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المقدمة:

نسان بعدة تطورات منذ میالدهبدایة من الصرخة األولى إلى غایة إكتمال نموه تمر حیاة اإل
تكتسي التربیة أهمیة حیویة في حیاة الطفل ومن سواء جسدیا، نفسیا أو إجتماعیا .إذ

المسلمات التربویة أن لكل طفل الحق في الحصول على تربیة،ال فرق في ذلك بین سوي 
أن أغراض التربیة متماثلة في جوهرها بالنسبة لجمیع األطفال.ق،كمااومع

سمع من اإلعاقات التي یصاب بها الطفل حیث تؤدي علي الوبما أن عدم القدرة 
اإلعاقة السمعیة إلى االنقطاع عن عالم .األصوات هذا االضطراب یحول بین المریض 

یر من أنماط سلوك الطفل ویقلل من مستوى وٕادراك ما یستقبل من أصوات وهذه اإلصابة تغ
إذ تعتبر حاسة السمع جد هامة لإلنسان كونها رنت خبرات الطفل العادي،اخبرته إذا ما ق

تساعده على إدراك المثیرات الخارجیة و بالتالي التفاعل معها و فقدانها یجعل أمام الشخص 
في اللغة نمو بعض قدراته ففاقد السمع یحرم منحاجز یقف بینه و بین عالمه الخارجي

التي تعتبر مهمة في حیاة كل فرد أهم قدرة تمكن الطفل من اإلحتكاك مع بیئته .فاألصم 
ألن السمع مما یدفعه إلى اإلنعزاللغته فقیرة ال تسمح له باإلتصال و التواصل مع مجتمعه.

وراء رالتي تنجل و نظرا للمشاكیمنح الفهم و التعلم و التطور من كل الجوانب و األشكال.
الصمم فقد أكد األخصائیون على ضرورة الكشف المبكر ،فهذا األخیر یمكن الطفل من 

تنفع و ذلك على أساس إختیار المعینات الالزمة التي بصفة عامةوالمتابعة الجیدة لإلعاقة
معین یعمل فكل.1الفرد .و یكون إختیار المعینات على أساس درجة و شدة الفقدان السمعي

فالصمم المتوسط و الحاد والعمیق ال یمكن على ایقاض اكبر عدد ممكن من البقایا السمعیة 
أن یوضع لهم نفس المعین السمعي و أخر ما توصلت إلیه التكنلوجیا حیث ابتكرت تقنیة 

، " اإلعاقة 2003األردن، عمان، 1"، دار وائل للنشر، الطبعة اإلعاقة السمعیة، "إبراهیم عبد اهللا فرج الرزیقات- 1
.2005، 1السمعیة واضطرابات الكالم واللغة"، دار الفكر للنشر، األردن، ط
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حدیثة جاءت بحل سحري یخرج فئة الصم من حالة السكون إلى عالم األصوات فهذه التقنیة 
هذه التقنیة أن طفل باستغالل بقایاه السمعیة وهذه التقنیة تدعى الزرع القوقعي .حیثتسمح لل

ومما ال شك خلقت منه عضوا فعاال و جعلت منه فرد ال بد له من اإلندماج ضمن مجتمعه 
فیه اإلدماج المدرسي الذي یعتبر الخطوة األولى التي یخطوها الحامل للزرع القوقعي

فاإلدماج أكثر أهمیة لكون هذا األخیر الروح التي على أساسها یبنى لإلندماج بما أنه مهم
ضاعت أمام الطفل و أمام و فرصةت الزرع و لو ركب الزرع من غیر دافع اإلدماج لجاء

المخربة لیحل محلهاالوالدین الذین یروا في الزرع القوقعي أنه الحل الذي جاء لیعوض األذن
.و یربط الطفل و عالمه الخارجي

المعاقین سمعیا ضمن العادیین یأتي بهدفین الهدف األول الذي هوبناء لشخصیة دماجفإ
أجتناب وقوعه في دائرة العزلة و التخلي عن الطفل و التعامل معه كاألطفال األخرین

لیكون عضو فعال في المجتمع و بما أن اإلدماج أما الهدف الثاني هو تهیأتهاألخرین
المدرسي أولى خطوات اإلدماج البد أن یخضع األطفال إلى نفس المنهج المتبع لألشخاص 

و نرى أن البرنامج التعلیمي المقرر وزاریا جاء لیعطي فئة الصم الحاملین للزرع العادیین
أن یبینوا أنهم یخضعون لنفس مكان و التنافس مع العادیینالحق في أعطائهم القوقعي

.البرامج كونهم ذو نسبة ذكاء كالعادیین

العادیین المعد لفئة التعلیميالبرنامج فاعلیة مدىبیننمما جعلنا نتطرق له في دراستنا هذه ل
و الذي یتم به إدماج المعاقین سمعیا أنه له فاعلیة في زیادة نمو الرصید اللغوي لدى هذه 

الفئة.

لیوافق موضوع بحثنا و ذلك بفاعلیة البرنامج في زیادة الرصید البرنامج اإخترنو قد 
ولهذا قسمنا بحثنا هذا إلى: جانبین الجانب النظري والجانب المیداني، یسبقهما أهم اللغوی

ه و أخیرا النتائج.النقاط حول أسباب البحث أهمیته و أهداف

ففي الجانب النظري تطرقنا :
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إلى اإلعاقة السمعیة:األولفي الفصل 

أنواع التربوي ،الفزیولوجي،الطبي،حیث قمنا بتعریف اإلعاقة السمعیة من المنظور اللغوي
، والمؤشرات الدالة على وجود صمم.الصمم األسباب المؤدیة للصمم

أما الفصل الثاني : فتطرقنا فیه إلى لمحة حول الزرع القوقعي، تعریفه، الفئة الواجب علیها 
،مكونات الزرع القوقعي، ألیة الزرع القوقعي، على أي أساس یتم إختیار الذین یجرى الزرع 

أما في األخیراإلجابیات و السلبیات التي یأتي بها الزرع القوقعيالقوقعيعلیهم الزرع
.ئح التي تعطي للمفحوص بعد الزرعالنصا

اللغة ،مظاهر اللغة، تعریف اللغة، مراحل فصل اللغةأما الفصل الثالث: فیحتوي على
مكونات اللغة، أشكال اللغة، مراحل تطور اللغة، خصائص لغة الطفل األصم.

أما الفصل الرابع: فیحتوي كل ما یخص اإلدماج من خالل تعریف اللغوي و اإلصطالحي
مفهوم اإلدماج المدرسي، أهداف اإلدماج المدرسي للطفل المعاق سمعیا، مستویات اإلدماج 

مبادئ اإلدماج، أهداف اإلدماج، أنواع اإلدماج.

التربوي تعریفه ، مراحلة ،تمارین الخاصة بالبرنامج، البرنامجأما الفصل الخامس :فیدرس 
و األدوات المستعملة.طریقة تطبیق اإلختبار

الفصل التطبیقي و الذي یحتوي على فصلین:الجانب الثاني من البحث هو الجانبأما 
السادس الذي یحتوي على الدراسة اإلستطالعیة ، منهج البحث ،مكان و زمان إجراء البحث  

عینة البحث، أداة البحث، كیفیة تطبیقه و التنقیط.

لحاالت األربع و فیه و تحلیل نتائج او مناقشةأما الفصل السابع فهو مخصص لعرض
،ثم قائمة المراجع و اقتراحاتاستنتاج عام لهذه النتائج. وفي األخیر خاتمة البحث

و المالحق.
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اإلشكالیة:

یعتمد اإلنسان في عملیة االتصال على مختلف حواس فهي تعتبر النافذة التي تظل 

كتساباتلإلاألساسیةالقاعدة أنا عالمه الخارجي وكل ما یحیط به، إالمنها ویكتشف به

دورها تدخل في تكوین العملیات العقلیة العلیا فتشمل بموضوع الدراسة التي فهي ، األولیة

.1، اللغةاالخیر على االنتباه، التفكیر، التذكرهذه 

، عاجز نسبیاإنسانمنه قیخلأوصعوبات إلىیؤدي تخلل على مستوى هذه البنیاأين إف
یعاني منها الطفل، ومن بین هذه الحواس واضطراباتوهذا ما یترتب علیه من مشكالت 

فأولى، اآلخریناالتصال والتلقي من نجد حاسة السمع التي تلعب دورا هاما في عملیة 
نموه الجسمي الصادرة من حول مما یسمح بتقدملألصواتكیف یستجیب خطواته یتعلم

األصمصفة الخصوصیة، فنجد مفهوم الطفل والعقلي لذا یعتبر المعاق سمعیا كفرد یكتسي 
النسبة هي بكمابوظیفتها أي أنها ال تقوم حاسة السمع لدیهال تفي على انه ذلك الذي

فلهذا فهو .2اللغویةذلك العجز یعوقه عن الفهم الصحیح للمعلومات ، حیث ینالعادیفرادلأل
الحصول إلىال یفهم النموذج اللساني بكل قوانینه بسبب قصور وسیلة السمع مما یؤدي 

المتحدثین في اللغة على لغة مشوهة، فان عملیتي السمع والتخاطب ویندرج هذا بین 
فهذه فإذن.3ف علیها بین المتحدثین والتي تعكس الثقافة التي یتواجد فیها الطفلالمتعار 
محض أي أداة بشریة دون سواهم فالفرد ال یستطیع التعایش والتفاعل إنسانیةخصیة األخیرة

ضعاف السمع هم األشخاص اّلذین یمتلكون بقایا قدرة بمع األفراد إال عن طریق االتصال
و عند استخدامهم سماعة الطبیب فإّنهم یتمكنون من معالجة المعلومات اللغویة االستماع،

.27ص2009، الجزائر، 1دار المواهب طصعوبات التعلم والتأخر الدراسي لدى األطفال"محمد صبحي عبد السالم "-1
.2002"، دار المعرفة الجامعیة، متحدو اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعیةالمحي محمود حسین الصالح " عبد-2
.5، ص1986، الفحالة، بیروت، 1" دار الثقافة للنشر والتوزیع، طعلم اللغة بین التقدیم والتحدیثعاطف مذكور" -3
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المعاقین سمعیا یعاني منها ، ونظرا لتفاقم المشاكل التيبنجاح من خالل حاسة السمع
لم تنفعهم وسائل السمعیة أینمن العجز السمعي خاصة المتضررین منهم بنسبة كبیرة

اكتشاف إلىأدىحاد مما أویعانون من صمم عمیق ألنهمالحدیثة المعینات السمعیة 
الداخلیةاألذنحدیث حول تعویض هذا الفقدان اصطناعیا بعملیة جراحیة على مستوى 

تطورا یتمكن بفضلها الطفل من مواكبة األكثرسمیت بالزرع القوقعي التي تعد الوسیلة 
التطورات خاصة في مجال االتصال.

تقیة تجمع بین 1أنهاالبقایا السمعیة لدیه، حیث تعرف على نة موباالستفاداللغةواكتساب 

آلةأنهاكهربائیة كما إشارةإلىالسمعیة اإلشارةالجراحة والتجهیز تعمل على تحویل 

النتائج التي تم وأحسنالسمعیة اإلشاراتاستقبالفي كورتي الكترونیة تعوض عمل جهاز 

أكدت مالحظات كماوخاصة في سن المبكراألطفالالحصول علیها هم 

على ضرورة الزرع القوقعي في سن مبكر من خالل العملیتین »جناوي جمال«البروفیسور

12سنوات و اخرى عمرها 08الجراحیتین التي أقامها في الجزائر على طفلة تبلغ من العمر 

دامت سنة أكد البروفیسور على أهمیة القوقعة اإللكترونیة       سنة، و بعد كفالة ارطوفونیة

هذه التقنیة بنتائج ایجابیة أتتفقد .والكفالة االرطوفونیة في تطویر مختلف جوانب اللغة

2002، عمان، 1دار وائل للنشر، ط" اإلعاقة السمعیةد.إبراهیم عبد اهللا فرج الرزیقات "-1
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عمل أنتؤكد انه بعد عملیة الزرع القوقعي1994سنة D.ALLUNفنجد في دراسة 

.تااللكترودا

، وهذا 1الصماألطفالالله تحسین التعبیر اللغوي عند في تعویض عضو كورثي یتم من خ

العجز أوذلك الطفل عضوا فعاال في المجتمع وعدم تحسیسه بالنقص كله من أجل جعل 

النور عن إلىالزرع كحل سحري أتى لیخلص فئة الصم من الظالم یأتيفمن كل هذا 

ضمن المدرسة التي تعد هي المنزل الثاني بالنسبة وٕادماجهمجتماعیا إإدماجهمطریق 

خطوة أولولعل إدماجهممن الضروري أصبحللطفل، فالواقع الذي یعیشون المعاقین سمعیا 

المدرسي وهذا ما طبقه المسؤولون بوزارتي اإلدماجهي مرحلة اإلجتماعياإلدماجتمهد 

المدرسي للمعاقین اإلدماجإقرارنوا التربیة الوطنیة والشؤون االجتماعیة والتضامن حیث ضم

إلیهالثاني الذي یلجا الملجأسمعیا ضمن قرار وزاري كما سبق وان ذكرنا فان المدرسة هي 

یكون مستقال، فعاال بذاته وكما یعزز بداخله بناء شخصیته من خالل أنفهي تعلمه .الطفل

المعاق سمعیا في وسط لطفل تنشئة األهمیةبناء عالقات اجتماعیة مع المحیطین به ونظرا 

بتداءا من البرنامج التعلیمي إالعادیین وذلك األطفالنفس قوانین إخضاعهإلىعادي یجب 

عدم وجود أساسوتدریبهم على لإلعاقةووضع حد من اجل حصر قدراته ومدى فعالیتها 

لألطفالفهم الدافعیة وحب الذات وعلى ضوء كل ما الحظناه فان اختالفات وهذا كله یعزز 

1-C. transter et autre, «l’acquisition de langage par l’enfant sourd", solal, éditeur, paris
2005, p246.
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وٕاخضاعهمالعادیة األقسامالدراسة ضمن واصلةالصم الحاملین الزرع القوقعي لهم الحق بم

لیة البرنامج بناء بالتساؤل حول مدى فعاأدىالعادیین وهذا ما األطفالنفس القوانین إلى

الصم الحاملین للزرع القوقعي.األطفالالتعلیمي في زیادة النمو الرصید اللغوي لدى 

:اإلجابةبحثنا ومحاولةإشكالیةوصیاغةتحدید األخیرٕالىقادنا في األمرهذا

الصم األطفالهل للبرنامج التعلیمي فعالیة في زیادة نمو الرصید اللغوي لدى -

الحاملین للزرع القوقعي.

:الفرضیات

الصم األطفالالتعلیمي فعالیة في زیادة نمو الرصید اللغوي لدى نعم البرنامج -

.القوقعيللزرع الحاملین

أهداف البحث:

من أهم األهداف التي یدور حوله محور بحثنا عن فئة األطفال الصم الحاملین للزرع 

القوقعي ما یلي:

الصم الحاملین لزرع لألطفالاریاتوضح مدى فاعلیة البرنامج التعلیمي المقدم وز -

القوقعي.

نقاط الضعف والقوة عند هذه الفئة.توضیح-

ي یعاني منه المعاق سمعیا لتجاوب مع البرنامج.مدى النقص الذ-

وضع المعاقین سمعیا و باألخص الحاملین للزرع القوقعي  ضمن العادیین.-
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اآلخریناألطفالوالصم الحاملین للزرع القوقعياألطفالبیان الفرق الواضح بین -

الحاملین للمعینات السمعیة.

الحامل الزرع القوقعي یقترب من الطفل العادي.األصمن للطفل أتوضیح ب-

.اآلخرینمن خالل زرع فكرة المشاركة مع اإلدماجتحقیق -

فرصة لالهتمام بهم خاصة الجهات المعنیة.إتاحة-

تحدید المفاهیم المستعملة في البحث:

الصمم:

الخارجیة، الوسطى، األذنالمختلفة سواء األذنأجزاءخلل تمس أوإصابةهو 

الداخلیة وحتى العصب السمعي.

وكما هو ظاهرة فزیولوجیة جد معاقة تجعل من الرفد ال یحتك مع المحیط الخارجي وهناك 

الطفل وهذا أماموصنفت حسب الدرجة الشدة والسن، مما تخلق عجز من الصمم أنواع

العجز یوقف من تنمیة قدراته وتطوراته.

:الزرع القوقعي

من التجھیز االستفادةھو جھاز موجھ لألشخاص الذین یعانون من صمم عمیق و ال یمكنھم 

السمعي الكالسیكي. الزرع القوقعي ینبھ مباشرة العصب السمعي بعدة الكترودات تكون 

من طرف الفرقة الطبیة للدكتور 1978فرنسا عام مزروعة داخل القوقعة وبدأ إستعمالھ في

 "Dr. Chouad a l’hôpital de Saint Antoine. Paris"
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صوتي، مرسل ھوائي ).یحتوي ھذا الجھاز على جزء خارجي ( میكروفون، معالج

وجزء داخلي مزروع تحت الجلد ( مستقبل، منبھ، حامل اإللكترودات). 

إن الزرع القوقعي موجھ لفئة من األشخاص المصابین بالصمم الشدید، وال یمكنھم 

اإلستفادة من المضخمات السمعیة فھم بالتالي مرشحون لزراعة القوقعة، فالصمم العمیق 

الخالیا الشعریة في القوقعة، وبالتالي فإن النبضات العصبیة ال تولد و ینتج عن فقدان وظیفة 

النشاط  الكھربائي في العصب السمعي لم یبدأ، فزراعة القوقعة مصممة إلثارة العصب 

. السمعي مباشرة حیث تزرع أقطاب كھربائیة في القوقعة

اللغة:

علیها كمامتفقهي صیاغة المعلومات والمشاكل على شكل مجموعة من الرموز 

.األفرادنظام اجتماعي بین وأنهاتعد اللغة وسیلة لالتصال والتواصل 

المدرسي:اإلدماج

العادیین األطفالوضع الطفل غیر العادي مع إلىتعرف على انه برنامج یسعى 

المدرسي عبارة عن قسم یتواجد داخل فاإلدماجفي بعض المواد الدراسیة، أولبعض الوقت 

معاقین، وذلك لخلق فیهم حب الذات.أطفالمدرسة عادیة یستقبل 

البحث:أهمیة

التي یسیر علیها موضوع بحثنا هذا وذلك األولىةیعتبر البرنامج التعلیمي الركیز 

كیفیة تعامله أساسالكبیرة التي یحضى بها، فمن خالله یتمكن من فهم الطفل على لألهمیة

أنللدراسة حیث األساسیةلألطوارقبل التوجه األولىومدى قابلیته للتعلم كونها الخطوة 
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لدى األطفال، فقد قمنا برنامج القسم التحضیري هي البوابة للدخول في عالم المدرسة والتفوق

الحاملین بتسلیط الضوء على البرنامج من اجل إزالة اإلبهام حوله، فإن فئة األطفال الصم

للزرع القوقعي یكتسبون نفس القدرات مع األطفال العادیین فجانا بهذا البرنامج من اجل 

المساهمة بجزء ولو بسیط للنظر إلى فئة الزرع القوقعي كونهم فئة قریبة من العادیین ولیست 

الفئة المعاقة وٕازالة الشكوك نحو البرنامج التعلیمي كونه ال یتناسب مع هذه الفئة.
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تمهید:

عز و جل فقد هللایعد الجهاز السمعي عند اإلنسان من أعقد و أدق األجهزة التي خلقها 

قدم ذكر السمع عن البصر في أغلب السور القرآنیة من دالئل اإلعجاز القرآني و هذا إن 

أهمیة حاسة السمع التشریحیة و الوظیفیة التي تكمن في استقبال الصوتي توضح دل یدل

. تفسیر الكالم المسموع و اكتسابه كما لها دور كبیر في التواصل بین األفراد وفي الفهم 

االتصالفالصمم یحرم الشخص من وسیلة إدراك ما یجري من حوله كما تحد من عملیة 

الفیزیولوجیةو من خالل هذا الفصل نعرض كل من تعریفات لإلعاقة السمعیة وكذا التواصل

آلیة حدوث السمع، أسباب الصمم، المؤشرات الدالة على وجود ،التشریحیة ،أنواع اإلعاقة 

.الصمم
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تعریف اإلعاقة السمعیة: .1

سمعي بسیط و ضعف لإلعاقة السمعیة مستویات متفاوتة من الضعف تتراوح بین ضعف"

و خالفا العتقادات البعض اّلذین درسوا اإلعاقة السمعیة بالتحدید فإّن هذه ،سمعي شدید جدا

تؤكد اإلحصائیات على أّن مشكالت سمعیة فقط.الظاهرة یعاني منها الكبار في السن 

متنوعة تحدث لدى األطفال و الشباب و لذلك یصنف الكثیرون اإلعاقة السمعیة بأّنها إعاقة 

1"رحلة النمو.نائیة یعني أّنها تحدث في م

منها :تعاریفو من هنا نجد عّدة 

و مهما كانت الضعف السمعي مهما كان أصله "الصمم هو التعریف األرطفوني : .1.1

هو یمكن ان یكون عابر أو دائم و بعض األحیان یكون تطوري و آثاره عدیدة منها درجته،

دماج في اإلصعوبات اضطراب التواصل ،تأخر الّلغة ،اضطراب بالكالم و الصوت،

2"المدرسي و االجتماعي.

ذلك الفرد اّلذي أصیب جهازه السمعي بتلف أو خلل "هو یعرفها المعجم الطبي :2.1.

هذا یعني أّن الخلل قد أصاب األذن الخارجیة عضوي منعه من استخدامه في الحیاة العامة.

مهما كانت درجتهالداخلیة و األذن الوسطى ،أي كل انخفاض أحادي و ثنائي السمع

3"ومهما كانت تموضعه.

27،ص.2000،دار النشر و التوزیع ،الطبعة األولى ،عمان ،اإلعاقة السمعیةمصطفى نور القمشي، .-1
2 - dictionnaire d’orthophonie, édition, Masson, 2004 .p.246.
3 - Encyclopédie universalise .1974.vol 12.p.182.
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یعتمد هذا التعریف على مدى تأثیر الفقدان السمعي على إدراك التعریف الوظیفي : .3.1

اإلعاقة السمعیة "" أّن Lloydsو فهم اللغة المنطوقة و استنادا على هذا التعریف یرى "

1"السمعي.تعني انحراف في السمع یحد من القدرة على التواصل 

ذلك الطفل اّلذي تمنعه إعاقته السمعیة "یرى أّن الطفل األصم هو التعریف التربوي : .1.4

و دونها أمن اكتساب المعلومات اللغویة عن طریق حاسة السمع باستخدام السماعات الطبیة 

من و االستفادة أو هو ذلك الشخص اّلذي ال یستطیع االعتماد على حاسة السمع لتعلم اللغة 

برامج التعلیم المختلفة الخاصة بالسامعین و هو بحاجة إلى أسالیب تعلیمیة تعوضه على 

2"حاسة السمع.

هیئة الصحة العالمیة:تعریف -1-5

كم بأّنه " ذلك الفرد اّلذي ولد فاقدا للسمع مما ادى إلى عدم استطاعته تعلم بتعرف األصم األ

و قد یصاب بعد قبل اكتساب اللغة و الكالم.أو أصیب بالصم في طفولتهالّلغة و الكالم 

تعلم اللغة مباشرة و لكن لدرجة الصم آثار التعلم فقد فقدت بسرعة ،إذن فهو عاجز في تلك 

الحالة حیث تكون قدراته أقل من الشخص العادي " .

تعریف بعض الباحثین:-1-6

الخاصة، دار السیرة ،عمان،،سیكولوجیة األطفال ذوي االحتیاجات خلیل عبد الرحمان المعطیة نور القمشي،مصطفى - 1

2007، 1،دار الفاروق ،مصر ،ط "تربیة الطفل المعاق"صبغي سلیمان ،- 2
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هو "أّن الصمم "Heward  " ، "Orlansky"" أورانسكاي "و " هیوارد "و یذهب كل من 

"عجز حسي واضح منذ المیالد على استقبال المیزات الصوتیة بأشكالها.

ذلك الطفل اّلذي یعاني من ضعف "الطفل األصم هو " أحمد عفن قرشم "و یعرفها الدكتور 

اللغویة عن سمعي إّال أّن القدرة السمعیة المتبقیة لدیه وظیفة تمكنه من اكتساب المعلومات 

1"و بدونها.و ذلك باستخدام السماعات الطبیة أریق ما تبقى من حاسة السمع ط

الطفل ضعیف السمع هو الطفل اّلذي یعاني من "أّن "Moors" " موریس "و یذكر 

ضعف سمعي إّال أّن القدرة السمعیة المتبقیة لدیه تمكنه من اكتساب المعلومات اللغویة عن

"ما تبقى من حاسة السمع و ذلك باستخدام السماعات الطبیة أو بدونها.طریق

ون بقایا قدرة ضعاف السمع هم األشخاص اّلذین یمتلك"أّن "جمال الخطیب"و یذكر 

و عند استخدامهم سماعة الطبیب فإّنهم یتمكنون من معالجة المعلومات اللغویة ،االستماع

2"بنجاح من خالل حاسة السمع

األطفال اّلذین تكون حاسة "إلى تعریف ضعاف السمع بأّنهم " أحمد عبد المعبود "یذكر كما

و لكن هؤالء األطفال یستعملون بعض السمع لدیهم موجودة و لكن ال تعمل نتیجة لتلفها،

"المعینات السمعیة و ذلك حّتى یمكنهم استقبال المعلومات السمعیة المنطوقة.

.171ص.مرجع سبق ذكره،صبغي سلیمان،- 1

.17،ص1،2000دار لفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، عمان ،ط ،مقدمة في اإلعاقة السمعیة""جمال الخطیب،-2
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:تشریح الجهاز السمعي-2

فالجهاز ،و تركیبا و تنظیمایعتبر الجهاز السمعي لإلنسان من أعظم أجهزة الجسم تعقیدا

السمعي یضمن لنا تحویل ما یلتقط من إشارات في البیئة إلى أصوات مفهومة ذات معاني 

: )1(انظر الملحق رقمو یقسم عضویا إلى ثالثة أجزاء منهاومدلوالت معینة.

* األذن الخارجي

الوسطى.* األذن 

* األذن الداخلیة.

األذن الخارجیة:.2.1

و أّول أجزاء من هي الجزء البارز من األذن اّلذي یحمل شكل بوق على جانبي الرأس،

الخارج أهم أجزاء األذن الخارجیة هي األجزاء التالیة: 

و هو عبارة عن غضروف یعمل ،األذن الخارجیةفيیشكل أهم جزء : وانیالص.2.1.1

ألمواج الصوتیة نحو األذن الوسطى و تحدید مصدر و اتجاه الصوت و حمایة توجیه اعلى 

حلمة.:األذن الوسطى. هي الجزء العلوي أما الجزء السفلي فیسمى

و یبلغ طولها وان بالقناة السمعیة الخارجیة،ییتصل الصالقناة السمعیة الخارجیة : .2.1.2

سم و تحتوي هذه األخیرة على مجموعة من الشعیرات الكثیفة اّلتي تحمیها من 3حوالي 
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و اّلتي قد تسبب لها األمراض و األتربة و الحشرات و األوساخ.المؤثرات الخارجیة كالغبار

و االلتهابات اّلتي تؤثر على عملیة السمع.

كما تحتوي القناة السمعیة على عدد كبیر من الغدد الصغیرة اّلتي تعمل على إفراز المادة 

وظیفتها : "Cérumens" " صمالخ " الصمغیة الشمعیة اّلتي تدعى 

وغیر تعمل على حمایة األذن من المؤثرات الخارجیة وٕابقاء طبلة األذن رطبة ومرنة-

جافة.

وان.یالطبلة للذبذبات الصوتیة الداخلة إلیها عن طریق الصتساعد على زیادة حساسیة -

أما الوظیفة الثالثة  لهذه المادة إفرازات لها رائحة تبعد الحشرات الداخلة عن األذن إّال أّن 

بقاء هذه المادة و تراكمها لفترة طویلة و ثم جفافها یؤدي إلى إغالق القناة السمعیة 

ة السمعیة.وتسبب نوع من أنواع اإلعاق

األذن الوسطى :.2.2

عبارة عن فراغ صغیر ( تجویف هوائي للعظم الصدفي) و كأّنه فجوة مضغوطة و ملیئة 

و تتألف األذن الوسطى .استاكیوسبالهواء اّلذي یصل إلیه من خلف األنف و اللوزتین بقناة 

من األجزاء التالیة:

.استاكیوسقناة الركاب،السندان،المطرقة،
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عبارة عن تجویف دقیق و كأّنه غشاء یتكون من ثالث عظیمات تدعى األذن:طبلة

ملم.15و ارتفاعها 3سم2-1العظیمات السمعیة و حجمها ما بین 

هي أكبر العظیمات حیث تتموقع هذه العظیمة ما بین الطبلة و العظیمة الثانیة * المطرقة : 

السندان.

وظیفتها:

.األخرىنقل الذبذبات الصوتیة من الطبلة إلى العظیمات -

.التلفالمحافظة على طبلة األذن من التمزق و -

.وظیفته أنه یعمل على إیصال الذبذبات الصوتیة من المطرقة إلى الركاب* السندان:

إلى القوقعة عن طریق تعمل هذه العظیمة على إیصال الذبذبات من السندان* الركاب:

1فتحتین النافذة البیضاویة و النافذة الدائریة.

و یتصل تجویف األذن الوسطى بالبلعوم األنفي عن طریق قناة تدعى:

هي قناة تصل ما بین تجویف طبلة األذن الوسطى و افراغ البلعمي : استاكیوس* قناة 

وظیفتها هي االبتالع أو السعال.وتكون هذه القناة مغلقة عادة و لكن یمكن فتحها بحركة 

الحفاظ على توازن ضغط هواء األذن الوسطى مع ضغط الهواء الخارجي.

األذن الداخلیة:.3.2

.19- 18،عمان،،ص ص.2007،"اإلعاقة السمعیة دلیل عملي لآلباء و المربین"عصام نمر یوسف ،- 1
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تجویف في عمق العظم الصمغي یسمى البنیة الغشائي لكونه محاط بغشاء یدعى الغشاء 

نجد مكونات الدهلیزي و یحیط بهذا األخیر سائل یطلق علیه بالسائل اللمفي المحیطي.

األذن الداخلیة فحجمها یوازي " النحلة " و نظرا ألّنها تبدو في شكلها المتعرج كما لو كانت 

شبكة من الممرات المعقدة لذا تسمى بالمتاهة .

:)2(انظر الملحق رقمهناك ثالثة أقسام رئیسیة في األذن الداخلیة

ما بین القوقعة و القنوات الهاللیة و یساعدیقع في مركز المتاهة و یصل:* دهلیز األذن

1على نقل الذبذبات الصوتیة مع المحافظة على التوازن.

تشبه شكل حلزون و یحتوي على عضو لإلحساس بموجات الصوت * القوقعة : 

عظمي دقیق و یدعى أیضا بالطبقة نتوءویشكل المحور المركزي للقوقعة و یبرز منه 

العظمیة الحلزونیة و یمتد داخل القوقعة.

نجده یلتصق بالغشاء القاعدي و یتألف من صفین من الخالیا العصبیة * عضو كورثي : 

وأربعة صفوف من الخالیا الشعریة ،حیث تعمل على نقل الموجات الصوتیة إلى الدماغ كما 

2قنوات القوقعة و تسمى السائل اللمفاوي. یوجد في القوقعة قنوات هاللیة و

.22،ص2000م ، مكتبة بستان المعرفة، القاھرة، االجتماعیة للطفل األص، الرعایةالسید حالوة محمد- 1

22-21عصام نمر یوسف ،مرجع سبق ذكره، ص. 2
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آلیة حدوث السمع : .3

تتمیز األذن بخاصیة حیث تستطیع من خاللها أن نمیز بین األصوات المختلفة تبعا للشّدة و 
1الدرجة و نوع الصوت. 

هرتز األكثر أهمیة )Hz(4000و 500فاألذن السلیمة تعالج تردد األصوات تتراوح ما بین 

و في هذا السیاق یمكن توضیح مراحل آلیة حدوث السمع حسب تسلسلها:للكالم،

تمر هذه األخیرة أي ذن األوانیتتجمع الموجات الصوتیة أّوال في األذن من خالل ص

تستقبل األذن الوسطى  الموجات الصوتیة عبر القناة السمعیة لتصنیفها لتصل إلى 

الموجات الصوتیة من طرف طبلة األذن فیضرب الضغط بین الموجات الصوتیة السطح 

تصل هذه االهتزازات إلى الخارجي لطبلة األذن فیؤدي إلى اهتزاز غشاء الطبلة  

المطرقة و الركاب و السندان و اّلتي تمر إلى األذن الخارجیة      العظیمات السمعیة 

و بما اّن النافذة البیضاویة أصغر من طبلة األذن فذة البیضاویة،تمر األصوات عبر النا

مرة في بعض الحاالت  كما 20تزداد تردداتها بمقدار فإّن الموجات الصوتیة المارة خاللها 

.تلعب القنوات نصف الدائریة في األذن الداخلیة دور معجالت لالهتزازات

الصوتیة إلى الخالیا الشعریة الموجودة في القوقعة فتقوم الشعیرات بتغییر تزازاتهاالتصل 

إغالق الكثیر ومستوى الكهرباء في الخلیة و یتم ذلك بطریقة معقدة و دقیقة تعتمد على فتح

من القنوات بالقنوات األیونیة و اّلتي تسمح بدخول و خروج امالح كالكالسیوم و الصودیوم 

13-12،ص. 2007،العلمیة للنشر و التوزیع، عمان،دار البارودي االعاقة السمعیة ، عصام حمدي الصفدي 1
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ل من أعشار الثانیة مما ینتج عنه نبضة كهربائیة محددة إلى العصب ورید في أقلو الك

1الصادر من أسفل الخلیة الشعریة و من ثم إلى العقدة العصبیة للعصب السمعي.

: صممتصنیفات ال.4

.یقوم هذا التصنیف وفق المرحلة الزمنیة أو السن اّلذي أصیب فیه الطفل بالصمم

السن اّلذي حدثت فیه اإلصابة:التصنیف حسب.1.4

یعد التصنیف وفقا لسن اّلذي حدثت فیه اإلصابة من المتغیرات المهمة في تحدید اآلثار 

ال تتاح له فرصة التعویض الناجمة عن الصمم " فالطفل اّلذي یصاب بالصمم منذ الوالدة 

الطفل اّلذي حدثت له اإلصابة عند أّماالمحیطة به.المتعلقة بالبیئةللخبرات السابقة و 

2"سنتین أو ثالث سنوات تكون له خبرة باألصوات و تعلم الكالم.

الصمم ما قبل الوالدة:.1.1.4

ة یحدث هذا النوع من الصمم مبكرا في حیاة الطفل أي قبل أن یتكلم و ذلك قبل اكتسابه للغ

و ینقسم هذا النوع إلى اللغة.فئة لم یتسنى لهم سماع ( قبل عمر ثالث سنوات ) فهذه ال

قسمین هما :

317-316ص.مرجع سابق،أسامة محمد البطانیة  و آخرون،- 1

.435،ص.2002" ،مصر ،القاهرة ،مناهج تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصةمجدي عزیز ابراهیم ،"-2



الفصل االول                                                                            اإلعاقة السمعیة

25

بمعنى أن الطفل یولد و هو مصاب بالصمم و هذه الفئة صمم منذ الوالدة: .1.1.1.4

تدعى فئة الصم البكم.

یصاب الطفل بالصمم بعد الوالدة مباشرة أي قبل تعلم صمم الوالدة مباشرة:.2.1.1.4

1الطفل للغة. 

الصمم بعد اللغوي :.2.1.4

هذا الصمم یحدث بعد أن یتمكن الطفل من تعلم بعض المهارات اللغویة أي بعد تعلمه 

الكالم .أي هذا

الصمم یصیب الطفل بعد أن یكون قد تطورت اللغة لدیه و هم قادرین على الكالم فمثل هذا 

النوع ینقسم إلى قسمین: 

حادث بدراجة أي یصاب به الشخص فجأة بسبب مرض ما :الصمم المفاجئ.1.2.1.4

فهذا النوع یكون ظاهرة نادرة.أو تسمم طبي و أحیانا یكون السبب مجهوال.

یحدث بشكل تدریجي خالل عّدة سنوات الصمم المتأخر( الصمم التطوري):.2.2.1.4

2نتیجة التقدم في السن أو الصدمات على مستوى األذن. 

.324- 323،ص.1،1999ط، القاهرة ،مناهج الصممي ،أمیر القرشي ، نأحمد حسین اللقا-1
.323.324ص.مرجع سبق ذكره،رشي،قحمد حسین اللقاني و أمیر الأ-1
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التصنیف حسب موقع اإلصابة (العیادي) : .2.4

و قسم هذا األخیر إلى هذا التصنیف بتحدید الجزء المصاب من الجهاز السمعي،یتمیز 

أقسام رئیسیة:أربعة

إعاقة سمعیة توصیلیة (الصمم اإلرسالي) : الفقدان السمعي التوصیلي .1.2.4

"surdité de transmission: "

في سماع ینتج من خلل في األذن الخارجیة أو الوسطى فقط ،فهنا یجد المصاب صعوبة 

و هذا الصمم یمكن األصوات المنخفضة و بهذا ینتج ضعف سمعي بسیط أو متوسط.

1معالجته عن طریق األدویة أو جراحة . 

اما عن أسباب هذه اإلعاقة فربما تكون بوجود صمغ كثیر في القناة السمعیة الخارجیة أو 

تشوه صوان األذن دخول أجسام غریبة أو التهابات في الركاب أو قناة أوستاكیوس أو 

2الخارجیة. 

surditéإعاقة سمعیة حسیة عصبیة ( الصمم اإلدراكي) ".2.2.4 de perception

ینشأ هذا النوع من الصمم في قصور سمعي ناتج عن خلل في األذن الداخلیة بالنسبة 

الخارجیة للقوقعة والبنیة العصبیة خاصة العصب السمعي مع سالمة األذن

موجات الصوت تصل إلى األذن الداخلیة فإّن تحویلها إلىأنفعلى الرغم من والوسطى.

28.سابق، صمرجع یوسف،عصام نمر - 1

2- M.H.Hergoz, Psychomotricité, Relaxation et surdité, Masson, Paris, 1995, p.14
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شحنات كهربائیة داخل القوقعة قد ال یتم على النحو المعتاد .أما بالنسبة للعصب السمعي 

تام.فهنا ال یتم نقل الشحنات بشكل 

على القدرة على سماع األصوات بل و على فهمها ال تؤثر اإلعاقة السمعیة الحسیة العصیة 

فنسبة الفقدان السمعي ،فالمشكلة لیست في توصیل الصوت بل في عملیة تحلیله و تفسیره،

ال كما أن درجة استفادة المصاب من السماعات أو تكبیر الصوت تكون بدیس70تتجاوز 

قلیلة . 

المركزیة:اإلعاقة السمعیة الداخلیة .3.2.4

یحدث في حالة وجود خلل في الممرات السمعیة في المخ أو عند إصابة الجزء المسؤول عنه 

تفسیر خاطئ لما یسمعه اإلنسان .و من أسباب هذه و جذع المح ،و یحدث أفي الدماغ 

1و عوامل مكتسبة أو والدیة . أاإلعاقة أورام أو جلطات دماغیة 

صمم مختلط ( إعاقة سمعیة مختلطة ) :4.2.4

تكون اإلعاقة السمعیة مختلطة إذا كان الشخص یعاني من إعاقة تواصلیة و إعاقة حس 

اك فجوة كبیرة بین تواصل هوائي ففي هذه الحالة قد یكون هنعصبیة في الوقت نفسه.

تواصل عظمي للموجات الصوتیة، و قد تكون السماعات الطبیة مفیدة لهؤالء األشخاص 

2ر خلل في أجزاء األذن الثالث .اّلذین یعانون من ضعف سمعي إث

439مرجع سابق،ص.مجدي عزیز ابراهیم،- 1

37.38،ص.1،2000، دار صفاء، ط.اإلعاقة الحسیة الحركیةعبید ماجدة و آخرون،  2
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:األدیو فونولوجيالتصنیف حسب درجة العجز السمعي أو التصنیف .3.4

سلم یقیس العتبات السمعیة من "B.I.A.Pوضع المكتب السمعي العالمي الفونولوجي "

حیث ال یستطیع المصاب 120dBإلى ما فوق 20dBالعتبة السمعیة لإلنسان العادي دون 

بالصمم إدراك جمیع األصوات على مستوى كل التوترات لهذا تطرقنا إلى تصنیفها إلى ما 

یلي:

الصمم الخفیف:.1.3.4

و الطفل في هذه الحالة   ال یتمكن من إدراك 40dBو20dBتتراوح العتبة فیه ما بین 

فهو یدركه إذا كان مرتفعا 20dBعادة بشدة المتلقيالكالم المهموس أما الكالم العادي 

ویقول جمال الخطیب " أن الطفل المصاب بالصمم الخفیف ال یواجه مشاكل في المدرسة 

1فهم یتعلمون ضمن مدارس السامعین " .

الصمم المتوسط:.2.3.4

الفئة فهذه.70dBو 40dBاع السمعي ) ما بین ضینسبة الأوتتراوح العتبة السمعیة ( 

ففي هذه الحالة یدرك صعوبات أكبر من الفئة السابقة في السمع و فهم الكالم،یواجهون 

األصوات األساسیة الحادة بصعوبة و لكن العدید من العناصر اللفظیة یصعب إدراكها فیجد 

فقد یضیع منه حوالي المصاب صعوبة في سماع الكالم و الحدي من مسافة متر أو مترین.

32ص.مرجع سابق،جمال الخطیب،-1
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ضروریا من أجل الحصول على سمع عادي فهذه الفئة یصبح التجهیز حدیث.ال% من 50

باإلضافة إلى الكفالة األرطوفونیة.

" أن المصابین بالصمم المتوسط یفقدون معظم تالرزیقاإ.في هذا السیاق یقول الباحث 

األصوات الكالمیة للمحادثة و لكنهم یستجیبون بشكل جید للنشاطات التربویة و اللغویة

1"باستخدام المعنیات السمعیة

و من خصائص هذه كثر الفئات مناسبة لعملیة الدمج و یطلق علیهم ضعیفي السمع.أوهم 

صوات الساكنة.الفئة اّنها تدرك األصوات المتحركة أحسن من األ

الباحث " جمال الخطیب " أن األطفال المصابین بالصمم المتوسط ال یمكنهم و قد بین ذلك

فهم المحادثة إّال إذا كانت بصوت عالي و هم یواجهون صعوبة كبیرة أثناء المناقشات 

و هو یرى اّنهم یملكون ذخیرة لفظیة محدودة فهم بحاجة إلى مساعدة الجماعیة في القسم.

2إعاقتهم.أرطوفونیة و تجهیز یتناسب مع

الصمم الحاد:.3.3.4

و في هذه الحالة یستطیع المصاب 90dBو 70dBاع السمعي بین ضیتتراوح نسبة ال

أّما في وضعیة الكالم العادي فال یمكنه الفهم إّال بالقراءة على إدراك األصوات القویة فقط،

" بأّن هذه الفئة من األطفال الصم یسمعون نطقهم تالرزیقاو رغم ذلك یقول " الشفاه.

53ص.،2003األردن،،1ط دار وائل للنشر،،اإلعاقة السمعیة، تالزریقاابراهیم عبد اهللا فرج - 1

31جمال الخطیب ،مرجع سابق ،ص.- 2
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لى أصوات و المحادثات العالیة مثل محرك إفیسمع الخاص حّتى و إن كان مشوها،

طبیة اّلتي تمكنه من التمییز بین كما یجب أن یخضع لسماعات الباب المغلق بقوة،السیارة،

األصوات المتحركة و تطرف األصوات الساكنة.

العمیق:الصمم.4.3.4

في هذه الحالة ال یدرك المصاب فما فوق.120dBو 90dBتتراوح العتبة السمعیة بین 

و لكن یستطیع إدراك الضجیج ذو شدة مرتفعة اّلذي الكالم حّتى و إن كانت شّدته قویة،

.یكون غالبا مرفق بالموجات

االهتزازیة اّلتي یدركها الطفل فیصبح التضخیم في هذه الحالة ضروریا و لكن غیر كافي إذا 

باإلضافة إلى أهمیة مساهمة الوالدین في الكفالة بتربیة مبكرة نفسیة و أرطوفونیة،لم یدعم 

1اجتماعیة و تأخر مدرسي. نفسیة،لما ینجم عن هذا النوع من الصمم من مشاكل لغویة،

هذا األخیر إلى ثالث درجات : و ینقسم

.90dBولى: تتراوح العتبة السمعیة في حدود الصمم العمیق من المرحلة األ-

.100dBو 90dBالصمم العمیق من الدرجة الثانیة: تتراوح العتبة السمعیة ما بین -

.120dBو 100dBالصمم العمیق من الدرجة الثالثة: تتراوح العتبة السمعیة ما بین -

1 -Société Algériennes d'ortho Rhino – laryngologies loc. , cité p.7



الفصل االول                                                                            اإلعاقة السمعیة

31

فیمثل هذا األخیر ) cophoseالصمم التام أو الكلي (یدعىكما هناك نوع آخر من الصمم

فهو ال یتمكن من ،120dBغیاب كلي للسمع بحیث تتجاوز العتبة الصناع السمعي فوق 

1سماع أعلى األصوات. 

أسباب الصمم :.5

بیئیة تحدث قبل أو أثناء توجد العدید من األسباب تحدث إعاقة سمعیة یحدث نتیجة لعوامل 

أو بعد الوالدة ،كما یمكن أن تحدث نتیجة عوامل وراثیة و اّلتي تظهر في صورة تشوهات أو 

عیوب و على ذلك یمكن تحدید أسباب حدوث اإلعاقة السمعیة كما یلي :

وراثیة:أسباب .1.5

ق من العوامل تعتبر الوراثة من األسباب الرئیسیة لحدوث اإلعاقة السمعیة و یتم التحق

% 10الوراثیة بدراسة التاریخ العائلي للحالة ،و یساعد على حدوثها زواج األقارب بنسبة 

2.من الصم كما نجد ثالث حاالت سببها الوراثة 

التكوین الخاطئ في األذن الوسطى كغیاب الصوان أو العظم الطبلي أو الغشاء الطبلي -

المتالزمات اّلتي تصیب الطفل منها :هناك بعض فالعظیماتأو إحدى 

و فقدان الكهرو قلبیةنیلسون اّلتي تسبب حدوث تغیرات في القدرة –ألنجو جافلمتالزمة -

السمع الثنائي الوالدي و الموت المفاجئ.

16،ص.2009،نفس المرجع خالد نیسان،- 1

2 -EVINE.N.MANE.B loc. cité, 1998.p.134.135
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متالزمة أشر :تسبب هذه المتالزمة عیوبا تقدمیة في االبصار و صمم كلي مع تقدم -

الوقت.

كوكین،بیذرد،هیولرو أشرمتالزمات أخرى تسبب اإلعاقة منها :باإلضافة إلى -

1. كلیبیل فیلوشیكر،ألبورث

2السكريإصابة األم بفیروسات منها االلتهابات اّلتي تصیب الغدد النكفیة ،الزهري -

إن تناول األم األدویة یعرض الجنین لإلصابة بالصمم ،فیجب على المرأة الحامل عدم أخذ 

:من هذه األدویةالطبیبأي أدویة أو فیتامینات إّال باستشارة 

néomycine ,kanonycin ,strebtontcinthalidomide، إضافة إلى مضادات القيء

3كالكینین.

بیئیة:أسباب .2.5

و تشمل إصابات األم ببعض األعراض أثناء الحمل:أسباب تحدث قبل الوالدة :.1.2.5

و هي عبارة la rubéoleإصابة األم في الشهور األولى من الحمل بالحصبة األلمانیة-

و یقوم فیروس الحصبة بمهاجمة الجنین قبل الوالدة عن طفح جلدي في بعض األحیان،

245مرجع سابق، ص.أسامة محمد البطانیة  و آخرون،- 1

615،ص.2000،دار الفكر ،عمان ،األردن،دراسات في التربیة الخاصةفاروق الروسان ،- 2

-السعودیة للزیوت،الشركة العامة 1997،جویلیة 27مجلة الخفجي ،العدد،الصمم عند األطفال،محمد مصطفى السمري- 3
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تزید نسبة احتمال اإلصابة باإلعاقة السمعیة في حالة إصابة األم بالحصبة األلمانیة خالل 

1األشهر الثالث األولى من الحمل.

مما یؤدي إلى حدوث صمم syphilisإصابة األم ببعض األمراض المعدیة كالزهري -

خلقي .

قوقعة باإلضافة إلى تناول األم لبعض العقاقیر أو األدویة فهي تؤدي إلى إصابة ال-

) كxالتعرض ألشعة (

ذلك قبل الشهر الثالث.

) في دم األم ،فالطفل یمكن أن یصاب بالصمم خاصة عندما یكون RHعامل الریزوس (-

)RH.للجنین إیجابي و لألم سلبي (

أسباب تحدث أثناء الوالدة:.2.2.5

و تشمل األسباب اّلتي تحدث أثناء الوالدة ما یلي:

اكتمال مدة الوالدة : أي والدة الطفل قبل اكتماله خاصة في الشهر الثامن حیث یكون عدم 

فیه الطفل ذو طبیعة غضروفیة عظمیة فیكون اكثر عرضة لإلصابة ببعض األمراض اّلتي 

تسبب الصمم.

18.19ي ،أمیر القرشي ،مرجع سابق ،ص.نأحمد حسین اللقا- 1
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اختناق الطفل: فینتج هذا االختناق من نقص كمیة األكسجین بسبب عصر الوالدة او -

بل السري حول الرقبة أو اختناق الطفل بسوائل األم الخارجة من الرحم بسبب مشاكل الح

خالل الوالدة.

إصابة المخ بنزیف مما یؤدي إلى تلف بعض خالیا المخ اّلتي تكون مسؤولة عن السمع.-

المضاعفات الخطیرة اّلتي تسمح لألطباء باستعمال مالقط لسحب الطفل مما یؤدي في -

الطفل أثنا سحبه بإصابات في الرأس خاصة عند العظم الصدغي بعض األحیان إلى إصابة

1أو الخالیا المسؤولة عن السمع

الیرقان-

أسباب تحدث بعد الوالدة :.3.2.5

األسباب اّلتي تصیب األذن الخارجیة و الوسطى :.1.3.2.5

التهابات تصیب األذن مثل االلتهاب السحائي مما ینتج صدیدا و یحدث انسداد قناة -

أوستاكیوس.

كررة للطبلة مما یحدث ثقب داخلهاااللتهابات المت-

التهابات الحلق و اللوزتین لألطفال و ینتج عنه التهابات األذن الوسطى.-

2األذن الوسطى. دخول أجسام غریبة مما یسب تعفنات حیث ینتج التهاب-

.23خااد النسان، مرجع سبق ذكره ،ص- 1

43ص مرجع سابق،عصام نمر یوسف،- 2
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ذن في قناة السمع و هذا یحدث تلف فیها.الخارج من األختراكم الصمال-

أسباب و تشوهات خلقیة بالنسبة لصیوان األذن.-

التعرض المستمر للضجیج.-

السندان.،الركاب، المطرقةتكلس عظیمات السمع و هذا فیما یخص -

النكاف والحمى القرمزیة...الخ.حمى الحمى الشوكیة،الحمى بأنواعها :-

تعرض بعض كبار السن للصمم نتیجة ضمور أنسجة السمع و هو ما یعرف بصمم -

1الشیخوخة. 

التهابات المخ.-

االلتهاب الصدیدي لألذن الوسطى : مرض شائع بین األطفال و اهم أعراضه آالم شدیدة -

2باألذن نتیجة  التجمع الصدد في األذن الوسطى مما یحدث انسدادات في طبلة األذن. 

سباب اّلتي تصیب األذن الداخلیة :األ.2.3.2.5

و تشوهات خلقیة بالقوقعة أو العصب السمعي أو مراكز السمع...الخعیوب-

إصابات فیروسیة مثل التهاب السحایا و الحمى اّلتي تصیب العصب السمعي.-

سماع أصوات عالیة و ضجیج لفترات طویلة.-

19ص ،مرجع سابق،و أمیر القرشييانأحمد حسین اللق 1

الشركة العامة للزیوت للسعودیة.1997جویلیة 27الصمم عند االطفال مجلة الخفجي العدد ،الشعريمحمد مصطفى -2
.48- 47ص 
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1إصابات و رضوض مثل حوادث السیارة ،السقوط على الرأس.-

مؤشرات و أعراض مساعدة للكشف المبكر على وجود صمم :.6

نجد العدید من المؤشرات و األعراض المساعدة عن الكشف المبكر یمكن ان تظهر على 

الفرد و هو في عمر مبكر فتقتصر هذه المرحلة على األسرة خاصة األم .فاألسرة تلعب دورا 

الطفل وتغیراته بالنسبة إلخوته أو لآلخرین.هاما في الكشف المبكر نظرا لمعرفتهم بسلوكات

فتأخره في إلیهما،فهذه المرحلة یكون من الضروري أن ینتبه الوالدین لطفلهما بما اّنه األقرب 

2الكالم أو عدم االستجابة لألصوات یترك لهم الشك لعرضه لدى طبیب مختص. 

:و من أهم هذه المؤشرات نجد

ولى من العمر:الوالدة و خالل السنة األ منذ.1.6

.أشهر)4إلى 0لألصوات العالیة (عدم االنتباه-

).أشھر 4إلى 0خصوصا الناس من (ال یعطي انتباه ألصوات الناس-

إغالق باب بقوة.:عدم الفزع من األصوات مثل-

.)أشهر8إلى 4ال یحرك رأسه نحو الصوت أو عندما یذكر اسمه (-

تأخر المناغاة.-

عدم االهتمام باأللعاب اّلتي تصدر أصواتا.-

30ص مرجع سابق،خالد نیسان،-
.372أسامة محمد البطانیة و عبد الناصر ذیاب الجراح ،مرجع سابق، ص - 2
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تأخر الكلمة األولى عن السنة األولى.-

قبل الدراسة :.2.6

ال ینتبه لمن یتكلم.-

یعاني من مشاكل في السلوك.-

یتعرض لإلجهاد و هو یراقب من یتكلم معه.-

كالمه غیر واضح.-

او طویلة.عدم قدرته على تكوین جمل قصیرة -

یرفع صوت األجهزة اإللكترونیة فوق المعتاد.-

ال یرد عند مناداته باسمه خاصة بصوت منخفض.-

عدم فهم التعلیمة أي یسمع وال یفهم ما طلب منه.-

عدم سمع المناداة له خاصة حین انشغاله باأللعاب او مشاهدته التلفاز.-

ال ینطق بشكل جید وتشویه الحروف.-

.المستقبل)،الحاضر،ستخدام األفعال ( الماضيقصور ا-

:أثناء الدراسة.3.6

عدم فهم ما یقوله له اآلخرون و الطلب منهم تكرار الكالم.-

ضعف الذاكرة و نسیان الكلمات.-

یتجنب اآلخرین خاصة حین التجمعات.-
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الشعور بوجود ضوضاء في الرأس.-

یهمل كالم اآلخرین.-

فهم الكالم و تتبع مالمح الوجه لقراءة الشفاه.صعوبة في-

تأخر في التحصیل الدراسي.-

سلوك عدواني و انطوائي و محب للعزلة في المدرسة و المنزل.-

ال یسمع جرس الهاتف.-

الشعور بالدوخة و عدم التوازن.-

خروج سائل من األذن.-

:خالصة الفصل

یحتل الجهاز السمعي موقعا هاما في حیاة الطفل ،كونه عضو یتحكم في مكتسباته 
. و في حالة االجتماعيفي وسطه االندماجوحصیلته اللغویة و یعتبر وسیلة للتواصل و 

وجود أي خلل أو إصابة في أي منطقة من هذا العضو فإنه یؤدي لعجز سمعي یمكن أن 
لى حسب درجة اإلصابة إذ تؤدي هذه اإلصابة إلى ، حاد أو عمیق. عمتوسطیكون بسیط،

عجز سمعي دائم حیث یشكل عائقا سلبیا على الطفل بحیث ال تسمح له ببناء مكتسباته 
السمعیة أنواعهااألولیة كاألطفال العادیین فمن حالل هذا الفصل وضحنا ماهي اإلعاقة

درجات الصمم، المؤشرات الدالة على وجود الصمم.
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تمهید:

Implant"إّن جهاز الزرع القوقعي  cochléaire" یعد أحدث التقنیات الطبیة اّلتي یستفید

منها فاقدي السمع وخاصة المصابین منهم بالصمم الحاد والصمم العمیق 

هذا األخیر على تعویض وظیفة القوقعة وذلك من تحویل االهتزازات الصوتیة فیعملوالكلي.

كهربائیة حّتى تصل إلى العصب السمعي والدماغ حیث تحسن القدرة على إدراك إلى إشارات 

ففي هذا الفصل األصوات والتعرف علیها و تحقیق التواصل و االنسجام في المجتمع.

القوقعي وذلك بإعطاء لمحة حول الزرع القوقعي ،تعاریف نوضح أو نزیل اإلبهام عن الزرع 

تعتبر تكنولوجیا زراعة القوقعة من أحدث للباحثین ،مكونات الجهاز واألنواعمختلفة 

ما توصل إلیھ العلم ألولئك الذین یعانون من فقدان سمعي تام أو شبھ تام في 

عاجزة عن األذنین ، والتي تقف المعینات السمعیة على الرغم من تقدمھا

تعویض فقدانھم السمعي . ونظرا لعدم توفر بقایا سمعیة لدى ھؤالء قام الباحثین 

باكتشاف وسیلة بدیلة وھي حث العصب السمعي عن طریق قطب یزرع بداخل 

األذن الداخلیة في ھذه الحالة یتم استقبال الصوت بواسطة مكبر للصوت صغیر 

عالجتھ تكنولوجیا بھدف تبسیطھ یوضع خارج األذن ، ثم یحول الصوت لیتم م

.بحیث یسھل على األذن إدراكھ
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لمحة تاریخیة حول الزرع القوقعي :-1

C.Eyriesفي فرنسا كانت البدایة الفعلیة للزرع القوقعي على ید كل من " 1957في 

أستاذ في الطب حیث قاما بتنبیه كهربائي "A.djourno"أخصائي في أمراض األذن و " 

) سنة مصاب بصمم 50لأللیاف العصبیة المتبقیة في األذن الداخلیة لرجل بالغ في العمر (

و أن یمیز بین هذه 1000Hzكلي ،حیث استطاع أن یسمع أصوات ذات شدة تقارب 

1األصوات.

ستعمل فیها جهاز اW.Housseأولى المحاوالت من و.م.أ من طرف الباحث 1961في 

في نفس السنة أدت إلى تحسین السمع إّال أّنه لم أجهزةوٕالكترود واحد كما قاموا بزراعة عدة 

احد المهندسین ینفق عّدة سنوات یستطع فهم الكالم حیث شّجعت هذه النتائج على جعل 

2لتصمیم كل من األقطاب الخارجیة و الداخلیة.

وفي نفس السنة " جهاز متعدد اإللكترودات ،B.Simmonsاقترح الباحث "1966و في 

) إلكترودات في العصب السمعي 6قام بعملیة جراحیة حیث زرع مباشرة (

بین اّن التنبیهات الكهربائیة المختلفة تعطینا اجوبة للمعلومات " R.Merzenichلحیوان."

)3(السمعیة. 

1 - M.Dulas l’implant cochléaire sourd communauté sourd. Québec 1995 .p.23
.3،ص.2000،و االبحاث عمان تالدراسالینا عمر بن صدیق منشدي اطفال الخلیج قسم -2

3- M.Dulas loc. cité 1995 p 24.
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زرع قوقعي متعددة اإللكترودات لإلنسان بأول عملیة"Michelson" قام 1973في 

قام مخبر أبحاث األذن ،األنف 1974وهو جهاز ذات أربع قنوات وأربع هوائیات .أما سنة 

8بباریس بأّول عملیة زرع قوقعي ذو "ST Anatomie" لمستشفى "ORL" والحنجرة 

قنوات و هوائي واحد.

اإللكترودات بشكل مبسط و بخالل اعماله أصبح جهاز في أسترالیا أول نظام متعدد 1977

1الزرع القوقعي مقبول في العالم. 

" P.Mantadonفي سویسرا وضع أّول جهاز من طرف األخصائي " 1985ما سنة أ

15قام المختبر الفرنسي بوضع أّول جهاز عددي ذو 1989متعدد اإللكترودات .و في سنة 

.MXMمن طرف شركة 1992،حیث وضع للبیع سنة إلكترود

بإعطاء الضوء "Food and drag Administration" قامت 1993في سنة 

سنة 17األخضر الستعمال الزرع القوقعي المتعدد اإللكترودات لألطفال البالغین سنتین إلى 

mini" األوروبي باالعتراف بجهازین هما االتحادوفي نفس السنة قام . système"و "

nucléus"، تم االعتراف بالجهاز الفرنسي 1994أّما سنة "Digisonic "2

جمال الجزائر كباقي الدول قامت بعملیة الزرع القوقعي و ذلك على ید األخصائي الجزائري 

بمساعدة فرقة فرنسیة بعملیتین جراحیتین في الجزائر في2003سبتمبر 13في جناوي

1A.Dumant l’implant cochleair,surdite et langage 1966.P.11
2 - A.Dumant loc. cité 1996 .p 11



القوقعيالزرعالفصل الثاني                                                              

44

مستشفى مصطفى باشا بمصلحة أمراض األذن و األنف و الحنجرة على طفلتین مصابین 

سنوات و الثانیة لزهرة  البالغة من 8ولى لنصیرة البالغة من العمر بصمم عمیق مكتسب ،األ

1سنة. 19العمر 

تعریف الزرع القوقعي :-2

رطوفوني :حسب القاموس األ -2-1

من ستفادة مم عمیق و اّلذین ال یستطیعون اإلالمصابین بصهو جهاز موجه لألشخاص -

التجهیز العادي الكالسیكي .الزرع القوقعي یثیر مباشرة العصب السمعي بعّدة إلكترودات 

فرنسا سنةمزروعة داخل قناة القوقعة و هو نوع من التجهیزات السمعیة .بدأ استعماله في 

Drمن طرف مجموعة من األطباء مثل " 1978 Choued في مستشفى " "Saint

Antoin .Paris" .2یحتوي على جزء خارجي و جزء داخلي

الزرع القوقعي هو آلة إلكترونیة تستعمل للبالغین و األطفال منذ السن اّلذي یبدأ فیه نمو -

3اللغة. 

جهاز سمعي یعمل الزرع القوقعي" Bulletin d'audiophonologie" حسب-2-2

على تعویض نطق األذن الداخلیة من اجل تنشیط العصب السمعي ،و هو موضوع جراحیا 

2009نوفمبر،24البروفسورجمال جناوي الجریدة الوطنیة یومیات الفجر 1

2 - Dictionnaire d'orthophonie loc. cité .2004 p26
3 - M.Diaz l’implant cochléaire Paris 2001 p12.



القوقعيالزرعالفصل الثاني                                                              

45

في قوقعة األذن .الزرع القوقعي آلة متطورة تسمح بتحویل اإلشعاع الصوتي إلى إشعاع 

1كهربائي من أجل تعویض إعاقة القوقعة عند الصمم الحسي العصبي العمیق. 

جراحیة تسمح بزراعة جهاز اصطناعي في األذن الداخلیة و یعمل الزرع القوقعي عملیة 

على إثارة العصب القوقعي كهربائیا فیدخل في القوقعة حامل اإللكترودات اّلذي یحتوي على 

2)3(انظر الملحق رقمإلكترود.22

":la fosse et Chalierتعریف حسب" -2-3

یستخدم لنقل المعلومات الصوتیة إلى األذن الداخلیة هو عبارة عن جهاز متعدد اإللكترودات

،فهو ال یعید السمع الطبیعي و لكنه یحسن قدرة الفرد على سماع األصوات المحیطة به 

یحسن عملیة القراءة على الشفاه.وسماع إیقاعات و أنماط النطق كما

ى مستوى القوقعة الزرع القوقعي عبارة عن بطاریة إلكترونیة تزرع عن طریق الجراحة عل-

و تقوم بالوظیفة اّلتي كان من المفروض أن یقوم بها " عضو كورثي " أي تحویل الشرارات

رات من جهاز صغیر یوضع في اشالكهربائیة إلى العصب السمعي .تتلقى البطاریة اإل

الجیب. 

1- Bulletin. Audiophonologie. Neuroscience et Surdités du Première âge. Paris. 2000.

2 - Benoit V. psychologie de la surdité de Boeck université Bruxelles, 2000, P 347.
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1سنوات و في حالة فشل كل التقنیات األخرى.3النوع من التجهیز ال یكون إّال بعد اهذ

جهاز الزرع القوقعي تقنیة حدیثة فهي لن تعید السمع الطبیعي عبر مكونات مالحظة : 

الوسطى ) بل هي تقوم بإدراك األصوات المحیطة و تحسین –الخارجیة –األذن( الداخلیة 

السمع لدى األصم.

مكونات جهاز الزرع القوقعي :3

یتكون جهاز الزرع القوقعي من جزأین :جزأ داخلي و جزء خارجي

الجزء الخارجي :.1.3

: یوضع خلف األذن . اّلذي Microphoneعلى السماعة أو المیكروفون یحتوي 1.1.3

یقوم بدوره بالتقاط األصوات حیث یتصل بها مغناطیس صغیر ینجذب إلى مغناطیس آخر 

ي الجزء المستقبل من الغرسة القوقعیة ( الجزء المزروع جراحیا) حتى ف

یبقى الملف في مكانه بإحكام و تعتبر همزة بین الجهاز الخارجي و الداخلي ،حیث تقوم

بإیصال األصوات من الهواء الخارجي على المعالج و من ثم نقل نتائج التحلیل حیث تطور 

منطقة واحدة واحد .هذه التقنیة تنشطإلكترودالذي كان یحتوي علىجهاز الزرع القوقعي

،فهذا األخیر ال یعطي معلومات القوقعة و بالتالي منطقة واحدة من العصب القوقعي من 

و مع التطور أصبح أكثر فعالیة حیث یحتوي على عدد كبیر من كافیة لألشخاص الصم.

-حمري خدیجة، "نشاط الحلقة الفنولوجیة عند األطفال المصابین بالصمم المتوسط و األطفال المصابین بالصمم الحاد 1
سنة، دراسة مقارنة بین األطفال الصم و المستمعین "مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  القریب من المتوسط ما بین 8و11

.42ص2007األرطفوفونیا، جامعة الجزائر،بوزریعة،في 
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صبحت التقنیة تنشط عدد كبیر من األلیاف اإللكترودات و متعدد القنوات و بالتالي أ

العصبیة في مناطق متعددة من القوقعة. 

هو عبارة عن جهاز صغیر یحتوي على دوائر إلكترونیة رقمیة معالج الصوت :-3-1-2

تقوم بترجمة المعلومات الصوتیة إلى إشارات كهربائیة بحیث تبعث هذه األصوات على شكل 

الجلد بواسطة السلك ،كما یحتوي هذا الجهاز على مكان إشارة إلى القوقعة عن طریق 

للبطاریة اّلتي تعمل على توفیر الطاقة الالزمة للتشغیل.

الداخلي:الجزء -3-2

في العظم و حامل الصوانهو الجزء المزروع في الرأس جراحیا داخل الجلد وراء 

ع في المسار الطبلي إلكترود .فهذا األخیر یوض24و 16اّلذي یحتوي على كترودات إللا

قرب النافذة البیضاویة الموصولة بنهایات العصب السمعي اّلذي یقوم بإیصال الموجات 

1الكهربائیة حّتى الدماغ اّلذي یترجمها إلى أصوات.

:)4(انظر الملحق رقمأنواع الزرع القوقعي -4

.فقد تطورت و القت نجاحا باهرا ،و هي تختلف عن توجد عّدة أنواع من الزرع القوقعي

بعضها البعض في عدد اإللكترودات.

Cochléaireجهاز الزرع األسترالي :-4-1 despedra

1 - À. Dumont . l'orthophoniste et l'enfant saurd .,éd. Maison ,Paris 2eme éd ,1995,p.95
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حیث عرف مبیعات كبیرة في العالم Nucleusفیسمى ب 1986هو األول استعماال منذ 

1حزمة اهتزازیة . 12إلكترود مع 12.فهذا الجهاز یحتوي على 

Digisonic de MXMجهاز الزرع الفرنسي : -4-2

سنوات 5حداثة .عرض في فرنسا و في عدید من الدول األوروبیة لمدة أكثرهو جهاز 

2،فهو ذو إلكترود واحد بحیث یعطینا مجموعة كبیرة من المعلومات. 

Clarion de Minimedجهاز الزرع األمریكي : -4-3

.هو جهاز عددي یشبه كثیرا الجهاز Richard et Sybionاخترع من طرف العالمین 

إلكترود فیعطي معلومات كاملة.15الفرنسي من حیث المكونات ،فهذا األخیر یحتوي على 

:هناك عّدة أنواع: Nucleusجهاز الزرع األمریكي : -4-4

Implante Nucleus 24 contours -1-4-4:

22شهرا ،یحتوي على 12هو الجهاز الوحید المستعمل في أمریكا لألطفال البالغین  

إلكترود إذ یسمح بتنبیه األلیاف العصبیة للعصب السمعي بصفة دقیقة و یسمح بالحصول 

على أقصى درجة للسمع.

Nucleus 24 k -2-4-4:

لالتحاد العربي للهیئات  منیرة لخواطر و نورة السیري،القوقعة االصطناعیة و دورها في التكفل المبكر،الندوة العالمیة 8
العامة في رعیة الصم -1

2 -A .Dumont.loc.cit., 1996,P,15,18
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فیعتبر األكثر إلكترود ذو حجم صغیر جدا22هو جهاز األكثر حداثة و یحتوي على 

استعماال عند الصغار ألّنه مصنوع من مادة بالستیكیة تتمدد مع كبر حجم الرأس.

Nucleus 25 Double arry -3-4-4:

هذا الجهاز وضع خصیصا لألشخاص اّلذین لدیهم عظم أو نمو عظمي في القوقعة 

1قناة للتنبیه.12توي على یحتوي الجهاز على صنفین من اإللكترودات وكل صنف یح

جهاز الزرع الهولندي :-4-5

له سرعة تفوق ألف 1994استعمل سنة زرع قوقعي متعدد اإللكترودات،هو أول 

.وخمسمائة نبضة في الثانیة لكل قناة

خطوات عملیة الزرع القوقعي:-5

قبل عملیة الزرع.-

أثناء عملیة الزرع.-

بعد عملیة الزرع.-

قبل عملیة الزرع :-5-1

االختبارات و الفحوصات المطبقة قبل عملیة الزرع :-

هو أول أمر یجب على اآلباء القیام به من أجل الصحة العامة :الفحص الطبي-5-1-1

للطفل ،والفحص الطبي أمر ضروري للتكفل باألشخاص الصم و ذلك من فعالیة الزرع 

1 - M.Dediez,loc,cسit..2001 .P 12
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األنف ن تخصص المختص في أمراض األذن،وتوفر الشروط فیهم.و هذا مالقوقعي 

:ـوالحنجرة ،فیقوم ب

Pاختبار التنبیه الكهربائي - .E.APotentiel Evoqué Auditif

هو اختبار بسیط یجرى في بضع دقائق بواسطة حقنة تخدر جلد األذن و ذلك حتى یوضع 

المنبه في المكان المناسب من أجل معرفة سالمة العصب السمعي في بعض إلكترود

1الحاالت هو قیاس النسب المئویة للخالیا العصبیة المتبقیة. 

شعاعي :الفحص اإل-5-1-2

األذن أو تعدیالت للعملیة الجراحیة عند أي تشوهات موجودة فيهو یسمح لنا بمعرفة

أو IRMالقوقعیة أو غیرها ،و على الشخص أن یقوم ب اكتشاف أي خلل في القناة 

Scanner ألّنه یسمح لنا بالتعرف على حالة األذن و یسمح للجراحة بالتعرف على نوع

األذن اّلتي یجب أن تزرع.

فحص التوازن :-5-1-3

یسمح لنا بالكشف عن وجود إصابات على مستوى الجهة الخلفیة لألذن الداخلیة و الدهلیز 

المسؤول عن التوازن یتم الفحص عن طریق وضع كمیة من الماء في األذن لفحص وظیفة 

الدهلیز .هذا الفحص یسمح لنا باختیار األذن اّلتي تجري علیها الزرع و معرفة مختلف 

. ّلتي قد تظهر عند عملیة الزرعاالضطرابات التوازنیة ا

1Deriez M. Implant cochléaire .publication du centre romand ,paris 2001,p 12
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الفحص النفسي :-5-1-4

یسمح هذا الفحص بمعرفة ما إذا كانت نفسیة الشخص مهیأة لتحمل وجود جسم غریب 

خاصة و أّن المكان هو الرأس ،فعلى المختص أن یشرح فائدة الزرع القوقعي و مدى 

1ضرورته السترجاع اإلدراك السمعي 

كما یوضح أیضا إمكانیة قبول جهاز الزرع من طرف الشخص أو رفضه و فائدة الكفالة.

الفحص األرطوفوني :-5-1-5

یهدف هذا الفحص قبل عملیة الزرع إلى :

تحلیل األسالیب و الطرق االّتصالیة.-

دراسة األسالیب التعویضیة.-

لمعجمي.تقییم اللغة من ناحیة المستوى الفونولوجي النحوي و ا-

تحلیل الصوت و مراقبة غیاب االستعمال الصوتي.-

2مراقبة غیاب أو االستعمال السمعي :-5-2

فالمختص یقوم بمجموعة من اإلجراءات منها :

االستجواب الدقیق للمریض و األهل عن تاریخ حدوث نقص السمع و تطوره.-

الجراحة لتقییم مدى استفادتهم من إجراء اختبارات سمعیة و طبیة متتابعة قال إجراء -

عملیة الزرع.

1Hospitalisé ANATOMIE. réhabilitation des surdités profondes et sévères par
l'implant ,paris ,p 11
2 - Annie Dument, loc., cité, 1995 .p 99.
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إجراء تقییم نفسي للطفل و اآلباء للتأكد من معرفتهم بخطوات العملیة و ما قد یترتب -

علیها من آثار.

تحدید نقاط القوة و الضعف اّلتي یمكن أن تساعد أو تعیق التكیف قبل عملیة الزرع.-

وضع خطة إلعادة التأهیل السمعي.-

تحدید المشكالت السلوكیة اّلتي یعاني منها المعاقین اّلذین یخضعون إلى عملیة كالشعور -

.باإلحباط

6إجراء فترة اختبار بوضع المعینات السمعیة و إخضاع المریض لتأهیل مناسب لمدة -

أشهر.

1دراسة إشعاعیة لعظم الصغر. -

فترة العملیة الجراحیة :-5-3

باالستعداد للعملیة حیث ینوم المریض لیلة قبل العملیة ،حیث تستغرق تتمثل هذه المرحلة 

ساعات تتم تحت تخدیر عام ،و یتم ذلك بتثبیت جهاز الكشف 4الجراحة من ساعة إلى 

العصبي الوجهي من ثم إزالة

جراح بمساعدة بثم یقوم الشعر المنطقة صغیر من الرأس و ذلك وراء األذن المختارة للعملیة.

فتح التجویف وصوال إلى النافذة الدائریة.مجهر ب

الفترة ما بعد العملیة الجراحیة :-5-4

1Rober Alain oc, cité, 2001 .p 150 .151
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یبقى المریض في المستشفى لمدة یومین أو أكثر حیث تظهر علیه عوارض مثل التقيء

أو شحوب الوجه و الشعور بالدوخة رغم أّنها تزول .

عادة ما تتطلب هذه المرحلة الصبر و التكیف مع المریض نتیجة لما یشعرونه من اإلحباط 

والخوف لذا األسابیع األولى هي أصعب لألسرة ما یدفع الفریق الطبي بإعطائهم برنامج 

مكثف من الكفالة النفسیة و ذلك بسبب مشاكل الخوف و القلق اّلتي یشعرون بها نتیجة 

.العملیة الجراحیة

أسابیع من إجراء العملیة ألّن الجرح قد 5إلى 3ثم فیما بعد تتم مرحلة إعادة التأهیل بعد 

یكون التحم حیث یستعد الشخص لتثبیت الجهاز الخارجي و البدء في برمجته.

1:شروط الزرع القوقعي-6

90dBوجود صمم إدراكي مزدوج ثنائي الجهة تتراوح شّدته بین الشدید و العمیق فوق -

.50.2000Hzوفي المنطقة الجواریة 

أشهر على األقل و أن یكون 6یجب أن یكون قد جهز من قبل بدائرة األذن و ذلك لمدة -

الطفل خاضع لكفالة أرطفونیة منتظمة و رغم ذلك ال یستفید من التجهیز.

الدم عدم وجود مانع صحي یمنع القیام بالعملیة مثل فقر الدم ،مرض السكري ،ضغط -

(أعراض طبیة تمنع الزرع ).

1 - Translater et Leybart, .loc.cit. 176.
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التأكد من سالمة ألیاف العصب السمعي ،القوقعة و الباحة السمعیة في الدماغ أي غیر -

مصابة بتشوهات و هنا سلیمة من حیث التكوین و لیس من حیث الوظیفة.

التأكد من سالمة العصب السمعي ألن الهدف هو زرع بدیل للقوقعة ولیس للعصب.-

االّتصال یجب أن تكون أغلبیتها لفظیة و إذا لم تكن یجب أن تعمل أن تكون عملیة-

لفظیة.

یجب أن یتوفر لدیه الدعم العائلي و النفسي و االجتماعي بعد العملیة لتحقیق أفضل -

النتائج.

العمر أساسي في نجاح الزرع القوقعي.-

فئات الصم الواجب حصولهم على الزرع القوقعي :-7

إّن الزرع القوقعي هو البدیل الوحید للمعینات السمعیة اّلتي قد جهز من خاللها ذوي الصمم 

للكالم حیث لم یوصلهم هذا األخیر إلى الفهم الكافي الحاد و العمیق ثنائي الجهة.اإلدراكي

دیسیل فما فوق و لكي تكون لهذه 90و االّتصال ،حیث تكون درجة الضیاع السمعي من 

وف فیها الشروط اّلتي سبق ذكرها :تتأنق في الزرع القوقعي یجب ئة الحفال

األشخاص ذو الصمم الحاد :-7-1

هذا الصمم یعود سببه إلى خلل عضو كورثي أو العصب السمعي ،و هذا األخیر لدیه نفس 

أسباب الصمم الكلي و مع استعمال التجهیز فالمصاب یتمكن من سماع بعض األصوات 



القوقعيالزرعالفصل الثاني                                                              

55

یفهمها .فهذه الفئة تستطیع القراءة على الشفاه ،فهم یعانون من مشاكل في ولكنه ال 

االّتصال.

األشخاص ذو الصمم العمیق:-7-2

اختلف رأي الباحثین حول هذا الصمم حیث یرجعه البعض إلى تخریب عضو كورثي

ومنه من یربطه بغیاب كلي للعصب السمعي.

األشخاص ذو الصمم الكلي :-7-3

اتج عن تهدیم عضو كورثي أو العصب السمعيو هو ن

اإلیجابیات و السلبیات اّلتي یأتي بها الزرع القوقعي :-8

اإلیجابیات :-8-1

تحسین مقدرة الشخص على تمییز األصوات المحیطة به.-

فهم موضوع الكالم الموجه إلیه في حالة االستماع فقط إذا كان یجید قراءة الشفاه.-

الدخول في عالم األصوات المحیطة به ،یستطیع الطفل الحامل للزرع القوقعي أن یدرك-

ویمیز اإلشارات الصوتیة اّلتي تحیط به.

تحسین نوعیة الكالم أي كالمه یصبح مفهوما.-

استعمال النحو و الصرف.التمییز بین الكلمات و الجمل،تحسین المهارات اللغویة.-

La boucleتمكنه من مراقبة صوته أحسن بمعنى مراقبة الحلقة السمعیة الصوتیة. -

audio phonologie.بمعنى ال یصرخ
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.)تحكمه في الخصائص الفیزیائیة لصوته (الشّدة، النغمة، اإلیقاع-

یسمح الزرع القوقعي بإدماج الطفل الحامل للزرع القوقعي في مجتمعه.-

من حالة السكون إلى عالم األصوات و هذا ما یجعله تقنیة متطورة.إحراج الطفل األصم-

تحقیق أفضل فهم ممكن إلنتاج الكالم و الصوت.-

تطویر الّلغة االستقبالیة والتعبیریة وبما یوازي أو ینافس األقران من نفس الجنس-

والعمر.

تطور مهارات االّتصال و مهارات التكیف.-

السلبیات:-8-2

یتطلب إزالة الجزء المزروع.االلتهاب:-

ضعف وخمول في الوجه: یعتبر من األعراض المصاحبة عادة ألي عملیة جراحیة تجرى -

في األذن و غالبا ما یكون مؤقت.

خلل في االّتزان البدني : و یعتبر من األعراض المؤقتة كما یكون هناك نقص في الوزن.-

ذوق : نادرا ما یحدث ألسابیع قلیلة.اضطراب في حاسة ال-

عجز و قصور جهاز الزرع: قد تتعطل األقطاب الكهربائیة المزروعة و لكن هذا نادر -

الحدوث كما أّنه من الممكن استبدال الجهاز.

التهاب السحایا : قد یكون مصاحب اللتهاب األذن الوسطى.-
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ب تعطل الجهاز أو سقوط الجهاز عند الحاجة إلى اّتزان الجهاز: وقد یتم ذلك إما بسب-

1القیام بعض األنشطة و الحركات مما قد یسبب تلف الجهاز أو زحزحته من مكانه. 

فرغم كل هذه السلبیات فإّنها ترجع إلى أسباب عّدة منها:

اختالل أحد شروط عملیة الزرع القوقعي السابقة الذكر.-

مضاعفات التخدیر العام.-

مرض عام متطور.-

اضطراب عصبي أو نفسي هام.-

بعض التشوهات الصغیرة.-

عدم وجود حافز و متابعة لدى األهل لتأهیل العمل الجراحي.-

دور العمر في تحدید درجة نجاح الزراعة القوقعیة :-

یتضح لنا أّن العمر ذو أهمیة كبیرة ،فمن المعلوم من خالل الدراسات حول الزرع القوقعي

أّن كلما كان سبب حدوث إصابة الصمم أصغر كان النطق أوضح.

النصائح المقدمة للمفحوص بعد عملیة الزرع :-9

ال یجب غسل الشعر حّتى ینزع الخیوط ( أسبوع أو خمسة عشر یوما)-

مغادرة المستشفى یجب أن یضع قبعة أو وشاح.عند-

فیما یخص المرأة فمن األحسن عدم صبغ الشعر على األقل شهر.-

1GISE LEMIALIER, loc. cité, 2007 .P.87
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و یمكن للطفل االستحمام بعد نزع الجزء حفظ األجهزة الخارجیة للجهاز بعیدة عن الماء -

الخارجي للجهاز.

الشحنات اّلتي  تتولد عند تجنب تعریض أجزاء الجهاز للكهرباء الساكنة قدر اإلمكان مثل-

لمس شاشة التلفاز أو عند اللعب بألعاب بالستیكیة أو عند لبس المالبس.

العنیفة اّلتي تسبب ضربة قوّیة للرأس.الریاضیاتنب اللعب و جت-

لیس هناك حاجة إلغالق جهاز القوقعة اإللكترونیة عند السفر جوا.-
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تمهید:

اختص اهللا سبحانه و تعالى االنسان دون سائر المخلوقات بخصائص ممّیزة ،حیث 

ط به مسؤولیة الخالفة في األرض.سان الناطق و عّلمه بالقلم و أناوهبه العقل و منحه اللّ 

الّلغة من أكثر المظهر عمومیة و شیوعا لدى المجتمعات المتعددة ،فكل مجتمع وباعتبار أّن 

من المجتمعات یطور النظام الّلغوي المناسب للتواصل و التفاعل حیث ال یمكن تطور 

فالّلغة تسود كل مظاهر الحیاة في المجتمع ،و تشكل نوعا خاصا مجتمع بدون وجود الّلغة،

.1ات و أسالیب التفاعل و أنماط الفكر السائد في المجتمعمن التفكیر بحكم طیعة العالق

و نظرا ألهمیة الّلغة في حیاة األمم فقد حظیت بمزید من البحث و الدراسة و التحلي من قبل 

المتخّصصین في الحاالت العلمیة المختلفة ،مما أدى إلى ظهور العدید من التعاریف لّلغة.

ألّن الّلغة تدخل في دائرة اهتمام كل من علماء الّنفس و التربیة و االجتماع و علماء نظرا 

الّلغة. 

.12،ص 1،2006طالقاهرة،،مكتبة زهراء الشرق،علم النفس اللغةسهیر محمد سالمة شاش،-1
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:الّلغةمفهوم .1

مواد تعبیریة عّما تجول في ذهن الفرد "إّنها )1995("نوال عطیة"ها  تالّلغة كما وضح

أهم الوسائل االجتماعیة بالّنسبة للفرد وظیفتها إشباع رغباته "أنها" تورندیك"و كما یرى 

فهي تظهر الفكرة الكامنة في نفس األفراد "و إتاحة الفرصة له للتعبیر عن أفكاره و مشاعره 

و الّلغوي بین األفراد و في الواقع االجتماعياالتصالخرین و بذلك فهي تتیح عملیة اآل

فالّلغة هي الوسیلة الحیویة .الكائن الحي و استمرار الحیاةاء الّلغة ضروریة لحفظ بق

یاء بدأ باالستجابة لألشفالطفل إذا التعبیر عن رغباته،و الفعالة اّلتي تعین الطفل على

اللفظیة بالتدریج حتى ینطق اللفظة الخاصة بالشيء االستجاباتیبدأها باإلشارة ثم یتعلم 

لى استعمال جملة بدل الكلمات.بعدها تصبح لدیه القدرة ع

و كلما زادت حصیلته الّلغویة استطاع أن یستخدم رموز حدیثة و استطاع أن یستخدم 

األلفاظ المحددة و ان یتعامل بها .

،و الّلغة االتصال"النظام الرمزي المستخدم في أّن الّلغة هي )Jain.R )1996و أوضح 

ّتصال و تتكون من رموز و قواعد كثیرة لتجمیع لإلهي رموز إجتماعیة یشترك الّناس فیها 

ألشكال الّلغة أخرىهناك أسالیب لكن "،هذه الرموز ،و أّن الحدیث شكل من أشكال الّلغة

و هي:

.تعبیرات على الوجه)الجسم،تحرك أجزاء من غیر لفظیة ( إشارات،-
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.غناء)كتابة،لفظیة ( حدیث،-

.الحدیث و أصوات غیر كالمیة مثل االبتسامة)(أصوات عن طریق الصدىصدئیة -

و تقسم الّلغة من حیث طبیعتها إلى مظهرین:

و تعرف بأنها تلك الّلغة اّلتي تتمثل في قدرة ستقبالیة ( الّلغة غیر اللفظیة) :اللغة اإل-

الفرد على فهم الكالم عند سماعه و تنفیذه دون نطقه

و تعرف على أّنها تلك الّلغة اّلتي تتمثل في قدرة الفرد الّلغة التعبیریة (الّلغة اللفظیة):-

و یرتبط مفهوم الّلغة بمصطلحات أخرى مثل اإلشارة،على نطق الّلغة و كتابتها و لغة 

.الكالم و مصطلح التلفظ

تعریف اللغة:.2

آراء علماء الّلغة:.1.2

المنطوقة ،له قواعد تحكم مستویاته تعرف الّلغة عند اللغویین باّنها " نظام من األصوات 

الصوتیة و الصرفیة ،و النحویة و تعمل هذه األنظمة في انسجام ظاهر و ترابط المختلفة 

.وثیق
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:)Léopoldتعریف لیوبولد (.2.2

1"  أنواعهّتصال و آلخرین بما في ذلك كافة أشكال اإلصال با" هي القدرة على اإلتّ 

:تعریف " ماریوبیه".3.2

ل كل منها معنى معین للمستمع " إّن الّلغة تتكون من الكلمات اّلتي تؤلف جملة متكاملة تحم

2ّن الكلمات هي رمز الفكر و اّن علینا أن نتحكم فیها و تطورها  الستخدامها ". ،و إ

تعریف ابن خلدون :.4.2

سان "لّ ملكة في ال"بأنهاعرف ابن خلدون في مقدمته الّلغة 

ابن جنى :تعریف.5.2

3." الّلغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أعراضهم " 

18،صمرجع سابقسهیر محمد سالمة شاش،- 1

عمان،دار المسیرة للنشر و التوزیع،،المفاهیم اللغویة عند األطفالة و حامد عبد السالم زهراء،یرشدي أحمد طعیم2
.25،ص 2007، 1ط
ص بیروت،،دار النهضة العربیة للطباعة و النشر،دراسة في ضوء علم اللغة النفسي،الطفلاللغة وحلمي خلیل،-3

48.
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تعریف ابن منصور :.2.6

یرى ابن منصور باّن " الّلغة ظاهرة اجتماعیة و هي أداة للتفاهم و االّتصال بین أفراد األمة 

و الّلغة نمط من السلوك لدى األفراد و الجماعات و تشمل على جمیع صور الواحدة،

1التعبیر ".

:"Chomskyتعریف تشومسكي ".7.2

" الّلغة ملكة فطریة عند المتكلمین بلغة ما لفهم و تكوین جمل نحویة "

:النمو.3

و نما و كثر. الزیادة،،النماءنمى لغة:-

جمیع مظاهر التغییر اّلتي یمر بها اإلنسان من جسمیة "یقصد بالنمو اصطالحا:-

2"ظاهر.و اجتماعیة و عقلیة و انفعالیة سواء كان هذا التغییر ظاهر أو غیر 

تتابع واضح كل مرحلة تمهد لما بعدها و تمتص فیما و یتمیز النمو بوجود مراحل تحدث في 

3بعدها و اّلتي تختلف عند األطفال لعّدة أسباب.

.13،ص 1،2010دار وائل للنشر و التوزیع،عمان،ط،اللغة و الكالماضطراباتقحطان أحمد الظاهر،1-
. 72ص بیروت،دار القلم للنشر و التوزیع،،علم النفس التربويرجاء محمود بوعالم- 2

النشر و دار غریب للطباعة و ،البرامجالتشخیص،التخلف العقلي األسباب،محمود محروش الشناوي،
.،ص1977التوزیع،القاهرة، 3
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الزیادة "" النمو الّلغوي على أّنه Maisonnyوني "میز ه تعّرف:تعریف النمو الّلغوي-
و تعني الباحثة بذلك :"الكّمیة في الحصیلة الّلغویة لطفل المرحلة االبتدائیة

مدى ارتقاء الطفل في عدد الكلمات من أسماء و أفعال و حروف و ضمائر و كیف -
یتعامل بها لفظا و كتابة في الّلغة العربیة.

خالیة من األخطاء اإلمالئیة أو اخطاء قواعد الّلغة.كتابة تلك الكلمات كتابة صحیحة-

الّلغة :مظاهر.4

تأخذ أي لغة مظاهر عدیدة ،فهي ال تقتصر على الرموز الصوتیة المنطوقة فحسب بل 

بحد ذاتها ربما هي أداة تتعدى ذلك لتشمل وسائل أخرى غیر منطوقة ،و مثل هذه الوسائل 

اآلخرین دون الحاجة إلى اللجوء الستخدام الكالم فعالة في التخاطب و التواصل مع 

المنطوق ،و فیما یلي عرض المظاهر المتعددة للغة:

المظهر العقلي:.1.4

و من خاللها یتم التعبیر عن ،متمثل بالكالم المنطوق و المكتوبو یشمل لغة الحدیث ال

التخیل و التذكر.الخبرات و المعارف و الحاجات و هو وسیلة من وسائل التفكیر و 

و بالرغم من أهمیة لغة الكتابة و تفردها بمیزتین هما :إمكانیة انتقالها من حین إلى آخر 

طویلة و أّنها ثابتة ال تتعرض للتعبیر اّلذي یحدث على الكالم المنطوق ،إال عبر مسافات 

األفراد ،بحیث لكونه  أكثر انتشارا في عملیات التواصل بین أّن الكالم المنطوق أكثر أهمیة 

یمكن للعامي إنتاجه و إدراكه .فالكالم یقوم على أساس استخدام الرموز الصوتیة 
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تكوین كلمات أو جمل و نقل المشاعر األفكارالمنطوقة اّلتي یتم بموجبهاصطالحیةاال

و الرغبات من المتكلم إلى السامع.

من خاللها یتم نقل األفكار و الخبرات أّما لغة الكتابة فهي إحدى أشكال التعبیر اللغوي اّلتي 

على نحو مرئي و لیس مسموعا و هذا ما یشیر إلى امكانیة التواصل من خالل الكالم على 

نحو أكبر بكثیر من التواصل من لغة الكتابة.

المظهر الغیر لفظي:.2.4

صوتیة و یشتمل على الوسائل اّلتي نستخدمها في التواصل مع آلخرین و استخدام الرموز ال

المنطوقة أو المكتوبة ،و تشمل اإلشارات و اإلیماءات و الحركات الجسدیة و التعبیریة 

1و الجمالیة ،و مثل هذه الوسائل ثقافیة تختلف من مجتمع آلخر.

وظائف اللغة:.5

و یقصد بها استخدام الفرد للغة للحصول على ما یرید .الوظیفة األدائیة : .1.5

و یقصد بها استخدام الفرد للغة إلصدار األوامر لآلخرینالتنظیمیة : الوظیفة .2.5

و توجیه سلوكیاتهم.

و یقصد بها استخدام اللغة من اجل تبادل المشاعر و األفكار الوظیفة التفاعلیة : .3.5

بین الفرد و اآلخرین.

،دار النشر و التوزیع و الطباعة،ط2003،1،ص229. 1-رافع النصیر الزغلول و عماد عبد الرحمان الزغلول ،علم النفس المعرفي
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د عن مشاعره ویقصد بها استخدام اللغة من أجل أن یعبر الفر الوظیفة الشخصیة: .4.5

و أفكاره و عن ذاته.

یقصد بها استخدام اللغة من أجل تمثیل المعلومات و األفكار الوظیفة التمثیلیة: .5.5

و توصیلها لآلخرین.

و یقصد بها استخدام اللغة للتعبیر عن إیدیولوجیات الجماعة الوظیفة الشعائریة : .6.5

و ممارسة طقوسها الدینیة.

و یقصد بها استخدام اللغة للتعبیر عن تخیالت و إبداعات الفرد.التخیلیة: الوظیفة.7.5

و یقصد بها استخدام اللغة من أجل االستفسار و الكشف عن الوظیفة االستطالعیة: .8.5

أسباب الظواهر.

تتكون الّلغة من العناصر التالیة:مكونات اللغة:.6

"Les phonèmes"یقصد بها نظام األصوات الكالمیة في الّلغة األصوات:.1.6

و أصغر وحدة تسمى
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"phonème " [ء] ،[أ] و هي عبارة عن وحدة صغیرة على تمییز نطق حرف ما عن حرف

آخر في لغة ما ،و كل حرف لدیه مخرج في جهاز النطق و لدیه وصفات تمیزه عن 

1الحروف األخرى مثل الجهر الهمس.

التركیب:.2.6

و هي نظام خاص ببناء شكل الكلمات في الّلغة في صیغ الجمل و هي مرتبة ترتیبا دقیقا

و یبدو اّن الجمل لها مركز خاص في الذاكرة ،فكلما و تحمل معنى لسامع إثر سماعها.

تحمل معنى كلما كان تذكرها بسهولة و العكس صحیح و بالتالي فإّن النسبة التركیبیة كانت 

2قوم بدور مهم في الذاكرة الخاصة باألداء الّلغوي. ت

النحو:-6-3

و لقد ثبتت أّنهیمثل قواعد الّلغة و طریقة بناء الجملة في كلمات بناءا على قواعد ثابتة،

كلما كانت المقاطع الّلغویة اّلتي یتم ترتیبها على شكل جمل تحكمها قواعد نحویة سلیمة 

العكس صحیحما كان تذكرها أسرع و كل

فإذا كان االّتصال مبنیا تكمن قیمة الّلغة في توصیل المعنى إلى اآلخرین،المعاني:.4.6

على فهم تلك المفردات و الجمل اّلتي تتكون.

أسامة محمد البطانیة و أخرون ،علم النفس الطفل غیر العیادي، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة،عمان،ط2007،1،ص23. -1

دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة،عمان،ط1، 2006،ص 402. علم النفس العام، 2-محمد عودة الریماوي،
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أشكال الّلغة:.7

رغم أّننا رأینا فیما سبق أّن الّلغة هي وسیلة التفاهم و التواصل و التعبیر عن العواطف 

العامة إّال أننا ال نستطیع أّن نقصر معنى كلمة لغة على اللفظیة وحدها ،بل من و األفكار 

الممكن اعتبار كل أسلوب أو وسیلة یعبر بها الفرد عن فكرة أو انفعال معین لغة أیضا

.و الموسیقى لغة و الحركة لغة ....الخفالصورة 

معاني معینة تعتبر لغة غیر لفظیة هكذا فالوسائل غیر اللفظیة و اّلتي یمكن أن تدل علىو 

لهذا فإّن العلماء یقسمون الّلغة لدى اإلنسان إلى شكلین تؤدي وظائف هامة في حیاة الفرد.

هما:

ة غیر المقطعیة:الّلغ.1.7

و هي تتكون من أصوات غیر مقطعیة أو من حركات او إیماءات مثل إیماءات الوجه أو 

ر ذلك من الّلغات مثل لغة العیون ،لغة األذن ، لغة تعبیرات الوجه أثناء الحدیث أو غی

.غة مشترك بین اإلنسان و الحیوانالحركة ،لغة الشم ،لغة االّتصال هذا الشكل من اللّ 

التقالید أي من خالل التنشئة االجتماعیة و حسب ثقافة جماعة و عاداتها المتفق علیها. 

أّن الطفل یلجأ إلى نوعین من الحركات او اإلشارات الخاصة بالرفض او "حیزل"و یرى 

عادة البكاء اإلعجاب أو الخاصة بالقبول و الرفض ،فاإلشارات الخاصة بالرفض یصاحبها 

و هذه الّلغة غیر و التهیج و الغضب ،أّما إشارة اإلعجاب فتصاحبها االبتسامة و السرور.
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الصغیر قبل عمر السنتین و لكنها تتناقص تدریجیا مع تقدم المقطعیة هامة جدا لدى الطفل 

في تعلم الّلغة المقطعیة.الطفل في العمر حتى یبدأ

الّلغة المقطعیة:.2.7

و هي عبارة عن كلمات او جمل أو عبارات ذات مدلول و معنى متعارف علیه من طرف 

.أفراد الجماعة و هي ثابتة نسبیا

المقطعیة شدیدة الثراء و القدرة على التعبیر و الفهم و حفظ الثراء و التكیف غة لوالواقع أّن الّ 

.و ما یمیز اإلنسان الراشد السويمع الظروف.

تمكنه من الّلغة المقطعیة بالدرجة األولى إلى جانب الّلغة غیر المقطعیة و هي ال تعتبر لغة 

1المعنى.بالمعنى العلمي الصحیح إّال إذا أثارت لدى اآلخرین نفس

مراحل تطور النمو الّلغوي:-8

هناك مراحل أساسیة للنمو الّلغوي للطفل و هذه المراحل یمر بها األطفال جمیعا لیصلوا إلى

وسوف یعرض الباحث هنا هذهمرحلة الكلمات و تكوین الجمل و الحوار مع اآلخرین.

المختلفة بصورة مختصرة لمعرفة ما هي المرحلة اّلتي توقف عندها الطفل األصمالمراحل

و ذلك من أجل مساعدته على تخطیها إلى المراحل األخرى.

1 - Josée Ber Nicot et Alain Berterbou f,L’aquisition du langage par
l’enfant ,éd.Masson.Paris.2009,p 49.
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و یقسم العلماء مراحل نمو الّلغة عند الطفل إلى مرحلتین أساسیتین:

المرحلة قبل اللغویة:.1.8

مرحلة الصراخ:.1.1.8

المیالد و اّلتي مباشرة بعد المیالد و اّلتي تحدث بسبب اندفاع الهواء بقّوة و تبدأ بصرخة 

لتالي فهي خطوة هامة عبر الفجوة إلى رئتي الطفل حیث یتم اهتزاز األوتار الصوتیة و با

في هذه المرحلة إلى إشباع رغباته (األكل ،الشرب ،و یساعده على الصراخ لحیاة الطفل

ذه المرحلة أهمیة كبرى ألّنه یفید في نمو اللغة لدى الطفلاإلخراج) .و للصراخ في ه

1یعتبره العلماء أّنه اللغة الغیر متطورة.

مرحلة المناغاة:.2.1.8

من تلقاء نفسه تكون شبه واضحة و تأخذتردداتو في هذه المرحلة یبدأ الطفل بإحداث 

فیجد الطفل في ذلكلنفسه،شكل لعب صوتي و تكون هذه األصوات من أجل إسعاد الطفل 

و في هذه المرحلة یكتشف الطفل فعالیة األصوات اّلتي یصدرها و ذلك فيلذة و متعة.

إطار ردود األفعال الصادرة من المحیطین و أّولهم األم. و جمیع األطفال یمرون بمرحلة 

تستمر هذه المرحلة قدوالمتخلفین عقلیا و غیرهم.المناغاة بما فیهم األطفال الصم البكم،

دار النشر و التوزیع و الطباعة، القاھرة، ط2، 2000،ص30. 1أنس أحمد قاسم ،سیكولوجیة اللغة،
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و ما یلفظه في هذه المرحلة یعدل و یتغیر و یتمایز و ذلك ، من أشهر إلى سنة أحیانا

حسب ما یتوفر للطفل من مدعمات من حوله.

مرحلة التقلید:.3.1.8

و في هذه المرحلة یقلد الطفل صیحات و أصوات اآلخرین اّلتي یسمعها و ذلك بهدف ان 

أو بهدف إشباع حاجة ما ،و عملیة التقلید موجودة لدى جمیع یتصل بهم او یصبح مثلهم

الّناس .و اعتبر العلماء هذه العملیة بمثابة واحدة من طرائف تعلیم الّلغة و عملیة تقلید 

و یتعلم الطفل أللفاظ اآلخرین یتوقف على عملیة المعززات اّلتي یتلقاها من المحیطین.

حة اّلتي یجب تقلیدها و األشیاء الخاطئة اّلتي ال الطفل في هذه المرحلة األشیاء الصحی

بین التقلید و ذكاء الطفل و قال أن للذكاء أثرا كبیرا ن بیاجیه )جو( فربط یجب تكرارها،

1في ظهور عملیة التقلید بصورة صحیحة. 

مرحلة اإلیماءات:.4.1.8

الطفل اإلشارات و اإلیماءات قبل أن یفهم الكلمات كما أّنه یستخدم تلك اإلیماءات یفهم

بالفعل قبل أن یستخدم الّلغة الحقیقیة بفترة.

المرحلة اللغویة:.2.8

1 - Piaget, La formation du symbole chez l’enfant, Neuchâtel, édition, Del chaux et
mistelle, 1970, p 67.
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) شهرا38العادیین و (شهرا ) عند األطفال 15أجمع العلماء أّن هذه المرحلة تبدأ عند سن (

7،و یؤكد بعض العلماء على اّن المرحلة اللغویة تبدأ عند سن عند األطفال المختلین عقلیا 

أّن في نهایة ( بیاجیه)و یذكرأشهر حیث تتماشى عملیتي الفهم و التعبیر مع بعضها.9-

المرحلة الحسیة الحركیة أي اّلتي تنتهي قبل سن السنتین تظهر الوظیفة الرمزیة لدى الطفل 

الّلغة تتمركز حول الذات )بیاجیه(المرحلة كما یقول في لغته .و تتمیز لغة الطفل في هذه

و یتصف بالتكرار و الحدیث مع النفس.

اللغة االجتماعیة و اّلتي تعتمد على التبادل الكالمي بین الطفل و شخص آخر مع محاولة 

إثبات الذات.

ثر و في مرحلة السنتین یبدأ الطفل بتركیب جملة بسیطة مكونة من كلمتین و تكون أك

الكلمات كیانیة حسیة ثم تندرج إلى األسماء المجردة ،و یبدأ الطفل في أواخر السنة الثانیة 

استخدام الضمائر الشخصیة ( أنا  و أنت) و لكن أحرف الجرو العطف تظهر متأخرة.

تأتي بعده كلمةو تظهر بعض الكلمات مبكرا مثل كلمة " ال " و تعني بالنسبة له أداة تنبیه،

" و تظهر متأخرة بعد كلمة " ال " و هي تكون إجابة عن سؤال و تتركز كلمة " نعم " " نعم

على عامل الفهم و التمییز.

و یبدأ الطفل عند عمر ثالث سنوات استخدام الضمیر الغائب (هو) أو (هي) و ذلك لإلشارة 

) و قد إلى أشخاص یعنیهم ،و أیضا في هذه المرحلة یستخدم الطفل ضمیر  المتكلم (أنا
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یحدث بعض الخلط بین أنا) و (أنت) عند بعض األطفال و لكن بالتدریب المستمر یزول 

هذا الخلط.

العوامل المؤثرة في النمو اللغوي:.9

إن التطور اللغوي عبر مراحل یرتبط بمجموعة من العوامل اّلتي تؤثر على األداء الّلغوي 

منها:

أجریت على اختبار بینیة أّن هناك عالقة عالیة أظهر نتائج الدراسات اّلتيالذكاء:.1.9

كما ان الطفل الغیر ذكي هو أبطأ في الكالم من الطفل بین التطور الّلغوي و نسبة الذكاء،

الذكي كما أّنه أقل على ربط الكلمات و الحدیث بجمل و تراكیب لغویة سلیمة لذلك اعتبر 

طفل أو عدمه.الباحثین أّن القدرة الّلغویة داللة على ذكاء ال

هناك اختالف في نتائج البحوث في هذا المجال و یمكن تحدید االزدواج اللغوي:.2.9

اّتجاهین هما:

أّن تعلیم الطفل للغة أجنبیة و تعویضه لها یؤخر تعلمه لغة األم :االّتجاه األّول.1.2.9

اللغة األم.أجنبیات یتقن لغة غیر ر هذا لدى األطفال اّلذین تعرضوا لخدمات ه،و یظ
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أن كل لغة تنمو و تتطور بمفرها و ال تتداخل بین لغتین معا االتجاه الثاني : .2.2.9

في هذا المجال بأن " تشوسكي "و ال یعیق نمو اللغة األجنبیة  نمو اللغة األم و یفترض 

1في هذه المرحلة هناك امكانیات متعددة الستثمارها في تطویر و اكتساب  أكثر من لغة .

تؤثر العوامل الجسمیة في النمو اللغوي مثل سالمة جهاز الكالم العوامل الجسمیة :.3.9

أو اضطرابه و تساعد كفاءة الحواس مثل الّسمع على النمو اللغوي السوي.

العالقة السویة تؤدي إلى نمو سوي و العالقة المضطربة تؤدي عالقة الطفل بأمه : .4.9

إلى نمو مضطرب.

أهمیة التعلم في نمو اللغة عند الطفل " میلر "و " دوالرد "یرى كل من التعلم : .5.9

،فالطفل یتعلم االستجابة ألصوات اآلخرین اّلذین یتحدثون إلیه و هم یربونه ،و إّن عملیة 

تعلم اللغة تقوم على المفاهیم  األساسیة لنظریة التعلم بصفة عامة مثل االرتباط و اإلثابة 

2د و التعمیم و الممارسة و الدافعیة.التفریو

و هي واضحة تبقى هذه الفروق واضحة في ظهور الكلمة األولى،و الفروق الفردیة: .6.9

فاإلناث یتفوقن على الذكور في كل جوانب اللغةالجنسین،بینفي المحصول اللغوي

.ة الكالم و عدد المفردات اللغویةكبدای

.132 - الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات ،القاھرة، 2008،ص 133 1-نایفة قطامي ،تطور اللغة و التفكیر لدي الطفل،
2-سامي محمد ملحم، علم النفس النمو، دار الفكر للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، ط2004،1، ص254.
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نجد ان اإلذاعة و التلفزیون و غیرهما دورثي  مكارثي "" فحسب وسائل اإلعالم : .7.9

1من وسائل اإلعالم یتیح إثارة و تتبعها لغویا أأكثر و أفضل یساعد في النمو اللغوي. 

إّن للبیئة المنزلیة اّلتي یعیش فیها الطفل أثر كبیر في قدرته على البیئة المنزلیة : .8.9

الخبرات و ممارسة التجارب و یشجعهم على الكالم اكتساب اللغة لّن في ذلك مجاال یكسبهم

ذلك منهذا إذا نشأ في بیئة توفر له مسببات دین من الخبرات و التجارب المكتسبة.یمستف

الصور و القصص و اللعب ،أّما إذا نشأ في غیاب هذه المسببات ینشأ فیها ضعیفا في 

قدراته اللغویة بشكل آخر عن الطفل اآلخر اّلذي توفرت له موجبات الخبرات و تجارب 

2التربیة. 

تؤثر هذه االضطرابات بشكل سلبي على االضطرابات االنفعالیة و االجتماعیة : .9.9

فل ،و بالعكس من ذلك فإّن جو الحب و العطف و الحنان یساعدان على النمو اللغوي للط

3النمو اللغوي السوي. 

اضطرابات اللغة :.10

دار المسیرة ،تقویمهاتدریسها،ا،همهاراتالمفاهیم اللغوي عند األطفال أسسه،حامد عبد السالم زهران و آخرون،-1
.239،ص 2007، 1للنشر ،عمان،ط

، 2002، 1، طعماندار الشروق للنشر و التوزیع،،اللغوي عند األطفالاالستعدادتنمیة ،عبد الفتاح أبو معال-2
.73ص
..                                                             254ص مرجع سابق،سامي محمد ملحم،- 3
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أي صعوبة في إنتاج و استقبال الوحدات اللغویة بغض النظر عن البیئة اّلتي قد تتراوح -

فیمداها من الغیاب الكلي للكالم إلى المبالي في إنتاج الجو و اللغة المفیدة و محتوى قلیلو 

و اجراف الجر و استشارات الجمع في مفردات قلیلة و تكوین لفظي محدد ،و حذف األدوات 

الظروف.

القدرة المحددة الستعمال الرموز اللغویة في التواصل.أوعدم القدرة -

أي تداخل في القدرة على التواصل بفعالیة في أي مجتمع وفقا لمعاییر ذلك المجتمع.-

تصنیف االضطرابات اللغویة :.1.10

تصنف االضطرابات اللغویة وفقا لمعاییر متعددة و قد قدمت الجمعیة األمریكیة للكالم 

نظام تصنیفي یستعمل على خمسة أنواع للغة هي الفونولوجي"ASHA"و اللغة و السمع 

لى اآللي ( ترتیب الكلمة و بناء الجمل) و ع( الصوتي المورفولوجي الصرفي ) و النحوي 

من ،و ي ( االستعمال االجتماعي للغة )تاللفظي ( معاني الكلمات و الجمل) و البراجما

الظروف األخرى في تصنیف االضطرابات اللغویة تلك اّلتي تعتمد على األسباب و الظروف 

:دراكات اللغویة ّصحیة المرتبطة بها ،كما تصنف اإلال

التفاعل العامة،القدرة العقلیة اللغة،تعمال قواعد اسالرموز،التفاعل، استعمال اإلدراك،-

االجتماعي المرتبط بالتواصل.

خصائص لغة الصم :.11
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إعاقة اللغة من أكثر النتائج المترتبة على اإلصابة بالصم و یختلف مدى تأثر القدرات تعتبر

اللغویة و ذلك اعتمادا على شدة الفقدان السمعي و العمر عند اإلصابة و اإلثارة السمعیة

و فیما یلي هذه الخصائص:

الفونولوجیة (الصوتیة) و الكالمیة:اتر القد.1.11

تظهر مشكالت عند الصمم و ضعیفي الّسمع في انتساب بدایات و نهایات الكلمات ،كما 

تظهر مشكالت في عدم سد الكلمات و في العموم فإّن الصمم یعانون في تأخر في اكتساب 

و یظهر التأخر في التطور حّتى سن السادسة المعاینةالقواعد الصرفیة كما هي لدى األفراد 

األطفال الصم تأخر في المهارات النحویة مقارنة مع أقرانهم السامعین.أو استخراجها یظهر 

سنة 18و 10كما اّن القواعد النحویة اّلتي یستطیع األفراد السامعین انتسابها ما بین عمر 

سنة. 18ال یستطیع الصم انتسابها مع بلوغ سن 

ي:تالمستوى الداللي و البرجما.2.11

) یة ( االجتماعیةتاألفراد الصم یستخدمون وظائف البرجماتشیر بعض األدلة إلى أن 

و الداللیة كما هي لدى أقرانهم الّسامعین أّما البعض اآلخر من الدراسات فیشیر إلى أّن 

ستقبالیة و اللغة المجردة الصم لدیهم تأخر في المهارات الداللیة و صعوبات في المفردات اإل

ا مثل ضعف البرامج التربویة في تحقیق هذه األهداف إلى و قد یعود ذلك إلى عوامل كثیر 

محدودیة الخبرات مقارنة مع أقرانهم السامعین و كذلك إلى اإلصابة باإلعاقة السمعیة بحد 
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فروق في المستوى الداللي فإن البعض یشیر إلى وجود تأخر في ذاتها ،و إضافة إلى وجود 

1المظاهر االجتماعیة للغة لدى بعض الصم. 

الخصائص اللغویة للطفل األصم :.3.11

هناك العدید من الخصائص اللغویة اّلتي تمیز األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة و من أهم هذه 

الخصائص نذكر:

الجانب اللغوي یتمثل في تردید أصوات ال معنى لها و لغة هذه الفئة ضئیلة أو منعدمة -

المفردات اللغویة لدیهم محدودة جدا.و إذا ما كان الصمم خلقي بأقرانه من العادیین.

كالمهم غالبا ما یكون بطیئا بدرجة كبیرة و یكون ذو صراخ و یخلطون بین الكثیر من -

القواعد اللغویة.

یجدون صعوبة في تحدید درجة ارتفاع الصوت ونغمته.-

2یجدون صعوبة في نطق تلك الكلمات اّلتي یزید عدد مقاطع كل منها عن اثنین. -

و زمالئه إلى وجود ثالث آثار سلبیة لإلعاقة السمعیة على النمو اللغوي " هولمان "أشار -

و هي :

عدم استجابة اآلخرین للطفل األصم حّتى و إذا كان یرید شیئا ما.-

.25ص ،2005، 1طاألردن،دار الفكر،،الكالم و اللغةاضطرابات،ت إبراهیم عبد اهللا فرج الزریقا-1
.138ص نفس المرجع السابق، طارق كمال،- 2
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الطفل األصم من خصائصه أّنه ال یسمع كالم اآلخرین كي یتعلم و یكرر. -

اني من عجز في مهارات االستقبال و التعبیر اللغوي األصم یع" رضا عبد الفتاح "و یشیر 

و بالتالي الكفالة اللغویة ،كما أّن نموه اللغوي متأخر عن أقرانه العادیین و یتصف بالقدرة 

1المنخفضة على القراءة و التحصیل. 

تأثیر الصم على اللغة :.12

یؤثر الصم في تكییف بعض مظاهر الصوت فیتخذ الكالم شكال خاصا و یكون متقطع 

النبرات ،متنافرا ،متغیرا تبعا لتأثیر الترددات و یكون الصوت دنيء اإلیقاع نافر المقاطع 

و تكون بعض الصوامت مشوهة تشویها خاصا و اللغة ذاتها تتأثر بذلك.

السنة الثانیة من العمر یكون الصمم غیر معروف إذ أجري تشخیص قبل هذا التاریخ قبل

یكشف صمم ثقیل.

و بعد هذا التاریخ یكون الصمم خفیف أو متوسطا لیس لألول أي تأثیر عمیق على اكتساب 

اللغة ،أّما الثاني فعلى العكس من ذلك فیتأثر بالرغم من ان الموهوبین یعوضون هذه اإلعاقة 

ضطرابات في اكتساب اللغة الشفهیةأّنها تسبب اقراءة شفهیة عفویة إّال ب

.181ص نفس المرجع السابق، صبحي سلیمان،- 1
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لیس األمر كذلك في حاالت الصم المتأخر أي اّلذي یصیب الطفل بعد اكتساب اللغة -

الشفهیة و المكتوبة و هكذا توفر القراءة تعویضا على العجز السمعي ینتج مراقبة اللغة 

الشفهیة.

إذا حصل الصمم قبل التدریب على القراءة إّن هذا التدریب یستلزم التمثیل و أخیرا-

و من ، فیصبح صعبا نظرا إلى النقص في سماع األصوات،الخطیةالصوتي و الصورة 

نتائج هذه المواجهة صعوبة تعلم اإلمالء و أخطاء إمالئیة متنوعة و صوامت.

من الكبار لتمكن من اإلعاقة السمعیة عدم سماع األصم النماذج الكالمیة اّلتي تصدر-

كانت درجة اإلعاقة السمعیة على الشخص المعوق وفقا لدرجة هذه اإلعاقة إذ كلما تؤثر

شدیدة انعكس ذلك على أداء الشخص اللغوي بشكل واضح ،و یقل أثر اإلعاقة على النمو 

اللغوي للشخص المعاق مع انخفاض درجة اإلعاقة. 

السلوكیة لألصم :األنماط .13

یجب اإلشارة إلى أّن هناك عّدة انماط سلوكیة تنتج عن اإلصابة بالصم و اّلتي عادة ما 

األصم نتیجة للنظرة الناقصة للمجتمع و اّلتي تختلف من بیئة ألخرى ،ألن یتخذها الطفل 

و الشفقة و في المفاهیم السائدة و األحكام الثقافیة و السمعیة و االجتماعیة المتمیزة بالسلبیة 

سواء بشكل سلبي على هذه الفئة و فیما یلي بعض األحیان تهیش و إقصاء هذه الفئة 

عرض لهذه األنماط السلوكیة:
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و هو األصم اّلي قد تدفعه الشفقة على نفسه إلى كره من حولهالنمط العدواني : .1.13

له هو ،و یتسم سلوكه مع و الحقد علیهم ألنهم یستطیعون أن یفعلوا ما ال یستطیع أن یفعأ

اآلخرین بالعنف ،الكره ،و الّتحدي اّلذي غالبا ما یصاحبه الرغبة في تحطیم المجتمع 

1و القضاء علیه.

و هو األصم اّلذي یفضل االبتعاد عن الناس و العیش على النمط االنطوائي : .2.13

كل من حوله.هامش الحیاة هروبا من الواقع إضافة إلى نقمه على المجتمع و

و هو عكس النمط االنطوائي إذ یرفض عامته النمط الناقم على المجتمع : .3.12

ویتجاهلها ،فیتحدى كل الصعوبات اّلتي سببتها إصابته فینمي إرادته في الحیاة و یسعى 

دوما إلى النجاح و هذا ما یصل إلیه في أغلب األحیان إذ تسمح له إرادته القوّیة من بلوغ 

2التخلص من عناء العجز و الیأس.الهدف و

إذ للواقع.إذ اّنه یتقبل حالته بكل هدوء و الالمباالة واستسالم النمط المتقبل لحالته:.4.13

عاقته ( الصم ) لجلب شفقة اآلخرین ینتهز فرصة كونه معاقا تبین ضعفه عند استخدامه إل

یستخدمها كمبرر لكل أفعاله.

.130ص مرجع سبق ذكره ،أحمد محمد الزغبي،-1
.76ص سابق،مرجعماجدة السید عبید،- 2
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خالصة الفصل:

هذا تعتبر اللغة أداة لتواصل و تبادل األفكار بین الجماعة ، حیث وضحنا من خالل 

لیبین أنها وسیلة الفصل ،خصائص اللغة ومراحل تطور وكذلك وظائف اللغة و هذا كله 

التفاهم و بدون اللغة لما وصلنا إلى ما نحن علیه من تقدم و تفتح على مختلف الحضارات

و العلوم .
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:لمحة حول ظهور فكرة االدماج.1

في الدول النامیة أو في الدول لقد زادت مشاكل ذوي االعاقات في أغلب المجتمعات سواءا
المتطورة، ویعود السبب الى تزاید ملحوظ لعدد  المعوقین من جهة ، و قصور المجهودات من طرف 

الجهات المعینة في حل المشكالت من جهة اخرى.

فلهذا أصبح النظر إلیهم عبر عملیة ادماج المعاقین فكرة یجب الوصول إلیها. فیعد مطلب حیوي
ئیا بهذه الفئة.التكفل إجرا

ففي السابق كان النظر إلى المعاقین نظرة إحتقار أو عبئ فقد كان الفرق واضح جدا بینهم و بین 
ولیاء إرسال هؤالء ألالعادیین فهم لم یملكوا الحق مزوالت المدرسة العادیة مما دفع الكثیر من ا

لتعلیمهم الى مدارس رغم ضرورة تعلمه فإن حسن تكیفه و توافقه مع المجتمع یعتبر أمرا طفالألا
ضروریا، فلهذا كان جل اهتمامتهم یقوم على تنشئة الطفل إجتماعیا و إدماجه في الجماعة عن طریق 

یة التعامل معهم بخلق عالقة مع زمالئه العادیین. فنظرت رحال التربیة في هذا االتجاه لخلق شخص
مان خاصة اذا كان یعود كل یوم آلعادیا یشعر بالراحة و ااالطفال المعاقین بحیث یعتبر نفسه انسانا

1خیر یخلق فیه مشاعر و أحاسیس.أللمعاینة ابویه و اخوته و ذلك حین عودته من المدرسة فهذا ا

اضح فیما فمن المسلمات للكل حق في الحصول على التربیة سواءا كان سویا أو معاق ، و هذا و 
طفالألنصت علیه المادة الثانیة من إتفاقیة حقوق الطفل الصادرة من الیونیسیف " عدم التفریق بین ا

عاقة ، أو أليإلعلى أساس العرق، اللون ، الجنس ، اللغة ، الدیانة ، الراي و األصل ، العجز و ا

.465، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة،1أحمد الشریاني زكریا وسید أحمد عبد الحمید، "علم النفس الطفولة" ط1-
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العلم دون استثناء ،لدیهم الحق في الحیاة الطبیعیةسبب أو موقف آخر ألن جمیع  أطفال
.1والنمو السلیم، في التربیة و التعلیم و في العالج و الحصول على لقب و جنسیة"

ض غرالنا االدماج في دیننا االسالمي فالكل سواسیة كأسنان المشط. و لهذا كانت أویتضح
التربیة وأهدافها نفسها بین السوي و المعاق إال أن هناك اختالف في بعض الوسائل التربویة 

عاقة و كذلك دافعیة الطفل و رغبته.إلو ذلك حسب درجة  و نوع و شدة االمساعدة 

فمن الضروري التعایش االیجابي مع المعاقین ، فإن التعایش یبنى على تعمیم عملیة إدماج المعاقین 
ختلف بنیات المجتمع سواءا التربویة ، التعلیمیة و المهنیة.في م

اض التربیة عر لنا االدماج في دیننا االسالمي فالكل سواسیة كأسنان المشط. و لهذا كانت أویتضح
وأهدافها نفسها بین السوي و المعاق إال أن هناك اختالف في بعض الوسائل التربویة المساعدة و 

عاقة و كذلك دافعیة الطفل و رغبته.إلشدة اذلك حسب درجة  و نوع و 

فمن الضروري التعایش االیجابي مع المعاقین ، فإن التعایش یبنى على تعمیم عملیة إدماج المعاقین 
في مختلف بنیات المجتمع سواءا التربویة ، التعلیمیة و المهنیة.

التطور التربوي في رعایة المعاقین سمعیا : .1
ت القدیمة  :ي المجتمعاف1.2

عاقات ، فقدإلكان االغریق و الرومان ینادون الى التخلص من المعاقین سمعیا أو غیرهم من ذوي ا

كانوا عالة المجتمع ، هذا ما أكده أرسطو بأن المصابین بالصم غیر قادرین على التعلم و ذلك لعدم 
ر لعائالت التي رزقت قدرتهم على الكالم و فهم ما یدور حولهم. فكانت نظرتهم نظرت خي و عا

1- Unice UNICE''DROIT FANDAMENTAUX DES ENFANTSET DES FEMMES,1999.p8
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بطفل معاق ، و لكن تغیرت النظرة الى االفضل في الشرق االوسط مقارنة بالمجتمعات 
االوروبیةبحیث تقبلوا فكرة لالعاقة و انها بإرادة اهللا .

1بناء البوذا فأوحیث تقدیم العون لهم و مساعدتهم.ألاما في الصین و الهند ینسب المعاقین سمعیا 

النهضة : مطلع عصر 2.2
1540بدات تتالشى المعاملة السیئة للمعاق سمعیا، ففي مطلع عصر النهضة حیث یذكر في عام 

قام طبیب ایطالي " بینز و كاستردا" ببعض الجهود لتعلیم المعاقین سمعیا الكتابة و النطق 
في تعلیم المعاقین واالشارات و كما قامت محاوالت "بیدرو یونس لیون" االسباني بخلق أثر فعال

2سمعیا الطریقة الشفهیة، و حتى أكثرهم أتقنوا الكالم .

عاقات السمعیة.إلسس التربویة في تعلیم ذوي األفقد كانت لهذه الجهود أثر و فاعلیة حیث وضع ا

:مفهوم االدماج المدرسي.3
بصفة عامة :

خلق التفاعل بین فئة و اخرى أي إعطاء فئة الصم فرصة في التفاعل االجتماعي .-
یعتبر االدماج أحد الطرق المثلى الذي یعطي المعاق أفضل الخدمات التربویة التي یحتاجها .-

االدماج أو الدمج لغة :1.3
بالتالي فهو یرمي للخضوع یعني التوحید و التكامل أو االجتماع في عالقة ذات معنى أو وحدة و-

للقوانین و القواعد و القیم العامة داخل المجتمع.
اصطالحا :.2.3

، دار المریخ. الریاض،مصر،1981.ص80 تربیة المعوقین في الوطن العربي 1-بركات أحمد (لطفي)،

.92- 91،ص 1981المرجع السابق، - 2
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یعني تعلیم المعاقین في المدارس العادیة مع أقرانهم العادیین و إعدادهم للعمل في المجتمع مع -
العادیین.
تعریف آخر : .3.3

تماء و لكن دون نسیان نإلو تحسیسهم باهو إعطاء فرصة للمعاق سمعیا في تعلم مع العادیین -
.احتیاجاتهم

هو استقبال المعاق حسیا و التكفل به في نفس الهیاكل الموجهة لالستقبال االطفال السالمین ، -
. فتعلیم1وذلك في تربیة كل من الحضانة، الروضة ، المدارس االساسیة، الثانویة مراكز التكوین

أهمیة بالغة في حیاته.وتربیة الطفل المعاق ذو
دماج المدرسي إجرائي : إلتعریف ا.4.3

طفال المعاقین سمعیا خاصة المعاقین عامة في المدارسألتتمحور فكرة االدماج في تربیة و تعلیم ا-

العادیة دون عزلهم أو تهمیشهم و ذلك بتزودیهم بوسائل و خدمات التربیة الخاصة، مما سمح لهم 
العادیین و تشجیهم على المشاركة الفعالة في التعلیم و في الحیاة المدرسیة و بمواصلة الدراسة مع 

1االجتماعیة.

دماج :تعریف العلوم االجتماعیة لإل. 4

الدكتور أحمد زكي بدوي یقول :
أحوالضعیف أو شدید حسب ارتباطهو ارتباط االفراد بالجماعة و اندماجهم فیها وقد یكون هذا "

المختلفة ."  

". اعاقة سمعیة مطبوعات المدمجةبأقساماالدارة المركزیة للنشاط االجتماعي  "دلیل منهجي خاص ،التشغیل والتضامن الوطنيوزارة
.2002غیر منشورة 
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هو التكامل االجتماعي و التعلیمي لالطفال المعاقین و غیر المعاقین في المدارس العادیة لجزء معین "
من الوقت في الیوم الدراسي على االقل وهذا یتطلب شرطین هما : 

: وجود الطالب في الصف في الصف العادي لجزء من الیوم. شرط االول-

متكامل.: االختالط االجتماعي الالشرط الثاني-

تعریف سعید حسني العزة : 
أن االدماج برنامج یسعى الى وضع الطفل العادي مع العادیین لبعض الوقت و في بعض المواد -

الدراسیة التي یستطیع ان یجاریها او یستفید منها وفقا لطبیعة االعاقة مستواها و أیضا شدتها، مع 
اعده على التعلم بهدف ان یشعر الطفل بأنه تكییف غرفة الصف بحیث یحتوي على عناصر التي تس

.1طفل ال یختلف عن العادیین
هوم االدماج في التربیة الخاصة :أما مف.4

یدل على التفاعل بین االطفال العادیین و المعاقین في نفس المواقف التربویة و علیه یتم -
تقنیات خاصة باستخدامدمج المعاقین في المدارس العادیة و مساعدتهم على التعلم و ذلك 

.ء أي بین الطفل المعاق و السلیم جزاألبذلك التناسق بین ا
االدماج المدرسي للطفل المعاق سمعیا : .5

دماج االجتماعي ، فإن أول خطوة أو إلساسي هو األإذا كان تكفل بالطفل المعاق سمعیا هدفه ا
مرحلة لهذا الدمج هو االدماج في المدرسة ، حیث تعد المدرسة ثاني بیت للطفل، و في الوقت مجتمعه 

تصاالت.إلالذي یبنى فیه شخصیة المستقبلیة فهنا یتعرف الى جمبع أنواع المواقف و ا
ماج :إلمبررات عملیة ا.1.5

: دماج المدرسي للمعاق سمعیا نتیجة لعدة مبررات منها إلظهرت فكرة ا-

المدخل إلى التربیة الخاصة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة. . (العزة حسني سعید)" 1
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التغییر الواضح في االتجاهات االجتماعیة و التربویة نحو مفهوم االعاقة و كفالة الطفل المعاق من *
النظر إلیه من منظور العجز الى منظور القوة. 

صدور قوانین على مستوى الدولي تنص فیه على حق الطفل المعاق في تلقي الرعایة الصحیة *

لعادیین. التربویة االجتماعیة ، كأقرانه او 

تطور العلمي التكنولوجي و توفر الوسائل التربویة و التعلیمیة التي تتوافق مع متطلبات و حاجیات *
الطفل المعاق و كذلك توفر مختصین في عملیة الدمج.

دماج المدرسي للطفل المعاق سمعیا :إلأهداف ا.6
اللجنة التربویة یهاالتي أشرفت علالحاجات السمعیة و تتضح أهداف الدمج المدرسي لألطفال ذوي -

هداف كالتالي :ألاكانت الوزاریة. فقد

طفال ألستفادة من التربیة و التعلیم التي یتمتع بها اإلوضع حد لعزلة الطفل و إعطائه فرصة ا*
.تقبل الفروقالعادیین وفق شروط تحضیرهم للعیش سویا ، عن طریق التعلیم و 

تصال و تعلم اللغة ، بوضعه في وسط سلیم سمعیا حیث إلسة احث الطفل المعاق سمعیا عن ممار *
یتوفر الحوار و تبادل الكالم.

التكفل بالطفل المعاق سمعیا في سن مبكرة من خالل برامج ال تختلف عن برامج الطفل السلیم *
سمعیا. 

صم لالدماج في الحیاة المهنیة.ألإعداد الطفل ا*
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السماح للطفل األصم بالنمو في وسط یتعلم فیه القواعد االجتماعیة و خاصة تلك المتعلقة بسلوكاته *
1و طریقة إتصاله

الوصول الى التوافق النفسي و االجتماعي ، وذلك بتوفر الخبرات التعلیمیة التي تتماشى مع إعاقة *
تي تتماشى مع إعاقته و ذلك لتقبل ذاته و جتماعیة التإلصم و حاجاته للتوافق مع البیئة و الخبرات األا

2إعاقته السمعیة و تحقیق أكبر قدر من التوافق مع نفسه 

ستراتجیة لإلدماج المدرسي للطفل المعاق سمعیا من خالل إلهداف األكما تشیر زهور بن عیسي الى ا
النقاط التالیة :

تحضیر المعاق سمعیا على التواصل اللغوي و تطویر لغته.*

جتماعیة و السلوكیة.إلدماجه إجتماعیا، و تحضیر نموه في وسط یتعلم فیه القواعد اإلر تحضی*

تحسیس المجتمع بحاجاتهم.*

3ختالف و احترامه من طرف السالمینإلالتعرف و التأقلم مع ا*

مستویات اإلدماج المدرسي:.7

و الغایات على عدة مستویات:هدافألفمن هنا یمكن القول أن الدمج المدرسي یحقق عددا من ا

جتماعي : إلالمستوى النفسي و ا.1.7

،االدارة المركزیة للنشاط االجتماعي  "دلیل منهجي خاص باألقسام المدمجة". اعاقة 1 التشغیل و التضامن الوطني -وزارة
.2002سمعیة مطبوعات غیر منشورة 

.113،ص2001سلیمان،عبد الرحمن سید- 2

3 BENAISSA Zehour.1997-1998.p156.
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جتماعي في الكبر أو سن المراهقة و الرشد حیث إلدماج اإلدماج بالمدرسة في الصغر إلى اإلیوصل ا
یتم من خالله على تقبله في المجتمع، و على تكییفهم مع السالمین، و ذلك بتغییر الفكرة السلبیة حول 

خر فینمو الطفل مستقال بذاته ألختالف اإلدماج تخلق تقبل إلین، و بالتالي ثقافة اعاقة و المعاقإلا
و معتمدا علیها. 

المستوى االتصالي :.2.7

خرین و معرفته كیفیة توظیف حواسه آلعاقته، و تعامله مع اإلیساعد الدمج على تحدي المعاق سمعیا 
خرین .خرى و تعلمه للغة المنطوقة لتحقیق التواصل مع االألا

المستوى الدراسي :.3.7

المعرفیة و التواصلیة براز تطور قدرات الطفل المعاق سمعیا،إلیعطي الدمج حافز للمعاق و ذك 
جتماعیة.إلو ا

المستوى المادي :.4.7

تحق العبء المادي الذي تتحمله الدولة من خالل إنشاء مراكز و مدارس خاصة.

المستوى العائلي : .5.7
إزالة الثقل و التخفیف من الصراعات النفسیة التي یعیشها األولیاء، و ذلك بفتح آمال أمام إبنهم المعوق 

طفال.ألسمعیا بأن یعیش في وسط عادي كغیره من ا

دماج المدرسي للطفل المعاق سمعیا : إلمبادئ ا.8

تتوقف حدوده عند التهجئة و تعلم دماجإلدماج مع بدایة الستینات فقد كان الإللقد تغیرت النظرة-
القراءة و الكتابة بل و تعدت ذلك من خالل بالنظر الى المعاق سمعیا و كأنه عاجز في وسط العادیین 
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جتماعیة و المدرسیة إلدماج لیعرف من خالله عملیة مشاركة ذلك المعاق في الحیاة اإلو قد أدى ا
ختالف و من هذا المنطلق إلاتعامل معها و تقبلهم عاقة و كیفیة الإلفراد العادیین ماهیة األبتعریف ا

:1في ثالث نقاط LABREGERدماج تسیر إلیها : بریجیر إلخلقت مبادئ جدیدة لمفهوم ا
تكافؤ فرص الدخول : *

: المدرسة ، المستشفى، المراكز الصحیة ....سوآءاجتماعیة إلوذلك في أماكن الحیاة ا

ع نحو الحیاة العادیة : لالتط*

دماج ال یعني أن المعاق سیصبح إنسان سویا، بل یغیر مفهومه وتطبیقة، حیث سیعیش المعاق في إلفا
.عتبار إحتیاجاته الخاصةإلذ بعین اخألإطار و ظروف عادیة مع ا

دماج : إلا*

یؤدي هذا المبدأ الى كل المیادین :

:دماج البدنيإلا-

الجماعة ) دماج الوظیفي (مشاركة كلیة و فعلیة في إلا-

جتماعیة بین المعاق و الجماعة من إلاالدماج االجتماعي ( و الذي یعمل على تقلیص المسافة ا-
ء .نتماإلات لدى المعاق و تحسیسه باخالل تقدیر الذ

متطلبات نجاح عملیة االدماج :. 9

التكامل .-

1 - AIME LABERGER, "L'accueil des jeunes handicapés à l'école", Handicaps et
inadaptation" Les cahiers Du.C.N.E.R.H.I. N○32. 1985.P473
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التخطیط التربوي.-

تحدید مسؤولیة العاملین.-

هو االدماج االجتماعي و التعلیمي مع العادیین حیث یكون دمجا كامال لیس جزء من التكامل :.1.9
الوقت وهناك جماعة من المختصین إختبار مصطلح التكامل و تدربیهم و رعایتهم مع أفرادهم العادیین 

أنواع لتكامل : 4و یمیز أصحاب هذا الرأي بین 

حیث یشیر الى وضع المعاق في فضول خاصة ملحقة بالمدارس العادیة.التكامل المكاني :.2.9

یعني اشتراك المعاقین مع التالمیذ العادیین في استخدام المواد المناسبة .التكامل الوظیفي :.3.9

نشطة غیر ألیشیر الى اشتراك المعاقین مع التالمیذ العادیین في االتكامل االجتماعي :.4.9
االكادیمیة .

أي تاحة فرصة للمعاقین للحیاة في المجتمع بعد تخرجهم من المدارس أو التكامل المجتمعي :.5.9
عتماد على أنفسهم.إلمراكز التأهیل، بحیث یضمن لهم حق العمل و ا

هو تعدیل النمهج بدقة حیث یالئم الطفل االصم و الطفل العادي في نفس الوقتالتخطیط التربوي :
یق أقصى فائدة في الصف الدراسي و هذا من خالل تفاعل الصم و العادیین معا ستفادة منه و تحقإلو ا

و تقبلهم

صم : ألدماج المدرسي للطفل اإلأنواع ا.10
دماج الكلي.إلدماج الجزئي و اإلصم في الوسط المدرسي وفق نمطین : األیتم إدماج الطفل ا
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المعاقین سمعیا في بعض نشاطات السالمین سمعیا طفالألیتمثل في إدماج ادماج الجزئي :إلا.1.10
1والتي ال تحتاج الى مستوى لغوي ثري عند المشاركة و تكون سواءا في الریاضة، االشغال الیدویة 

سویاء حیث تبقى مهمة الدعم البیداغوجي ألصم في قسم األإندماج الكلي للطفل اي:دماج الكلإلا.2.10
2رطفوني خارج حصص الدراسة ألو ا

دماج المدرسي :إلشروط ا.11

نه ألدماج المدرسي قواعد و شروط علمیة و تربویة البد أن تتوفر قبل و أثناء و بعد تطبیقه، إلا-
أصبح قضیة تربویة ملحة في مجال التربیة الخاصة وهو یتطلب مجموعة من الشروط المادیة و البشریة 

المدرسي الفعلي داخل الهیئات المستقبلیة لألطفال دماجإلالتي توصل الى تحقیق غایات مرحلة ا
المعاقین سمعیا بدایة من الروضة و المدرسةو صوال الى المجتمع.

ومن هنا فالبد من توفر مجموعة من الشروط التي أجمع الدارسون و الباحثین في هذا المیدان على 
ضرورة توفرها و لقد صنفت كالتالي :

الشروط المادیة :.1.11
(SUVAG)تشمل مجموعة التجهیزات السمعیة الفردیة (المعینات السمعیة) و الجماعیة أجهزة 

الخاصة بتكبیر الصوت، وكل ما تتطلبه العملیة التربویة من وسائل ایضاحیة و تعلیمیة مكیفة حسب
بین سمعیا بكل بإضافة الى تهیئة القسم الذي یستقبل التالمیذ العاجز ة عاقة السمعیإلحاجیات الطفل ذا ا

الوسائل التي شأنها أن تسهل سیر الدروس.

دلیل منهجي خاص باألقسام المدمجة اعاقة ياالجتماعي المدریة المركزیة للنشاط االجتماعوزارة الشغل و التضامن-
.8.ص2002السمعیة مطبوعات غیر منشورة  1

.8.ص2002نفس المرجع السابق .- 2
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الشروط البشریة : .2.11

شراف على مجموعة التالمیذ الصم المدمجین من طرف الغرفة البیداغوجیة المتعددة إلتتعلق ضرورة ا
(معلم التعلیم المخصص، مختص أرطفوني، مختص تربوي، مختص نفساني عیادي، اختصاصات

مع الفریق التربوي الخاص بالمدرسة بانتظامو الحنجرة) التي تعمل دوریا و نفألذن و األطبیب ا
خصائیین لمراقبة سیر الدروس ألالمستقبلیة معا یكفل المتابعة التعلمیة بعملیة إنجاحها من خالل تدخل ا

1و حصص الدعم و تعمیم النتائج على عدة مستویات (دراسیة ، سلوكیة ، نفسیة).

ة بالطفل المعاق سمعیا : شروط الخاص.3.11
التشخیص المبكر : 1.3.11

و الذي یتم من المفروض في سن مبكرة بهدف تسهیل عملیة التربیة المبكرة و له أهمیة بالغة فیما 
الكفالة زمة للشروع فيالیخص معرفة نوع و درجة الفقدان السمعي و تهیئة الظروف و أخذ التدابیر ا

تحدید مسؤولیة العاملین : ..2.3.11

من خالل تحدید مسؤؤلیة معلم الصمم و مسؤولیة معلم الفصل العادي لیمنع حدوث االرتباك و الفوضى 
2لتنسیق بینهم لخدمة الطفل المعاقو االزدواجیة و یتم ا

التربیة المبكرة و التحضیر قبل المدرسي :3.3.11

تبدأ مرحلة التربیة المبكرة في مرحلة التشخیص المبكر الى غایة ثالث سنوات ثم تلیها مرحلة التحضیر 
قبل المدرسي من (  ثالث سنوات الى خمسة سنوات ) و التي عادة ما تكون على مستوى دور الحضانة 

سن ما قبل عاقة السمعیة في إلطفال و خالل هاتین المرحلتین یتم تحضیر الطفل ذو األو ریاض ا

1 - AIME LABERGER, "L'acceuil des jeunes handicapés à
2AIME LABERGER, "L'accueil des jeunes handicapés à l'école", Handicaps et
inadaptation" Les cahiers Du.C.N.E.R.H.I. N○32. 1985.P473
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طفال العادیین. ألالدراسة لإلدماج بالمدارس العادیة حیث یسمح له بالمشاركة في النشاطات المقترحة 
وكذلك بتدریب كل البقایا السمعیة و تفعیل إمكانیاته و قدراته التواصلیة.

كلما عاقة السمعیةإلهو عامل مهم ولكن لیس أساسیا، اي كلما قلت درجة ادرجة الفقدان السمعي : -
كانت هناك إمكانیة أكثر لإلندماج.

من الضروري ان یكون للطفل العاجز سمعیا مستوى دراسیا له بمزاولة دراسة المستوى المدرسي :-
كتساب مختلف المعارف إلعادیة، فالتحضیر قبل المدرسي على مستوى الروضة یهدف الى بیئة الطفل 

و المهارات.

اكتساب الطفل المعاق سمعیا اللغة الوظیفیة التي تسمح له هذا الشرط ضرورة یعنياللغة : -
بالمشاركة الفعالة و الحقیقیة في مختلف النشاطات.

حسن ان ألیتم االدماج في سن تتوفر فیه الشروط السابقة الذكر لكن من ا:دماج المدرسي إلسن ا-
ولى.ألدماج في سن مبكرة أي في سن الروضة أو سن السنة اإلیكون هذا ا

صم الرغبة في النجاح و ان یقبل كل ألالبد أن یكون الطفل احافز و دافعیة الطفل المعاق سمعیا : -
المجهودات االزمة لإلندماج مع مراعاة ان یكون الطفل المعاق سمعیا في وضعیة نفسیة تطالب منه ان 

یتحكم في الفرق الموجود بینه و بین الطفل السوي.

اء :ولیألالشروط المتعلقة با.4.11

عاقة السمعیة إلتعتبر الرعایة االسریة أحد الشروط التي تساهم بشكل كبیر في كفالة الطفل المصاب با
ولیاء ألالدراسیة و االجتماعیة. و قد ال تكون مشاركة او ذلك بمساعدته على تجاوز الصعوبات النفسیة،

جیهات و نصائح تساعدهم رشاد الوالدي بتو إلفعالة إال إذا وجهت من طرف الفریق التربوي نحو ا
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دماج یتوقف على مدى إلو تقیدهم في المتابعة الفعلیة لكفالة طفلهم العاجز سمعیا. فدور االسرة في ا
وعي الوالدین و إدراكهما لصعوبات و مشكالت الطفل المعاق سمعیا.

شروط متعلقة بالهیئة المستقبلة : .5.11

طفال المعاقین سمعیا و مع ذلك توجد إدارة ألستقبال اإللیست كل المدارس العادیة مناسبة و مهیأة 
هتمام بعملیة إلمزدوجة الجانبین (قطاع التضامن الوطني و قطاع التربیة الوطنیة) في المشاركة و ا

عیة و تحسین دماج المدرسي لفئة المعاقین سمعیا الذین سیستقبلون في أحسن ظروف إذا ما تمت تو إلا
طار التربوي العادي بأهمیة تكافئ الفرص المعاقین و السالمین. إلالعاملین في ا

ولهذه المرحلة من االدماج ینبغي أن یكون مدیر المؤسسة المستقبلیة عضوا فعاال في عملیة االدماج 
طفل حتى یساعد على تحسیس أعضاء الفریق التربوي العامل بالمؤسسة و تحضیرهم لالستقبال ال

المعاق.

دماج : إلالشروط الواجب تطبیقها لدى طاقم ا.6.11
طوار الدراسیة.ألیجب توفر معلمین و متخصصین في كل المواد و في جمیع ا-
إعطاء المعاقین فرصة في إستكمال دراستهم من مناهج التعلیم العادي التي یجب ان توفر كل -

حاجاته.
النفسي لمواصلة دراستهم.جتماعي وإلزرع فیه الثقة و التوافق ا-
نقطاع عن الدراسة و ذلك بسبب الرسوب.إلیقضي على الرسوب المدرسي و ا-

استثمار قدراتهم لیكونوا فئة منتجة في المستقبل.-

طفال الصم.ألمتابعة المعلمون و معرفة طریقة التي یتعامل بها مع ا-

مله مع هذه الفئة.وجوب تلقى المعلون تربصا خاصا وذلك لمعرفة كیفیة تعا-
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االدماج المدرسي في الجزائر :.12

طفال ذوي الصمم في ایطار المؤسسات الخاصة (مدارس صغار أللقد كانت بدایة برامج التكفل با
این فتحت أول مدرسة خاصة 1886ستعمار الفرنسي في الجزائر فیعود الى سنة إلالصمم) منذ وجود ا

اصمة وحسب ماجاء في مقال السیدة د.زین عیسى فلقد بقیت هذه بتعلیم المعاقین سمعیا بالجزائر الع
، أین نشات مجموعة من المدارس و المراكز 1976المدرسة الوحیدة على المستوى الوطني الى غایة 

دماج بثالث مراحل یمكن تلخیصها كمایلي :إلالمختصة في باقي الوطن. و لقد مر ا

لقد كانت كفالة الطفل 19761الكفالة داخل المراكز المختص الى غایة :ولى ألالمرحلة ا.1.12
صم طفال معاقاألالمعاق سمعیا آنذاك ینظر الیها من المنظور الفلسفي وهذا یعني اعتبار الطفل ا

وتلقینه تعلیما عاما ثم تحضیره للحیاة العملیة التي عادة ما اقتصرت على تعلیم حرف و مهن بسیطة.

:1976-1980من لمرحلة الثانیة : ا.2.12

قانون التعریب و برامج تعدیل . ظهور1التعریب و إدخال الطریقة اللفظیة النغمیة (اللفظ النغمي)
المنظومة التربویة بالجزائر، اعتمدت اللغة العربیة الفصحى و الطریقة اللفظیة النغمیة و محاولة موازاة 
البرنامج التربوي في المدارس المختصة مع تلك الموجودة في المدارس العادیة، وكان هذا محاولة 

كانت ضعیفة مما استدعى الباحثین نحو البحث عن طرق لإلدماج االجتماعي لفئة الصم. ولكن النتائج
.دماج في أرض الواقعإلیثة لتجسید احد

عاقین سمعیا في الوسط العادي بعدطفال المألالتخطیط لسیاسة إدماج االمرحلة الثالثة :.3.12
العاجزین سمعیا ضمن مؤسسات تربویة طفالأللقد اعتمدت هذه المرحلة فكرة تربیة و تعلیم ا1980

جتماعي مستقبال. إلعادیة و ذلك بهدف تحضیر لإلدماج ا

1 -Benaissa.Loc. cité .1997/1998. P152.
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ولى دور الحضانة لبعض الشركات الوطنیة الكبرى، فقد استفادت مجموعتان من ألشملت المرحلة ا
جربة لم قسام المدمجة و عدد التالمیذ المصابین بصمم المدمجین اال ان التألثمانیة أطفال و تزاید عدد ا

تتمم اال في العاصمة.

و في بدایة التسعینات و تطبیقا لها ورد في القرار الوزاري المشترك بین وزارة العمل و الحمایة 
طار القانوني التنظیمي لفتح إلو الذي وضع ا10/12/1998جتماعیة و التكوین المهني المؤرخ في إلا

ضعیفي الحواس ( الصمم و المكفوفین) في مؤسسات تابعة لقطاع طفالألأقسام مدمجة الخاصة با
التربیة الوطنیة، و لبد انتشرت فكرة الدمج المدرسي و بادرت مصالح النشاط االجتماعي المؤسسات 

المختصة لهذه الوالیات بالشراكة مع قطاع التربیة الوطنیة.
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:تمهید

لقد ركزنا في اشكالیة لحثنا أن االطفال الصم الحاملین للزرع القوقعي یخضعون إلدماج 

عادي ضمن مدارس عادیة ویطبق علیهم برنامج تعلیمي عادى كالذي یدرسونه العادیین 

فمن هنا جاء استخدام البرنامج التعلیمي كالذي یدرسونه العادیین فمن هنا جاءت استخدام 

لخاص بالفئة العادیة ووضع أساس لنظرهم یالئم البرنامج فكان وسیلة البرنامج التعلیمي ا

العمل في بحثنا هذا حیث أردنا تطبیق تمارین المتوفر في الكتاب التعلیمي ألقسام الدراسة 

للتطور التحضیري وذلك قصد تهیئتهم للدخول المدرسي.

تحدید مفهوم البرنامج:

كان لنا في ریة على حساب السن الذي تم تعینه ولقد هو ذلك البرنامج الذي یخدم فئة عم

هذا البرنامج أداة البحث ، فهو البرنامج التعلیمي ألطفال األقسام التحضیري ألنه مقرر 

وزاریا وذلك بإخضاعه لشروط الدقة والصد والثبات لكي یالئم جمیع االطفال المتفوقین منهم 

، وكل برنامج یبنى ىالحاملین للزرع القوقعوالعادیین واألن هو یطبق أیضا االطفال الصم 

على أساس تعلیم االطفال وفي آخر السنة اخضاعهم إلى تقییم فصلي وتقسیم العمل في 

مستواهم وذلك من اجل انتقالهم إلى الطور الثاني.

تقدیم البرنامج التعلیمي:

إن البرنامج التعلیمي بطبق ضمن أقسام التدریس ومن خالل المعلمة الیومیة في القسم 

وذلك بتحدید ساعة الدخول  بما أننا اخترنا القسم التحضیري ، فكانت الفترات الصباحیة 
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أیام في االسبوع كون الیوم 4مساءا وذلك في 14:00إلى الساعة 8:30تبدأ من الساعة 

إلى معاینة لجهاز الزرع القوقعي.اآلخر یخضعون فیه

ویأتي ادماج االطفال الصم إلى مكتب للزرع القوقعي في المدارس العادیة وفق شروط 

منها:

سنوات.7إلى 5السن أنه حوالي -

ال یحمل أي اعاقة أخرى.-

یتعامل مع كل ما هو لفضي.-

معدل الذكاء لدیه ال یحمل أي اعاقة عقلیة.-

.)5(نظر الملحق رقما:محتوى البرنامج

یحتوى البرنامج على مجموعة من التمارین المأخوذة من الكتاب المدرسي التي تعتمد على 

أنشطة وتمارین كتاب اللغة وأنشطة وتمارین لكتاب الریاضیات والتربیة العلمیة.

یتمكن فیحتوى على مجموعة من الصور تكون ملونة لكي یتم من فهمها جیدا وطبعا التي 

في تعامله ال من خالل الحیاة الیومیة أو من استعمالها التعرف علیها وذلك سواءمن

الشخصي. فجاءت تمارین اللغة العربیة:

مجموعة من الصور: للخضر والفواكه والحیوانات و أدواته المدرسیة.

مثال اشتملت االدوات المدرسیة على قلم، سبورة، محفظة، مقص، وكراس، فال یمكننا 

عامل مع مدور ومنقلة ألن الطفل ال یتمكن من التعرف علیها.الت
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أوال بتسمیة الشيء ثم تعیینه.فقد جاءت عبارة عن صور یقوم -

اختیارنا لمجموعة من الحروف وكان اختیارها على أساسین:-

التشابه من حیث الكتابة.-

.التشابه من حیث النطق-

موقعها من النطق فقد اعتمدنا على وكانت معظم الحروف: صفیریة، انفجاریة، أما 

غیرها .]š[و]ṣ[و]z[ما بین األسنان]h[و ]ħ[الحلقیة و ]ϴ[ثالحروف ما بین االسنان ـ

عطاء صورة لمفحوص وطلب منه تلوین الصورة التي تحمل أما التطبیق الثاني یأتي بإ

الحرف الذي تم تعیینه من طرف الفاحص.

احیانا أخرى من بهة تماما أحیانا و یحمل ربط الصورة متشار وكذلك جاء جزء من االختبا

.ختبار التشابه، ومدى تعرفه على االختالفنفس النوع وذلك ال

كما نجد أیضا بند من بنود االختبار یتعامل مع التحكم في الربط. 

بر»---كلمة و كلمة كلمة، وبدایتها مثال: برتقال

حصان»---كلمة كلمة حصان

أما السلسلة الثانیة من اإلختبار جاء بكتاب الریاضیات و التربیة العلمیة، فقد قدمنا 

للمفحوص عدد من تمارین منها:

.9إلى 1تمرین التعرف على االعداد عن طریق التسمیة و جاءت األعداد من -

ومدى تمكنه من التعرف علیها عشوائیا.9إلى 1تمرین الكتابة، كتابة األعداد من -
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العدد في المجموعة المناسبة له وذلك من خالل إعطائه مجموعة من األشیاء وضع-

مبعثرة وتحدید العدد المطلوب منه و وضعه في مجموعة.

ربط المجموعة و تتمثل هذه المرحلة في تأكید أن الطفل تمكن من العدد و ذلك -

بوضع عدد من األشیاء في مجموعات و طلب منه ربط العدد المطلوب.

مرحلة في هذا البند تأتي مرحلة إكمال الرسم الناقص و ذلك بإعطاء و اخر -

المفحوص عدد داخل بطاقة بنفسه أشكال و یقوم برسمها و ذلك لمعرفة ما إذا كان 

یعرف العدد الناقص.

أما التوصیة العلمیة:-

فتعتمد على إختباره للحواس و مدى تعرفه من خالل التسمیة و التعیین و ذلك -

نفسه و على الفاحص.بتسمیته على

معرفة وظیفة الحاسة.-

التعرف على أفعال الحركة و السكون.-

أهداف البرنامج:

التعرف على مدى تمكن الطفل من التعرف على مختلف التعلیمات و فهمها.-

كیفیة تعامله مع األستاذ و مدى تقبله لآلخرین.-

یتعلم قراءة الحروف و تعیینها.-

یتعرف على أعضاء جسمه.-
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.9إلى 1یقرأ و یرتب األعداد من -

یتمكن من التعرف على األشیاء و ذلك بتهیأته للدخول في المجتمع.-

تمكنه من قضاء حاجاته الیومیة خاصة في تعامالته لطلب حاجاته الیومیة. -

طریقة تطبیق البرنامج:

یطبق اإلختبار كل واحد على حدى و ذلك بین الفاحص و المفحوص و ذلك في اخر 

القسم.

توضیح المطلوب بتنفیذه قبل إنجاز اإلختبار.-

توضیح التعلیمة بقراءتها و شرحها.-

تشجیع الطفل و ذلك إلزالة الشعور بالخوف.-

:    االختباراألدوات المستعملة في تطبیق 

.باالختباراألوراق الخاصة -

ألوان.-

قلم رصاص.-

مسطرة.-
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تمهید:

بعد أن أنهینا الجانب النظري الذي تم فیه تحدید اإلشكالیة و أهم العناصر األساسیة 

على و اآلن سنتناول الجانب التطبیقي الذي یحتوي لموضوعنا من متغیرات تابع و مستقل،

ث،فصل اإلجراءات المنهجیة الذي یسمح بانتقاء المعلومات المیدانیة من عینة البح، فصلین

المستعمل في هذا واالختبارتحدید المتغیرات مكان إجراء البحث،تقدیمالمنهج المتبع،

كما یعرض أهم الخطوات التي البحث الذي بفضله قمنا بصیاغة الفرضیة في المیدان،

و من ثم یلیه الفصل الثاني الذي یشمل عرض و تحلیل نتائج هذا البحث،اجتزناها في 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى اإلستنتاج العام أین نأكد من التي توصلنا إلیهااالختبارات

.صحة النتائج المحصل علیها 

الدراسة اإلستطالعیة:-1

"على مصطفى عاشوري یقوم به الطالب مباشرة مع الحاالت و التي یعرفها هي إتصال

1أنها دراسة أولیة تجري على مستوى ضیق تمكن الباحث من ضبط مختلف المتغیرات."

اإلكتشاف قبل الشروع بالعمل التطبیقي أول خطوة یلجأ إلیها الباحث قصدهاكون

تعرف على أفراد مجتمع نظرة سطحیة بالو أخذ ویكون الهدف منها التعرف على المیدان 

ولقد كانت أولى خطواتنا ، هي اّلتي تعطي لهذا البحث صیغة المصداقیةبالتالي و . البحث

في المدینة وسط الحي الشعبيیر حاج أعمر شمیكاهي التوجه إلى المدرسة اإلبتدائیةللبحث 

ص 364 دار النشر القاھرة ،مصر 2003 1مصطفى عاشوري "مدخل إلى علم النفس المعاصر"
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نمر من مقر منظمة ، للوصول إلى المدرسة 1973العلیا بتیزي وزو، فتحت سنة 

م.500تبعد عن مقر الدائرة »عین الحلوف«المجاهدین، وعلى الجهة الیسرى حي

حیث قمنا بإلطالع على الملفات الطبیة المتواجدة و كذلك بالتوجه نحو المدرسة اإلبتدائیة 

البشیر اإلبراهیمي في برج منایل بوالیة بومرداس أین تم اإلحتكاك بالحاالت بصفة 

اّلتي تخدم بحثنا و تلك المتعلقة بأطفال الصم الحاملین أخذ العیناتشرة.كما ركزنا على مبا

للزرع القوقعي المدمجین في المدارس العادیة حیث وجدنا هذه العینة تخدم بحثنا و طبعا 

األرطوفونیة.ةتتوفر فیها الشروط المالئمة و ذلك بموافقة المختص

منهج البحث:-2

إن لكل بحث علمي منهج معین یكون مبني على أساس طبیعة اإلشكالیة اّلتي یطرحها 

،فكل منهج یتمثل في مجموعة من القواعد اّلتي الباحث من أجل الوصول إلى نتیجة معینة 

یتبعها على أساس الوصول إلى حقیقة و اّلتي تستخدم ألهداف الباحث.

نهج الوصفي ألّنه یتالئم مع طبیعة موضوع بحثنا فلقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الم

حیث هذا المنهج یعد اإلطار العام اّلذي تقع ضمنه كل البحوث اّلتي تصف ما هو كائن من 

حیث یهتم بالتعرف على اإلّتجاهات والقیم عند األفراد الظواهر واألحداث ،

العالقات الموجودة بین المتغیرات كما كما یهدف إلى تفسیر و تحدید الظروف و والجماعات.

مات و البیانات الخاصة بالظواهرفهذا المنهج یعتمد على جمع المعلو هي في الواقع.
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الموضوعات اّلتي یدرسها.كما یعتمد على استخدام األدوات التحلیلیة تتناسب مع مضمون و 

1البحث في تحلیلها و استخالص النتائج.

البحث:مكان و زمان إجراء -3

أشهر بحیث تم 3قمنا بإجراء هذا البحث في بدایة شهر مارس و اّلذي دام حوالي 

میكاشیر حاج أعمر لوالیة تیزي وزو و كذلك القسم انتقاؤنا لهذه العینة في المدرسة اإلبتدائیة

ة بومرداس.یالمدمج للمدرسة اإلبتائیة البشیر اإلبراهیمي ببرج منایل لوال

رستین أقسام التدریس ،إدارة ،مكتب للمدیر و مكتب للسكرتیرة ،أخصائیة تحتوي كال المد

نفسیة ،أساتذة ،اخصائیات أرطوفانیات ،مساعدة اجتماعیة ،مربیین ،عمال النظافة ،مطعم.

قسم خاص باألمراض العقلیة و آخر للمصابین بعرض داون.

ن على أي أساس الجدول التالي یبیعي.قاملین للزرع القو حو قسم األطفال المعاقین سمعیا ال

تم إنتقاء العینات

202.ص.2003محمد عبد الخلیل منى ، -1
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عدد العینة
خصائصال

عإرم

3سنوات و 5السن
أشهر

سنوات6سنوات6سنوات6

صمم حاد من صمم عمیقنوع الصمم
الدرجة الثانیة

صمم عمیقصمم عمیق

ظروف الحمل 
والوالدة

الحمل عادي و 
الوالدة عادیة

مرض أثناء 
الحمل.

والدة عادیة

الحالة الصحیة لألم 
قیصریةوالدة، سیئة

الحالة الصحیة لألم 
والدة عادیة، عادیة

األمراض اّلتي 
تعرض لها 

الطفل

یتعرض ألي لم
مرض

انتفاخ اللوزتین.
ضیق تنفس

آالم ، الحمى المتكررةانتفاخ اللوزتین
في األذن وتقیحات

سن اكتشاف 
الصمم

الشهر الرابعالشهر الخامسالثالثالشهرالشهر األول

الزرع القوقعيالزرع القوقعيالزرع القوقعيالزرع القوقعيالتجهیز
ائص التي یجب توفرها في العینة.)یبین الخص1الجدول رقم(

یم عینة البحث:دتق

قبل تقدیم عینة البحث یجب اإلطالع على كیفیة اختیار عینة بحثنا هذا:

ریق البیداغوجي العامل على الراحة النفسیة للطفل والمتمثل في فبال*فقد قمنا باالّتصال

المعلمة و األخصائیة األرطوفونیة و ذلك من أجل:

النفسیة و ذلك من أجل جمع المعلومات الالزمة حول عینة و دراسة الملفات الطبیة -

البحث و إزالة أي إعاقة أخرى مصاحبة لإلعاقة السمعیة.



منھجیة البحثالسادسالفصل 

117

مساعدة المختصة و ذلك لتمكننا من حضور حصص الدراسة أین تتواجد اختیار العینة ب-

أفراد عینة البحث وذلك للتقرب منهم قصد إزالة الحاجز والتأقلم بین الفاحص 

والمفحوص.

معرفة أهم البرامج المقدمة للمفحوص و ذلك حسب الفترات.-

معرفة اّتجاهات و رغبات األطفال.-

اّلتي یمارسونها و یمیلون إلیها.ماهیة األنشطة -

وصف عینة البحث:*

حاالت من أطفال الصم الحاملین للزرع 4اعتمدنا في دراستنا على اختیار عینة البحث من 

ثم انتقاء العینة تحت ، القوقعي و ثم اختیارنا للعینة بطریقة قصدیة كونها تخدم متطلباتنا

)121أنظر الصفحة(،الجنس ،اإلعاقة)المینة في الجدول (السن ضوء المعاییر 

سنوات.7و5تتراوح أعمارهم ما بین السن:

.لم یأخذ بعین االعتبارالجنس:

عي.قیجب أن تكون هذه الفئة حاملة للزرع القو :االضطراب

عاقة العقلیة.اإلمثل عدم اإلصابة بأمراض مصاحبة:

.ه للعینةالعربیة ألنها اللغة اّلتي یتعامل معها المختص األرطوفوني في معاملتاللغة:

ونضیف بالذكر كونها اللغة المتعامل بها في المدرسة.
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أدوات البحث:

یلجأ كل باحث لجمع البیانات و المعلومات حول میدان البحث و ذلك باستخدام الوسائل 

لذلك وضعنا أداة تناسب موضوع دراستنا و المتمثلة في واألدوات اّلتي تمكنه من تحقیقها 

كما البرنامج التعلیمي و ذلك لمعرفة مدى فعالیته حیث تبرز هذه المرحلة نمو الطفل فكریا

تعد نقطة اإلنطالق لبناء شخصیته من خالل تعامله مع األخرین.

مج استعمل كأداة وهذا ما جعلنا نختار هذا الموضوع كأساس لدراسة بحثنا فهذا البرنا

نتقال حیث یتم تقییم مستواهم وتهیئتهم لإللألطفال العادیین لتدریس أطفال أقسام التحضیري

) فتاح فاطمة(مفتش التربیة و التكوین وقد استعمل من طرف إلى األطوار الدراسیة القادمة ،

.)مكانسي لیلى(مفتش التربیة و 

فیستخدم هذا البرنامج في إعطاء حوصلة و تعلیم الطفل العادي من خالل أشیاء یجهلها -

.یستخدمها في الحیاة الیومیة البسیطة منها و الصعبة سواءا

سم كالتالي:مقفكان البرنامج 

.قسم النشطة اللغویة و الكتابة

.قسم الریاضیات و التربیة العلمیة

د في و وجتشبه المیة عبارة عن مجموعة من الصور اّلتيفكانت تمارین األنشطة اللغو -

و ذلك إلعطاء الصور مفهوما من خالل التسمیة و التعیین"chevrierMullerاختبار "
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مدى فهم معرفةوتارتا إعطائه صور متشابهة و الطلب منه الربط و كل هذا یساعد في 

.و العالقة فیما بینهاأالطفل للتشابه الموجود بین الصور 

أدوات المنزل ،الحیوانات ،الفواكهشملت الصور على صور لألدوات المدرسیة،-

اشتماله على جدول یبین الحواس المختلفة و المطلوب منه تسمیتها و تعیینها على نفسه -

.وكذا الربط بین الحاسة و وظیفتها

ك مجموعة من وبما ان الطفل في الطور الدراسي و تهیئته للسنة أولى إبتدائي كانت هنا

تمارین و جاءت كالتالي:

تلوین الصور و ذلك بالتعرف على الحرف المسموع أو المراد من طرف المفحوص

.استعماله لرسم و ذلك عن طریق الربط ألجزاء مختلفة من الكلمات مثل كلمة و كلمة-

.كلمة كرسيصورة لكرسيمثل:

كلمة و بدایتها:

بربرتقال

،حیث نجد 9إلى 1أما القسم الثاني الریاضیات فشمل على تعلیمه األعداد من  إلى 

كتابة األعداد ،التمكن من التعرف علیها ،الربط بینها ،التعرف على العدد ، في هذا الجزء

9إلى 1المناسب في المجموعة ،رسم العدد الناقص و هذا بالنسبة لجمیع األعداد من 

امج:كما نجد في هذا البرن
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فهذه األشیاء ال یمكن االستغناء عنها نظرا لكونها مكتسبات التعرف على األلوان واألشكال،

أولیة للطفل لم یكتسبها فنجد عنده مشكل و إعادة النظر في ملفه الطبي

أحمر ،أحضر ،أزرق ،بني لوان و یتعرف علیها:فهم األلوان :نریه مجموعة من األ-

.،وردي ،بنفسجي ،أبیض

.دائرة ،مستطیل ،مكعب و معینم األشكال :مربع ،مثلث ،بیضوي ،نجمة،فه-

التوجه المكاني وكانت كالتالي:و كذلك وضعنا جدول یحتوي على 

أسفل، یمین ،یسار. فوق، تحت، أعلى،

:رطریقة تصحیح اإلختبا

كالتالي:یتم تصحیح اإلختبار

نقطتین للطفل عن كل إجابة ) حیث تمنح 0،1،2مثال في بند التسمیة یكون التنقیط من (

و تمنح نقطة واحدة عند اإلجابة باإلشارة أو إذا كانت اإلجابة خاطئة %100صحیحة 

ولكن المعنى صحیح و صفر حین ما ال یتم التعرف على الصورة أو عند اإلجابة الخاطئة 

صورة بطریقة صحیحة 20تسمیة صورة، هنا إذا تمكن الطفل من 30یحتوي على مثال :

20100/30.أي100نقسمه على العدد الكلي للصور ثم نضربه في 

و كذلك نفس الشيء لحساب عدد الصور التي أجاب عنها عن طریق اإلشارة أو التي لم 

یجب عنها أو الخاطئة تماما.
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أما فیما یخص التعیین و الربط فكانت تمنح النقطة واحدة عند اإلجابة الصحیحة والصفر 

یتم تعیین عدد سصور باإلجمال30عند اإلجابة الخاطئة. فیكون الحساب كالتالي: لدینا

الصحیحة على عدد الصور عدد الصورفیكون التصحیح20الصور الصحیحة مثال:

نفس الشيء مع بقیة المستویات.100الكلي ثم في 



سابعالفصل ال

عرض و مناقشة النتائج

تمهید

مناقشة و تفسیر نتائج الحالة األولى.                                              

مناقشة و تفسیر نتائج الحالة الثانیة

مناقشة و تفسیر نتائج الحالة الثالثة                                                   

مناقشة و تفسیر نتائج الحالة الرابعة                                                     

اإلستنتاج العام

الخاتمة

اقتراحات
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تمهید:

بعد أن قمنا بعرض مختلف الوسائل المستعملة في دراستنا المیدانیة و من خالل 

و اآلن سنتطرق في هذا الفصل إلى عرض و تحلیل النتائج التي السابق،الفصل 

توصلنا إلیها خالل البحث المیداني.

.الكیفیةطریقة الكمیة والو سنعرض هنا مختلف النتائج للحاالت ب
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التحلیل الكمي لالختبار:

:األولىالحالة 

2009:تاریخ المیالدر:االسم 

0:عدد اإلخوة6:العمر
1المرتبة:

:عرض و مناقشة و تحلیل نتائج الحالة األولى

كمیا:ة األولىعرض نتائج الحال

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјataha:ma ismha[ih ṣuјar]

qum bita3јin][:قم بتعیین ھذه الصورة haðihi ṣowar

التعرف على 
الصور

التعیینالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلكلمات

بحرف
arnəb][21أرنب

bațața[21[بطاطا

b:ba[21[باب

تحرف
təmr][21تمر

tufa:ћ[21[تفاح

burtuqa:l[21[ برتقال

iṣan]ħ[21حصان
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mifta:ћ[21[مفتاحححرف

bilisara[10[صحن

جحرف
dağağa[21[دجاجة

azarǧ[21[جزر

bilisara21ثالجة

رحرف
kuras[21[كراس

baqara[21[بقرة

bilisara10جرار

زحرف
001زرافة

haјawən][10غزال

xəzana][21خزانة

سحرف
samaka][21سمكة

sajara[21[سیارة

ams]š[21شمس

صحرف
bibi][10صوص

bilisara10صندوق

iṣan]ħ[21حصان

دحرف
dub][20دب

asad][21أسد

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
21[uðən]أذن

10[haјawan]ذئب

11[bilisara]حذاء

30605123المجموع

.من خالل بند التسمیة و التعیین األولىالحالةإجابةیمثل ) :2جدول رقم ( 
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјataha:ma ism haðihi ṣuјar]

qum bita3јin]قم بتعیین الصور: ṣowar]

االنتاج اللغوي الكلمةالحرف
للطفل

یینالتعالتسمیة

بَ حرف
ba:b[21[ باب

məbra[21:[مبراة

baṣal][21بصل

تحرف
tamrə][21تمر

mifta:ћ[21[مفتاح

11[bilisara]توت

ححرف
11[bilisara]حقیبة

amiћfaḍ[21[محفظة

mifta:ћ[21[مفتاح

جحرف
ajara]š[21شجرة

azər]ǧ[21جزر

dağağa[11[دجاجة

رحرف
000فأر

ašfara[21[فراشة

xaruf[21[ خروف

زحرف
Zaјtun][21زیتون

ħaјawən[10[زرافة

mawz[21[ موز
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سحرف
sarwəl][21سروال

misṭara[21[مسطرة

kuras][21كراس

صحرف
10[bilisara]صندوق

iṣan][ħ[21حصان

ṣabu:n[21[صابون

دحرف
haјawan][11دب

bilisara10دراجة

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
21[uðən]أذن

10[haјawan]ذئب

11[babaṭ]حذاء

30604925المجموع

.في تسمیة و تعیین الصوراألولىالحالةإجابة :یمثل )3جدول رقم ( 
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:2السلسة 
مقارنة الصور عن طریق الربط باألسهم

في كل مجموعةصور الربط5لدینا 
ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðih ṣuјar]

[qum bita3јinhaðih ṣowar] الصور:قم بتعیین ھذه

qum birabṭ ṣura lmutašabiha][:قم بربط الصورة المتشابھة

اإلنتاج اللغوي الصور
للطفل

الربطالتعیینالتسمیة

سیة
مدر

ت 
دوا

ra]:sabu[211سبورةأ

Kuras][211كراس

amiћfaḍ[211[محفظة

miqaṣ[211[ مقص

qalam[211[ قلم

زل
لمن

ت ا
دوا

təfəzјu][211تلفازأ

Bilisara101ثالجة

kursi[211[ كرسي

ṭabla[201[طاولة

Xizana][210خزانة
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بخ
مط

ت ال
دوا

أ

ahən]ṣ[201صحن

Bilisara111كأس

bilisara[111ملعقة

0000مزهریة

Bilisara111شوكة

یف
تنظ

ت ال
دوا

ṣabu:n[211[صابونأ

211[šampo]غاسول

Bilisara100فرشاة

Bilisara101منشفة

Bilisara111مشط

ات
یوان

 ح
ور

kalbə][211كلبص

qiṭ[211[ قط

baɜ][111خروف

arnab[200[ أرنب

dağağa[211[دجاجة

ضر
 خ

ور
Azar]ǧ[210جزرص

Bațața][211بطاطا

Bilisara111خس

0000لفت

amaṭim]ṭ[211طماطم

3060472224المجموع

الربط.لتسمیة و تعیین الصور والتحكم في جابة الحالة األولى: یمثل إ)4جدول رقم (
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها : التعلیمة

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuwar wa talabna minho

tasmiјatəha:ma ism haðihi ṣuwar]

qum birabṭ]:الصور المتشابھةقم بربط  ṣura lmutašabiha]

الربطالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالصورة

ات
یوان

الح
ور 

dağağa[21[دجاجةص

qiṭ[21[ قط

baqara[21[بقرة

haјawən][11جمل

kaləb][21كلب

ضر
الخ

ور 
Bilisara11خسص

Bilisara11جزر

baṭaṭa][21بطاطا

amaṭəm]ṭ[21طماطم

baṣal][21بصل
اكه

لفو
ر ا

mawz[21[ موزصو

burtuqa:l[21[ برتقال

tufa:ћ[21[تفاح

Bilisara10تمر

Bilisara10عنب

15302513المجموع 

من خالل التسمیة و التحكم في الربط.األولىالحالةإجابة:یمثل )5الجدول رقم (
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 
qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]
qum birabṭ ṣura lmutašabiha]:قم بربط الصور المتشابهة

الربطالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالكلمات

لمة
 وك

مة
 كل

بین
ط  

رب

qiṭ[21[ قط

bilisara][11مطرقة

asad][21أسد

bilisara10حجر

azar]ǧ[20جزر

miqaṣ[21[ مقص

tufa:ћ[21[تفاحة

kursi[21[ كرسي

xizana][21خزانة

təlfaz][21تلفاز

aləm]ᴈ[20علم

مة 
 كل

بین
ط 

رب
تها

بدای
و

haјawan][10فیل

baqara[21[بقرة

ağaraš[20[ شجرة

001بستان

səmaka][20سمكة

mifta:ћ[21[مفتاح

iku:l][21مدرسة

təlfaz][20تلفاز

Bilisara11ثالجة

20403213\المجموع

التحكم في الربط بین كلمة إجابة الحالة األولى في التسمیة و ): یمثل6جدول رقم (
كلمة و بدایتها.و كلمة،
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نفس "قم بتلوین الجهة الیمنى للطفل"قم بتلوین الجهة المطلوبة مثال: التعلیمة:
qum bi talwin lǧəha[.الشيء بالنسبة لجمیع التعلیمة فیما یخص هذا الجدول

lјumna li ṭifl[

qum bita3јən lǧiha lmunasiba min[:الجھة المناسبة من خالل السطحبتعیین 
xilal ṣaṭh[

انجازها على السطح الخارجيانجازها على الصورةالجانبیة
11فوق

11تحت

11فوق

11تحت

01وراء

11أمام

11وراء

10أمام

11األول

00األخیر

11األول

00األخیر

10یمین

00یسار

01یمین

11یسار

11كثیر

11قلیل

10أعلى

11أسفل

01أكثر من

00اقل من
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11طویل

10قصیر

11طویل

11قصیر

261918\المجموع

.الجانبیةالتوجه في بند إجابة الحالة األولى:یمثل)7جدول رقم (

:التربیة العلمیة
:الحواسالتعرف على 

الربطالوظیفةالتعیینالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالحواس
aјnəᴈ[2111[عین

anf[2111[ أنف

fəm][2101فم

d]əј[2101ید

nəuð[2111[أذن

25/2310535المجموع 

.على الحواسإجابة الحالة األولى یمثل:) 8الجدول رقم (
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الحركة:أفعال
qum bitasmiјat[:قم بتسمیة األفعال حسب الصورةالتعلیمة: əlaf3al hasba

ṣuwar[

التسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلاألفعال
aǧri]ј[2یجري

amši]ј[2یمشي

aqfəz]ј[2یقفز

aǧlis]ј[2یجلس

4\488
أفعال الحركة.في التعرف على األولى نتائج الحالة یمثل:)9الجدول رقم (



الفصل السابع                                                          عرض و تحلیل النتائج

136

التعلیمة:

qum bi ta3aruf 3ala:[األرقامبالتعرف علىقم- əlarqam[

ḍa3 kul 3adad fi:[ضع كل عدد من األعداد في مجموعة المناسبة -
lmaǧmu3a lmunasiba[

.:قم بربط و كتابة العدد و إكمال الرسم الناقص لألعداد-

]qum birəbṭ wa kitabat l3adad wa ikma:l arasm naqis[

إكمال الرسم 

الناقص

ربط 

المجموعة

الكتابة وضع عدد 

في مجموعة

التعرف على 

الرقم

األعداد

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4

0 1 1 1 1 5

1 0 1 0 1 6

0 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 8

1 0 1 1 1 9

7 6 9 8 9 45/39المجموع

خالل بند الریاضیات.األولى من ): یمثل نتائج الحالة 10الجدول رقم (
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األلوان:فهم -

النطقالتعلیمة
ریان

النطق
مهدي

النطق
إسالم

النطق
عبدو

++++أزرق
++++أبیض

++++ألسودا
---+وردي
++++أخضر
++++أصفر
++++أحمر
+-++برتقالي

----بنفسجي
--++بني

9867المجموع

یمثل نتائج الحاالت من خالل فهم األلوان.:)11الجدول رقم(

COU : Couleurs

Cou= وحدها التي األلوان عدد × 100
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فهم األشكال:- 4

النطقالتعلیمة
ریان

النطق
مهدي

النطق
إسالم

النطق
عبدو

++++مثلث
+--_بیضوي
--++نجمة
++++دائرة

++++مستطیل
++++مربع
---+مكعب
---_معین

6544المجموع

.):یمثل نتائج الحاالت من خالل بند األشكال12جدول رقم (

CAD : Canards (les formes)

CAD= األشكال عدد × 100
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التحلیل الكمي:
واآلن سنعرضها كالتالي:نعرض نتائج كل حالةنقوم بالتحلیل الكمي یجب أنلكي

الربطالتعیینالتسمیةالبنود

خاطئةصحیحةخاطئةصحیحةخاطئةاإلشارةصحیحة

و التسمیة بند
التعیین

73.33%23.33%3.66%76.66%23.33%

بند تسمیة  
و التعیینالصور

66.66%15%1.66%83.33%16.66%

بند التعرف على 
الصور

66 .66%33.33%086.66%13.33%

%20%80%26.66%73.33%3.33%11.66%63.33بند الربط الصور

%13.33%86.66%3.33%16.66%83.33بند الجانبیة

.بالنسبة المئویةاألولىیمثل نتائج الحالة:) 13الجدول رقم (
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نسبة النجاح الكلیة 
لإلجابات الصحیحة

نسبة الكلیة لإلجابة عن طریق 
اإلشارة

نسبة الفشل الكلیة

67.49%20.83%2.16%

):یمثل نسبة النجاح ونسبة اإلجابة عن طریق اإلشارة، و نسبة الفشل 14جدول رقم(
الكلیة للحالة األولى من خالل التسمیة. 

الكلیةنسبة الفشل نسبة النجاح الكلیة

82.21%17.77%

):یمثل نسبة النجاح الكلیة و نسبة الفشل الكلیة للحالة األولى من 15جدول رقم (
خالل التعیین.

لحالة األولى:النتائج الكیفي تحلیل النعرض 
في بند التسمیة فتحصل ، النطقيتحصلت الحالة (ر) على نتائج جیدة في المستوى 

7و%73.33ببالتسمیة الصحیحة للصور فقدرت نسبة النجاح 30من أصل 22على

لم ففیما یحص اإلجابة باإلشارة %23.33بفقدرت النسبة 30إجابات من أصل 
أما التعیین %3.33فقدرت نسبة الفشل30من أصل 1یتمكن من الرد علیها فكانت 

نسبة الفشل فتراوحت أما%76.66أمانسبته فنجد 30من أصل 23فقدرت نسبة النجاح 
.30من أصل7و ھذا %23.33بین 

فتراوحت من خالل التسمیة الصحیحة فتحصل على أما من خالل البند الثاني 
من 20حیث تحصل علىكل هذا من خالل اإلجابة الصحیحة للصور%66.66نسبة

یتمكن أما التي لم %30بفي التسمیة باإلشارة فقدرت النسبة30من أصل 9.و30أصل 
فقدرت 30من أصل 25.أما التعیین فتمكن من تعیین %3.33بمن تسمیتها فقدرت 
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من 5من خالل عدم التعرف على %16.66بأما نسبة الفشل فقدرت %83.33بنسبته 
.30أصل

أما من خالل البند الثالث فتحصل على في بند التسمیة من خالل اإلجابات .
أما التي تمكن ،%63.33بنسبتهفقدرت30من أصل 19الصحیحة فتمكن من تسمیة

أما التي ،%23.33بفقدرت نسبته30من أصل7من التعرف علیها عن طریق اإلشارة 
أما في ،%6.66فتراوحت نسبته بین 30من أصل 2لم یتمكن من تسمیتها فكانت 

أما،%73.33فقدرت نسبته 30من أصل22بالتعرف على الصور فقدرت نسبة النجاح 
أما الربط فنتائجه جیدة من خالل .%26.66بفتراوحتالتي لم یتمكن من التعرف علیها

فكانت 30من أصل 6أما الخاطئة 30من أصل 24نأسفرت عالربط الصحیح للصور 
فكانت نسب الربط جیدة..%20أما نسبة الفشل%80النجاح النسب 

الكلمة و بدایتها فمن خالل أما نتائج البند الخاص بربط الكلمة و الكلمة و كذلك ربط 
فتراوحت 20صورة من أصل 15بند التسمیة نجد أن الحالة تمكنت من التعرف على 

من 4وهذا من خالل التسمیة الصحیحة أما فیما یخص اإلجابة باإلشارة %75نسبة
من 1أما التي لم یستطع التعرف علیها فكانت عدم ردها على %20أي نسبة20أصل 
،أما فیما یخص الربط فتمكنت الحالة من الربط الصحیح %5نسبة فكانت ال20أصل 

وذلك من حیث الربط الخطأ و هذا فیما 20من أصل 7و یقابله 20من اصل 13
.%35فتقابله نسبة الفشل ب %65كانت النسب المئویة للنجاح تقدر 

أما في بند التوجه في الفضاء فنجد أن الحالة (ر) تمكن من الحصول على -
% بإنجاز على الصورة بطریقة صحیحة. حیث وصلت نسبة األخطاء لدى 73.07

% فلقد كان یجد صعوبات خاصة في إیجاد الیمین والیسار و كذلك 26.92الحالة إلى
في األعلى و األسفل.
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% فقد تفوقت الحالة (ر) في هذا 100أما في تسمیة و لتعیین الحواس كانت النتائج -
% 60وذلك من خالل الربط و وظیفة الحاسة فكانت النتائجو لكن النسب نزلتالبند 

حیث لم یتمكن الحالة (ر) من التعرف من وظیفتین.

فهم األلوان یجب أن نعرض األلوان على جمیع الحاالت حیث یعتبر هذا األخیر -
% 90أي نسبة 10من أصل 9كمكتسبات األولیة لطفل فتمكن من التعرف على 

ف على اللون البنفسجي.حیث لم یتمكن من التعر 

أشكال فكانت 8من أصل 6فهم األشكال تمكنت الحالة من التعرف على -
و األشكال التي لم یتمكن من %25النجاح أما نسبة الفشل فتراوحت % 75النسبة

و معین.التعرف علیها مكعب 

في بند الریاضیات تمكنت الحالة (ر) من التعرف من خالل النطق و الكتابة أما-
حیث لم تتمكن الحالة من %100فكانت النتائج 9حتى 1على جمیع األرقام من 

كما زادت %88.88خالل وضع العدد في المجموعة من رقم واحد فكانت النتائج 
أرقام من أصل 3م یتعرف على النتائج بالتنازل ففي ربط العدد ضمن مجموعة فهنا ل

فقد اخترنا هذه %33.33بنسبة النجاح أما نسبة الفشل % 66.66فقد حصل على9
من 7األعداد و أحطناها بجمیع الجوانب و كذلك إكمال الرسم الناقص فقد حصل على 

و ذلك بالنسبة لألرقام التي تمكن منها %77.77إذن النسبة تتراوح حوالي 9أصل 
.%22.22الرسم الناقص سبة الفشل في إكمالالحالة أما ن
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التحلیل الكمي والكیفي لالختبار:

:الثانیةالحالة

2009تاریخ المیالد:.م:االسم 

1عدد اإلخوة:.سنوات6العمر:

2المرتبة:

نتائج  الحالة الثانیة :عرض و تحلیل و مناقشة 

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]

[qum bita3јin ṣowar]

التعرف على 
الصور

التعیینالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلكلمات

بحرف
000أرنب

21[baṭaṭa]بطاطا

21[ba:b]باب

تحرف
000تمر

21[tufa:ħ]تفاح

21[burtuqal]برتقال

ححرف
21[ħiṣan]حصان

Bilichara10مفتاح

Bilichara10صحن
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جحرف
dağağa[21[دجاجة

21[ǧazar]جزر

bilisara11ثالجة

رحرف
21[kuras]كراس

10[mu:h]بقرة

11[b3an]جرار

زحرف
000زرافة

000غزال

21[xizana]خزانة

سحرف
21[amaka]سمكة

21[saјara]سیارة

10[bilisara]شمس

صحرف
10[bibi]صوص

10[bilisara]صندوق

21[ħiṣan]حصان

دحرف
000دب

21[asad]أسد

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
21[uðun]أذن

000ذئب

21[baskat]حذاء

304018المجموع

یمثل نتائج الحالة الثانیة من خالل التسمیة و التعیین. :)16جدول رقم (
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البند الثاني:

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]

[qum bita3јin ṣowar]

یینالتعالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالكلمةالحرف

بَ حرف
b]:ba[21باب

məbra][21مبراة

Baṣal][21صلب

تحرف
000تمر

Bilichara11احمفت

ašaɣ][11توت

ححرف
Bilisara11حقیبة

amiћfaḍ[21[محفظة

Ba:b][10مفتاح

جحرف
ağaraš[21[ شجرة

Azar]ǧ[21جزر

dağağa[21[دجاجة

رحرف
000فأر

000فراشة

ba:ɜ][11خروف

Zaјtun][20زیتون
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000زرافةزحرف

mawz[21[ موز

سحرف
sərwal][21سروال

məsṭara][21مسطرة

s]:kura[21كراس

صحرف
Bilisara10صندوق

iṣan]ħ[21حصان

ṣabu:n[21[صابون

دحرف
001دب

vəlu][20دراجة

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
uðun][21أذن

ħaјawan][10ذئب

bilisara[11[حذاء

30604221المجموع

.الكلمة وصورتهاو التعیین لتسمیةاالحالة الثانیة في :یمثل نتائج ) 17جدول رقم (
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:2السلسة 
الصور عن طریق الربط باألسهممقارنة
صور الربط5لدینا 

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]

[qum bita3јin haðəhi ṣowar]

qum birabṭ ṣura lmutašabiha][

الربطالتعیینالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالصور

سیة
مدر

ت 
دوا

ra]:sabu[211سبورةأ

Kurasكراس ][211

amiћfaḍ[211[محفظة

miqaṣ[211[ مقص

qalam[211[ قلم

زل
لمن

ت ا
دوا

Bilisara110تلفازأ

Bilisara100ثالجة

kursi[211[ كرسي

ṭawila[211[طاولة

Xizana][211خزانة

بخ
مط

ت ال
دوا

أ

Bilisara111صحن

Kas ma][211كأس

Bilisara110ملعقة
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0000مزهریة

Bilisara100شوكة

یف
تنظ

ت ال
دوا

ṣabu:n[211[صابونأ

Ampu]š[211غاسول

bilisara]110فرشاة

Sarbita][201منشفة

Bilisara110مشط

ات
یوان

 ح
ور

kaləb][211كلبص

qiṭ[211[ قط

ba:ᴈ][101خروف

arnab[201[ أرنب

dağağa[211[دجاجة

ضر
 خ

ور
Bilisara111جزرص

baṭaṭa][211بطاطا

Bilisara100خس

0000لفت

ᴈami][111طماطم

3060452221\المجموع

والتحكم في من خالل التسمیة و التعیینالثانیةالحالة :یمثل نتائج )18جدول رقم (

.الربط
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 
qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]
qum birabṭقم بربط الصورة المتشابھة:  ṣu:ra lmutašabiha][

الربطالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالصورة

ات
یوان

الح
ور 

dağağa[21[دجاجةص

qiṭ[21[ قط

11[ħaјawan]بقرة

000جمل

21[kələb]كلب

ضر
الخ

ور 
000خسص

11[bilisara]جزر

21[baṭaṭa]بطاطا

20[ṭamaṭəm]طماطم

20[baṣal]بصل
اكه

لفو
ر ا

21[mawz]موزصو

21[burtuqa:l]برتقال

21[tufaħ]تفاح

10[3ami]تمر

11[3ami]عنب

15302210المجموع 

من خالل التسمیة و الربط.الثانیةالحالة ا:یمثل نتائج )19رقم (الجدول 
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]بربط الصورة المتشابھة :                                        قم

qum birabṭ ṣura lmutašabiha][

الربطالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالكلمات

لمة
 وك

مة
 كل

بین
ط  

رب

qiṭ[21[ قط

10[bilisara]مطرقة

21[asad]أسد

10[bilisara]حجر

21[ǧazar]جزر

21[məqas]مقص

21[tufa:ħ]تفاحة

kursi[21[ كرسي

21[xizana]خزانة

21[telfaz]تلفاز

10[bilisara]علم

ھا
ایت

وبد
ة 

كلم
ن 

 بی
بط

ر

10[ħaјawan]فیل

10[ħaјawan]بقرة

21[šaǧara]شجرة

000بستان

000مدرسة

21[samaka]سمكة

11[ba:b]مفتاح

21[təlfa:z]تلفاز

11[bilisara]ثالجة

20402913\المجموع

:یمثل نتائج الحالة الثانیة من خالل تسمیة و ربط كلمة و كلمة .)20الجدول رقم (
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نفس "قم بتلوین الجهة الیمنى للطفل"قم بتلوین الجهة المطلوبة مثال: التعلیمة:
qum bi talwin lǧəha[.الشيء بالنسبة لجمیع التعلیمة فیما یخص هذا الجدول

lјumna li ṭifl[

qum bita3јən lǧiha lmunasiba min[بتعیین الجھة المناسبة من خالل السطح
xilal ṣaṭh[

انجازها على السطح الخارجيانجازها على الصورةالجانبیة
11فوق

11تحت

11فوق

11تحت

11وراء

01أمام

11وراء

10أمام

11األول

00األخیر

10األول

01األخیر

00یمین

00یسار

00یمین

10یسار

11كثیر

11قلیل

11أعلى

01أسفل

11أكثر من

11اقل من
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11طویل

11قصیر

11طویل

11قصیر

1920\المجموع

الجانبیة.التحكم بمن خاللالحالة الثانیة:یمثل نتائج )21جدول رقم (

:التعرف على الحواس

اإلنتاج اللغوي الحواس
للطفل

الربطالوظیفةالتعیینالتسمیة

3aјn][2111عین

anf][2110أنف

fəm][2101فم

d]əј[2100ید

Uðun][2111أذن

25/2110533المجموع 

نتائج الحالة الثانیة من خالل التعرف على الحواس.یمثل:) 22الجدول رقم (

أفعال الحركة:

التسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلاألفعال

00یجري

00یمشي

00یقفز

lisǧəaј[2[یجلس

4/48\82

من خالل التعرف على األفعال.الثانیة نتائج الحالة یمثل:) 23الجدول رقم ( 
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التعلیمة:
qum bi ta3aruf 3ala[رقاماألبالتعرف علىقم- əlarqam[

ḍa3 kul 3adad fi lmaǧmu3a[ضع كل عدد من األعداد في مجموعة المناسبة-
lmunasiba[

قم بربط و كتابة العدد و إكمال الرسم الناقص لألعداد.-

]qum birəbṭ wa kitabat l3adad wa ikma:l arasm naqis[

إكمال الرسم 

الناقص

ربط 

المجموعة

الكتابة وضع عدد 
في مجموعة

التعرف على 

الرقم

األعداد

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 8

0 1 1 1 1 9

8 9 9 9 9 45\44

.) :یمثل نتائج الحالة الثانیة في بند الریاضیات24جدول رقم (
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لتحلیل الكمي:ا
واآلن الحالة الثانیة بالنسب المئویةنتائج نعرضلكي نقوم بالتحلیل الكمي یجب أن 

سنعرضها كالتالي:
: الثانیةالحالة 

الربطالتعیینالتسمیةالجداول

خاطئةصحیحةخاطئةصحیحةخاطئةاإلشارةصحیحة

وتعیینبند تسمیة
الصور

%53.33%26.66%16.6660%40%

لتعیینبند ا
وتسمیة الصور

56.66%2666%1666%70%30%

بند التعرف على 
الصور

60%26.66%13.33%7333%2666%66.66%33.33%

التحكم في بند
الربط

55%35%15%65%35%

%23.07%76.92%26.92%73.07تعیین الجانبیةبند

.كمیا الثانیة یمثل نتائج الحالة :) 25(رقم جدول 
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نسبة النجاح الكلیة 
لإلجابات الصحیحة

نسبة الكلیة لإلجابة عن طریق 
اإلشارة

نسبة الفشل الكلیة

56.24%28.74%15.41%

):یمثل نسبة النجاح ونسبة اإلجابة عن طریق اإلشارة، و نسبة الفشل 26جدول رقم(
الكلیة للحالة الثانیة من خالل التسمیة. 

نسبة الفشل الكلیةنسبة النجاح الكلیة

67.77%32.22%

):یمثل نسبة النجاح الكلیة و نسبة الفشل الكلیة للحالة الثانیة من 27جدول رقم (
خالل التعیین.

:كیفیاالثانیةالنتائج للحالة نعرض تحلیل
،فكانت نتائجه تتعدى المتوسط مستویات عدة ) على نتائج جیدة في متحصلت الحالة (

30إجابات من أصل 8و 30إجابة صحیحة من أصل 16وذلك في بند التسمیة 
من 5فیما یحص اإلجابة باإلشارة أما اإلجابات التي لم یتمكن من الرد علیها فكانت 

% هذا من خالل اإلجابة 53.33،حیث كان المعدل االقصى قدرت نسبته 30أصل 
في حین قدرت % . 26.66أما اإلجابات عن طریق اإلشارة فنجد الصحیحة للصور،

%.16.66نسبة الصور التي لم یتمكن من الرد علیها تقدر نسبتها 

حالة تمكنت من تسمیتها أما فیما یخص بند التعیین فكانت النتائج جیدة أیضا كون ال
فتتمثل 30من أصل 12إجابات صحیحة و 30من أصل 18فقد حصل بسهولة



الفصل السابع                                                          عرض و تحلیل النتائج

156

% فهذه 40لتعیین الصحیح ،أما نسبة األخطاء من خالل التعیین %60النسبة العلیا 
.من خالل التسمیةالنتائج مرتفعة مقارنة مع النتائج السابقة 

أما في البند الثاني من السمیة تحصلت الحالة (م)في بند التسمیة و التعیین على هذه  
وهذا %56.66و قد حصلت على30صورة من أصل 17النتائج فتمكن من تسمیة 

من 8من خالل اإلجابات الصحیحة. أما اإلجابات عن طریق اإلشارة فتحصل على
30أصل 

من 5التي لم یتمكن من التعرف علیها فنجد و إذا تحدثنا عن %26.66وتقدر نسبته 
.%16.66أما نسبته 30أصل 

لتسمیة الصور و تعیین و الربط فنجد أن الحالة تمكنت من الثالثأما من خالل البند 
و 30من أصل 18تحقیق أفضل النتائج مقارنة مع البند السابق فنجد في التسمیة 

ما التسمیة عن طریق اإلشارة في اإلجابات الصحیحة. أو هذا %60قدرت نسبته 
أما اإلجابات %26.66وكذلك تتراوح نسبته بین30صور من أصل 8فتحصل على

أما .%13.33فتراوحت النسبة30أخطاء من اصل 5التي لم یتمكن من الرد علیها
أما عن األخطاء فنجد %70و تتمثل النسبة 30من أصل21فتحصل على التعیین

.%30النسبةو قدرت 30أخطاء من أصل 9

) حقق نتائج أفضل و ذلك من مفمن خالل نتائج ربط الصور یتضح لنا أن الحالة (
حیث تمكن من % وهذا في الربط الصحیح للصور70خالل النسبة التي توصل إلیها 

من أصل 9فكانت الربط أما الصور التي لم یتمكن من 30صورة من أصل 21ربط
.من األخطاء من خالل الربط% كأعلى نسبة30نجد ف30

أما نتائج البند الخاص بربط الكلمة و الكلمة و كذلك ربط الكلمة و بدایتها فمن خالل 
فتراوحت 20صورة من أصل 11بند التسمیة نجد أن الحالة تمكنت من التعرف على 
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7وهذا من خالل التسمیة الصحیحة أما فیما یخص اإلجابة باإلشارة %73.33نسبة
أما التي لم یستطع التعرف علیها فكانت عدم ردها على %20أي نسبة20صل من أ

،أما فیما یخص الربط فتمكنت الحالة من الربط %5فكانت النسبة 20من أصل 1
وذلك من حیث الربط الخطأ 20من أصل 7و یقابله 20من اصل 13الصحیح 

.%35نسبة الفشل ب فتقابله%65و هذا فیما كانت النسب المئویة للنجاح تقدر 

26أصل من19إیجاد ) تمكن مأما في بند التوجه في الفضاء فنجد أن الحالة (-
% بإنجاز على الصورة بطریقة صحیحة. حیث 73.07و هذا ما قدرت به بسبته

كان یجد صعوبات خاصة في % فلقد26.92وصلت نسبة األخطاء لدى الحالة إلى
إیجاد الیمین والیسار و كذلك في األعلى و األسفل.

) في م% فقد تفوقت الحالة (100لتعیین الحواس كانت النتائج اأما في تسمیة  و-
فتحصل على و لكن النسب نزلت وذلك من خالل الربط و وظیفة الحاسة هذا البند 

) من محیث لم یتمكن الحالة (%60بةفي كال البندین فقدرت النس5من أصل 3
.في الربط أنف و ید ووظیفتین فم ویدالتعرف

و كان %25فكانت النسبة 4من أصل 1األفعال تمكنت الحالة من التعرف على 
الفعل الذي تمكن من التعرف علیه یجلس

األلوان یجب أن نعرض األلوان على جمیع الحاالت حیث یعتبر هذا األخیر فهم-
% 80أي نسبة 10من أصل 8كمكتسبات األولیة لطفل فتمكن من التعرف على 

.الوردي و البنفسجيحیث لم یتمكن من التعرف على اللون

أشكال فكانت 8من أصل 5فهم األشكال تمكنت الحالة من التعرف على -
و األشكال التي لم یتمكن من %37.5النجاح أما نسبة الفشل فتراوحت % 62.5النسبة

.و بیضويو معینالتعرف علیها مكعب
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) من التعرف من خالل النطق و الكتابة على مأما في بند الریاضیات تمكنت الحالة (-
تمكن الحالة من خالل وضع % حیث100فكانت النتائج 9حتى 1ن جمیع األرقام م

فقد اخترنا هذه األعداد %100فكانت النسبة 9أصلمن9المجموعةالعدد في 
من أصل 9و أحطناها بجمیع الجوانب و كذلك إكمال الرسم الناقص فقد حصل على 

تمكن لم یبالنسبة لألرقام التي أماو هذا من خالل الربط %100إذن النسبة 9
و ذلك في %88.88فقدرت نسبة النجاح 9فكان خطأ واحد من أصل منها الحالة 

.و هذه نسبة الفشل%22.22إكمال رسم العدد الناقص فتراوح بین 
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التحلیل الكمي والكیفي لالختبار:

:لثالثةالحالة ا

2008تاریخ المیالد:إ:االسم 

عدد اإلخوة:7العمر:
المرتبة:

مناقشة نتائج الحالة الثالثة:عرض و تحلیل و

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]

qum bita3јin]قم بتعیین الصور: ṣowar]

qum birabṭ:قم بربط الصور المتشابهة ṣura lmutašabiha]

التعرف على 
الصور

اإلنتاج اللغوي كلمات
للطفل

التعیینالتسمیة

بحرف
000أرنب

21[baṭaṭa]بطاطا

21[abu:rɵ]باب

تحرف
20[tamər]تمر

21[tufaħ]تفاح

11[ačaɣ]برتقال

ححرف
001حصان

Bilichara10مفتاح
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bilisara10صحن

جحرف
dağağa[21[دجاجة

11[ačaɣ]جزر

11[bilisara]ثالجة

رحرف
21[kuras]كراس

10[moh]بقرة

001جرار

زحرف
000زرافة

000غزال

21[xəzana]خزانة

سحرف
21[samaka]سمكة

21[saјara]سیارة

10[ames]شمس

صحرف
10[bəbə]صوص

10[bilisara]صندوق

01[haјawan]حصان

دحرف
000دب

21[asad]أسد

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
21[uðən]أذن

000ذئب

11[bilisara]حذاء

303418\المجموع

التعیین.:یمثل نتائج الحالة الثالثة لبند التسمیة و )28جدول رقم (
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البند الثاني:

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 
qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]
qum bita3јin]:قم بتعیین الصور ṣowar]

یینالتعالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالكلمةالحرف

بَ حرف
21[ba:b]باب

21[məbra]مبراة

21[baṣal]صلب

تحرف
000تمر

11[ba:b]احمفت

11[bilisara]توت

ححرف
001حقیبة

21[məħfaḍa]محفظة

ba:b]10مفتاح

جحرف
21[šaǧara]شجرة

21[ǧazar]جزر

dağağa[21[دجاجة

رحرف
000فأر

000فراشة

11[ħaјawan]خروف

زحرف
000زیتون

000زرافة
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21[məwz]موز

سحرف
21[sarwal]سروال

21[məstara]مسطرة

21[kura:s]كراس

صحرف
10[bilisara]صندوق

01[bilisara]حصان

21[ṣabu:n]صابون

دحرف
001دب

10[bilisara]دراجة

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
21[uðən]أذن

000ذئب

11[babaṭ]حذاء

303521المجموع

:یمثل نتائج الحالة الثالثة من خالل التسمیة و التعیین والربط )29جدول رقم (

الصور. 
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:2السلسة 
مقارنة الصور عن طریق الربط باألسهم

صور الربط5لدینا 
ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]
qum bita3јin]قم بتعیین الصور: ṣowar]

qum birabṭ ṣura lmutašabiha][:قم بربط الصور المتشابھة

الربطالتعیینالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالصور

سیة
مدر

ت 
دوا

0011سبورةأ

211[kura:s]كراس

111[bilisara]محفظة

211[məqas]مقص

qalam[211[ قلم
زل

لمن
ت ا

دوا
111[fiza]تلفازأ

100[bilisara]ثالجة

kursi[211[ كرسي

200[ṭawila]طاولة

211[xizana]خزانة

بخ
مط

ت ال
دوا

أ

111[bilisara]صحن

111[aman]كأس

100[bilisara]ملعقة

0001مزهریة
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100[bilisara]شوكة

یف
تنظ

ت ال
دوا

211[ṣabu:n]صابونأ

211[šampo]غاسول

100[bilisara]فرشاة

101[bilisara]منشفة

110[bilisara]مشط

ات
یوان

 ح
ور

211[kəlb]كلبص

qiṭ[211[ قط

111[ba:3]خروف

arnab[011[ أرنب

dağağa[211[دجاجة

ضر
 خ

ور
100[3ami]جزرص

211[baṭaṭa]بطاطا

101[ašaɣ]خس

0000لفت

211[ṭamaṭəm]طماطم

30401023\المجموع

:یمثل نتائج الحالة الثالثة من خالل التسمیة والتعیین والربط.)30(جدول رقم 
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]qum birabṭ ṣura

lmutašabiha][  :قم بربط الصور المتشابھة

الربطالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالصورة

ات
یوان

الح
ور 

dağağa[21[دجاجةص

qiṭ[21[ قط

11[moh]بقرة

000جمل

11[həw]كلب

ضر
الخ

ور 
10[ašaɣ]خسص

11[bilisara]جزر

21[baṭaṭa]بطاطا

21[ṭamaṭim]طماطم

10[sal]بصل
اكه

لفو
ر ا

21[məwz]موزصو

21[burtuqa:l]برتقال

21[tufa:ħ]تفاح

10[ašaɣ]تمر

000عنب

15301910\المجموع 

من خالل بند التسمیة و الربط.الثالثة:یمثل نتائج الحالة)31الجدول رقم (
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 
qumna bi i3tai maǧmu3a mina]:قم بربط الصور المتشابھة."الصورة ṣuјar

wa talabna minho tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar qum birabṭ
ṣura lmutašabiha]

الربطالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالكلمات

لمة
 وك

مة
 كل

بین
ط  

رب

qiṭ[21[ قط

000مطرقة

21[asad]أسد

10[bilisara]حجر

10[bilisara]جزر

21[məqas]مقص

21[xizana]خزانة

21[təlfaz]تلفاز

21[madrasa]مدرسة

21[tufaħa]تفاحة

10[bilisara]علم

تها
بدای

ة و
كلم

ن 
 بی

ربط

000فیل

11[bilisara]بقرة

21[šaǧara]شجرة

000بستان

21[samaka]سمكة

21[məftaħ]مفتاح

10[bilisara]تلفاز

001مدرسة

11[bilisara]ثالجة

202913\المجموع

):یمثل نتائج الحالة الثالثة من خالل الربط الكلمة و الكلمة و 32(جدول رقم
بدایتها.
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نفس "قم بتلوین الجهة الیمنى للطفل"قم بتلوین الجهة المطلوبة مثال: التعلیمة:
qum bi talwin lǧəha[.الشيء بالنسبة لجمیع التعلیمة فیما یخص هذا الجدول

lјumna li ṭifl[

qum bita3јən lǧiha lmunasiba min[من خالل السطحبتعیین الجھة المناسبة
xilal ṣaṭh[

انجازها على السطح الخارجيانجازها على الصورةالجانبیة
11فوق

11تحت

11فوق

11تحت

00وراء

00أمام

11وراء

00أمام

11األول

01األخیر

11األول

00األخیر

00یمین

00یسار

10یمین

01یسار

11كثیر

11قلیل

01أعلى

10أسفل

00أكثر من

11اقل من
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11طویل

11قصیر

10طویل

11قصیر

261616\المجموع

یمثل نتائج الحالة الثالثة في التحكم في الجانبیة.:)33جدول رقم (
نفس "قم بتلوین الجهة الیمنى للطفل": قم بتلوین الجهة المطلوبة مثالالتعلیمة:

qum bi talwin lǧəha[.الشيء بالنسبة لجمیع التعلیمة فیما یخص هذا الجدول

lјumna li ṭifl[

qum bita3јən lǧiha lmunasiba min[بتعیین الجھة المناسبة من خالل السطح
xilal ṣaṭh[

الربطالوظیفةالتعیینالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالحواس
2101[3aјən]عین

2101[anəf]أنف

2110[fəm]فم

2101[јəd]ید

2111[uðun]أذن

25/2110524المجموع 

نتائج الحالة الثالثة من خالل التعرف على الحواس.یمثل:) 34الجدول رقم (
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qum[:قم بتسمیة األفعال حسب الصورةالتعلیمة: bitasmiјat əlaf3al hasba

ṣuwar[

التسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلاألفعال
2[јaǧri]یجري

2[amši]یمشي

00یقفز

2[јaǧlis]یجلس

4/46

نتائج الحالة الثالثة من خالل أفعال الحركة.یمثل:) 35الجدول رقم (
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qum bi ta3aruf 3ala[رقاماألبالتعرف علىقم-التعلیمة: əlarqam[

ḍa3 kul 3adad fi lmaǧmu3a[ضع كل عدد من األعداد في مجموعة المناسبة-
lmunasiba[

قم بربط و كتابة العدد و إكمال الرسم الناقص لألعداد-

]qum birəbṭ wa kitabat l3adad wa ikma:l arasm naqis-[

إكمال الرسم 

الناقص

ربط 

المجموعة

الكتابة وضع عدد 

في مجموعة

التعرف 

على الرقم

األعداد

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2

1 1 1 0 1 3

1 0 0 1 1 4

0 1 1 1 1 5

1 1 1 0 1 6

0 0 1 1 1 7

0 0 1 0 1 8

1 1 1 1 1 9

6 6 8 6 9 45/35المجموع

الریاضیات.لثة من خالل بند ):یمثل نتائج الحالة الثا36جدول رقم(
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التحلیل الكمي:
من خالل النسب المئویةالجداولنتائجب أن نبینلكي نقوم بالتحلیل الكمي یج

واآلن سنعرضها كالتالي:للحالة الثالثة 

: الثالثةالحالة 

الربطالتعیینالتسمیةالجداول

خاطئةصحیحةخاطئةصحیحةخاطئةاإلشارةصحیحة

بند تسمیة
الصوروتعیین

40%%33.33%26.6660%40%

بند التعیین 
وتسمیة الصور

46.66%23.33%30%70%30%

بند التعرف على 
الصور

46.66%43.33%10%66.66%33.33%76.66%23.33%

بند التحكم في 
الربط 

46.66%33.33%20%66.66%33.33%

بند تعیین 
الجانبیة

61.53%38.46%61.53%38.46%

الثالثة بالنسب المئویة.یمثل نتائج الحالة :) 37(رقم الجدول 
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نسبة النجاح الكلیة 
لإلجابات الصحیحة

نسبة الكلیة لإلجابة عن طریق 
اإلشارة

نسبة الفشل الكلیة

44.99%33.33%21.66%

):یمثل نسبة النجاح ونسبة اإلجابة عن طریق اإلشارة، و نسبة الفشل 38جدول رقم(
الكلیة للحالة الثالثة من خالل التسمیة. 

نسبة الفشل الكلیةنسبة النجاح الكلیة

65.55%34.44%

):یمثل نسبة النجاح الكلیة و نسبة الفشل الكلیة للحالة الثالثة من 39جدول رقم (
خالل التعیین.

:كیفیاالثالثةتحلیل النتائج للحالة نعرض 
إجابة صحیحة من 12على في التسمیة من خالل البند األول ) إتحصلت الحالة (

ص اإلجابة خفیما ی30إجابات من أصل 10و %40نسبة بت و قدر 30أصل 
أما اإلجابات التي لم یتمكن من الرد علیها فكانت %33.33و قدرت النسبة باإلشارة

.%26.66فحصل على نسبة30من أصل 8

لم 30من اصل12و 30صورة صحیحة من أ صل 18أما التعیین فتحصل على 
فیما یخص الصحیحة %60یتمكن من التعرف علیها. فیما كانت النتائج النسب

فیما یخص الخاطئة.%40و 

الحالة تفوق بصورتین أنتسمیة و تعیین الصور فنجد الذي یشمل أما البند الثاني 
للتسمیة الصحیحة 30صورة من أصل 14مقارنة مع البند السابق فتتمثل النتائج 
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و أتى 30من أصل 7فنجد عن طریق اإلشارة أما التسمیة %46.66فكانت النسبة
صور من 9أما الصور التي لم یتعرف علیها فنجد %23.33هذا األخیر بنسبة 

.%30فتراوحت النسبة 30أصل 

%46.66أما في البند الذي یشمل على تسمیة و تعیین و ربط فحصلت الحالة على 
30من أصل13حصلت على تو 30أصلمن14من التسمیة الصحیحة و ذلك 

من 4فكانت التي لم یرد علیها مطلقاأما %43.33فقدرت النتیجةلإلجابة عن طریق 
أي 30من اصل 20فتحصل علىأما التعیین%13.33فتحصل على 30أصل 
30أخطاء من أصل9للتعیین الصحیح أما التعیین الخطأ فتمثل في %66.66نسبة 

) حقق نتائج أفضل و إنتائج ربط الصور یتضح لنا أن الحالة (أما %30ونجد نسبة 
% وهذا في الربط الصحیح للصور76.66ذلك من خالل النسبة التي توصل إلیها 

أما الصور التي لم یتمكن من التعرف 30أصل صورة من23طربحیث تمكن من 
من األخطاء من خالل % كأعلى نسبة23.33نجد ف30من أصل 7فكانت علیها 
.الربط

أما نتائج البند الخاص بربط الكلمة و الكلمة و كذلك ربط الكلمة و بدایتها فمن خالل 
فتراوحت 20صورة من أصل10بند التسمیة نجد أن الحالة تمكنت من التعرف على 

من 6وهذا من خالل التسمیة الصحیحة أما فیما یخص اإلجابة باإلشارة %50نسبة
من 4أما التي لم یستطع التعرف علیها فكانت عدم ردها على %30أي نسبة20أصل 
،أما فیما یخص الربط فتمكنت الحالة من الربط %20فكانت النسبة 20أصل 

وذلك من حیث الربط الخطأ20صل من أ7و یقابله 20من اصل 13الصحیح 
.%35فتقابله نسبة الفشل ب %65و هذا فیما كانت النسب المئویة للنجاح تقدر 

من 16) تمكن من الحصول على إأما في بند التوجه في الفضاء فنجد أن الحالة (-
. %61.53فقدرت النسبة على الصورة بطریقة صحیحةالتوجه بإنجاز 26أصل 
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10فلم یتمكن من التعرف على %38.46حیث وصلت نسبة األخطاء لدى الحالة إلى
فلقد كان یجد صعوبات خاصة في إیجاد الیمین والیسار و كذلك في 26من أصل 

األعلى و األسفل.

% فقد 100كانت النتائج ف10من10الحالةتمكن أما في تسمیة  و تعیین الحواس-
و لكن النسب نزلت وذلك ،و ذلك من خالل النتائجد) في هذا البنإتفوقت الحالة (

أما %80بالنجاح بالطریقة الصحیحة و قدرت النسبة 5من أصل4من خالل الربط 
فنجد أما عن وظیفة الحاسة%20نسبة أي5من1فتحصل على اإلجابات الخاطئة 

تقدر إذالفشلنسبة تفوقت علیها فیما نتیجة النجاح %40فحصل على 5من أصل 2
.%60ب

یعتبر هذا إذیجب أن نعرض األلوان على جمیع الحاالت یأتي بند فهم األلوان حیث
أي نسبة 10من أصل 6األخیر كمكتسبات األولیة لطفل فتمكن من التعرف على 

، الوردي ]:lbanafsaјi[% حیث لم یتمكن من التعرف على اللون البنفسجي60
]lwardi[و البرتقالي]burtuqali[.

أي النصفأشكال8من أصل 4فهم األشكال تمكنت الحالة من التعرف على -
و األشكال التي لم یتمكن من %50كذلكالنجاح أما نسبة الفشل% 50فكانت النسبة

و معین.،بیضوي ،نجمة التعرف علیها مكعب 

) من التعرف من خالل النطق و الكتابة على إأما في بند الریاضیات تمكنت الحالة (-
% حیث لم تتمكن الحالة من خالل 100فكانت النتائج 9حتى 1جمیع األرقام من 

بالنسبة %66.66فكانت النتائج 9أرقام من أصل 3وضع العدد في المجموعة من 
أما فیما یخص كتابة لألعداد فنجد %33.33أما نسبة الفشل فتراوحت بین لنجاح

أما نسبة %88.88النتائج حفنجد نسبة النجا9من أصل8تمكن من التعرف على 
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كما زادت النتائج بالتنازل ففي ربط العدد ضمن مجموعة %11.11الفشل فتراوحت
بنسبة النجاح أما %66.66فقد حصل على9أرقام من أصل 3فهنا لم یتعرف على 

اخترنا هذه األعداد و أحطناها بجمیع الجوانب و كذلك فقد%33.33نسبة الفشل 
و %66.66إذن النسبة حوالي 9من أصل 6إكمال الرسم الناقص فقد حصل على 

ذلك بالنسبة لألرقام التي تمكن منها الحالة أما نسبة الفشل في إكمال رسم العدد 
.%33.33الناقص فتراوح بین 
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الكمي والكیفي لالختبار:التحلیل

:                                          الرابعةالحالة

2009تاریخ المیالد:ع:االسم 

3عدد اإلخوة:6العمر:

4المرتبة:

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar] [qum bita3јin ṣowar]

التعرف على 
الصور

اإلنتاج اللغوي كلمات
للطفل

التعیینالتسمیة

بحرف
000أرنب

21[baṭaṭa]بطاطا

21[ba:b]باب

تحرف
10[bilisara]تمر

11[bilisara]تفاح

21[burtuqal]برتقال

ححرف
001حصان

mifta:ћ[10[مفتاح

10[bilisara]صحن

جحرف
dağağa[21[دجاجة

11[bilisara]جزر

11[bilsara]ثالجة
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رحرف
21[kura:s]كراس

10[muha]بقرة

000جرار

زحرف
000زرافة

000غزال

21[xizana]خزانة

سحرف
21[samaka]سمكة

21[saјara]سیارة

10[azɣal]شمس

صحرف
10[bibi]صوص

10[bilisara]صندوق

001حصان

دحرف
000دب

21[asad]أسد

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
21[uðən]أذن

000ذئب

11[bilisara]حذاء

303317المجموع

من خالل بند التسمیة والتعیین .:یمثل نتائج الحالة الرابعة )40جدول رقم (
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البند الثاني:

ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]        [qum bita3јin ṣowar]qum

birabṭ ṣura lmutašabiha]

یینالتعالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالكلمةالحرف

بَ حرف
21[ba:b]باب

11[bilisara]مبراة

21[baṣal]صلب

تحرف
10[bilisara]تمر

11[ba:b]احمفت

11[ašaɣ]توت

ححرف
11[bilisara]حقیبة

21[məħfaḍa]محفظة

ba:b[10[مفتاح

جحرف
21[šaǧara]شجرة

21[ǧazar]جزر

dağağa[21[دجاجة

رحرف
000فأر

000فراشة

21[kabš]خروف

زحرف
10[ašaɣ]زیتون

10[ħaјawan]زرافة



الفصل السابع                                                          عرض و تحلیل النتائج

179

21[mawz]موزة

سحرف
21[asarwal]سروال

21[misṭara]مسطرة

21[kura:s]كراس

صحرف
10[bilisara]صندوق

001حصان

21[ṣabu:n]صابون

دحرف
11[ħaјawan]دب

10[bilisara]دراجة

dağağa[21[دجاجة

ذحرف
21[uðən]أذن

10[haјawan]ذئب

21[səbaṭ]حذاء

304221المجموع

.:یمثل نتائج الحالة الرابعة من خالل التسمیة و التعیین)41جدول رقم (
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:2السلسة 
مقارنة الصور عن طریق الربط باألسهم

صور الربط5لدینا 
ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]". الصورة ṣuјar wa talabna minho
tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar] qum bita3јin ṣowar]

qum birabṭ ṣura
lmutašabiha]

الربطالتعیینالتسمیةانتاج اللغوي للطفلالصور

سیة
مدر

ت 
دوا

أ

111[bilisara]سبورة

211[kura:s]كراس

211[məħfaḍa]محفظة

miqaṣ[211[مقص

qalam[211[قلم
زل

لمن
ت ا

دوا
أ

111[bilisara]تلفاز

101[bilisara]ثالجة

kursi[211[ كرسي

210[ṭawila]طاولة

211[xizana]خزانة

بخ
مط

ت ال
دوا

111[abəs]صحنأ

211[ka:s]كأس

111[bilisara]ملعقة

0001مزهریة
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101[bilisara]شوكة

یف
تنظ

ت ال
دوا

أ

211[ṣabu:n]صابون

101[apu]غاسول

110[bilisara]فرشاة

0010منشفة

101[pista]مشط

ات
یوان

 ح
ور

ص

111[haw haw]كلب

qiṭ[211[ قط

101[ba3]خروف

arnab[211[ أرنب

dağağa[211[دجاجة

ضر
 خ

ور
ص

111[bilisara]جزر

211[baṭaṭa]بطاطا

100[bilisara]خس

0001لفت

211[ṭamaṭim]طماطم

30412326المجموع

في بند التسمیة والتعیین و التحكم في الرابعة:یمثل نتائج الحالة )42جدول رقم (

الربط.
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ما إسم هذه "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3tai maǧmu3a mina]."الصورة ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]qum birabṭ ṣura

lmutašabiha][  :قم بربط الصور المتشابھة

الربطالتسمیةاللغوي للطفلاإلنتاج الصورة

ات
یوان

الح
ور 

ص

dağağa[21[دجاجة

qiṭ[21[ قط

11[haјawan]بقرة

001جمل

21[kaləb]كلب

ضر
الخ

ور 
ص

11[bilisara]خس

11[adiјa]جزر

21[baṭaṭa]بطاطا

21[ṭamaṭim]طماطم

11[baṣal]بصل
اكه

لفو
ر ا

صو

21[mawz]موز

21[bu:rtuqal]برتقال

21[tufaħ]تفاح

10[bilisara]تمر

10[3am3am]عنب

152213المجموع

):یمثل نتائج الحالة الرابعة من خالل بند التسمیة و التحكم في 43جدول رقم (
الربط.
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إسم هذه ما "قمنا بإعطائه مجموعة من الصور و الطلب منه تسمیتها التعلیمة: 

qumna bi i3taihi]."الصورة maǧmu3a mina ṣuјar wa talabna minho

tasmiјatəha :ma ism haðihi ṣuјar]qum birabṭ ṣura lmutašabiha][

qum birabṭ ṣura lmutašabiha]

الربطالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالكلمات

مة
وكل

ة 
كلم

ن 
 بی

ط 
رب

qiṭ[21[ قط

10[bilisara]مطرقة

21[asad]أسد

000حجر

21[ǧazar]جزر

miqaṣ[21[مقص

20[tufaħa]تفاحة

kursi[21[ كرسي

21[xizana]خزانة

11[fa:z]تلفاز

000علم

ھا
ایت

وبد
ة 

كلم
ن 

 بی
بط

ر

001فیل

21[baqara]بقرة

21[šaǧara]شجرة

000بستان

21[amat]سمكة

mifta:ћ[21[مفتاح

10[bilisara]مدرسة

000تلفاز

10[bilisara]ثالجة

202512المجموع/

لتسمیة والتحكم في الربط.:یمثل نتائج الحالة الرابعة )44الجدول رقم (
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نفس "الیمنى للطفلقم بتلوین الجهة "قم بتلوین الجهة المطلوبة مثال: التعلیمة:
qum bi talwin lǧəha[.الشيء بالنسبة لجمیع التعلیمة فیما یخص هذا الجدول

lјumna li ṭifl[

qum bita3јən lǧiha lmunasiba min[بتعیین الجھة المناسبة من خالل السطح
xilal ṣaṭh

انجازها على السطح الخارجيانجازها على الصورةالجانبیة
11فوق 

11تحت

11فوق

11تحت

00وراء

11أمام

01وراء

01أمام

11األول

11األخیر

11األول

01األخیر

10یمین

01یسار

01یمین

10یسار

11كثیر

11قلیل

10أعلى

11أسفل

01أكثر من

00اقل من
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10طویل

11قصیر

11طویل

11قصیر

261820\26المجموع

:یمثل نتائج الحالة الرابعة في بند التحكم في الجانبیة. )45جدول رقم (

:التربیة العلمیة 

]qum bita3aruf 3ala lħawas[قم بالتعرف على الحواس:

الربط الوظیفةالتعیینالتسمیةاإلنتاج اللغوي للطفلالحواس
2101[3aјən]عین

2111[anəf]أنف

2111[fəm]فم

2101[јad]ید

2111[uðən]أذن

23/2510535المجموع 

.نتائج الحالة الرابعة من خالل التعرف على الحواسیمثل:)46الجدول رقم (
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التعلیمة:
qum bitasmiјat[قم بتسمیة األفعال حسب الصورة əlaf3al hasba ṣuwar

التسمیةاللغوي للطفلاإلنتاجاألفعال
2[јaǧlis]یجري

2[јəǧlis]یمشي

00یقفز

2[јaǧlis]یجلس

4/486

):یمثل أفعال الحركة للحالة الرابعة.47جدول رقم (
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qum bi ta3aruf 3ala[رقاماألبالتعرف علىقم-التعلیمة: əlarqam[

ḍa3 kul 3adad[األعداد في مجموعة المناسبةضع كل عدد من - fi lmaǧmu3a
lmunasiba[

قم بربط و كتابة العدد و إكمال الرسم الناقص لألعداد-

]qum birəbṭ wa kitabat l3adad wa ikma:l arasm naqis[

إكمال الرسم 

الناقص

ربط 

المجموعة

الكتابة وضع عدد في 

مجموعة

التعرف 

على الرقم

األعداد

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2

0 1 1 1 1 3

0 0 1 0 1 4

1 1 0 1 1 5

1 0 1 0 1 6

1 1 1 1 1 7

1 1 1 0 1 8

1 0 0 0 1 9

7 6 7 5 9 34\35المجموع

نتائج الحالة الرابعة من خالل بند الریاضیات.یمثل:) 48الجدول رقم (

التحلیل الكمي:
نقوم بالتحلیل الكمي یجب أن نبین كل النتائج الجداول الحاالت واآلن سنعرضها لكي

كالتالي:
: الرابعةالحالة 

الربطالتعیینالتسمیةالجداول
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خاطئةصحیحةخاطئةصحیحةخاطئةاإلشارةصحیحة

بند تسمیة 
وتعیین الصور

%3666%36662% 6.6
6

56.66%4233%

التعیین بند
وتسمیة الصور

50%40%10%70%30%

بند التعرف على 
الصور

50%43.33%6.66%76.66%23.33%86.66%13.33%

بند التحكم في 
الربط 

55%20%25%60%40%

بند تعیین 
الجانبیة

69.23%30.76%76.92%23.07%

یمثل نتائج الحالة كمیا:)49(رقم الجدول 

نسبة النجاح الكلیة 
لإلجابات الصحیحة

نسبة الكلیة لإلجابة عن طریق 
اإلشارة

نسبة الفشل الكلیة

47.91%34.99%17.08%

):یمثل نسبة النجاح ونسبة اإلجابة عن طریق اإلشارة، و نسبة الفشل 50جدول رقم(
الكلیة للحالة الرابعة من خالل التسمیة. 

نسبة الفشل الكلیةالنجاح الكلیةنسبة 

67.77%31.88%

):یمثل نسبة النجاح الكلیة و نسبة الفشل الكلیة للحالة الرابعة من 51جدول رقم (
خالل التعیین.
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:الرابعةنعرض تحلیل النتائج للحالة 
تحت المتوسط فیما یخص التسمیة الصحیحة و ذلك ) على نتائج عتحصلت الحالة (

إجابة صحیحة 11المتوسط وذلك في بند التسمیة تحتفكانت نتائجه ،األولفي البند 
فیما یحص اإلجابة باإلشارة أما اإلجابات 30إجابات من أصل 10و 30من أصل 

فتمثلت في نسبة أما نسبهم30من أصل 9التي لم یتمكن من الرد علیها فكانت 
التسمیة عن طریق اإلشارة أما نسبة ،%36.66النجاح من التسمیة الصحیحة فنجد 

%20وأما نسبة الصور التي لم یتمكن من التعرف علیها 33.33%

تعیینأیضا كون الحالة تمكنت من متوسطة أما فیما یخص بند التعیین فكانت النتائج 
الصور التي لم یتمكن من أما.%56.66أما نسبة النجاح لدیه 30أصلمن17

نسبة الفشل .%43.33صورة بنسبة13التعرف علیها فكانت 

30إجابة صحیحة من أصل 15أما البند الثاني من التسمیة و التعیین فتحصل على 
و 30من أصل 12نجدأما التسمیة عن طریق اإلشارة %50في التسمیة وتقدر بنسبة 

فتحصل على 30من أصل 3الرد علیها أما فیما یخص التي لم یتم %40ذلك بنسبة 
و ذلك نسبة الفشل في التعرف.10%

البند الثالث في التسمیة و التعیین و الربط فوجدنا لدى الحالة أنه تمكن من نتائج أما 
30عن طریق اإلشارة من أصل13و30صورة التسمیة الصحیحة من أصل14تسمیة 

و %46.66فكانت النتائج كالتاليمن أصل3أما التي لم یتمكن من الرد علیها فكانت 
أما نسبة التي لم یتمكن من %43.33هذه نسبة النجاح أما نسبة التسمیة باإلشارة فنجد

من أصل 23و هي نسبة الفشل أما التعیین فقد تحصل على %10الرد علیها فتراوحت 
فقدرت نتائج 30من أصل 7لتعیین الصحیح أما التي لم یتمكن من تعیینها فقدرت 30
و من هنا ننتقل إلى الربط حیث %23.33ألما نسبة الفشل فكانت%76.66نجاح ال

أما الصور التي لم تتعرف 30من أصل26تمكنت الحالة من الربط الصحیح للصور 
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أما %86.66حیث نجد لدى الحالة نسبة النجاح30صورمن أصل 4علیها فكانت 
نتائج أفضل و ذلك من ) حقق عالصور یتضح لنا أن الحالة (.%13.33نسبة الفشل 

اما فیما یخص بند الربط كلمة فوجدنا لدى الحالة (ع)عدم الرغبة في الربط .خالل
التسمیة الصور فیتبین ذلك من خالل النتائج المتحصل علیها و المتمثل في تسمیة 

أما اإلجابات التي %55أي نسبة 20صورة من أصل 11الصور فقد سجلنا عنده 
أما التي %20وتقدر نسبة لدیه20من أصل 4شارة فكانت أجاب عنها عن طریق اإل

.%25فتراوحت النسبة الفشل لدیه20من أصل 5لم یتمكن من تسمیتها فكانت 

صورة بالشكل 18إنجاز ) تمكن من عأما في بند التوجه في الفضاء فنجد أن الحالة (-
لدیه لم یوفق  فیها و كانت نتائج النجاح26صورمن أصل8و 26الصحیح من أصل 

على السطح فقد تمكن من التعرف على %30.76أما نسبة الفشل 69.23%
26من أصل 6ها فكانت أما التي لم یتمكن من التعرف علی26صورة من أصل 20

.%23.07أما نسبة الفشل %76.92فتراوحت النسبة النجاح 

في )ع% فقد تفوقت الحالة (100أما في تسمیة  و لتعیین الحواس كانت النتائج -
فكانت نسبة 5أصل 10من10خاصة في التسمیة و التعیین فتمكن منها هذا البند

أما الربط الحسة مع صورة فقد تحصل %40أما نسبة الفشل فقدرت %60النجاح تقدر 
من أصل 3.أما األفعال فقد تمكن من التعرف على %100أي نسبة5من أصل5على 

.%25في هذا البند أما نسبة الفشل%75فكانت نسبة النجاح لدیه 4

فهم األلوان یجب أن نعرض األلوان على جمیع الحاالت حیث یعتبر هذا األخیر -
النجاح أي نسبة10من أصل 7كمكتسبات األولیة لطفل فتمكن من التعرف على 

.%30أما نسبة الفشل فتتراوح %70تتمثل في
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أشكال فكانت 8من أصل 4فهم األشكال تمكنت الحالة من التعرف على -
و األشكال التي لم یتمكن من %50النجاح أما نسبة الفشل فتراوحت % 50النسبة

.، بیضوي و نجمةو معینالتعرف علیها مكعب 

أما في بند الریاضیات تمكنت الحالة (ر) من التعرف من خالل النطق و الكتابة -
یث لم تتمكن الحالة من % ح100فكانت النتائج 9حتى 1على جمیع األرقام من 

فكانت النتائج ،9أرقام من أصل 4من وضعخالل وضع العدد في المجموعة 
.أما في كتابة العدد فتحصل على %44.44بل تقدرأما نسبة الفش%55.55النجاح

%22.22أما نسبة الفشل فكانت %77.77فكانت نتائج النجاح تقدر9من أصل 7
فقد حصل 9أرقام من أصل 3م یتعرف علىففي ربط العدد ضمن مجموعة فهنا ل

فقد اخترنا هذه األعداد %33.33بفقدرتبنسبة النجاح أما نسبة الفشل %66.66على
من أصل 7و أحطناها بجمیع الجوانب و كذلك إكمال الرسم الناقص فقد حصل على 

بالنسبة لألرقام التي تمكن منها الحالة أما و ذلك%77.77بالنجاح تقدرإذن النسبة 9
.%22.22نسبة الفشل في إكمال رسم العدد الناقص فتراوح بین 

اإلستنتاج العام:
بعد تحلیل المعطیات التي تم جمعها من خالل النتائج المتحصل علیها في التحلیل 

لقائلة: أن الكمي و الكیفي. وفق إختبار البرنامج التعلیمي وقد تبین ان الفرضیة ا
للبرنامج التعلیمي فعالیة في زیادة نمو الرصید اللغوي لدي األطفال الصم الحاملین 

للزرع القوقعي  قد تحققت و ذلك بعد دراسة ألربع حاالت .

بحیث استطاع اإلدماج أن یكون لـه فعالیـة و كـل هـذا یتضـح ضـمن إخضـاع 
بالنســبة للحالــة األولــى فكانــت النتــائج تلــك الفئــة ســابقة الــذكر إلــى البرنــامج التربــوي.

فـــي تســـمیة الصـــور الصـــحیح %)73.33لدیـــه جیـــدة جـــدا فقـــد تحصـــل علـــى نســـبة (
%) فقــد تمكنــت الحالــة األولــى 76.66وكــذلك فــي تعیــین الصــور فقــد حصــلت علــى (
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من التفوق في بنـد التسـمیة علـى الحـاالت األخـرى. فقـد كانـت نسـبه فـي جمیـع البنـود 
باإلجابـــة الصــحیحة لتســـمیة أمـــا فیمــا یخـــص التعیـــین فنـــري أن % و ذلـــك 60تتجــاوز

الحالــة تحصــلت علــى نتــائج جیــد جــدا أكثــر مــن التــي فــي التســمیة فقــد تعــدت النتــائج 
% و هــذا دلیــل علــى أن الحالــة تعــرف الصــور إال أنهــا لــم تــتمكن مــن تســمیتها و 70

فـي كـل مـن بنـد هذا راجع كون الحالة تعمل لبذل مجهود من خالل النطـق الجیـد أمـا 
تســـمیة و التعـــرف علـــى الحـــواس فـــإن الحالـــة أدتهـــا بشـــكل جیـــد  بـــل و كانـــت النتـــائج 
نفســـها مـــع العـــادي. فـــي حـــین مقارنـــة النتـــائج الحالـــة الثانیـــة بالحالـــة األولـــى نجـــد أن 
نتائجــه أقــل مــن التــي تحصــلت علیهــا الحالــة األولــى فمــثال فــي بنــد التســمیة نجــد أن 

%و ذلــك بالتســـمیة الصــحیحة للصــور أمـــا 66دیـــه هــي نســبةالنســبة األكثــر ارتفاعــا ل
%في بند التسـمیة أمـا فیمـا یخـص التعیـین فنـرى أن الحالـة 46النسبة الدنیا لدیه نجد 

% بالنسـبة لجمیـع البنـود، 66تستجیب لهـذا البنـد بنسـب جیـدة جـدا فقـد تعـدت النتـائج 
ن خـالل الـربط أن أما الربط فالحظنا أن الحالة تحب كل مـا هـو یـدوى فنجـد أیضـا مـ

%. و مـن خـالل تحلیلنـا 60الحالة تمكنت من البنود و بجدارة حیـث تجـاوزت الحالـة 
لنتائج الحالة الثانیة ال یمكن الحكم علیها ألن الحالة كانت تعاني من مشـاكل عائلیـة 
ممــا كــان یــدفعها إلــى التعامــل مــع كــل مــا هــو معنــوي أفضــل مــن لفظــي و لهــذا نجــد 

حالة األولى. أما من خـالل تحلیلنـا للحالـة الثالثـة تمكـن مـن فهـم لدیه نسب أقل من ال
هــذه الحالــة و إعطائنــا أكثــر توضــیح ألن الحالــة ال یــتم متابعتــه مــن طــرف  الوالــدین 
بشــكل مســتمر فلهــذا لــوحظ انخفــاض فــي مســتوى النتــائج و هــذا مــا وضــحته النتــائج 

% كـأعلى نسـبة أمـا 60فنجد في بند تسـمیة الصـور فالتسـمیة الصـحیحة للصـور نجـد
% أمــا فــي التعیــین فنجــد لــدى الحالــة دافعیــة للعمــل أكثــر 40النســبة القصــوى فنجــد 

%كأفضــل نتیجـــة 70حیــث تحصــل علــى نســب جیــدة مقارنــة مــع بنــود التســمیة فنجــد
%كأدنى نتیجة أما فیمـا یخـص بقیـة البنـود  فلقـد لـوحظ ارتفاعـا ملحـوظ و نسـب 66و

النتــائج المتحصــل علیهــا مــن طــرف الحالــة الرابعــة فنجــد جیــدة فــي جمیــع البنــود. أمــا 
& Kuwin )وهذا ما أكده كل من نتائج قریبة من المتوسط على جمیع البنود.

Stewart , 2000 ) فـي الدراسـة التـي أجریاهـا علـى أطفـال یعـانون مـن إعاقـة
ســـمعیة شـــدیدة، كمـــا أضـــافا إلـــى أنـــه یمكـــن مالحظـــة التحســـن الملحـــوظ فـــي مهـــارات 
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لزارعــي القوقعــة مــن خــالل متــابعتهم لفتــرات طویلــة، واللغــةواصــل والســمع الكــالمالت
خاصة وأن لغة الطفل تتحسن دوما مع تقدمه في العمر.  

فقد أثبتت الدراسات أنه كلمـا كـان عمـر الطفـل صـغیرا أثنـاء أجـراء عملیـة زراعـة 
رت إلیــه دراســة ، وهــذا مــا أشــاو كلمــا كانــت لغــتهم أفضــلالقوقعــة كلمــا كــان ذلــك أفضــل

مـــن أن األطفـــال الـــذین یقـــل أعمـــارهم عـــن خمـــس ســـنوات هـــم أكثـــر اســـتفادة مـــن زراعـــة 
مجموعــة مــن طلبــة المرحلــة االبتدائیــة حیــث أجریــت علــى.القوقعــة إذا مــا قورنــوا بغیــرهم

ـــراتهإلـــى تحســـن ملحـــوظ فـــي قـــدراتهم الكالمیـــة تر اشـــأوالتـــي الحـــاملون لـــزرع  مو تعبی
) أشــهر. مــن خــالل متابعــة تحســن مهــارات 6بعــد مالحظــتهم لمــدة زمنیــة بلغــت (اللغویــة 

الكــالم والتواصــل مــع تقــدم الــزمن، خاصــة وأن لغــة الطفــل تتحســن وتنمــو دومــا مــع تقــدم 
علىمحدودةونسبیةالنتائجهذهتبقىو.العمر إذا ما تم توفیر التدریب المكثف

قدوالجزائريتمعلمجافيحدیثةتجربةالمدرسيالدمجأنوخاصةالبحث،مجموعة
هذهفعالیةعلىدالةوشاملةنتائجالوصول إلىیمكنحتىأطولسنواتإلىتحتاج
السمعیة الخاصة.االحتیاجاتذويلفئةبالنسبةمدمجةالالتربیة

مالحظة هامة:

لكي یكون للبرنامج التعلیمي فاعلیة أكثر من أجل زیادة نمو الرصید اللغوي لدى 
األطفال الصم الحاملین لزرع القوقعي الذي الذین یخضعون للمنهج التحضیري یجب 
عدم إهمال عدة متغیرات التي لها دخل في ذلك منها :عامل السن، اإلرشاد الوالدي، 

التعلم، الغیابات، و إن أخذت كل هذه المتغیرات الكفالة المبكرة، دافعیة الطفل نحو
بعین اإلعتبار فتكون النتائج المتحصل علیها قریبة من العادي.
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:الخاتمة

مدى فاعلیة البرنامج التعلیمي لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة فتح الطریق ووصف لواقع 
المدمج، حیث ركزنا من في زیادة الرصید اللغوي لدى الطفل األصم الحامل للزرع القوقعي

خالل دراستنا على معرفة مدى زیادة الرصید اللغوي لألطفال الصم المدمجین و ذلك لعرض 
خاصة أن الهدف األشمل و األسمى لمشروع اإلدماج علیهم البرنامج التربوي كأداة للبحث

.مستقبالاالجتماعيدماج المدرسي هو اإل

هو ذلك الضعف إذبصفة خاصةالصمم و فة عامة  فقد ال یمكن إنكار اإلعاقة السمعیة بص
تمنع األصم من سماع األصوات و تكون ناتجة عن في القدرة السمعیة أو انعدامها و بالتالي 

عوامل وراثیة ،مكتسبة، وعالج هذه اإلعاقة غیر ممكن و لكن یمكن التخفیف من حدتها عن 
طریق وضع معینات سمعیة أو الزرع القوقعي.

القوقعي هي أخر تقنیة توصلت إلیها التكنولوجیا حیث جاءت لتخلص فئة الصم من فالزرع 
تعویض األذن و لكن لیس علىةعالم السكون إلى عالم األصوات .حیث تعمل هذه األخیر 

إنما عن طریق إدراك األصوات.السمععن طریق 

النتائج المترتبة عن و المعاق لغویا كون أكثر المعاق سمعیا ذلك المعاق سمعیا بحیث یعتبر
اإلصابة السمعیة هي اضطرابات لغویة و ذلك طبعا باختالف شدة الفقدان السمعي

و العمر عند اإلصابة .أما عند المصابون بالصمم الخفیف و المتوسط فنجد التأخر اللغوي 
عندهم میق فنجد فغن اللغة یظهر لدیهم في سن المدرسة أما عند الصمم الحاد و الصمم الع

غیر مفهومة عادة أو منعدمة. و لكن حین إخضاع الفئتین إلى عملیة الزرع القوقعي قد 
یكون هذا كحل بدیل یعوض األذن و ینتج عن هذا البدیل إعطاء الشخص فرصة التعویض 
عن التلف ولكن ال یمكن للتعویض أن یعطي أي نفع إال عن طریق الكفالة األرطفونیة 

یة و قد جاء اإلدماج لیجعل هذه الفئة تخرج للمجتمع حیث یعتبر اإلدماج و المتابعة الوالد
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طفل .حیث المدرسي أولى الخطوات التي تبرهن أن الزرع القوقعي یحسن من اللغة عند ال
نرى في اإلدماج الحل الذي جاء لینزع فكرة اإلنعزال و المراكز الخاصة و بما أن اإلدماج 

.فلقد و العادیین فبإخضاعهم لنفس البرنامج التعلیميأولى الخطوات لتعامل فئة الصم
اإلحتكاك بفئة الصم الحاملین للزرع القوقعي حیث تمكن من دراسة بسمحت لنا هذه الدراسة 

رصیدهم اللغوي ونسبة الفهم عندهم و أیضا تعاملهم مع األخرین.

یزید لدیهم رصیدهم اللغوي أكثر حیث برهنت النتائج على أن الحاملین للزرع القوقعي
من األطفال الحاملین للمعینات السمعیة.

و ألجل مساعدتهم یجب تكییف المجهود و العمل معهم من أجل جمیع البرامج و ال سیما 
األطوار التالیة حیث تبدأ صعوبات فلهذا یجب مساعدتهم و ذلك باحتكاكهم بأقرانهم العادیین 

ركة في النشاطات لیحسوا أنفسهم مثل األطفال العادیین .و توجیههم لممارسة و المشا

و دائمة من طرف جمیع المحیطین بالطفل و لكي یتحقق الدمج یجب توفیر رعایة مستمرة 
ابتداءا من األولیاء ألنهم هم من یستطعون تشجیعه و تحسیسه كونه طفل عادي و كذلك 

المختص األرطفوني و المعلمة في القسم .

ج هذا البحث المتواضع نسبیة و غیر مطلقة نظرا لعدم تسلیط الضوء على و تبقى نتائ
دور في تدعیم مشروع اإلدماج و إنجاحه. حیث یبقى عوامل و متغیرات أخرى قد یكون لها 

هذا البحث قید الدراسة، و ذلك بتعمیم اإلدماج و دراسة برامجهم و مدى فعالیتها في األطوار 
نطلق لتقییم نتائجهم. الدراسیة التالیة كونها الم



197

إقتراحات:

العمل على تحسیس المجتمع و توعیة بماهیة اإلعاقة السمعیة ، أسبابها و انعكاساتها -
و ضرورة تقبل المعاق سمعیا.و توضیح وسائل و طرق الكفالة،

،المتوسط فتح المجال أمام الطلبة من أجل دراسة برامج األطفال الصم المدمجین اإلبتدائي -
و النظر في نتائجهم و هل یتمكنون من الوصول إلى نتائج العادیین .

دراسة كیفیة التعامل مع ذوي اإلحتیاجات السمعیة عامة و الزرع القوقعي خاصة و بتالي -
لیتعاملوا مع هذه الفئة.إنشاء من هم أصحاب خبرة 

ترتبة عن اإلعاقة السمعیة.إعداد برامج الدعم النفسي من شأنها التخفیف من األثار الم-

دعم وتشجیع اإلدماج و ذلك بتعمیمها على جمیع المدارس.-

حث وسائل اإلعالم على ضرورة التعریف و التوعیة من اإلعاقة السمعیة و بخدمات -
التربوي.اإلدماج 

براز أن الزرع القوقعي جاء كحل سحري لیساعد أصحاب الصم العمیق و الحاد إال ألنه إ-
إهمال جانب الكفالة األرطوفونیة و التربیة و المساعدة الوالدیة ألنهم األیادي التي یجب عدم

صیل هذه الفئة و خلق فیهم جیال فعاال.كنهم تو متصنع منهم جیال فعاال و هم من ی

تحسیس األسرة على مدى تحملهم مسؤولیاتها عن طریق المشاركة الفعالة في تطویر -
منطلق األول لتحقیقه.اإلدماج كون األسرة هي 

العمل على وضع داخل المؤسسات التربویة مراكز خاصة من أجل الكشف المبكر -
لإلعاقات و ذلك قصد التوجیه قبل تفاقم المشكل سواءا اإلعاقات السمعیة و البصریة ،عسر 

القراءة و غیرها.
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الجزء الثاني من البرنامج:

تقدیم التمارین:

الریاضیات-

التربیة والتكنولوجیة-

تدعیم المفاهیم إلى الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة فكان هدفها لقد قسمت التمارین 

المتناولة في الوضعیات التعلیمیة وتقویمها.

في الریاضیات تتمثل المفاهیم فیما یلي:

الفضاء والزمان-

التجمیعات-

عملیات الترتیب والفرز والتصنیف-

العملیات العددیة-

الهندسة-

القیاسات-

فیما یخص التربیة العلمیة فتتمثل المفاهیم في:

الحیوان والنباتالعالم الحي، اإلنسان، -

عالم األشیاء والمادة-

العالم التقني والحرفي -



الكفاءات واألهداف:-

:بالنسبة للریاضیات

األهداف::الكفاءات

یجنب معالم الفضاء والزمن-یتحكم في الفضاء والزمان               -

بنظم مسارات-یجري عملیات حسابیة                   -

یفرز ویرتب ویصنف أشیاء-یوظف القیاس                            -

)9إلى 1یقرأ األعداد واألرقام من (-یحل المشكالت                     -

جمع والطرح)یتعرف على عناصر (ال-

یتعرف على األشكال الهندسیة- 

الكفاءات واألهداف:-

 للتربیة العلمیة:بالنسبة

األهداف::الكفاءات

یتعرف على مكونات جسمه-یكتشف  العالم الحي                   -

یعبر عن دور كل من الحواس-یكتشف العالم المادي         -

یصنف النباتات-محافظ على البیئة               -

یصنف الحیوانات- 

یحدد مصادر المواد-



فوق، تحت وعلى، أمام وراء، داخل خارجالتعیین الفضاء:-

األهداف:

آخر.لشيءیعین شیئا بالنسبة -

یتعرف على مدلول كلمتي: على، تحت، أمام ووراء-

أمام:وراء /

لون الكلب الذي وراء القط



لون الولد الذي أمام البنت

فوق / تحت:

باألحمر الكعكة فوق الطاولة                    لون باألخضر التفاحة تحت الطاولةلون 



قریب من / بعید من

األھداف:

یعین شیئا بالنسبة لشيء آخر.-
یمیز بین عبارتي/ قریب من / بعید من-
-

العدد الرتبي: األول، األخیر

األھداف:

یمیز بین األول واألخیر.-
كلمتي. األول واألخیر:یتعرف على مدلول -

.لون الزھرة األولى

 األولى واألخیرة التفاحة باألحمر لون

باألخضرلون القط األول والقط األخیر



العدد الترتیبي:

3إلى 1األول، الثاني، الثالث، العد من 

قطار

 داخل العرباتأكتب األعداد.



یتعرف على الیمین والیساریمین / یسار          

من جالل تلوین الیدینعین الیمین والیسار

. 1،2،3األرقام: 

3، 2، 1یمیز بین األرقام -األھداف: 

یقیم العالقة بین المقدار والعدد.- 

 اربط كل مقدار بعدده المناسب 1لون باألحمر المربعات التي تحمل
 2باألخضر المربعات التي تحمل لون
 3لون باألزرق المربعات التي تحمل

12 3

1

1

2

2 13

3

3

2

1

2

3



یمیز بین األعلى واألسفلأعلى / أسفل      

لون الطفل الذي أسفل السلم

یمین / یسار

 القط الذي یسار الطفل.باألصفرلون الصورة
.لون باألحمر القط الذي یمین الطفل



كثیرا / قلیل

ضع داخل حیزا قل عدد من المجموعةضع حیز داخل مجموعة األشیاء            

التي عندھا أكثر مجموعة

أكثر من / أقل من 

لون الكریات بحیث تحصل على    التعلیمة: لون الكریات بحیث تحصل على       التعلیمة:

الكریات الخضراء أكثر من الحمراء          عدد الكریات الصفراء أقل من الكریات الزرقاء



التجمیعات

یكون مجموعات حسب الشكل -: األھداف

یسمى األشكال- 

.ضع كل مجموعة داخل حیز المتشابھة منھا

 .ضع داخل حیز مجموعة األشكال التي لھا نفس اللون



الطویل / القصیر 
الھدف:

.األطوالمیز بین -
.قصرأأطول و،یتعرف على مدلول كلمتي-



لون في كل صورة الشيء األقصر باألزرق واألطول باألحمر
5و4العدد 

عالقة بین مقدار وعددیقیم- األھداف: 
یستعمل الوظیفة الكمیة لعدد- 

إجمع كل خمس نجمات داخل حیزإجمع كل أربع زھرات داخل حیز       

 صنف أشكال لتحصل على مقدار العدد المكتوب في كل بطاقة

2 3 2

54



5



3، 5و4األعداد 

بالعدد المناسب لھا.صل كل مجموعة

1،2،3،4،5األعداد 

یقیم المقدار بین مقدار وعدد- األھداف:

یرتب أعدادا ترتیبیا تصاعدیا.-
یرتب األعداد ترتیبا تنازلیا-

4 53
3



 صل كل مجموعة أشیاء بالعدد
المناسب لھا

1

2

3

4

5

5

4

2

1

3



7- 6العدد 
الھدف:

یقیم عالقة بین مقدار وعدد-
یستعمل الوظیفة الكمیة -

ضف عناصر في كل مجموعة وفق العدد الموجود في البطاقة

7 6 6

76



7اربط كل مجموعة تحتوي على عدد عناصر العدد

7ضع داخل مجموعة كل مجموعة فیھا 6كل مجموعة فیھا ضع داخل مجموعات  



9-8الرتبي العدد

الھدف:

یرتب األعداد-
یقیم عالقة بین مقدار وعدد-
یستعمل الوظیفة الكمیة لعدد-

نجمات9ضع داخل مجموعة زھرات     8ضع داخل حیز 



7و9و8أكمل رسم عدد األشیاء الناقصة  بالعدد المناسب 

98

7 8 9



التربیة العلمیة:

أكتشف جسمي، وجهي:األولالدرس
:األهداف

یتعرف على عناصر الوجه-
یمیز بین الجنسین من حیث مالمح الوجه-

نفس ورقة الكتاب المدرسي
التعلیمة:

في كل وجه العناصر الناقصة.أكمل-

التعرف على الحواسالدرس الثاني:
األهداف:

ي الحواس الخمسمیس-
یمیز بین وظائف الحواس الخمس-

عین

نفأ

فم

ید



الحظ األشیاء وصل بین الشيء والعضو الذي نحس بهالتعلیمة:

الحركة والسكونالدرس الثالث:
األهداف: 

یمیز بین مختلف وضعیات الجسم.-
الكلمات: الجري، المشي، القفز، الجلوسمدلول یتعرف على -

الصور: التي تخص األفعال
التعلیمة:-

تلوین كل صورة بلون خاص لیمیز الفعل

أذن
شمعة

رادیو

تلفاز

زھرة

حلوة



: نظافة الجسم4الدرس
األهداف:

وسائل تنظیف التي یستعملها للجسم.یعین-
یسمى وسائل التنظیف الجسم.-
یجمع األشیاء حسب وظیفتها-



ضع داخل دائرة األشیاء التي ننظف بها.التعلیمة:

: أصناف األغذیة5الدرس
األهداف:

یمیز مختلف األغذیة.-
یسمى بعض الخضر والفواكه واللحوم.-
یجمع األشیاء حسب عائلتها-



التعلیمة:

الحظ الصورة ثم: 
ضع الفواكه في السلة المخصصة لها.-
ضع الخضر في السلة المخصصة لها.-
اللحوم في السلة المخصصة لها.ضع -



-د-حرف

ارنبدجاجةدراجةدب

-ذ-حرف

دمیة

سیارةكراسحذاءذئباذن



الزرع  القوقعي :) 5لملحق رقم (ا









ربط بین الكلمة و صورة

صورة الجسدیة:ال

:الكلمةالصور:

عین

انف

فم

شعر

ید



الحیوانات

الصورة :الكلمة  :

دجاجة

قط

بقرة

جمل

كلب



:الخضر 

:الكلمةالصورة :

بطاطا

جزر

خس

طماطم

بصل
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