على القياس و. 

 تكوين مفهوم العدد  . 

 القسمة الضرب و الطرح، ،الجمع: القدرة على القيام بالعمليات الحسابية األساسية. 

 : FORMAL OPERATIONAL STAGEمرحلة العمليات المجردة 2-4

في هذه المرحلة يبلغ الطفل مرحلة  من العمر، و الخمسة عشر و بين الحادية عشرتمتد 
العالقات داخل النظم  المفاهيم و و يبدأ الطفل التعامل مع الرموز متقدمة من التفكير، و

تعتمد العمليات  و. "االستدالليالتفكير الفرضي "تسمى هذه المرحلة بمرحلة  الرياضية، و
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-200ص  ،9116 سليم،) التصورات الذهنية المرحلة على الفرضيات والذهنية في هذه 
209). 

فتراضي قياسي و المعتمدة ايستطيع الطفل القيام بالعمليات العقلية المبنية على أساس  و
 :من مظاهر هذه المرحلة التصنيف، و على التضمين و

 إجراء العمليات العقلية المنطقي و القدرة على التفكير. 
 التعامل مع الرموز  االستدالل منها على النتائج، و ى وضع الفروض والقدرة عل      

 .فهمها و
 على التصنيف وفق العديد من  القدرة على إدراك العالقات بين األشياء، القدرة

 .اتساع مفهوم الزمن الخصائص، إدراك معنى النقد و
 ظهور مفهوم الحجم. 

 :نمو مفاهيم العدد  -3

في بعض ) النشاطات التي في العادة تدرس لألطفال في سن مبكرةعملية العد من أولى 
لكن في الغالب ما تدرس  ، و(األحيان يتعلمها األطفال في البيت قبل دخولهم المدرسة

هذه األنشطة بطريقة تقوم على الحفظ اآللي والصم، فنجد األطفال يحفظون في المدارس 
    يقوم المدرس  على السبورة، و( 90....9،2،6) عملية العد عن طريق كتابة األرقام

عن طريق  ....(واحد،اثنان،ثالثة) أو أحد التالميذ بتلقين تالميذ الصف أسماء هذه األرقام
 .ترديد ما يقوله المدرس

العد "أو " التحفيظ اآللي"وتجاربه العلمية على ان هذه الطريقة" بياجيه"تشير أبحاث  
     ألن تدريس األعداد لم يعتمد على مفهوم العد  ذلك بدون فهم هي خاطئة،" الببغائي
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أو النطق بالعد فحسب، بل يعتمد أيضا على مفاهيم أخرى يجب أن يتعلمها قبل مفهوم 
 .العدد

عفانة، ) تسلسل، التناظر األحادي، التكافؤ مالالترتيب  التصنيف،: هذه المفاهيم هي و
 (.919، ص 9116

 :التصنيف 3-1

مهارة التصنيف من  تعتبر األشياء التي لها نفس الخصائص، و القدرة على تجميع هو
أولى المهارات التي يكتسبها الطفل، وفيها يتم تصنيف األشياء بناء على اشتراكهم في 

 :هي مهمة لثالثة أسباب اللون و النوع، الحجم، الشكل، :خصائص معينة مثل

 تجمع العناصر وتحدد الكل. 
 تصبح وحدات متساويةالتي  تضمن تعادل بين العناصر. 
 في الزمان لعناصرها التي هي معوضة ال تخصص أي مكان في الفضاء و. 

 :الترتيب المتسلسل 3-2

         الطول اللون، الطعم، الملمس، هو القدرة على ترتيب األشياء بناء على الحجم،
يب األدوات بناء هذه المهارة تتضمن ترت و في نطاق تصاعدي أو تنازلي، الصوت أو

مع نمو  و ثم وضع األشياء في مجموعة من األول إلى األخير،على خاصية معينة 
  بعضها،  ترتيب بين األشياء و تنمو القدرة على إقامة تسلسل أو القدرة على التصنيف،

تصنيف من حيث  الفضاء لعناصر يقوم الترتيب بتخصيص مكانة وحيدة في الزمان و و
 .ألخرىتوضع الواحدة تلو ا
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 لقياس قدرة الطفل على القيام بعملية الترتيب،" بياجيه"من التجارب الشيقة التي قام بها 
سم  6واحدة فيها حولي  أقصر) هي تجربة استخدمت فيها عشرة عصى مختلفة األطوال

 .سم 9كل واحدة تزيد عن التي تليها بحوالي  و( في الطول

ملية الترتيب بأي حال من األحوال من القيام بعلم يتمكنوا   -9- لوحظ أن أطفال المرحلة
لكن بطريقة  استطاعوا القيام بهذه العملية و( سنوات فما فوق 6) -2- أما المرحلة و

 .التجريب الخطأ و مد على المحاولة وعشوائية تعت

      تمكنوا من ترتيب العصا بطريقة صحيحة( سنوات4-9) -6- أما أطفال المرحلة و
هكذا حتى يتم ترتيب  رف أوال عن أقصر عصا ثم التي تليها، وذلك عن طريق التع و

 .المجموعة كلها

أما عملية ترتيب  و تعرف عملية الترتيب لمجموعة واحدة بعملية الترتيب البسيط، و
 "بياجيه"لقد قام  في وقت واحد، فتسمى عملية الترتيب المزدوج أو المتعدد و مجموعتين

نها تقديم مجموعة من الدمى على الترتيب المزدوج، مبعدة تجارب لقياس قدرة الطفل 
متدرجة )مجموعة من الكرات بنفس الطريقة  ، و(متدرجة األحجام) مختلفة األحجام

ذلك عن  طلب من األطفال أن يختاروا كرة لكل دمية تناسبها في الحجم، و و( األحجام
لوحظ  بنفس الطريقة، طريق ترتيب الدمى تصاعديا أو تنازليا، ثم تريب مجموعة الكرات

أن األطفال في المراحل الثالثة يمرون بنفس الصعوبة تقريبا بالمقارنة بالترتيب البسيط في 
 .التجربة السابقة

 :التناظر األحادي 3-4

فاألطفال  ألنهما ينتميان إلى نفس الفئة، هو القدرة على موائمة شيئين كل منهما باآلخر
 .يقرروا ما إذا كانت تنتمي إلى بعضهابحاجة إلى مقارنة الشيء بنظيره ل
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 9 حيث أعطى ألطفال عشر بيضات و" بياجيه" في إحدى التجارب التي أجراها و 
 .عددا؟ في المرحلة األولى لم يعرف األطفال اإلجابة أكواب للبيض، ثم سألهم أيها أكثر

يضع بيضة في كل كوب ثم سأله أيها أكثر عددا؟ فكان الطفل فطلب من أحدهم أن  
من عدد األكواب عن طريق إقامة تناظر قادرا على إدراك أن عدد البيض كان أكثر 

 .البيض بين األكواب و( واحد لواحد) أحادي

يجاد تناظر إأن يقوم ب هو من المواقف التي تساعد الطفل على تكوين هذا المفهوم، و
 :أحادي بين

 شعر القطة ريش الدجاجة، فروة الخروف،: الحيوان والغطاء الذي يغطي جسمهوع ن. 
 جرو للكلبة، كتاكيت للدجاجة :أوالده الكائن و. 
 ،عظم الكلب فأر للقطة، جزر لألرنب، الكائن ونوع غذائه. 
 مجموعة من الخواتم أصابع اليد و. 

 :التكافؤ 3-5

ثم نقوم  كل منهما نفس العدد من العناصرثبات التكافؤ يتضمن المقارنة بين فئتين في 
ثم التأكد ما إذا كان الطفل يدرك أن العدد هو نفسه في  تنظيم هذه العناصر بتغيير

 .الفئتين أم ال

         وضع كميتين متساويتين من الماء في كوبين متماثلين " بياجيه" من أهم تجارب
جي أكبر ثم طلب من ثم نقل الماء ألحد الكوبين في كوب زجا عرضهما على الطفل، و

فإدراك  فيما بقيت على حالها أم تغيرت، معرفة كمية الماء في الكوب الجديد، الطفل
كمية الماء بتغير شكل الوعاء الذي يحويه يؤكد وصوله إلى مفهوم  الطفل إلى عدم تغير

 .و الثبات االحتفاظ
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عندما  نحاول أن خاصة  و طفل ما قبل سن السابعة بالصورة المكانية لألشياء، يتأثر و
 بعناصر تلك العناصر محاولة مقارنة و مجموعة ما، الفراغ بين عناصر نزيد الحيز أو

 لذلك فمن المنطق القول أن أنسب عمر المجموعة نفسها قبل زيادة الفراغ بين العناصر،
 .(Massouille, 1992, P.45)سن السابعة يستطيع فيه الطفل دراسة األعداد هو

األحادي، والتكافؤ مفاهيم أساسية  التناظر الترتيب المتسلسل و التصنيف وعمليات  تعتبر
     الكارديناليالعدد : هي لتعلم العدد، كما ينطوي تعلم العدد على تعلم مفاهيم فرعية و

                                               .العد العدد الترتيبي و و

 (:األصلي)الكاردينالي  دالعد-

  بقدره،  رئيس مجموعة تحتوي عناصر هو ما أو يدل على عدد عناصر مجموعة هو و
كما يمكن  يشير إلى مفهوم عادي، ذلك ألنه يمكن تمثيله بخبرات محسوسة، هو و

فأي مجموعة تحتوي على ثالثة  الخبرات المباشرة، تدريسه عن طريق المالحظة و
 .وم لعدد آخرال مثال ألي مفه و 6هي مثال لمفهوم العدد  عناصر

أن  عدد التي تنطق أثناء العد و-الكاردينالية خاصة عندما يكرر الطفل آخر كلمة تظهر
 (Well-Baraisa دبدون اللجوء إلى العد" كم" يصبح قادرا على اإلجابة على سؤال

2004, P.148) 

 :العدد الترتيبي - 

إنما  و العدد الكاردينالي،س فقط من خالل إلى نمو مفهوم العدد لدى األطفال لي ينظر
 حدد موضع العدد أو العنصرالذي ي من خالل مفهوم فرعي آخر هو العدد الترتيبي و

فالعدد الترتيبي هو عبارة عن ترتيب مجموعة  في مجموعة ما، من العناصر بالنسبة لغير
 .وفقا لخاصية ما من األعداد الكردينالية
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شيء ما بالنسبة ألشياء أخرى متشابهة، فنقول  تستخدم األعداد الترتيبية لتحديد موقع و
 .أن محمود مرتبته السادسة مثال أن محمد رتبته الخامسة، و

 :العد   -

هو القدرة على تسمية األعداد في تتابع ثابت، بحيث يطبق ذلك الشيء على شيء  و
 .واحد في كل مرة حتى الوصول إلى العد الكلي

سرد  أن العد   العدد الترتيبي على اعتبار الكردينالي ويرتبط تعلم العد بتعلم العدد  و
يبدأ الطفل دراسته للحساب مزودا  و وفق قاعدة ما،لمجموعة من الكاردينالية مرتبة 

 90 إلى 9األعداد الكردينالية من  فيقوم بترديد أسماء أولية عن العد بفارق واحد، بأفكار
الذي يبني عليه " اآللي بالعد الصم أو"هو ما يسمى  في ترتيب قد ال يصاحبه معنى، و
هذا العد يقوم بدورها في مفهوم الطفل للعدد  و فيما بعد ما يعرف بالعد العقلي،

يسبق تعلم العد اكتساب  و التعليم الرسمي في المدرسة األساسية، بدءالكاردينالي حتى 
 .(211 ص ،2000 جبارة،) =(،<)مفهوم العالقات 

 :تطور مهارات العد -4

مفهوم  بأن اكتساب العد يمثل مرحلة أساسية لتطورHALFORD (9116 ) يرى
أهمية هذا  YAO ,BOY-TYOMAS ,GEARY (1992)منالعدد،فيؤكد كل 

الذين  و سنوات، 4 النشاط في تطور المهارات الرياضية ألنهم بينوا بأن أطفال ذو
 .يواجهون صعوبات في الحساب لديهم مشكل في اكتساب العد

بالموازاة  شفهيا أو ذهنيا السلسة الرقمية و العد عليه أن يلتفظلكي يتمكن الشخص من 
إعادة عد  متجنبا بذلك النسيان و بعينيه، مع ذلك يعين كل شيء إما بأصابعه أو

 .شيء مذكورة تمثل شيء واحد-فكل كلمة أشياء وتعيينها،-األشياء، ثم ينسق تلفظ كلمات
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عدد ينطقها ليس رقم  -كلمة ندما يكون آخر عمجموعة ما،نقول أن الطفل يعرف عد 
 .لكن يمثل عنده كمية لكل األشياء بسيط، و

 :تلفظ السلسلة الرقمية -4-1

معقدة، حيث يبدأ األطفال تعلمها ابتداءا من السن  اكتساب السلسلة الرقمية طويلة و
  90الثاني، بصفة عامة انطالقا من السنة األولى من مرحلة التمدرس أي حوالي 

 .900، يتمكن األطفال من العد حتىسنوات

هذا يعود إلى الفروق  و في نفس السنة، ال و تعلم السلسة الرقمية ال يكون بنفس السرعة،
  BAIARS ,RICHARDS,FUSON (1982)هذا حسب  الفردية لكل طفل و

Noelm, P.48)). 

نفس  ختالفات فإن كل األطفال يتعلمون السلسلة الرقمية بنفس المبدأ وفالبرغم من هذه اال
 94 إنطالقا من و ،1 إلى 9الخطوات، ففي البداية يتعلمون عن ظهر قلب األرقام من 

 إلى  99من) تسمى بقوانين تركيبيةهي  يتعلمون قوانين خاصة بتشكيل األعداد و
األطفال سنوات يكتسب   9 فحسب نفس الباحثين في حوالي ،(خاص باللغة الفرنسية99

 .20إلى 9األعداد من

، فإن األطفال يستغرقون وقتا BARROUILLET , FAYOL(1002)   حسب-
 مقارنة بالراشدمع ارتكاب أخطاء كثيرة ( مهما كان حجم المجموعة)كبيرا لترقيم األشياء 

لذلك فإن  ، و(سرعة التلفظ حتى عند الراشد فإن حجم المجموعات يؤثر على فعالية و)
 أن الطفل لديه نقص في آلية تلفظ السلسة الرقمية، الراشد هو الفرق بين مهارات الطفل و

 .لكن مع نموه يكتسب آلية نطق أسماء األرقام هذا ما يجعل مهاراته ضعيفة، و و

 :هي و أربع مستويات للسلسلة الرقمية، FUSON (9119)  يقترح
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  بدون الفصل بينهما  هنا يسرد الطفل تتالي كلمات أعداد، و": Chapelet" السبحة -
 .فهو يعيد ما تعلمه عن ظهر قلب......ثالثة -اثنان -واحد :بدون أي معنى و

لكن  و....أربعة/ثالثة/اثنان/واحد: تكون الكلمات منفردة مثل :السلسة غير متقطعة -
فالطفل  الميزة األساسية لهذه المرحلة هي عدم القدرة على العد انطالقا من عدد آخر،

يتلفظ بصوت منخفض   6 فإذا طلبنا منه العد انطالقا من "واحد"يعود دائما إلى الرقم 
 .األعداد األولى السابقة

العد من  في هذا المستوى يستطيع الطفل العد انطالقا من أي عدد، :المتقطعةالسلسة  -
من الذي  :كذلك القيام بالعد نحو الخلف كما يمكن له اإلجابة على سؤال عدد إلى آخر،

  ."ن"يأتي قبل 

هذا يتضمن في آن  و "ع"انطالقا من  "ن" عد :مهارة أخرى تظهر :السلسة النهائية-
 .حفظ األعداد المرسلة سابقا و واحد ترقيم السلسة

 :تعيين األشياء -4-2

الوضعية العشوائية  حجم المجموعة، :في صعوبة التعيين هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر
يتطور  و بصريا، كما أنه يمكن أن يكون يدويا أو لألشياء المستهدفة من ألوان مختلفة،

   رنة بالراشد الذي يستعمل البصر،غالبا ما يعين األطفال باألصبع مقا و هذا مع السن،
إلى جانب إشارة  النظر، الذراع، إشارات الرأس و لذلك فقد يستعمل إشارات اليد و و

 .(Folin, 2000, P.74) (عدد-كلمة) النتيجة الصوت من أجل إصدار

من األطفال في سن  11إلى  GELMAN,GALLISTEL (9141 )46حسب-
 محاولتهم لمعرفة عد األشياء داخل مجموعة ما،دخول مدرسي يستعملون األصبع في 

هي طريقة تسمح له  و فاستعمال األصبع هو سند بالنسبة للطفل الذي يتعلم العد،
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إلى أن حتى الراشد يستعمل هذه  CAMOS  (2003)ويشير بتقليص ارتكاب األخطاء،
 .( (Noelm, 2005, P.52الحاالتالطريقة في بعض 

 :اليدوية في العدالحركة  دور لتفسيرهناك عدة فرضيات اقترحت 

يتمكن  عن طريق التعيين اليدوي، GALISTEL (9141) و GELMAN حسب  -
األشياء التي بقيت  و األشياء التي سبق لها العد، :الفرد من تقسيم األشياء إلى مجموعتين

 .يسمح للفرد بمعرفة تواجده من خالل عده هذا التمييز و للعد،

بتخفيف  تسمح( الحركة)إشارة التعيين ALIBACI (9111 :)و  BIRUSSOحسب -
سرد  :منابع معرفية بإرجاعها مهيأة لنشاطات أخرى مثل بالمقابل تحرير و ذاكرة العمل،

 .األشياء المستهدفة أعداد و-السلسة الرقمية، التنسيق بين كلمات

الرابط ) اإلشارة يكتسب الطفل الربط بين الشيء و بينت النتائج بأنه أثناء التطور،
 .(الربط اللغوي) الشيء قبل الربط بين الكالم و( اإلشاري

 :التنسيق بين التلفظ والتعيين -4-3 

فإن العوامل المؤثرة في التلفظ والتعيين  FAYOL(2001)وCAMOS(2003) حسب
        GALLISTEL(1978)GELMANفي مهارات العد، فقد بين كل من  تؤثر

األخطاء الشائعة أثناء تجارب العد هي أخطاء راجعة إلى  بأنFUSON(1988) و
 .نالتعيي عملية التنسيق بين التلفظ و

فإن  بأنه مهما يكن السن، BAROUILLETE (2009) و FAYULحسب كل من 
سنوات يكتسب  9فانطالقا من  المدة الزمنية للعد هي منخفضة مقارنة بمجموع المهارتين،

 .ذلك يتعلمون استراتيجياتهموازاة مع  و األطفال العد،



استراتيجيات العد  النمو المعرفي و                                                    الرابع الفصل  

 

70 
 

 :طار متعدد األبعاد الستراتيجيات العدإ -5

إطار تصوري يسمح بدراسة  LEMAIRE (9116)و SIEGLERاقترح كل من 
حسب هذا اإلطار يوجد  و طريقة نظامية اإلستراتيجيات المشتركة لعدة ميادين للمعرفة،

  .(Noelm,P.143) معرفيةثالث أبعاد إستراتيجية رئيسية للتحليل في كل مهمة 

 :تتمثل فيما يلي

  :رصيد االستراتيجيات 5-1

خمس  Siegler يميز و هو مجموع استراتيجيات مستعملة من طرف الطفل في الحساب،
 :(Menissiera,2003,P.22)استراتيجيات لحل عملية الجمع 

 .عد األشياء -

 .عد على األصابع -

 .العد اللفظي -

 .التحليلالحساب عن طريق  -

 .استرجاع الحل المخزن مباشرة من ذاكرة طويلة المدى -

 20  و 4شخاص تتراوح أعمارهم بين على مجموعة أ CAMOS  (2003)اقترحكما 
 :عدة مجموعات كالتاليالقيام بعد سنة، 

 .كبيرة/صغيرة:الحجم -

 .عشوائية/خطية:التوزيع -
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 .قوية/ضعيفة:الكثافة -

 .ثالثة ثنان أوإمتجمعة اثنان /مستهدفة منعزلة :وجود أفواج متنوعة -

 :استراتيجيات 6  الحظ وجود

 .....9،2،6األشخاص يستعملون السلسلة الرقمية  :إستراتيجية واحد بواحد -

يأخذ " ن"حيث  " ن" الخطية باألشخاص يستعملون السلسلة  :"ن"ب"ن"إستراتجية  -
 .(2،6،9،1)9و 2بين عدة قيم 

 .ضرب حجم األفواج في عددها و أفواج لها نفس الحجم، :إستراتيجية الضرب -

 .األشخاص يجيبون بسرعة فائقة عموما بدون خطأ :التقدير -

بأن استراتيجية واحد بواحد تستعمل عند األطفال لم تنخفض مع تقدم  CAMOSالحظ 
 إستراتيجية حتى الكبار يستعملون هذه اإلستراتيجية خاصة إذا كان العد صعب، السن، و

 .سنة99هي المسيطرة بعد " ن" ـ ب  "ن"

 :استعمال اإلستراتيجية 5-2

يلجأ األطفال بكثرة إلى استراتيجيات  (قبل سن دخول مدرسي) خالل المرحلة التحضيرية
 .يتنبئون بنسبة أقل العد و

البعض  استعمال اإلستراتيجية الصغرى و يبدؤونكل األطفال  في السنة األولى ابتدائي،
 .التي تنقص ثم تختفي 9آخرون يستعملون العد انطالقا من  و التحليل،يستعمل 
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فهذا  مختلفة، هي مستعملة بكثرة وتنفذ على أشكالاستراتيجيات أخرى مثل االسترجاع 
حتى  روبا وو أ تمتد مالحظته في الصين وسترجاع من العد إلى التحليل ثم اال التطور
تطور التوزيع   GEARY (1991)هي مبرهنة بدراسة طويلة حسب  و أمريكا،

      اإلستراتيجي يستمر حتى سن الرشد، مع انخفاض في استعمال إستراتيجية صغرى 
 .سترجاع فيصبح اإلستراتيجية المسيطرةأما اال رتفاع استعمال التحليل،ا و

 :تنفيذ اإلستراتيجية 5-3

 مدرسي تتميز سن تحضيري و مختلف اإلستراتيجيات المستعملة من طرف أطفال ذو
 يمكن أن تكون مرتبة من أكبر سرعة مستويات الدقة الخاصة بكل واحدة، بزمن التنفيذ و

 .من أكثر دقة إلى أقل دقة و إلى أقل سرعة،

تليها  هي اإلستراتيجية األكثر سرعة، االسترجاع سنوات، 6-6 بالنسبة ألطفال ذو :مثال
 ستراتيجيتا العد هما األدنى سرعة،إأخيرا  و إستراتيجية األصابع دون عدها واحد بواحد،

استعمالها ينتجون عموما  فيما يخص درجة دقة كل إستراتيجية العد على األصابع و
 .االسترجاعإجابات قليلة خاطئة مقارنة بعد أشياء خيالية أو 

 :اإلستراتيجية انتقاء 5-4

بطريقة عشوائية، لكن ال ينتقي اإلستراتيجية المناسبة  و إستراتيجياتيملك الطفل مجموع 
اإلستراتيجيات يتأثر نوعين من  يكون حسب الشكل المطروح، فاختيار االنتقاءإنما  و

 :المتغيرات
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  :عوامل داخلية -

خاصة ) حجم األعداد المستعملة، مكانتها في العملية: يتعلق بكل ماله عالقة بالمشكل
الطفل  2أو9=كان الفرق إذا  الفرق بين طرفي العملية، ،(عدد لطرف العملية موقع أكبر

نسترجع  =4+1: طرح يكمل العملية إما بالجمع أو و يستعمل مضاعف أحد عدد العملية،
 .ثم نكمل جمع أو طرح 4أو 1 إما مضاعف 

  :عوامل خارجية -

 هل للطفل وقت للحل؟: كل خصائص وضعية المشكل عتباريأخذ بعين اال

الوقت  إذا كان كتابيًا، الذهني أويستعمل الحساب  هل يمكنه استعمال أصابعه أو -
سترجاع، في حالة لديهم الوقت هنا يستعملون استراتيجيات قصير األطفال يستعملون اال

 .بمساعدة خارجية

 :خصائصه لدى الطفل و تطور الترميز -6

 6غالبا ما يكون بين حوالي  الرقمي عملية تتطلب التعلم لسنوات عديدة، و يعتبر الترميز
 .سنوات 1حوالي  سنوات و

رمز الخروج، فعند الطفل  و (Code source)على اتقان الرمز األصلي  يعتبر الترميز
 :اللفضي والعكس صحيح تنتقل الترميزات األولى من الرمز العربي إلى الرمز

 primitives)وهي مفردات أصلية ( 1إلى0)أرقام 90يتكون من  :نظام الرموز العربية -
lexcal)  فالكمية الممثلة من طرف  لتكون أعداد كثيرة،التي يمكن أن ترتبط فيما بينهما

وعشرون في العدد  ،62يعني اثنان في العدد " 2" فالرقم :رقم تتنوع حسب وضعية العدد
 ".266"ومئتان في  ،"26"
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هي  و يتكون من مجموعة مفردات أصلية، :(الكتابي أو الشفوي) النظام اللفظي -
 :هذا يعني تترجم الكمية،كلمات 

 .من واحد إلى تسعة: وحدات -

 .إلى ستة عشر من إحدى عشر: خاصة -

 .من عشرة إلى تسعين: عشرات -

 .ألف مضاعفات مئة، -

 .الصفر -

مئة )عالقات جمع تتألف هذه العناصر فيما بينها عن طريق قوانين تركيبية وهي 
 (900مائتان ) ضرب أو( 2+900) =(واثنان

 الشفهي عند الطفل في مرحلة مبكرة، فحسب اللفظي الرمز يظهر و
GELMANوGALLISTEL (Vanhout , 2005, P.112)  سنوات 2أطفال      

هي تستعمل  نصف يعرفون بأن أسماء األعداد تكون مجموعة خاصة لكلمات، و و
 6فإن الطفل في حوالي  حسب نفس الباحثان عندما نطلب منهم عد مجموعة أشياء،

سنوات األعداد اللفظية  6منفصلة، في  لكن غير السلسة الرقمية مرتبة وسنوات يسرد 
سنوات يدرك الطفل العالقة بين  6تكون متميزة ويمكن سردها بطريقة منفصلة، في حوالي 

في  خر، وبعد اآل الذي يأتي قبل أو العنصر يمكنه تحديد ما هوكلمات السلسلة أي  
كذا العالقات بين العمليات الحسابية  لمات ويكتسب الطفل المعنى الرقمي للك خيراأل

 .البسيطة

 



استراتيجيات العد  النمو المعرفي و                                                    الرابع الفصل  

 

75 
 

 :نوعين من األخطاء NOELتميز من أهم أخطاء الترميز و

 بدون تغيير( كلمة رقم أو)وهي تمس المفردات األصلية للعدد  :أخطاء اصطالحية -
، 906تكتب  مائة وأربعون ،24مثل ثمانية وعشرون وتكتب  بطريقة جذرية حجم العدد،

 .201ثالث مائة وتسعة تكتب 

 تمس العالقات بين المفردات األصلية وتحدث تغيرات على بنية العدد، :أخطاء تركيبية -
تقدر نسبة األخطاء المرتكبة  ،9006، ثالثة مائة 204سبعة وعشرون تكتب  :مثل

، وتشمل في غالب األحيان 14ـأرقام ب 6 إلى 6سنوات على أعداد مكونة من  4ألطفال 
 .6096أو تكتب  60096ثالث مائة وخمسة وستون تكتب  :ضافي مثلإاحتواء 

 :نماذج معالجة العدد .7

 :MCCLOSKEYنموذج  7-1

نموذج عصبي يمثل CARAMAZZA,MCCLOSKEY (9116 )مناقترح كل 
 .هندسة معرفية يضم معالجة األعداد والحساب

 :أنظمةهذا النموذج ينقسم إلى ثالث 

 :نظام فهم األعداد -

خاص بتمثيل داللي مجرد لقيمة العدد المعطى وهذا التمثيل الداللي أساس المعالجات 
 .....(تحويل إلى رموز،حسابات،مقارنة أعداد،)المقبلة 

 (.لفظي إما رقم عربي أو:على أساس رقم الدخول)يهدف إلى توحيد تمثيل داللي للكمية 
 :فيه نميز رقم الدخول، وحدات فرعية وهو يعمل حسب رمزهذا النظام مقسم إلى 
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بحيث يتدخل األول  نظام فرعي خاص بفهم األعداد العربية، نظام فرعي للفهم اللفظي،
 .والثاني في حالة وجودها على شكل رموز في حالة وجود أعداد على شكل كلمات،

 :نظام اإلنتاج -

سلسلة  أرقام،لة سلس) يترجم التمثيل الداللي إلى صورة خروج 
هو ينشط انطالقا من تمثيل داللي داخلي، الذي  و. (Pesenti,2000,P.64()كلمات

 .منطوقة أو( لفظية عربية أو) يحول بعد ذلك إلى أرقام مكتوبة

 :نظام الحساب -

 :وهي (Menissiera.,2003,P.22) أنظمة فرعية 6 يضم 

 .الكلمات التي تميز العملية المنفذةنظام فرعي يهتم بترجمة الرموز المكتوبة أو  -

 .(الطرح والقسمة نتائج الجمع، جداول الضرب،) نظام فرعي يهتم بالعمليات الحسابية -

 .نظام فرعي خاص بتنفيذ الحسابات المكتوبة والذهنية -

 .يقرأها من الصبورة 9+6: يحاول طفل حل: مثال

  :(Gregoire,P.34) مراحل العالج

تحوالن إلى كميات مجردة من طرف المكون المعجمي للنظام  :6و 5 في نظام الفهم -
 .الفرعي لألعداد العربية

بعد  الحسابي، و يتعرف على الرمز النظام الفرعي لترجمة الرموز: في نظام الحساب -
 .ذلك يبحث النتيجة في مخزن األحداث الحسابية
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هنا يستطيع  مناسب، و تمثيل الناتج يحول على شكل فونولوجي: في نظام اإلنتاج -
 .الطفل إرساله نتيجة شفوياً 

 :خالصة 

أهم المفاهيم  و" بياجيه"المعرفي حسب  بعد أن تعرفنا في هذا الفصل على مراحل النمو
نتائج المرتبطة بالعدد، سوف نتطرق إلى عرض الجانب التطبيقي  الذي نقوم  فيه بعرض 

 .تحليلها الحاالت و

 



 الفصل الخامس: 

 بحثإجراءات ال

 

 منهج البحث .1
   الدراسة االستطالعية .2
                                                                                                                                        عينة البحث  .3
                                                                          البحث كان إجراءم .4
                                                                             أداة البحث .5
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 :منهج الدراسة -1

لكن  العلمية الحقيقةمجموعة من القواعد العامة التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى هو 
المواضيع، لهذا فعلى كل  باختالفطرق البحث تختلف  كما هو معروف فإن مناهج و
ديد المجال التطبيقي في سبيل التحكم حتقنيات تضمن له ت باحث أن يعتمد على أدوات و

يمثل  معطيات الميدان الذياستثمار وضع خطة يتمكن من خاللها  الموضوع، وفي 
 .(011 ، ص0991بوحوش، ) قاعدة بحثه

وهو طريقة من طرق التحليل " العيادي"نحن اتبعنا خالل هذه الدراسة المنهج الوصفي  و
  اجتماعيةبشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية  التفسير و

يعتمد المنهج  ريفا شامال للمنهج الوصفي فيقولتع" الساعاتي"يعطي  و إنسانيه،أو مشكلة 
 يعبر يهتم بوصفها وصفا دقيقا و دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، والوصفي على 

 .كمياَ  عنها كيفيَا و

فهو منهج يسمح لنا بالقيام  ،دراسة حالةكما اعتمدنا أيضا على المنهج العيادي في 
على اكتساب مهارة  الصم الحاملي للزرع القوقعياألطفال بدراستنا المتمثلة في مدى قدرة 

عالجها  اعتمدنا على هذا المنهج لكونه يستخدم كثيرا في تشخيص الحاالت و و .العد  
  .على معلومات مرتبطة بحالة الفرد يشمل وبطرق مختلفة 

 :ستطالعيةالدراسة اال -2

التي تهدف إلى ضبط  االستطالعيةقمنا بالدراسة  قبل الشروع في الدراسة التطبيقية
في وجود األطفال في الميدان المتمثلة البحث التأكد من توفر عينة  متغيرات البحث و

، البحثالصم الحاملين للزرع القوقعي المدمجين في المدرسة العادية، وذلك لتثبيت عنوان 
 .يتناسب مع هذه الفئة اختباركذا إمكانية تطبيق  و
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التي تحتوي على أقسام خاصة بفئة األطفال الصم  االبتدائيةفتوجهنا إلى المدارس 
 لتي ا "وزو تيزي"الوحيدة في والية  االبتدائيةالحاملين للزرع القوقعي، فوجدنا المدرسة 

 االختبارقمنا بتطبيق  و( حاالت)ل أطفا 10الفئة يحتوي على أنشأت قسم خاص بهذه 
عليهما بسبب  االختبارعلى أربعة حاالت فقط والحالتين الباقيتين لم نتمكن من تطبيق 

 .العودة إلى المدرسة لفترة طويلة الظروف الصحية لهذا لم يتمكنوا من

حيث تمكننا من تطبيق  "وزو تيزي"إلى مستشفى بالوا بوالية  النتقالل اضطررناثم 
            ، أما باقي الحاالت الموجودة بعضها صغيرة في السن حالتينعلى  االختبار

 ستةتحصلنا على عينة تحتوي على  التالي بف ،البعض األخر لم يدخلوا المدرسة و
 .حاالت

 :البحثعينة -3 

من المجتمع  اخترناهاالتي  عليها و الدراسةنقصد بها عينة األفراد التي قمنا بإجراء  و
الفئة العمرية  أطفال صم حاملين للزرع القوقعي و ستةالعينة تحتوي على  األصلي، و

    ، دراستنامع موضوع  لتتالءمقد اخترناها بطريقة قصدية  سنة، و 00-0تتراوح ما بين 
 : الجدول التالي يبين لنا المعايير التي إعتمدنا عليها و
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سن  نـــــالس الجنـس الحاالت
إكتشاف 

 الصمم

سن الزرع 
 القوقعي

المستوى 
 الدراسي

اللغة 
 المستعملة

السنة أولى  سنوات 3 أشهر 4 سنوات 01 ذكر رفيق
 إبتدائي

 اللغة القبائلية

السنة أولى  سنوات 4 أشهر 0 سنوات 10 أنثى لبنى
 إبتدائي

 اللغة العربية

سنوات و  4 أشهر 3 سنوات 01 أنثى ليدية
 نصف

السنة أولى 
 إبتدائي

 القبائلية اللغة

السنة أولى  سنوات 5 شهر 01 سنة 00 ذكر رشيد
 إبتدائي

 اللغة القبائلية

السنة أولى  سنوات 0 شهرا 00 سنوات 10 ذكر رامي
 إبتدائي

 اللغة القبائلية

سنوات و  3 شهرا 14 سنوات 10 ذكر مهدي
 شهرا 00

السنة أولى 
 إبتدائي

اللغة القبائلية 
 و الفرنسية

 يمثل عينة البحث (11)جدول رقم 

 :بحثال مكان إجراء -4

    تيزي وزو الواقعة في ظواحي " ميمون محمد" االبتدائيةالمدرسة تم إنجاز هذا البحث في 
هي المدرسة الوحيدة التي تحتوي على قسم خاص باألطفال الصم الحاملين للزرع  و

  .م0911 و افتتحت أبوابها في سبتمبر 0911 سنة القوقعي التي تأسست

، مصلحة "ندير محمد"و المؤسسة الثانية التي توجهنا إليها تتمثل في المستشفى الجامعي 
تحتوي على  كلم و 4 ـالتابعة لوالية تيزي وزو حيث تبعد عنها ب" بالوا" ـستشفائية تقع با
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قسم خاص بأمراض الرئة، مصلحة أمراض العيون، قسم خاص بأمراض : عدة أقسام منها
دة التربية العضلية، مصلحة أمراض النساء، مصلحة أمراض الجلد، مصلحة إعا السكر،

و التي قمنا فيها بالتربص، و ما يميز هذه  األنف و الحنجرة قسم خاص بأمراض األذن،
الوحيدة في تيزي وزو التي تقوم بالعملية الجراحية لألشخاص الصم  المصلحة هو أنها

بالتكفل  التي تقوم لتربية األرطوفونيةالحاملين للزرع القوقعي، و يوجد مكتب خاص با
    . باألشخاص الصم الحاملين للزرع القوقعي

 : البحثأداة  -5

الحساب  مأخوذ من بطارية تقييم معالجة األعداد و" العد   ختبارا" تتمثل في بحثأداة ال
حسان "الجزائرية المقننة من قبل الباحثة الصورة   (ZAREKI-R-A)لدى األطفال 

الفرنسية صورة معدلة  (ZAREKI-R-A)تعد البطارية  على البيئة الجزائرية، و "لمياء
ترجمت إلى عدة  األلمانية و تطويرها باللغة من البطارية األصلية التي تم إعدادها و

الحساب  مختلف العناصر المكونة لمعالجة األعداد ولغات ألهميتها، إذ تسمح بتقييم 
تضم  ، وسنة 00و  10الذين تتراوح أعمارهم ما بين  االبتدائيةلدى األطفال في المرحلة 

 :ةاألدوات التالي

      :دفتر المثيرات -

 .بعضيضم بطاقات مطبوعة، التي تقلب عند عرض 

 :االختباركراس  -

يسجل فيها  يضم تعليمات االختبارات التي يقوم الفاحص بقراءتها على المفحوص و
 : يضم أيضا المفحوص، و الفاحص أو األخصائي استجابات



البحث إجراءات                                                                       الخامسالفصل   
 

85 
 

 الصفحة األولى : 

اللقب، تاريخ إجراء  اإلسم و :منها نذكر تحتوي على بيانات أساسية عن المفحوص و
 .الزمني ، تاريخ الميالد، السن، الجنس، جدول خاص بالعمراالختبار

 جدول حساب العمر الزمني للمفحوص: 

    الزمني، من الضروري كتابة تاريخ تطبيق البطارية بالكامل  فيما يتعلق بحساب العمر
 .كذلك تاريخ ميالد المفحوص و

 ورقة التنقيط اإلجمالية: 

تسمح بنقل النقاط المحصل عليها من طرف  مباشرة بعد الصفحة األولى، وتأتي 
المفحوص إلى جدول، لكي تكون لدينا نظرة شاملة عن قدراته في مجمل اختبارات 

 .ريةالبطا

 الصفحات الداخلية: 
تقديمها في  ختبار أو بند وامضمون هذه الصفحات يسمح بتحديد األداة الالزمة لكل 

 .إجراء التنقيط يسمح بتقديم التعليمة، تسجيل إجابة المفحوص، و المالئمة، والصفحة 
 .أيضا تدوين مالحظات عن سلوك الطفل خالل إجراء البطارية يتمكما 

 الصفحة األخيرة: 

         يدون الفاحص مالحظات عامة عن صعوبات التعلم المحتملة، السلوك العام
 .السوابق الخاصة و
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 كراس اإلجابة: 

 .، تستعمل لتصحيح هذه البنود01.0حتى البند  0.1رقة شفافة تخص البنود من  و -

تحتاج هذه  ختبارات التي تستلزم حسابه ولحساب الزمن المستغرق في بعض اال ساعة -
من الممارسة، حتى يستطيع  ملحوظ من األلفة بالبطارية و البطارية إلى أخصائي له قدر

       تصال الجيد مع المفحوص اال يعطل تحقيق التعثر أن يحقق أداة سلسا، فالتردد و
  .خاصة مع صغار السن و

 :على البيئة الجزائرية ZAREKI-R-Aتكييف و تقنين البطارية طريقة   5-0

 :على البطاريةالحصول 

قسم علم النفس بجامعة الجزائر نسخة من بطارية  ال تتوفر لدى مخبر حيث أنه
(ZAREKI-R-A) عدم وجود نسخة البطارية  زاريكي المعدلة باللغة الفرنسية، و

CREAPSY  البطارية  في المكتبات العامة في داخل الجزائر فقامت الباحثة بإحضار
هي  ن وهي أحدث طبعة توزع حتى اآل بفرنسا و بعد شرائها من مصدرها األساسي

 .1110 بتاريخ

 :الحصول على الموافقة لترجمة البطارية -

بادرت بالحصول على  بالجهة التي طورت البطارية بفرنسا، و باالتصالقامت الباحثة 
قام هو بدوره  و DELLATOLASاألصلية الفرنسي ترخيص من صاحب البطارية 

بالمشروع منذ حوالي أكثر بدأت الباحثة العمل  الرد بالموافقة، و فكانبتوجيه طلبنا لناشره 
من تعريب البطارية في  االنتهاءتم  مباشرة بعد تحصلها على اإلذن، و من عامين

1101. 
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 :ترجمة البطارية -
الحصول على إذن خطي منهم بإعداد صورة عربية لها  بواضعي البطارية و االتصالبعد 

تعليماتها إلى اللغة  قامت الباحثة بترجمة هذه البطارية ببنودها وإخضاعها للدراسة،  و
معها البطارية األصلية ذاتها على مجموعة من المحكمين  العربية، ثم عرضت البطارية و

أستاذ : بعد أن قامت بوضع البطارية في صورتها األولية المترجمة للغة العربية، منهم
انيات التطبيقية وطلبت منهم الباحثة إبداء الرأي في ، أستاذ في اللسجامعة في األرطوفونيا

لتالميذ  مدى مناسبة فقرات البطارية صدق محتوى البطارية، و: البطارية من حيث
 .االبتدائيةالصفوف الخمسة للمرحلة 

مالئمة  على سالمة الترجمة و بعد مراجعة المحكمين للترجمة، كان هناك اتفاق كبير و
 .ئرية مع ايراد تعديالت طفيفة لبعض الكلمات التي تم األخذ بهاالعبارات للبيئة الجزا

 :هي اختبارا و 01تتكون الصورة الجزائرية من  و

 .عد النقاط .0
 .العد الشفهي العكسي .1
 .إمالء األعداد .3
 .الحساب الذهني الشفهي .4
 .قراءة األعداد .5
 .موضع األعداد في سلم عمودي .0
 .إعادة األرقام .1
 .عددين مقدمين شفهيا مقارنة. 0
 .بصري للكميات تقدير. 9

 .كيفي للكميات في السياق تقدير. 01
 .مسائل حسابية مقدمة شفهيا. 00
 .مقارنة عددين مكتوبين. 01
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 :مزايا البطارية 5-2

 :المعدلة لألغراض التالية" زاريكي"يمكن استخدام بطارية 

 .سنة 00سنوات و 0بين  أنها قابلة للتطبيق عبر مدى عمري واسع يتراوح-

األطر  جتماعية واال قتصادية والمستويات اال أنها قابلة للتعليم على األطفال ذو -
 .الثقافية المختلفة

 .تصحيحها تتميز بسهولة تطبيقها و أنها واضحة الصياغة و -

 هو متغير ختبار، وتطبيق البطارية ال يعتمد على التوقيت، فال يوجد زمن محدود لال -
 41-31ما بين  يستغرق تطبيقها سرعته في الجواب، و قدراته و بين الطفل و حسب
 .دقيقة

  .تطبيق البطارية بطريقة فردية  -

 :همية و أهداف البطاريةأ 5-3 

  تهدف البطارية إلى إثراء الوسط اإلكلينيكي األرطوفوني بأداة فحص جديدة علمية
      ضطرابات الحساب و معالجة األعداد بصفة علمية ا تسمح لنا بالتعرف و تحديد و كشف

 .و موضوعية

  ضطرابات الحساب و معالجة األعداد المختلفة امقياس فردي يستخدم للكشف عن
 .بتدائية بالجزائرلدى األطفال من تالميذ الصفوف الخمسة من المرحلة اال

 نة لمعالجة المكو  و تهدف هذه البطارية في األساس إلى تقييم مختلف العناصر
بتدائية، موجهة لألطفال الذين تتراوح األعداد و الحساب لدى األطفال في المرحلة اال

 .أعمارهم بين ستة سنوات إلى إحدى عشرة سنة
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 و يمكن أن تكون مختلفة و متنوعة، حتى الكشف عن الصعوبات الخاصة بكل طفل ،  
 . و لو أن كلها تؤدي إلى عسر الحساب

 . ختبار عد النقاطا هو :في الدراسةالمستعمل  ختباراال 5-4
 ختباراال إجراءات: 

 .يطلب من الطفل القيام بعد النقاط في كل بند - 

 .البنود تقدم بالترتيب المشار إليه في الجداول -

 .ال يطلب من الطفل الكتابة -

 .تدوين الزمن الالزم لإلجابة في عمود الزمن -

 التنقيط: 

 .إجابات صحيحة 3نقاط ل 3 -

 .نقطتان إلجابتين صحيحتين -

 .نقطة إلجابة واحدة صحيحة -

 .اإلجابة انعدامنقطة لعدم وجود أي إجابة صحيحة أو  1 -

 .0 و 1عد النقاط تكون محصورة بين  ختباربالتالي الدرجة الخام اإلجمالية ال و



 الفصل السادس: 

 دراسة النتائج

 
  

  عرض و تحلیل النتائج                                                                .1

  مناقشة النتائج                                                                        .2

  العام                                                                       االستنتاج 
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 :النتائج و تحليل  عرض -1

 "رفيق" :األولى ةبالحالة عرض نتائج الخاص-

 عد النقاط اختباريمثل نتائج ( 1)جدول رقم

الدرجة الخام 
 اإلجمالية

 1البند  2البند 3البند  الدرجة الخام

  

 البنود       

 األجزاء

6/4 

 

 1الجزء  1        1        0        3/2     
 2الجزء  1        1        0        3/2     

 "رفيق" تحليل النتائج الخاصة بالحالة األولى -

 :التحليل الكمي -أ

 :ختبارحساب النسبة المئوية لنتائج اال

 

 :للحالة األولى نجد أن ختاا خالل النتائج المتحصل عليها في اال ومن  

 .نقطتان(: نقاط 3إلى 0من)الد جة الخام للجزء األول  -

 .نقطتان(: نقاط 3إلى 0من) الد جة الخام للجزء الثاني  -
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 .نقاط 4(: 6إلى  0من )الد جة الخام اإلجمالية لعد النقاط  -

 اأ اعة نقاط من مجموع  فنالحظ من خالل هذه النتائج أن عدد اإلجااات الصحيحة تقد 
 .%66.66التي تقد  االنساة المئوية ب  نقاط و 6

 .متوسطةمنه نستنتج أن مستوى مها ة العد لدى الحالة األولى  و

 :التحليل الكيفي -ب

ال  تستغ ق وقت طويل لكونه اسيط،لم  ختاا نالحظ أن الحالة األولى أثناء تطايقنا لال
تمكنت الحالة من  الملموسة، و عتمد على عد األشياءييتطلب جهد فك ي كاي ، حيث 

على معظم التعليمات المعطاة لها ما عدا إجااتين خاطئتين، حيث  الصحيحة  اإلجااات
هو السند  في جميع الانود و ستعملت إست اتيجيات العد التي تتمثل في التعيين ااألصاعا

 هي ط يقة تسمح له اتقليص من ا تكاب األخطاء عند العد و تكزت عليه الحالة االذي 
في تمكن الف د  GALISTEL و GELMAN من الح كة اليدوية في العد حسب إذ تك

  ،اقيت للعداألشياء التي ساق لها العد و  من تقسيم األشياء إلى مجموعتين األشياء التي 
من خالل عده، كما لجأت الحالة في نفس  هامع فة تواجد التمييز يسمح للف د  هذا و

يتكون من  الذي المتمثلة في التعداد الشفهيإست اتيجية أخ ى ستعمال ا الوقت إلى
    حيث قامت االتنسيق اين التلفظ ،مجموعة مف دات أصلية و هي كلمات تت جم الكمية

هذه  أن CAMOS  فلقد اينت أاحاث اواحد ستعملت إست اتيجية واحداالتعيين كما  و
و كل ك ة في الند يقاالها عدد واحد من السلسلة  ،اإلست اتيجية تستعمل عند األطفال

ختالف ت تيب الك يات في اقد قدمتها الحالة ات تيب ثاات اال غم من  و اللفظية لألعداد
عدد المنطوقة في األخي  من ط ف الحالة تمثل العدد اإلجمالي -، و كلمةختاا انود اال
تناأت الحالة ااإلجااة الصحيحة في الاند الثالث  . ختاا الك يات في كل اند من االلعدد 

 .ست جاعستعمالها إست اتيجية االا  اجع الذه و ختاا من الجزء األول من اال
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لم تتمكن  ختاا من اال الاند الثالث، الجزء الثانيو  أخي ا في الاند الثالث، الجزء األول و
 اجع إلى  و هذا ستعمالها لإلست اتيجيات المذكو ةاالصحيحة  غم   الحالة من اإلجااة

  قلة الت كيزا تتميز لحالةا الحظنا أن كما ، للك يات، ووضعيتها العشوائية الحجم الكاي 
 .نتااهتشتت اال و

 "لبنى" :عرض النتائج الخاصة بالحالة الثانية -

 عد النقاط اختباريمثل نتائج ( 2)جدول رقم

الدرجة الخام 
 اإلجمالية

3البند  الدرجة الخام 2البند   1البند    البنود 

 األجزاء
6/6 1الجزء  1 1 1 3   

2الجزء 1 1 1 3  

   "لبنى" :تحليل النتائج الخاصة بالحالة الثانية - 

 :التحليل الكمي -أ

 :ختبارحساب النسبة المئوية لنتائج اال

 

 :للحالة الثانية نجد أن ختاا ومن خالل هذه النتائج المتحصل عليها في اال   
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 .نقاط 3(: نقاط 3إلى  0من )الد جة الخام للجزء األول  -

 .نقاط 3(: نقاط 6إلى  0من )الثاني  الد جة الخام للجزء -

 .نقاط 6(: نقاط 6إلى  0من ) الد جة الخام اإلجمالية لعد النقاط  -

 6نقاط من مجموع  6 ـا فنالحظ من خالل هذه النتائج أن عدد اإلجااات الصحيحة تقد  
 .%000ب اانساة المئوية  التي تقد  نقاط و

 .منه نستنتج أن مستوى تقدي  مها ة العد للحالة الثانية عالية و

 :التحليل الكيفي -ب

لم تستغ ق وقت طويل لكونه اسيط، ال  ختاا نالحظ أن الحالة الثانية أثناء تطايقنا لال
على عد األشياء الملموسة، حيث تمكنت الحالة  ألنه يعتمد يحتاج إلى جهد فك ي كاي 

لى جميع التعليمات المعطاة لها اال غم من الحجم الكاي  للك يات من اإلجااة الصحيحة ع
تها على دستعملت إست اتيجية األصاع التي ساعا، حيث في كل اند وضعيتها العشوائية و

الذي  وفي نفس الوقت استعملت التعداد الشفهي ،س عة العد وعدم إ تكااها األخطاء
 يتكون من المف دات األصلية وهي كلمات تت جم الكمية حيث قامت االتنسيق اين التلفظ 

التعيين، ااإلضافة إلى اللجوء إلى إست اتيجية واحد اواحد فكل ك ة في الاند يقاالها عدد  و
التلفظ االسلسلة  النقاط و واحد من السلسلة اللفظية لألعداد، حيث تمكنت الحالة من عد

ختالف حجم عدد الك يات وموضعها في كل اند، كما امية ات تيب ثاات  غم ال ق
ست اتيجية اذلك  اجع إلى  ستعملت خاصية التناأ في الاند الثاني من الجزء األول وا

 .الت كيز الدقة و الذكاء و من فائقة تمتاز اقد ة الحالةكذلك الحظنا أن ست جاع، و اال
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 "ليدية" :الثالثةعرض النتائج الخاصة بالحالة  -

 عد النقاط اختباريمثل نتائج ( 3) جدول رقم

الدرجة الخام 
 اإلجمالية

  البنود ² 1البند      2البند     3البند      الدرجة الخام

           األجزاء
            

 1الجزء  1        1       0        2        6/4    
 2الجزء  1        1       0        2       

 "ليدية"تحليل النتائج الخاصة بالحالة الثالثة  -

 :التحليل الكمي -أ

 :ختبارحساب النسبة المئوية لنتائج اال

 

 :للحالة الثالثة نجد أن ختاا ومن  خالل النتائج المتحصل عليها في اال

 .نقطتان(: نقاط 3إلى 0من )الد جة الخام للجزء األول  -

 .نقطتان(: نقاط 3إلى 0من )للجزء الثاني  الد جة الخام -

 .نقاط 4(: نقاط 6- 0) عد النقاط  ختاا الد جة الخام اإلجمالية ال -
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فنالحظ من خالل هذه النتائج أن عدد اإلجااات الصحيحة تقد  اأ اعة نقاط من مجموع  
 .66.66%االنساة المئوية  التي تقد  ستة نقاط و

 .مها ة العد للحالة الثالثة متوسطة منه نستنتج أن مستوى تقدي  و

 :التحليل الكيفي -ب

 لم تستغ ق وقت طويل لكونه اسيط ال ختاا نالحظ أن الحالة الثالثة أثناء تطايقنا لها لال
يتطلب جهد فك ي كاي ، ألنه يعتمد على عد األشياء الملموسة، حيث تمكنت الحالة من 

ست اتجياتا العد استعملت اجااتينن، اأخفقت في  الحصول على أ اعة أجواة صحيحة و
التنسيق اينهما، كما تناأت  التعيين ااألصاع في كل الانود و المتمثلة في التعداد اللفظي و

هذا  اجع إلى  في الاند الثاني من الجزء األول ااإلجااة الصحيحة دون القيام االعد و
 .ست جاعاال

ستعمالها إلست اتيجيات العد  اجع اأما فيما يخص الاندين اللذان أخفقت فيهما الحالة  غم 
عدم قد تها على التمييز اين  وضعيتها العشوائية و لمجموع الك يات و إلى الحجم الكاي 

حيث الحظنا أن الحالة قليلة  النقاط التي اقيت  لم تعدها ها ودعفي النقاط التي ساقت 
  .اإلنتااهالت كيز و 
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 "رشيد" عرض النتائج الخاصة بالحالة الرابعة  -

 النقاط عد اختباريمثل نتائج ( 3)قم جدول ر 

الدرجة الخام 
 اإلجمالية

 البنود           1البند 2البند 3البند الدرجة الخام
             االجزاء    

 1الجزء  1 1 0 3/2 6/5
 2الجزء 1 1 1 3/3

 :ختبارالنسبة المئوية لنتائج االحساب 

 

 :للحالة ال ااعة نجد أن ختاا ومن خالل النتائج المتحصل عليها في اال

 .نقطتان(: نقاط 3-0)الد جة الخام للجزء األول  -

 .نقاط3(: نقاط3 -0) الثاني  الد جة الخام للجزء -

 .نقاط5(: نقاط 6 -0)الد جة الخام اإلجمالية لعد النقاط  -

اخمسة نقاط من  فنالحظ من خالل هذه النتائج أن عدد اإلجااات الصحيحة تقد  
 .%33.33 ـاالنساة المئوية ا التي تقد  مجموع ستة نقاط، و

 .مها ة العد للحالة ال ااعة عالية دي منه نستنتج أن مستوى تق و
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 :التحليل الكيفي -ب

اسيط  اختاا ويل لكونه تستغ ق وقت طلم  ختاا الحالة ال ااعة أثناء تطايقنا لالنالحظ أن 
ألنه يعتمد على عد األشياء، حيث تمكنت الحالة من اإلجااة  ي كاي هد فك  ال يتطلب ج

 ختاا األصاع في جميع انود االستعلمت إست اتيجية ا ت المعطاة لها، وفي أغلب التعليما
للحالة  هي الط يقة التي سمحت ذلك لمع فة مجموع عدد الك يات في كل اند و و

ستعمال التعداد الشفهي اخطاء، كما لجأت الحالة في نفس الوقت إلى  تكاب االااتقليص 
الذي يتكون من مجموعة مف دات أصلية، وهي كلمات تت جم الكمية، ااإلضافة إلى لجوء 

قد عدتها ات تيب ثاات  الحالة إلست اتجية واحد اواحد من السلسلة اللفظية لألعداد، و
عدد المنطوقة في  –كلمة  ، وختاا تالف ت تيب الك يات في انود االخااال غم من 

 .ختاا د الك يات في كل اند من االمن ط ف الحالة تمثل العد اإلجمالي لعد األخي 

فلقد تناأت الحالة ااإلجااة الصحيحة  ختاا الجزء األول من اال ،أما في الاند الثاني 
 .ستعمالها إست اتيجية اإلست جاعا هذا  اجع إلى امج د  ؤيتها للاند أي عدم عد النقاط و

أخفقت الحالة في الوغ اإلجااات  ختاا الجزء األول من اال د الثالث،أخي ا في الان و 
وضعيتها العشوائية في الاند  و لمجموع الك يات هذا  اجع إلى الحجم الكاي  الصحيحة و

 .اإلنتااهتشتت  و اقلة الت كيز تتميز الحظنا أن الحالة كما  و
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 ."رامي" :عرض النتائج الخاصة بالحالة الخامسة -

 عد النقاط اختباريمثل نتائج  (5)م جدول رق

الدرجة الخام 
 اإلجمالية

الدرجة 
 الخام

 البنود  1البند   2البند    3البند  

 األجزاء 

 1الجزء  1 1 0 2 6/5
 2الجزء  1 1 1 3

 "رامي" :الخامسةتحليل النتائج الخاصة بالحالة  -

 :التحليل الكمي -أ

 :ختبارحساب النسبة المئوية لنتائج اال

  

 :للحالة الخامسة نجد أن ختاا من خالل النتائج المتحصل عليها في اال و

 .نقاطتان(:  نقاط 3إلى  0من) الد جة الخام للجزء األول  -

 .نقاط 3(: نقاط 3إلى  0من )الد جة الخام للجزء الثاني  -

 نقاط 5: (نقاط 6إلى  0من )الد جة الخام اإلجمالية لعد النقاط  -
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اخمسة نقاط من  فنالحظ من خالل هذه النتائج أن عدد اإلجااات الصحيحة تقد  
 .% 33. 33 ـالتي تقد  االنساة المئوية ا مجموع ستة نقاط، و

 .مها ة العد للحالة الخامسة عالية تقدي منه نستنتج أن مستوى  و

 :فييالتحليل الك -ب

لم تستغ ق وقت طويل لكونه  ختاا نالحظ أن الحالة الخامسة أثناء تطايقنا لال
ألنه يعتمد على عد األشياء الملموسة، حيث  اسيط ال يتطلب جهد فك ي كاي اختاا  

التعيين  إستعملت لها، و تمكنت الحالة من اإلجااة على أغلب التعليمات المعطاة
في كل اند، وهي ذلك لمع فة مجموع عدد الك يات  و ختاا ااألصاع في جميع انود اال

الط يقة التي سمحت للحالة اتقليص إ تكاب األخطاء، كما لجأت الحالة في نفس الوقت 
هي  من مجموعة من المف دات األصلية، و إلى إست اتجية التعداد الشفهي الذي يتكون

إلى لجوئها أيضا إلست اتيجية واحد اواحد من السلسة  ، ااإلضافةكلمات تت جم الكمية
لألعداد، وقد عدتها ات تيب ثاات اال غم من إختالف ت تيب الك يات في انود اللفظية 

من ط ف الحالة تمثل العد اإلجمالي لعدد  عدد المنطوقة في األخي  -، وكلمةختاا اال
 .ختاا الك يات في كل اند من اال

فلقد تناأت الحالة ااإلجااة الصحيحة امج د  ختاا الجزء األول من اال اند الثاني،أما في ال
 .هذا  اجع إلى إست اتيجية اإلست جاع  ؤيتها للاند أي عدم عد النقاط و

أخفقت الحالة في الوغ اإلجااة  ختاا األول من االالجزء  أخي ا في الاند الثالث، و 
العشوائية، كما وضعيتها  لمجموع الك يات و الصحيحة وهذا  اجع إلى الحجم الكاي 

 .تشتت اإلنتااه  و اقلة الت كيز زمتاتالحظنا أن الحالة 
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 "مهدي"  :عرض النتائج الخاصة بالحالة السادسة -

 عد النقاط اختباريمثل نتائج ( 6) جدول رقم

الخام  الدرجة
 اإلجمالية

 البنود    1البند  2البند 3البند  الدرجة الخام
  

 األجزاء
 1الجزء  1 1 0 3/2 4/6

 2الجزء  1 1 0 3/2

 '' مهدي" :تحليل النتائج الخاصة بالحالة السادسة -

  :التحليل الكمي-أ 

 

 :ختبارحساب النسبة المئوية لنتائج اال

 :للحالة السادسة نجد أن ختاا اال ومن خالل النتائج المتحصل عليها في

 .نقطتان(: نقاط 3إلى  0من )الد جة الخام للجزء األول  -

 .نقطتان(: نقاط 3إلى  0من ) الد جة الخام للجزء الثاني  -

 نقاط 4(: نقاط 6إلى 0من ) الد جة الخام اإلجمالية لعد النقاط  -
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من خالل هذه النتائج أن عدد اإلجااات الصحيحة تقد  اأ اعة نقاط من مجموع  فنالحظ
 .%66.66االنساة المئوية  التي تقد  نقاط و 6

 .منه نستنتج أن مستوى تقدي  مها ة العد للحالة السادسة متوسطة و

  :التحليل الكيفي -ب

لم تستغ ق وقت طويل لكونه اسيط ال  ختاا نالحظ أن الحالة السادسة أثناء تطايقنا لال
يتطلب جهد فك ي كاي  ألنه يعتمد على األشياء الملموسة، حيث تمكنت الحالة من 

إستعملت التعيين ااألصاع في جميع انود  اإلجااة على اعض التعليمات المعطاة لها، و
حت هي الط يقة التي سم ذلك لمع فة مجموع عدد الك يات في  كل اند، و و ختاا اال

للحالة اتقليص إ تكاب األخطاء، كما لجأت في نفس الوقت إلى إستعمال التعداد الشفهي 
الذي يتكون من مجموعة مف دات أصلية وهي كلمات تت جم الكمية، ااإلضافة إألى لجوء 
الحالة أيضا إلست اتجية واحد اواحد، فكل ك ة في الاند يقاالها عدد واحد من السلسلة 

من إختالف ت تيب الك يات في كل انود ات تيب ثاات اال غم  تهادقد ع واللفظية لألعداد، 
 ،ختاا اال

من ط ف الحالة تمثل العدد اإلجمالي لعدد الك يات  األخي في  عدد المنطوقة -كلمة و 
 .ختاا في كل اند من اال

أخفقت  ختاا أما في الاند الثالث من الجزء األول والاند الثالث من الجزء الثاني من اال
    لمجموع الك يات  هذا  اجع إلى الحجم الكاي  و الحالة في الوغ اإلجااات الصحيحة،

 .اإلنتااه و أن الحالة تعاني  من قلة الت كيزالحظنا وضعيتها العشوائية كما  و  
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 :مناقشة النتائج -3

نتائج  في انطالقا مما تم ذك ه سااقا نقوم امناقشة ما كشفت  عنه الد اسة الحالية من 
ضوء ما و د في الجانب النظ ي المعتمد ثم مقا نتها االد اسات السااقة التي تند ج ضمن 

اعد تحليل النتائج المتحصل  معالجة األعداد لدى األطفال الصم، و الحساب و إطا 
تحليلها كميا  ال قمية و النتائجستخالص ااعد  و عد النقاط اختاا عليها من خالل تطايق 

   ضط ااات على مستوى معالجة األعداداتوصلنا إلى أن الحاالت ال تعاني من كيفيا  و
 .عد النقاط و

ختالف سن الحاالت اهذا يعود إلى  متفاوتة اين الحاالت و ختاا إذ كانت نتائج اال
سنوات  06الزمن المستغ ق، فاألطفال في سن  و( سنة 00 وات إلىسن 6اتداءا من ا)

 .هذا ما الحظناه لدى الحاالت و 00إلى  0يكتساون األعداد من 

تمكنت كل الحاالت من الوغ النتيجة الصحيحة  عد النقاط اختاا ففي الجزء األول من 
وذلك  اجع إلى أن هذه األخي ة تقوم اعد األشياء الملموسة وذلك اإستعمال إست اتيجية 

التعداد الشفهي و  (أنظ  الصفحة)التعيين ااألصاع من أجل مع فة مجموع عدد الك يات 
الذي يتكون من مجموعة مف دات أصلية وهي كلمات تت جم الكمية، ااإلضافة إلى 
إستعمال مادأ وهذا المادأ يستعمل عند األطفال حيث كل ك ة من الاند يقاالها عدد واحد 

االثاات إذ تظه  قد تها في التع ف من السلسلة اللفظية لألعداد، إذ جميع الحاالت تمتاز 
وأما التنسيق اين التلفظ والتعيين الك يات مهما إختالف ت تياها في كل اند،  على عدد

 GALLISTELو GELMAN(1978) FUSONيؤث في مها ات العد، فقد اين كل من 
اأن األخطاء الشائعة أثناء تجا ب العد هي أخطاء  اجعة إلى عملية التنسيق  (0833)

 تمثل العددمن ط ف الحاالت  في األخي عدد المنطوقة -كلمة و ،التعيين اين التلفظ و



 الفصل السادس                                                                       دراسة النتائج
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نفس الشيء االنساة للجزء الثاني في  و ختاا اإلجمالي لعدد الك يات في كل اند من اال
 .الثاني الاند األول و

الجزء األول في الاند الثاني جميع الحاالت تناأت ااإلجااة الصحيحة وهذا  اجع إلى 
أما فيما يخص الجزء األول في  مستعملة اكث ة،هي  إستعمال إست اتيجية اإلست جاع و

هذا  اجع إلى عدة عوامل  الاند الثالث  لم تتمكن اعض الحاالت من اإلجااة الصحيحة و
الوضعية العشوائية لها في  الك يات و لمجموعة تؤث  في صعواة التعيين للحجم الكاي 

 .الت كيز نتااه وني أيضا من صعواات في اإلاتع الحظنا أن الحاالت كل اند، كما

أيضا الجزء الثاني في الاند الثالث أخفقت في اإلجااة الصحيحة كل من الحاالت  و
 .هذا  اجع إلى العوامل التي ذك ناها سااقا السادسة و الثالثة و

التي تقد   ستة نقاط و مجموع السادسة أ اع نقاط من الثانية و إذ سجلت الحالة األولى و
 .كتساب مها ة العداهذا يدل على المستوى الحسن في  و %66.66انساة 

التي تقد   و مجموع ستة نقاط منخمس نقاط كما سجلت الحاالت ال ااعة والخامسة 
 .كتساب مها ة العداهذا يدل على المستو الجيد في  و %33.33انساة تقد  

مقا نة %  000 اـ أخي ا تأتي الحالة الثانية التي كانت نتائجها م تفعة إذ نجحت و
ذلك  و % 33و %  66 اين  االحاالت الخمسة األخ ى التي كانت نساتها تت اوح ما

 الت كيز يز ااإلنتااه ويالتم ماادئ العد التي ذك ناها سااقا و ستعمالها إلست اتيجيات  وال
 .ختاا أثناء حل اال

% 66ما اين  من خالل كل هذه النتائج تاين لنا أن الحاالت نجحت انساة تقد  و
 .كتساب مها ة العداهذا ما يدل على قد تها في  و %000و
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ة       لبحث هو التأكد من فرضيات الدراسإن الهدف من إجراء هذا الجزء األخير من ا
لدى األطفال الصم الحاملين للزرع  كتساب مهارة العد  او بالخصوص معرفة ما مدى 

القوقعي المدمجين في المدرسة العادية، ففي الفصل السابق قمنا بعرض سيرورة إجراء 
     و تحليل النتائج المتحصل عليها، و بالتالي سنقوم بالربط بين هذه النتائج  ختباراال

  .أو العكسهذه األخيرة  من صحةو فرضيات البحث، و ذلك من أجل التأكد 

 ZAREKI-R-A النقاط من بطارية ختبار عد  افمن خالل البحث الميداني و تطبيق 
     كتساب مهارة العد  االحاالت ال تعاني من صعوبات في أن الصورة الجزائرية تبين لنا 

       هذه األخيرة،  و مبادئ ستعمال إستراتيجياتاو ذلك راجع إلى لجوء الحاالت إلى 
مرتبطة أساسا بقلة التركيز و من مظاهر  االختبارو األخطاء المرتكبة في بعض بنود 

معينة، باإلضافة إلى سهولة التشتت أو الشرود، نسيان حساب نقطة : ضعف التركيز نجد
الوضعية العشوائية للكريات و الحجم الكبير لعددها، فقد سجلت الحاالت نسبة نجاح 

و هذا خاص بخمسة حاالت % 38,88و  %66,66متقاربة فيما بينها إذ تتراوح ما بين 
 .%611أما الحالة الثانية سجلت نسبة النجاح  (6،3،4،8،6 الحالة)

 كتساب مهارةاتبين لنا أن الصمم ليس له التأثير في  ويةالمئ و من خالل هذه النسب 
نكون قد أكدنا صحة الفرضية أي أن الطفل األصم من خالل نتائج دراستنا و  ،العد

مهارة  اكتسابيواجه صعوبات في  الحامل للزرع القوقعي المدمج في المدرسة العادية ال
ليس لديهم صعوبات و لكن بأن المعاقين سمعيا " مورس"قول  وافق، و هذا يالعد  

 ي السمع، يخطاء التي يقع فيها األطفال عاديواجهون البعض منها و هي تقريبا نفس اال
     . بدرجة الصمم و بهذا فإن الصعوبات ال تتعلق
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على  االضطراباتبالرغم من أن الطفل األصم الحامل للزرع القوقعي يعاني من مختلف 
 ... النطقية االضطرابات، الذاكرة، االنتباهمستوى العمليات العقلية المعرفية المتمثلة في 

عد النقاط و هذا دليل على  اختبارإال أنه تمكن من الحصول على درجات عليا في  ،الخ
بالرغم من  ، و بصفة عامة توصلنا إلى أن الطفل األصممهارة العد   اكتسابفي  قدرته

 .عجزه في القدرات اللفضية إال أنه متفوق في القدرات المعرفية الغير لفظية

عند الطفل األصم الحامل للزرع  فمن خالل بحثنا هذا تم التطرق إلى موضوع العد  
من الدراسات التي أقيمت  انطالقتناالقوقعي المدمج في المدرسة العادية، و لهذا كانت 

بأن األطفال الصم يعتبرون  "مورس" استنتجعلى األطفال الصم في مادة الحساب، فقد 
في  متكيفين بشكل جيد و أصحاء و ذوي إنتاج عالي و مستقرين و هم أعضاء مساهمين

معظم الصعوبات التي يواجهونها تعود إلى ردود الفعل التي يحملها األفراد  المجتمع، ولكن
 باألطفالنحوهم، و توصلنا حسب بحثنا إلى أن األطفال الصم هم شبيهين  العاديين

إذ أنهم يواجهون نفس الصعوبات و يقعون في نفس  العد   مهارة  فيما يخص سامعينال
و تختلف من  االختباربنوعية بنود ه الصعوبات مرتبطة بشكل كبير األخطاء تقريبا، و هذ

 .السمع بحد ذاتها انعدامحالة إلى أخرى، فهي ال تعود إلى درجة الصمم أو 

و تعد دراستنا هذه من بين الدراسات التي أقيمت في ميدان الصمم لكنها مختلفة من حيث 
دراسة الجانب المنطقي عند الطفل الموضوع، إذ أن معظم الدراسات تجاهلت التطرق إلى 

أشكال هندسية أو المتعلقة   األصم خاصة تلك المتعلقة بالفضاء و ما يحتويه من
و بذلك نقترح لطلبتنا و باحثينا أن تحوي دراساتهم ، بالحساب الذي يكون أساسه هو العد  

 .س العاديةالمستقبلية على هذه المواضيع خاصة المتعلقة باألطفال المندمجين في المدار 
على بعض  يعتمدواكما نقترح على األساتذة المختصين في تعليم األطفال الصم أن 

 .األساليب لتعليم العد عن طريق األشياء الملموسة
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    سنوات ونصف 4 سن الطفل عند القیام بالزرع القوقعي:

  ھل الجھاز دائم اإلستعمال: نعم                      ال

  بعد شھرین من العملیة متى بدأ التكفل األرطوفوني :

  ھل أنتم منتظمون في مواعدكم مع المختص األرطوفوني: نعم            ال

  النمو اللغوي:

  / قبل العملیة:1

  اإلشارات  كان التواصل مع الطفل قبل العملیة: كیف

  

 

  

 

  



  النمواللغوي للطفل بعد الطفل:/2

  الكلمات التي یسمعھا: نعم               ال                      أحیانا ھل یردد

  ھل یستعمل كلمات: نعم                           ال

  ال ھل یستعمل الجمل: نعم                          

  ھل یفھم تعلیماتك: نعم                            ال

  اإلشارات   لطفل بعد العملیة:كیف یكون التواصل مع ا

  م عند طفلكم بعد العملیة: نعم               الھل سجلتم تحسن في السمع والكال

  لغة األم: العربیة

  العربیةاللغة المستعملة في البیت:

 

  

  

 

  

  

 



 معلومات خاصة بالحالة واألولیاء:

لیدیة اسم ولقب الحالة:  

أنثى  الجنس:  

 تاریخ ومكان اإلزدیاد:

 العنوان:

3 عدد اإلخوة:  

الوسطى رتبة الحالة بین اإلخوة:  

 ھل ھناك قرابة بین األولیاء: نعم                    ال

ابتدائي        متوسط      ثانوي         جامعي       المستوى الدراسي لألب: أمي  

ثانوي         جامعي      المستوى الدراسي لألم:  أمیة       ابتدائي        متوسط  

 المستوى المعیشي للعائلة: ردیئ      متوسط           جید

 حجم العائلة: صغیر                        كبیر

اجتماعي: نعم               الھل الطفل   

 معلومات حول فترة الحمل والوالدة:

مرغوبا بھ:          نعم                        ال ھل كان الحمل  

نعم                         ال       ھل كانت فترة الحمل عادیة:  

  ال                         نعم:        xھل تعرضت األم ألشعة 

  ھل تناولت أدویة في فترة الحمل:نعم                           ال

  نعم                                  ال  ھل كانت الوالدة عسیرة:

  أشھر):نعم              ال9ھل كانت الوالدة في الوقت المحدد (

  ال      نعم                لوالدة:الصرخة األولى عند ا ھل كانت

  ھل أصیب الطفل بالتھاب السحایا:  نعم                          ال

  

     

     

   

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  



  ھل أصیب الطفل بأمراض أخرى: نعم                     ال

  إذا كان نعم ماھي:

  النمو الحسي الحركي:

  شھر 12  إبتسامة :أول 

  التوجد فترة المناغاة : 

  أشھر 9إلى  8سن الجلوس : 

  أشھر 12 سن الوقوف :

  أشھر 9إلى  8 سن الحبو :

  شھر 14 سن المشي :

  كانت كلھا في فترتھا العادیة.

  معلومات خاصة بالصمم والزرع القوقعي:

  ھناك شخص أصم في العائلة:   نعم                 ال ھل

  أشھر 3سن إكتشاف الصمم عند الطفل: 

التوجھ إلى طبیب أصم:  الخطوات األولى التي قمتم بھا بمجرد معرفتكم أن طفلكم ماھي
ORL 

  تاریخ ومكان إجراء العملیة:

    بمستشفى بالوا 2009ماي  30  سن الطفل عند القیام بالزرع القوقعي:

  ھل الجھاز دائم اإلستعمال: نعم                      ال

  أشھر من العملیة 6بعد  متى بدأ التكفل األرطوفوني :

  ھل أنتم منتظمون في مواعدكم مع المختص األرطوفوني: نعم            ال

  النمو اللغوي:

  / قبل العملیة:1

  

 

  

 

  



  كان التواصل مع الطفل قبل العملیة: كیف

  باإلشارات النمواللغوي للطفل بعد الطفل:/2

  الكلمات التي یسمعھا: نعم               ال                      أحیانا ھل یردد

  ھل یستعمل كلمات: نعم                           ال

  ال ھل یستعمل الجمل: نعم                          

  ھل یفھم تعلیماتك: نعم                            ال

  الكالم +اإلشارات فل بعد العملیة:كیف یكون التواصل مع الط

  م عند طفلكم بعد العملیة: نعم               الھل سجلتم تحسن في السمع والكال

  لغة األم: القبلئلیة

  القبائلیة اللغة المستعملة في البیت:

 

  

  

 

  

  

 



 معلومات خاصة بالحالة واألولیاء:

رشید اسم ولقب الحالة:  

ذكر الجنس:  

2004/ 10/ 29 تاریخ ومكان اإلزدیاد:  

تیزي وزو العنوان:  

2 عدد اإلخوة:  

1 رتبة الحالة بین اإلخوة:  

 ھل ھناك قرابة بین األولیاء: نعم                    ال

ابتدائي        متوسط      ثانوي         جامعي       المستوى الدراسي لألب: أمي  

ثانوي         جامعي      المستوى الدراسي لألم:  أمیة       ابتدائي        متوسط  

 المستوى المعیشي للعائلة: ردیئ      متوسط           جید

 حجم العائلة: صغیر                        كبیر

اجتماعي: نعم               الھل الطفل   

 معلومات حول فترة الحمل والوالدة:

مرغوبا بھ:          نعم                        ال ھل كان الحمل  

نعم                         ال       ھل كانت فترة الحمل عادیة:  

  ال                         نعم:        xھل تعرضت األم ألشعة 

  ھل تناولت أدویة في فترة الحمل:نعم                           ال

  نعم                                  ال  ھل كانت الوالدة عسیرة:

  أشھر):نعم              ال9ھل كانت الوالدة في الوقت المحدد (

  ال      نعم                لوالدة:الصرخة األولى عند ا ھل كانت

  ھل أصیب الطفل بالتھاب السحایا:  نعم                          ال

  

     

     

   

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  



  ھل أصیب الطفل بأمراض أخرى: نعم                     ال

  الحمى إذا كان نعم ماھي:

  النمو الحسي الحركي:

  شھرین إبتسامة :أول 

  أشھر 3 فترة المناغاة : 

  / سن الجلوس : 

  /  سن الوقوف :

  /    سن الحبو :

  /    سن المشي :

  الصوت األول: /غ/      /د/

  معلومات خاصة بالصمم والزرع القوقعي:

  ھناك شخص أصم في العائلة:   نعم                 ال ھل

  شھرا 12سن إكتشاف الصمم عند الطفل: 

التوجھ إلى طبیب أصم:  بمجرد معرفتكم أن طفلكم ماھي الخطوات األولى التي قمتم بھا
ORL 

    بمستشفى بالوا 2009فیفري   تاریخ ومكان إجراء العملیة:

    سنوات.5 سن الطفل عند القیام بالزرع القوقعي:

  ھل الجھاز دائم اإلستعمال: نعم                      ال

  بعد شھرمن العملیة. متى بدأ التكفل األرطوفوني :

  ھل أنتم منتظمون في مواعدكم مع المختص األرطوفوني: نعم            ال

  النمو اللغوي:

  / قبل العملیة:1

  

 

  

 

  



  باإلشارات كان التواصل مع الطفل قبل العملیة: كیف

  النمواللغوي للطفل بعد الطفل:/2

  یاناالكلمات التي یسمعھا: نعم               ال                      أح ھل یردد

  ھل یستعمل كلمات: نعم                           ال

  ال ھل یستعمل الجمل: نعم                          

  ھل یفھم تعلیماتك: نعم                            ال

        شارات+ القراءة على الشفاهاإل+ الكالم كیف یكون التواصل مع الطفل بعد العملیة:

  م عند طفلكم بعد العملیة: نعم               الھل سجلتم تحسن في السمع والكال

  لغة األم: القبائلیة

  القبائلیة اللغة المستعملة في البیت:

 

  

  

 

  

  

 



 معلومات خاصة بالحالة واألولیاء:

رامي    اسم ولقب الحالة:  

ذكر     الجنس:  

2007/ 04/ 12   تاریخ ومكان اإلزدیاد:  

بجایة  العنوان:  

3  عدد اإلخوة:  

4رتبة الحالة بین اإلخوة:  

 ھل ھناك قرابة بین األولیاء: نعم                    ال

ابتدائي        متوسط      ثانوي         جامعي       المستوى الدراسي لألب: أمي  

ثانوي         جامعي      المستوى الدراسي لألم:  أمیة       ابتدائي        متوسط  

 المستوى المعیشي للعائلة: ردیئ      متوسط           جید

 حجم العائلة: صغیر                        كبیر

اجتماعي: نعم               الھل الطفل   

 معلومات حول فترة الحمل والوالدة:

مرغوبا بھ:          نعم                        ال ھل كان الحمل  

نعم                         ال       ھل كانت فترة الحمل عادیة:  

  ال                         نعم:        xھل تعرضت األم ألشعة 

  ھل تناولت أدویة في فترة الحمل:نعم                           ال

  نعم                                  ال  ھل كانت الوالدة عسیرة:

  أشھر):نعم              ال9ھل كانت الوالدة في الوقت المحدد (

  ال      نعم                لوالدة:الصرخة األولى عند ا ھل كانت

  ھل أصیب الطفل بالتھاب السحایا:  نعم                          ال

  

     

     

   

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  



  ھل أصیب الطفل بأمراض أخرى: نعم                     ال

  إذا كان نعم ماھي:

  النمو الحسي الحركي:

  إبتسامة :أول 

  فترة المناغاة : 

  سن الجلوس : 

  سن الوقوف :

  سن الحبو :

  سن المشي :

  كانت كلھا في فترتھا العادیة.

  معلومات خاصة بالصمم والزرع القوقعي:

  ھناك شخص أصم في العائلة:   نعم                 ال ھل

  أشھر 18 سن إكتشاف الصمم عند الطفل: 

طبیب التوجھ إلى أصم:  ماھي الخطوات األولى التي قمتم بھا بمجرد معرفتكم أن طفلكم
  األطفال

  تاریخ ومكان إجراء العملیة:

    سنوات 6 سن الطفل عند القیام بالزرع القوقعي:

  ھل الجھاز دائم اإلستعمال: نعم                      ال

  متى بدأ التكفل األرطوفوني :

  ھل أنتم منتظمون في مواعدكم مع المختص األرطوفوني: نعم            ال

  النمو اللغوي:

  / قبل العملیة:1

  اإلشارات  كان التواصل مع الطفل قبل العملیة: كیف

  

 

  

 

  



  النمواللغوي للطفل بعد الطفل:/2

  الكلمات التي یسمعھا: نعم               ال                      أحیانا ھل یردد

  ھل یستعمل كلمات: نعم                           ال

  ال                           ھل یستعمل الجمل: نعم

  ھل یفھم تعلیماتك: نعم                            ال

  الكالم+ اإلشارات كیف یكون التواصل مع الطفل بعد العملیة:

  

  م عند طفلكم بعد العملیة: نعم               الھل سجلتم تحسن في السمع والكال

  لغة األم: القبائلیة

  القبائلیة  المستعملة في البیت:اللغة 

 

  

  

 

  

  

 



 معلومات خاصة بالحالة واألولیاء:

مھدي اسم ولقب الحالة:  

ذكر الجنس:  

21/01/2010 تاریخ ومكان اإلزدیاد:  

 العنوان:

 عدد اإلخوة:

2 رتبة الحالة بین اإلخوة:  

 ھل ھناك قرابة بین األولیاء: نعم                    ال

ابتدائي        متوسط      ثانوي         جامعي       المستوى الدراسي لألب: أمي  

ثانوي         جامعي      المستوى الدراسي لألم:  أمیة       ابتدائي        متوسط  

 المستوى المعیشي للعائلة: ردیئ      متوسط           جید

 حجم العائلة: صغیر                        كبیر

اجتماعي: نعم               الھل الطفل   

 معلومات حول فترة الحمل والوالدة:

مرغوبا بھ:          نعم                        ال ھل كان الحمل  

نعم                         ال       ھل كانت فترة الحمل عادیة:  

  ال                         نعم:        xھل تعرضت األم ألشعة 

  ھل تناولت أدویة في فترة الحمل:نعم                           ال

  نعم                                  ال  ھل كانت الوالدة عسیرة:

  أشھر):نعم              ال9ھل كانت الوالدة في الوقت المحدد (

  ال      نعم                لوالدة:الصرخة األولى عند ا ھل كانت

  ھل أصیب الطفل بالتھاب السحایا:  نعم                          ال

  

     

     

   

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  



  ھل أصیب الطفل بأمراض أخرى: نعم                     ال

  إذا كان نعم ماھي:

  النمو الحسي الحركي:

  إبتسامة :أول 

  فترة المناغاة : 

  سن الجلوس : 

  سن الوقوف :

  سن الحبو :

  سن المشي :

  كانت كلھا في فترتھا العادیة.

  معلومات خاصة بالصمم والزرع القوقعي:

  ھناك شخص أصم في العائلة:   نعم                 ال ھل

  سن إكتشاف الصمم عند الطفل: 

  أصم:  ماھي الخطوات األولى التي قمتم بھا بمجرد معرفتكم أن طفلكم

  ومكان إجراء العملیة: تاریخ

    سن الطفل عند القیام بالزرع القوقعي:

  ھل الجھاز دائم اإلستعمال: نعم                      ال

  متى بدأ التكفل األرطوفوني :

  ھل أنتم منتظمون في مواعدكم مع المختص األرطوفوني: نعم            ال

  النمو اللغوي:

  / قبل العملیة:1

  كان التواصل مع الطفل قبل العملیة: كیف

  

 

  

 

  



  النمواللغوي للطفل بعد الطفل:/2

  الكلمات التي یسمعھا: نعم               ال                      أحیانا ھل یردد

  ھل یستعمل كلمات: نعم                           ال

  ال ھل یستعمل الجمل: نعم                          

  یفھم تعلیماتك: نعم                            الھل 

  كیف یكون التواصل مع الطفل بعد العملیة:

  م عند طفلكم بعد العملیة: نعم               الھل سجلتم تحسن في السمع والكال

  لغة األم: العربیة

  اللغة المستعملة في البیت:
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