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:مقدمة  

إن الفرد یتمیز بمجموعة من األجهزة واألنظمة الحسیة التي بواسطتها یدرك ویفهم ما     

فالقصور في هذه الحواس . یدور من حوله، كما یحقق التكیف مع البیئة التي یعیش فیها

یؤدي إلى عرقلة هذا التكیف، إذ نذكر في هذا القصور النقص السمعي الذي یعتبر من أشد 

حسي خطورة على الفرد، وذلك لما تكتسي حاسة السمع من أهمیة في تشكیل أنواع الفقدان ال

على النمو الحاسة تؤثر بشكل كبیر  حیث أن فقدان تلك مفاهیمنا وعالمنا اإلدراكي،

.االجتماعي والنفسي للفرد  

إن األطفال الصم من الفئات التي تحتاج إلى جهد متواصل ورعایة كاملة في شتى  

مع الغیر وتفاعلهم معهم، هذا یدفعهم  االتصالإعاقتهم تؤثر على  المجاالت خاصة وأن

إلیجاد وسیلة بدیلة عن حاسة السمع أهمها حاسة البصر التي تساعدهم على تنمیة ذاكرتهم 

، وهذا ما نحن في صدد دراسته )19،ص2003ابراهیم عبد اهللا فرج الزریقات،(وٕادراكهم البصریین

.في بحثنا هذا  

لذاكرة البصریة واإلدراك البصري من أهم العملیات المعرفیة التي تتوقف حیث تعتبر ا    

االحتفاظ بالمعطیات المكتسبة خالل حیاتهم هذه الفئة، فیستغلونها من أجل  اكتساباتعلیها 

.إذ ستمكنهم من تعلم طرق اتصالیة أخرى كلغة اإلشارة والقراءة على الشفاه  

التفكیر عن وسائل بدیلة بالنسبة لألطفال الصم ذوي  وهذا ما دفع العلماء والباحثین إلى  

الصم الحاد والعمیق، وهذا لیأتي الزرع القوقعي كأفضل وسیلة لهؤالء األشخاص والذي 

  .(Deriaz.M,2001,P35)یشترط سالمة العصب السمعي ویتم زرعه في عمر مبكر

الحاد والعمیق كون لدیهم وبحثنا هذا ركزنا فیه على األطفال الصم الذین یعانون من الصمم  

فرصة القیام بعملیة الزرع القوقعي التي تستطیع أن تدخل الطفل إلى عالم األشخاص 

.من المعاناة التي هم فیها التخفیفو   العادیین،وأن هذه العملیة كفیلة لمساعدتهم  
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العقلیة فالزرع القوقعي وتطوراته التقنیة مع التربیة السمعیة ثبت تحسن الوظائف  وبالتالي  

.والمعرفیة لدى هذه الفئة من األطفال  

أیضا تطرقنا إلى دراسة هذه الوظائف المعرفیة وتعمقنا في وظیفتین مهمتین وفي بحثنا هذا 

بالنسبة لهذه العینة من األطفال الحاملین للزرع القوقعي والتي تتمثل في وظیفتي الذاكرة 

في المثیرات  واالنتباهدان على التركیز واإلدراك البصریین اللتان تعتبران عملیتان تعتم

.الداخلیة والخارجیة  

ثم انتقلنا إلى اإلشكالیة التي  البحث وأهمیة عرض المقدمة وأسباب وأهدافب حیث قمنا   

تدور حول مدى تأثیر الزرع القوقعي على الذاكرة البصریة واإلدراك البصري عند الطفل 

بتقسیم البحث إلى جانبین نظري وتطبیقي، تطرقنا ، فقمنا األصم ثم اإلجابة عنها بفرضیات

، والذاكرة )تعریفه،أسبابه،أنواعه،تصنیفاته( في الجانب النظري إلى أربعة فصول وهي الصمم

،أما )تعریفه،خطواته،آلیاته(، واإلدراك البصري)تعریفها،أنواعها،خصائصها،خطواتها(البصریة

،المنهج،عینة االستطالعیةالدراسة (نهجيالم بیقي تطرقنا إلى فصلین همافي الجانب التط

تقدیم (وفصل تم فیه عرض وتحلیل ومناقشة النتائج )البحث،الوسیلة المعتمدة في الدراسة

 االقتراحاتالعام والخاتمة وجملة من  االستنتاجوثم ) الحاالت،التحلیل الكمي والكیفي

.والمراجع والمالحق  
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:أسباب اختیار الموضوع -1   

كان إلطالعنا على حاالت الصمم الحاملین للزرع القوقعي والنتائج المهمة التي لقد  -  

.حققها، السبب وراء التفكیر في انجاز بحث حول هذه الفئة   

.زیادة المعلومات واألفكار حول الموضوع -  

: أهداف البحث -2  

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على فئة األطفال الصم الذین أجریت علیهم عملیة     

الزرع القوقعي وذلك محاولة لدراسة العملیات المعرفیة خاصة المهمة لفئة الصم والتي تتمثل 

في الذاكرة البصریة واإلدراك البصري وهذا من أجل معرفة ما إذا كانت هاتین العملیتین 

صم الحاملین للزرع القوقعي، ولكن الهدف األسمى من بحثنا بصفة عامة هو تؤثران بال

مختلف الدراسات النظریة التي ات التي قدمتها البحوث السابقة و المساهمة في إثراء المعطی

.الخاصة عموما وبفئة الصم بشكل خاص االحتیاجاتتهتم بفئة   

:أهمیة البحث -3  

یعد الطفل النواة في جمیع المجتمعات اإلنسانیة، وهذا ما دفع بها إلى اإلهتمام برعایة    

الخاصة كان لزاما أن  االحتیاجاتاألطفال وتربیتهم وتعلیمهم،ومع ظهور حاالت من ذوي 

المختصین اهتماما بهذه الفئات،من بینهم فئة الصم الذین لقوا باالهتمام المجتمعات و  تتولى

طرف المختصین، وعلى هذا األساس فقد عملنا من خالل الدراسة التي أجریناها الكبیر من 

على األطفال الصم الذین قاموا بعملیة الزرع القوقعي مع مدى تأثیر العملیات المعرفیة 

.المتمثلة في الذاكرة واإلدراك البصریین على الصم  

ان وكذا تقدیم اقتراحات وتكمن أهمیة الدراسة في تقدیم معطیات جدیدة مستقاة من المید

علمیة تساهم في وضع تقییم علمي یمكن من فهم هذه الحاالت واتخاذ مختلف اإلجراءات 

.الكفیلة لمساعدتهم  
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:اإلشكالیة  

،الشم، السمع،البصر(الحواسیعتمد إدراك اإلنسان لعالمه على المعلومات التي یستقبلها عبر  

والتي تعتبر قوة هائلة تسمح له باالتصال والتعرف على العالم الخارجي )الذوق واللمس

وتحلیل المثیرات الحسیة وأن حدوث أي خلل في واحدة أو أكثر من هذه الحواس ینجم عنه 

لحاسة السمع أین تعجز هذه األخیرة عن أداء دورها  هو الحال بالنسبة مشاكل كثیرة مثل ما 

مصطفى نوري (صعوبات كبیره ألنها تلعب دورا هاما في نمو الفردبشكل تنتج عنه 

،وهذا ما یجعل الطفل األصم یبحث عن وسائل بدیلة لیمأل الفراغ الناتج )8،ص2000القمش،

عن نقص السمع ومن أهم هذه الوسائل القناة البصریة،ذلك لما تقدمه من دعم ومساعدة 

محیط به داخل ذاكرته،وهنا نجد العالقة القائمة لتخزین المعلومات التي یتلقاها من الوسط ال

بین البصر والذاكرة إذ عن طریق الذاكرة تتم عملیة تخزین واسترجاع المعلومات، فالطفل 

.األصم یتجه تلقائیا إلى استبدال حاسة السمع بالبصر   

بالذاكرة واإلدراك البصریین عند الطفل  اهتمتوفي هذا الصدد أقیمت عدة دراسات 

األصم،بحیث أثبتت الدراسات واعتمادها على اختبارات وروائز مختلفة  أن هنالك أثر 

للحرمان الحسي السمعي على التذكر،ففي بعض أبعاده یفوق المعوقین سمعیا زمالئهم 

،حیث قام 1912نةس ’Linder‘ أجراهاالتي كذلك ،)28،ص2001فیولیت فؤاد ابراهیم،(العادیین

بین الصم والعادیین،وقد الحظنا أن الصم ) حافلة كهربائیة(بمقارنة إعادة رسم شيء مألوف

تفوق الصم بتعود األطفال  ’Linder‘یعیدون رسم تفاصیل الرسم أكثر من العادیین،كما فسر

  .العادیین على العادات اللفظیة

المتكونة من صور لألشخاص  Ranscbburgقام باستعمال أداة العالم  1925وفي سنة 

یتم اقتراحها لألطفال لمدة ثانیة ونصف وتتمثل التعلیمة في التعرف على هؤالء األشخاص 

  .ضمن صور ألشخاص آخرین، فبینت النتائج تفوق الصم على العادیین
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المقارنة لألطفال الصم والعادیین في إعادة إنتاج  1975سنة  Blairكما أظهرت نتائج العالم 

الذي تنص تعلیماته على  Graham Kendale اختباراألشكال الهندسیة المقتبسة من 

  .إعادة إنتاج الرسم بعد مالحظته لتفوق الصم على العادیین

إن بالتقدم الصم على الذاكرة البصریة بشكل كبیر ف اعتمادلقد بینت العدید من الدراسات 

العلمي الكبیر أصبحت لدى هذه الفئة إمكانیة تعویض جزء كبیر من حاسة السمع 

 Foodبأمریكا قامت 1993،وذلك باختراع ما یعرف بجهاز الزرع القوقعي، ففي سنةلدیهم

and Administration  بإعطاء الضوء األخضر الستخدامه عند األطفال وهذا بعد إجراء

 باالعترافوفي نفس السنة قام اإلتحاد األوربي .یل هذا الجهازعدة أبحاث لمحاولة تفع

  .Mini Systèmeو Nukleursبجهازین مهمین  

دراسة الذاكرة واإلدراك البصري وهذا ما دفع بنا لنختار من الباحثین  العدید هتماملقد نال ا

اإلدراك ة البصریة و الذي تمحور حول مدى تأثیر الزرع القوقعي على الذاكر موضوع بحثنا 

  :البصري لألشكال الهندسیة عند الطفل األصم،وسوف نحاول طرح اإلشكالیة التالیة

لدى الطفل األصم في تحسین نمو الذاكرة واإلدراك  ثر الزرع القوقعي ؤ هل ی:اإلشكالیة- 

  .؟ لألشكال الهندسیة  البصریین

الذاكرة واإلدراك لدى الطفل األصم في تحسین نمو ثر الزرع القوقعي ؤ ی :الفرضیة-

  .لألشكال الهندسیة البصریین
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:تحدید مصطلحات البحث -   

:تعریف الصمم -1  

اإلعاقة السمعیة هي انحراف في السمع یحد من القدرة على : Lioydحسب:اصطالحا

  ).215، ص2003احمد محمد الزغبي،(التواصل السمعي اللفظي

نظرا لتعدد تعاریف ومفاهیم الصمم توصلنا إلى تعریف شامل هو أن الصمم عبارة  :إجرائیا

عن فقدان حاسة السمع، سواء كان كلیا أو جزئیا، نتیجة إصابة إحدى أو كلتا األذنین، 

  .ویمكن أن تكون اإلصابة راجعة لسبب وراثي أو مكتسب

  :تعریف الذاكرة -2

ستعادة المعلومات، أي ترمیزها وتخزینها، وبعدها هي القدرة على اكتساب وحفظ وا :اصطالحا

  ). 201، ص2001یوسف شكري فرحات، (استعادتها

هي الوظیفة التي تتمثل في استعادة حالة شعوریة أو ال شعوریة، وهي عملیة بناء  :اجرائیا

وتخزین الخبرة السابقة، لیتم استخدامها في نشاط ما، واستعادتها، وتربط الذاكرة ماضي 

.شخص بحاضره ومستقبله، فهي وظیفة معرفیة هامة تحدد التطور والتعلم  

:تعریف اإلدراك -3  

التي یتم فیها تفسیر اإلشارات الحسیة ویتطلب أن یكون لدى الفرد  هي الكیفیة:اصطالحا

 رافع النصر الرغول وعماد عبد(كفایة حسیة تمكنه من استقبال اإلشارات من البنیة المحیطة به

).19،ص2003اهللا الرحیم الرغول،  

معه من هي عملیة معرفیة تمكن األفراد من فهم العالم الخارجي المحیط بهم والتكیف :اجرائیا

.بةسخالل اختیار األنماط السلوكیة المنا  



	اإلطار العام لإلشكالیة
 

17 
 

:تعریف الزرع القوقعي -4  

هو جهاز یوفر تنبیه مباشر للعصب السمعي،متخطیا المرور من الخالیا الشعریة :اصطالحا

التالفة الموجودة في قوقعة األذن، بهذه الطریقة تعمل الزراعة على تحویل أصوات الكالم إلى 

  إشارات رقمیة من ثم یقوم المخ باستقبالها كأنها حدیث بشري                      

Muller,2007,p131)     (Chevrie .  

هي وسیلة من الوسائل التي قدمها تطور البحث العلمي في السنوات األخیرة،وذلك  :اجرائیا

.قصد مساعدة فئة الصم على تجاوز إعاقتهم وكذا تسهیل اندماجهم في المجتمع  
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:تمهید  

التحدث الكافي یغیران عاملین أساسیین المالئم و  فاالستماعهمیة عظیمة، لحاسة السمع أ

مختلف  الكتسابالسائدة، ومن هنا نعتبر اللغة المشتركة وسیلتنا األساسیة  االجتماعیةللخبرة 

بالنسبة للطفل العادي ثم  القواعد األولیة، واكتساب اللغة یتم بصورة طبیعیة عفویة

ذلك على عكس الطفل األصم الذي ال یمكنه المشاركة في هذه العملیة دون سمعه،و 

.الحصول على مساعدة خاصة  

ونظرا لتأثیر اإلعاقة السمعیة بصورة واضحة على نمو الطفل واكتسابه خصصنا هذا  

.الفصل للتطرق فیه إلى أهم جوانب هذه اإلعاقة  
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:نبذة تاریخیة عن الصمم -   1 

ي بعض المجتمعات مثل یذكر أن الطفل األصم مر عبر العصور بإهمال كبیر ف       

أسوة بغیرهم من ذوي العاهات  قد كانوا ینادون بالتخلص من الصمالرومانیة فاإلغریقیة و 

أن الصم غیر قادرین على عالة على المجتمع وأكد على ذلك أرسطو بو  بلهاءاعتقادا بأنهم 

یدور حولهم وأنهم أقل مرتبة من المعوقین ا ذلك لعدم قدرتهم على الكالم أو فهم مالتعلم و 

األوسط أفضل من قدیم بأن الصم في الشرق األدنى و بصریا، وقد وصف القانون الروماني ال

السادس قبل  6ث دعت الطقوس الموسومیة في القرن حظهم في المجتمعات األوروبیة حی

ل من الدیانة البوذیة نادت كالمیالد إلى تحریم لعن الصم ألن إعاقتهم حدثت بإرادة اهللا كما 

 مساعدتهم تقرباصین إلى جعل الصم أبناء البوذا وأوجبت تقدیم العون لهم و الفي الهند و 

.ألبیهم بوذا  

النهضة قد تبددت المعاملة السیئة للصمم حیث یذكر  حین یذكر بركات أنه في عصرو     

بتعلیم الصم الكتابة" بیترو كاستراد"قام الطبیب اإلیطالي  1540التاریخ أنه في عام    

دراسات متنوعة عن " كاردینو" نشراإلشارات الخاصة بالصم،و األبجدیة الیدویة و النطق و و 

" لبید روبونس"حاوالت هناك بعض المو  أسس تعلیم الصم بطریقة الشفاه  واألبجدیة الیدویة

نهم التي كان لها أثر كبیر في الصمم وقد استخدم طریقة الشفاه حتى أتقن كثیر ماإلسباني و 

،ص 2003عواض بن محمد عویض الحربي، (الفلكإلغریقیة والحساب و االكالم باللغة الالتینیة و 

87(.  

كان مقرها للمعوقین سمعیا و  تعلیمیةالتاسع بدأ إنشاء أول مؤسسة وفي القرنین الثامن و     

الخاصة بالصم في كل من هذه المؤسسات التعلیمیة  انتشرتباریس ، وبعد ذلك مدینة 

أول مؤسسة  أنشئت 1918الوالیات المتحدة األمریكیة ، حیث في عام ألمانیا وٕانجلترا و 

 ،"جالدیت"یرجع الفضل في هذه المؤسسة إلى ة و في الوالیات المتحدة األمریكیتعلیمیة للصم 
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الطریقة  اعتمدتحیث  1932األبجدیة الیدویة حتى عام حیث كانت تستخدم لغة اإلشارة و 

.الشفهیة  

قرن تقدما كبیرا في رعایة الصم وأنشئت المعاهد في مطلع القرن العشرین شهد هذا الو      

 الوسائل لتعلیمالطرق و ول إلى أفضل هیئت لها جمیع سبل النجاح للوصالخاصة بالصم و 

.تربیة هذه الفئةو   

 عدالةظر إلى المعوق نظرة عطف ورحمة و قبل  ذلك نجد أن الدین اإلسالمي ینو      

لعله  أدراك ماو  )2(أن جاءه األعمى )1(" عبس و تولى"بین ذلك في آیته الكریمة احترام و و 

سلم مخاطبا نبیه صلى اهللا علیه و  )4-1سورة عبس من ( )4(أو یذكر فتنفع الذكرى  )3(یزكى

بین الشریف والضعیف والصغیر والكبیر والسادة بأنه ال یخص أحدا باإلنذار بل یساوي فیه 

 عواض بن محمد ( النساء، ثم اهللا یهدي من یشاء إلى صراطه المستقیموالعبید والرجال و 

                               ).88، ص 2003عویض الحربي، 

:ممتعریف الص -2  

من الجدیر بالذكر أن اإلعاقة السمعیة بشكل عام تعكس مستویات متفاوتة من الضعف      

ل أنها تنتشر السمعي، كما أنها كظاهرة ال تقتصر من جانب آلخر على كبار السن فقط، ب

یجعلها تعد إعاقة نمائیة أي أنها تحدث في  اأیضا بین األطفال والمراهقین والراشدین، بم

  .)17،ص2009،یقاتزر ابراهیم عبد اهللا فرح ال(مرحلة النمو

  ها أیضا الحالة التي یعاني منها الفرد من نقص في القدرات السمعیةتعرف أیضا أنو     

لمتابعة المشاركة في األنشطة العادیة لتمكینه من تعلم استعمال لغته و  تكون غیر كافیةو 

في إحدى تراكیبها فتكون إعاقة میكانیكیة السمع لهذا و تصیب األذن أالتعلیم العام مدرسیا، و 

أو جزئیا نتیجة عوامل وراثیة  سماع األصوات المحیطة به كلیا أویفقد اإلنسان القدرة على 
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خالدة (معا االثنیننفسیة أو  ترتب من جرائها آثار اجتماعیة أوخلقیة أو بیئیة مما ی

.)43،ص2009،نسیان  

اإلعاقة السمعیة بأنها مصطلح عام یشیر إلى فقدان سمعي یتراوح من  "كارین"یعرف   

.العمیقو  خفیف مرورا بفقدان سمعي متوسط، وحتى الفقدان السمعي الشدیدالفقدان السمعي ال  

إلى أن اإلعاقة السمعیة تعني القصور في السمع بصفة دائمة،  "یسلدیك و الجوزین"یذهب و 

.على األداء التعلیمي للفردالذي من شأنه التأثیر بالسلب و   

یقصد باإلعاقة السمعیة تلك المشكالت التي تحول دون أن یقوم الجهاز السمعي عند و       

الفرد بوظائفه أو تقلل من قدرات الفرد على سماع األصوات المختلفة و تتراوح اإلعاقة 

سمعي من ف المتوسطة التي ینتج عنها ضعیة في شدنها من الدرجة البسیطة و السمع

).23،ص2009،رحاب أحمد راغب(التي ینتج عنها صممالدرجات الشدیدة جدا و   

:التعریف التربوي لإلعاقة السمعیة*  

ا بین البسیطة إلى یشیر مصطلح اإلعاقة السمعیة إلى مشكلة قد تتراوح في شدته       

ربع مستویات ین أب "2008مورز"قد میز للطالب، و  تؤثر سلبا في األداء التربويالشدیدة جدا و 

:هي على النحو التاليمن الفقدان السمعي و   

       الطفل في هذا التصنیف ال یتطلبو ) dB)50 -35فقدان سمعي من : األول المستوى-

               .ولكن یحتاج إلى مساعدة  سمعیة وكالمیة صفا أو مدرسة خاصة

لهذا التصنیف یحتاج إلى  الطفل وفقا، و  )(69dB-55فقدان سمعي من: المستوى الثاني-

  .اللغةصة كما یحتاج مساعدة في الكالم والسمع و صف خاص أو مدرسة خا

الطفل في هذا التصنیف یحتاج أیضا إلى ، و  )(89dB-70 فقدان سمعي: المستوى الثالث-

  .الجانب األكادیمياصة في الكالم والسمع واللغة و مساعدة خ
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إلى صف خاص أو فما فوق ، فالطفل یحتاج  )90dB(فقدان سمعي: المستوى الرابع-

ابراهیم عبد (تربویةة خاصة كالمیة وسمعیة ولغویة و مدرسة خاصة ،هذا باإلضافة إلى مساعد

  .)36،ص2009،یقاتزر اهللا فرح ال

: الطبیة للصممتعریف الموسوعات النفسیة واالجتماعیة و *  

سمعیة بحیث تصل نسبة  بأنه إصابة الشخص بعاهات 1977 "أحمد زكي بدوي"یعرفه     

ال ینتفع الصم بحاسة سمعهم ألغراض الحیاة أو أكثر و  ℅50فقدان السمع إلى حوالي 

.العادیة  

بأنه نقص أو تعویض حاسة السمع بصورة ملحوظة  1987الصم  "عادل األشول"یعرف و     

وسیلة البالتالي نجد أن حاسة السمع ال تكون تمنع أو تعوق الوظیفة السمعیة و  لدرجة أنها

.اللغةاألساسیة في تعلم الكالم و   

قدرة محدودة على سماع األصوات خالل المدى بأنه  1988الصمم  "كمال دسوقي"یعرف و    

العادي للسمع ، فإذا كان ثمة صمم للذبذبات العالیة فقط في الكالم العادي یكون صمم 

.التردد المرتفع  

الصمم بأنه الغیاب الجزئي أو  1993 "كفافيعالء الدین  "و "جابر عبد الحمید "یعرفو    

.الكلي أو الفقدان الكامل لحاسة السمع  

من الناحیة الطبیة بأنه ذلك الطفل الذي حرم من حاسة  1960 "مصطفى فهمي "ویعرفه   

جرد أو هو الذي فقد القدرة السمعیة قبل تعلم الكالم أو هو الذي فقدها بم. السمع منذ والدته

 ، ص2003،واض محمد عویص الحربيع(ر التعلم فقدت بسرعةلدرجة أن آثا أن تعلم الكالم

84(.  

     :ضعاف السمعالصم و :ز بین فئتین رئیسیتین هماوحسب هذه التعاریف  یمكن أن نمی   
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فقد قدرته على السمع ونتیجة لذلك لم یستطع هو الطفل الذي ال یسمع و : الطفل األصم-1

عصام حمدي (فهم اللغة تصبح لدیه القدرة على الكالم و الاكتساب اللغة بشكل طبیعي بحیث 

.)10،ص2007،الصفدي  

في حیاته یعرف األصم بأنه ذلك الشخص الذي ال یمكنه استخدام حاسة السمع نهائیا و      

.الیومیة  

الطفل األصم بأنه ذلك الطفل الذي حرم من السمع  "الدكتور عبد الفتاح عثمان"كما یعرف   

منذ الوالدة، أو هو من فقد القدرة السمعیة قبل تعلم الكالم أو من فقدها بمجرد تعلم الكالم 

).12،ص2005،محمد سید فهمي(لدرجة أن آثار التعلم فقدت بسرعة  

  :تعریف موسوعة علم النفس*

صمم هو العجز الجزئي أو الكلي، الصمم و عاجز عن الكالم لإلصابة بالاألصم هو ال   

، ألصوات بصرف النظر عن درجة علوهاالصمم الكلي هو العجز التام عن سماع كل او 

عن سماع بعض الصمم الجزئي قد یعني الحساسیة المتضائلة لكل أبعاد الصوت أو العجز و 

ي أو الوالدالصمم العرضي یسببه تلف یصیب األذنین بعكس الصمم ، و الدرجات الصوتیة

الناتج عن نقص في التكوین أو الذي برجع إلى صمم مركزي الخلقي الذي ولد به المرء و 

).27،ص2009،رحاب أحمد راغب(تلف أو أذى یصیب مناطق السمع في اللحاء المخي بسبب  

:الطب النفسيتعریف معجم علم النفس و *  

د ولد عادة ما یكون قو  ذي ال یستطیع أن یسمع أو یتكلماألبكم هو الشخص ال األصم   

الصمم هو الغیاب الجزئي أو الكلي أو الفقدان الكامل لحاسة مفتقدا للقدرة على السمع و 

السمع وقد تعزى هذه الحالة إلى الوراثة متسببة عن عیب جیني أو تكون مكتسبة متسببة عن 

یة أو إصابة أو مرض حدث للفرد في أي مرحلة من مراحل عمره بما فیها المرحلة الجین

.الرحمیة  
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وآخرین الطفل األصم على أنه ذلك الشخص الذي لدیه  "جیمس باتون"فقد عرف     

تناول حاسة السمع أثناء تجهیز و استخدام  صعوبات في السمع تعوقه عن النجاح في

.المعلومات اللغویة باستخدام أو بدون استخدام معینات سمعیة  

آخرون الشخص األصم على أنه ال یكون قادرا على استخدام حاسة و  "ولیم هاورد"عرف     

من أنه ربما یدرك بعض األصوات حتى مع استخدامه لمعینات السمع لفهم الكالم بالرغم 

تكون درجة فقدان السمع لدیه كبیرة لدرجة أنها تعوقه عن فهم الكالم من خالل سمعیة و 

.المرئیة االتصالالبصر أو وسائل  هو یعتمد على حاسةوحدها و ) األذن(السمعحاسة   

فقدان فترى أن كلمة أصم لها تعریفات عدیدة و لكنها تشیر إلى  "سوزان استربوكز"أما    

لذلك یكون خطیرا لدرجة تعوق الطفل من ؤثر عكسیا على األداء التعلیمي و السمع الذي ی

تخدام مكبرات تجهیز المعلومات اللغویة من خالل حاسة السمع باستخدام أو بدون اس

).61-60ص  ،ص2009،رحاب أحمد راغب(الصوت  

مع، هم أولئك الذین یعانون من صعوبات أو قصور في حاسة الس: الطفل ضعیف السمع-2

أقل منو  30یتراوح ما بین  ) dB 70  (لكنه ال یعرف فاعلیتها من الناحیة الوظیفیة في 

معظم أفراد هذه السمعیة أو بدونها و ام المعینات اكتساب المعلومات اللغویة سواء باستخد

أسامة فاروق (الفئة بإمكانهم استیعاب المناهج التعلیمیة المهمة  أساسا لألطفال العادیین

).35،ص2009،مصطفى  

على أن ضعیف السمع هو الشخص الذي لدیه  1998 "عبد الرحمن سلیمان" كما یعرف     

خالل  االستقبالمهارته في التعبیر و  كل سالب علىإعاقة سمعیة دائمة أو مؤقتة تؤثر بش

قد تحول دون مرور المعلومات یؤثر على تطور نموه االجتماعي و  باآلخرین مما اتصاله

عبد الرحمن سید (اللغویة خالل حاسة السمع سواء باستخدام أو بدون استخدام معینات سمعیة

).67، ص1998سلیمان،   
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عد لذي فقد جزءا من قدرته على السمع بیعرف الطفل ضعیف السمع على أنه الطفل او     

قد یحتاج هذا الطفل حافظ على الكالم، و فهم اللغة و  القدرة علةأن تكونت عنده مهارة الكالم و 

).15، ص 2007عصام حمدي الصفدي، ( إلى وسائل سمعیة معینة  

:تشریح فیزیولوجیة السمع -3       

بمثابة أحد أكثر أعضاء الجسم تعقیدا وتظم عددا كبیرا من األجزاء الصغیرة  األذنتعد       

تنقسم تلك العناصر المتعددة التي تؤلف تعتبر هذه العناصر المؤلفة لها و أو الدقیقة التي 

األذن الخارجیة:میكانیزم السمع في الواقع إلى ثالثة أقسام  

 األذن الوسطى

 األذن الداخلیة

القناة لجزء الخارجي الغضروفي لألذن ، و هو اتتكون من الصیوان و : األذن الخارجیة -1

.األذن الوسطىاصال بین كل من األذن الخارجیة و السمعیة الخارجیة التي تمثل حدا ف  

یعمل على تجمیع الصوت یوجد على جانبي الرأس و األذن و  یعتبر الصیوان جزء منو     

ارساله عبر القناة السمعیة الخارجیة إلى طیلة األذن التي تهتز بدورها فإن األذن الخارجیة و 

عصام حمدي (ٕارسال الموجات الصوتیة إلى األذن الوسطىتقوم بتجمیع األصوات و 

).8،ص2007الصفدي،  

مادة شمعیة ذهنیة تفرز شمعا عیة الخارجیة تشمل على شعر خشن و إن القناة السم     

مادة الصمالخ یساعدان على حمایة ، إن الشعر و ) مادة الصمالخ(سمرةإلى المائال 

ات الترابیة الجسیمهاز السمعي من الحشرات الصغیرة و التركیبات الموجودة في أعماق الج

نظرا لطول هذه القناة فإنها تحمي طیلة األذن من العناصر الغریبة كما الموجودة في الجو، و 

).25،ص2003،صام حمدي الصفديع(تعمل كجهاز مكبر للصوت  
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صل إلیه بالهواء الذي ی  مليء مضغوط ر هي عبارة عن فراغ صغی: األذن الوسطى  -2

یحتوي هذا الفراغ على طبلة  األذن من خلف األذن واللوزتین مارا بقناة استاكیوس و 

: هذه العظیمات هي على التوالي ث عظیمات متناهیة في صغر حجمها و باإلضافة إلى ثال

أي ضربة على األذن قد إن تركیب هذه السلسلة حساس جدا و المطرقة، السندان، الركاب، 

.تؤدي إلى إتالف تركیبة هذه العظیمات مما یسبب الصمم المؤكد  

هي التي طریق قناة استاكیوس و  ویتصل تجویف األذن الوسطى بالبلعوم األنفي عن    

ي وتكون هذه القناة مغلقة عادة الفراغ البلعومیف طبلة األذن الوسطى و ا بین تجو تصل م

لكن یمكن فتحها بحركة اإلبتالع أو السعال أما وظیفتها فهي الحفاظ على توازن ضغط و 

).28،ص2003،عصام حمدي الصفدي(األذن الوسطى مع ضغط الهواء الخارجي لالهواء داخ  

هو صلة الوصل بین القوقعة الداخلیة من الدهلیز و كون األذن تت: األذن الداخلیة -3

القنوات الهاللیة، القوقعة وبها الجهاز الحساس للسمع ویسمى عضو كورتي وبه الخالیا و 

قوقعة قاعدته عند األذن الوسطى هي تمثل حلزون هرمي مثل الالحسیة الداخلیة والخارجیة و 

.القمة نحو الداخل و   

أسامة فاروق (جهاز الحساس للتوازن في حالة الحركةبها الو : القنوات الهاللیةو   

.)11، ص2009مصطفى،  

:السمع أهمیة -4  

حدة السمع في سن الطفولة المبكرة لها أهمیة خاصة، ألن هذه  لیس من شك أن معرفة   

وأي ضعف في السمع سیعوق لغة  السن هي سن تكوین اللغة وتطورها ومعرفة الكالم،

.الطفل  

وقد ثبت طبیا، أنه كلما اكتشفت حاالت ضعف السمع في سن مبكرة، كلما كانت فرص   

.یسرنجاح العالج الطبي أ  
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 فمن خالل السمع یستطیع الفرد الهروب من عالمه المعزول ویتصل بالعالم المحیط به،  

ثم  االنتباهفیعتبر الكالم عند الطفل هو الوسیلة األساسیة لعملیة النضوج، ففي البدایة یجذب 

یساعد الطفل على الربط بین األصوات والمعلومات كصوت أمه واألصوات التي یسمعها من 

.بیئته كصوت لعبه أو سماع األصوات وتقلیدها  

، یها من خالل الكشف والعالج المبكركما أن مسببات الضعف السمعي یمكن التغلب عل

والمعلومات .أي طفل سوي غیر معوقوبذلك یمكنهم متابعة الحیاة الطبیعیة في سن مبكرة ك

ویجب أن  التي نستقیها من اآلباء واألمهات،لها مكانة مهمة في الكشف والعالج المبكر،

نعلم أن الطفل حساس جدا لما یدور حوله،لذلك ننصح اآلباء بتدوین مالحظاتهم عن سلوك 

.)7،ص2007عصام حمدي الصفدي،(طفلهم دون أن یعلم أنه مراقب  

:السمعآلیة  -5  

 االتجاهاتعندما تهتز األجسام یصدر عنها ترددات صوتیة تنتشر إلى الخارج في كل      

میال في  760رددات بسرعةتنتقل هذه التعلى شكل حركات إلى األمام وٕالى الخلف، و 

یستخدم بالذبذبة و  یعرف عدد الترددات التي یولدها الصوت في الثانیة الواحدةالساعة و 

التي نسمعها عادة األصوات ار التردد في الثانیة الواحدة، و شارة إلى مقدلإل مصطلح هیرتز

صوت یمكن لكن القة الذبذبة تحرك جزیئات الهواء و الهواء حیث أن طا تصل إلى األذن عبر

).45،ص2000،مصطفى نوري القمش(األجسام الصلبة أیضاأن ینتقل عبر السوائل و   

    :الوظیفیة إلى جزئین أساسیینیمكن تجزئة الجهاز السمعي من الناحیة و 

توصیله إلى األذن الداخلیة بواسطة الهواء حیث یؤثر یختص بالتقاط الصوت و  :الجزء األول

بلة فإنها المطرقة بغشاء الط التصالنظرا ات الهواء فیجعلها تهتز بدورها و الصوت في جزیئ

إلى الركاب بحیث تعمل كلها هذه الحركة تنتقل بدورها إلى السنان ثم تتحرك بتحرك الطبلة  و 

ي تهتز شعیرات في وقت واحد كأنها روافع وعندما تصل هذه الحركة إلى اللیف الداخل
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العظیمات الثالث على تقویة ذن الوسطى بواسطة غشاء الطبلة و تعمل األالخالیا السمعیة و 

طریق عن  یصل إلى األذن الداخلیة ال كما یمكن للصوت أنمدة،  20الصوت بحوالي 

الركاب تنقبض  عضلةلكن عن طریق عظام الجمجمة كما أن األذن الخارجیة أو الوسطى و 

إذا زادت شدة الصوت لتحمي األذن الداخلیة من تأثیر الصوت العالي الذي یؤدي إلى تآكل 

.الخالیا السمعیة  

یبدأ بشعیرات الخالیا السمعیة و العصب تحلیله و یقوم باستقبال الصوت و : الجزء الثاني

الجزء الثاني الذاكرة السمعیة للمخ، فتتمثل وظیفة و  السمعي ثم ینتهي بالمراكز السمعیة العلیا

عندئذ یتم ي األذن الداخلیة داخل القوقعة و یتم ذلك أوال فٕادراكها و في تمییز األصوات و 

إلى مجموعات حیث تختص كل مجموعة  لترددها، حیث أن الخالیا مقسمة  تحلیلها طبقا

وجات صوتیة معینة فبعضها یستقبل الموجات ذات التردد العالي  وبعضها باستقبال م

یختص باستقبال الموجات ذات التردد المنخفض كما أن هذه الخالیا متصلة بالعصب 

.السمعي الثامن، لذا فإن الصوت ینتقل عبره إلى المركز السمعي في المخ   

:أسباب اإلعاقة السمعیة -6  

للتعرف على أسباب حدوث اإلعاقة السمعیة ومن خالل نتائج  أجریت دراسات عدیدة      

سوف یتم فیما یلي دیدة تؤدي إلى فقد الشخص لسمعه و هذه الدراسات ظهرت أسباب ع

: عرض بعض تصنیفات أسباب حدوث الصمم  

أن أسباب الصمم كثیرة منها وجود إصابة أو تلف في  1990 "فیصل الرزاز" فیذكر    

تحدث هذه اإلصابات عضاء المتعلقة بإدراك األصوات وتمییزها و األأعصاب السمع أو في 

لف أو إصابة هذا الشكل من الصمم الذي یصاحبه تالنمو الخاطئ و  أوبسبب الحوادث 

نقص األكسجین عند الوالدة األغشیة الدماغیة و  التهابات، كذلك عصبیة بالصمم العصبي

الحالة النفسیة لألم أثناء والمخدرات والتدخین و الضارة وتناول الكحول تعاطي األم لألدویة و 
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في الفترة باإلضافة إلى أثر مرض الزهري، والحصبة األلمانیة والحمى القرمزیة و  الحمل

األخیرة أثبتت بعض الدراسات أن اإلكثار من تناول المضادات الحیویة یؤثر على حواس 

.الطفل  

     :السمع هيأن أسباب ضعف  1989"محمود محمد حسن"  عند كلذكو 

.أسبب خلقیة مثل ضیق عظمي في جهاز السمع-  

.أسباب وراثیة في العائلة -  

.إصابة األم أثناء الحمل بمرض معدي مثل الحصبة األلمانیة في الثلث األول من الحمل-  

.تناول األم بعض األدویة الضارة أثناء الحمل -  

).65- 64،ص 2009أحمد راغب، اب حر (تناول عقاقیر ضارة بالسمع لعالج بعض األمراض -  

:من التفصیل بشيءعلى ذلك یمكن تحدید أسباب حدوث الصمم و   

أسباب وراثیة : أوال  

 ℅ 50تعتبر الوراثة من أسباب حدوث الصمم حیث تشیر اإلحصائیات إلى أن ما یقارب   

راثیة یتم التحقق من العوامل الو و من المصابین بالصمم ترجع إصابتهم إلى العوامل الوراثیة 

.بدراسة التاریخ العائلي لحاالت الصمم  

یسمى بزمالة  هناك بعض العوامل الجینیة التي قد ینتج عنها اإلعاقة السمعیة منها ماو  

خلل في تكوین األسنان  اتساع الفم وتظهر في صغر حجم أذن الطفل و و ) تریتشر(أعراض 

      )ویردنبرج(یعرف بزملة أعراض هناك أیضا ماعیوب خلقیة في عظام الوجه و الذقن و و 

ین بلونین العین ونشعر األبیض في مقدمة رأس األصم وتلتظهر في وجود خصلة من الو 

.)18،ص1999أمیر القرشي،أحمد حسین اللقاني و (تقوس الشفاه، و مختلفین، وبروز األنف  
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أسباب بیئیة: اثانی  

:أسباب ما قبل الوالدة   

أثناء الحمل، وتناول األم بعض األدویة أثناء الحمل دون  دماغ الجنین أغشیة التهاب    

ٕاصابة األم بمرض الحمیات الراشحة أثناء الكنین، و مثل دواء الكلوروكین و مشورة الطبیب 

الدم الناتج أثناء فترة الحمل،  انحالل، الحصبة األلمانیة، األنفلونزاالشهور األولى مثل 

، سوء أمراض تتلفها أو تعطلها عن العملالسمعي بٕاصابة األذن الداخلیة خاصة العصب و 

.تغذیة األم الحامل  

:أسباب أثناء الوالدة  

الوالدة،  أثناءٕاصابة مخ الجنین بالنزیف الوالدة المبكرة و اء الوالدة، و الطبیب لأللم أثن إهمال  

التهاب األكسجین بالدم أثناء الوالدة والوالدة العسرة ومشاكل الحبل السري و  نقص كمیةو 

.أغشیة دماغ الجنین عند الوالدة  

:أسباب ما بعد الوالدة  

 اللوزتین،و الطفل ببعض األمراض مثل الحصبة، الزهري، األنفلونزا، التهاب األذن  إصابة    

تعرض الطفل للحروق، تكون سائل وط الطفل من أماكن عالیة و السحائي، سق االلتهابو 

تعرض الطفل لمختلف الحوادث اب األنف والجیوب و منذ والدة الطفل، التهخلف طبلة األذن 

).433،ص1997آخرون، عودة و  مىأبو مصطفى و نط(   
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:تصنیفات اإلعاقة السمعیة -7  

عاقة السمعیة یختلف كل منها عن المختصین العدید من التصنیفات لإلقدم العلماء و    

عند وصف التصنیف، و ار الذي تم على أساسه للمعیتخصص العالم و  الختالفاآلخر تبعا 

:هيخواص و  03سمع ننظر بشكل عام إلى فقدان ال  

  ).Type(نوع فقدان السمع -

  ).Degree(درجة فقدان السمع -

  .)Configuration(مظهر فقدان السمع -

:مكن إجمال المعاییر التي تستخدم لتصنیف اإلعاقة السمعیة فیمایليیو   

  :التصنیف حسب درجة فقدان السمع: أوال

:أقسام 04تنقسم اإلعاقة السمعیة حسب هذا البعد إلى و     

یكون الطفل قادرا على سماع الصوت و ) 27dB-40:(اإلعاقة السمعیة البسیطة -1

  .الخافت، لكن لدیه القدرة على تمییز بعض األصوات

 5- 3الفرد هنا یفهم كالم المحادثة على بعد و ) 41dB-55(اإلعاقة السمعیة المعتدلة -2

 .لوجه فقطا متر وجه

الفرد هنا یفهم كالم المحادثة العالیة وجها و ) 59dB-69(اإلعاقة السمعیة المتوسطة -3

  .لوجه

الفرد غیر قادر على سماع األصوات العالیة، كم ) (70dB-90اإلعاقة السمعیة الشدیدة -4

  .أنه یعاني من اضطرابات في اللغة
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، )92dB(رة السمعیة لدى هذه الفئة عنتزید قیمة الخساو : اإلعاقة السمعیة الشدیدة جدا -5

  یعتمد األفراد على حاسة البصر أكثر من حاسة السمع، كما أن لغتهم تكون ضعیفة جداو 

  ).320،ص2007آخرون، وعبد الناصر و  أسامة محمد البطانیة( 

:التصنیف وفق العمر عند اإلصابة: ثانیا  

:یتم تصنیف اإلعاقة السمعیة وفق هذا البعد إلىو     

یحدث هذا النوع من قبل أن یتكلم الشخص أي قبل مرحلة اكتسابه : الصمم قبل اللغوي - 1 

. إلى مشاكل جینیة أو وراثیة أو مشاكل أثناء الحمل االضطرابتعود أسباب هذا و  للغة،

بالتالي من و  بأنهم لم یسمعوا اللغة المنطوقة ولكي نتواصل مع هذه الفئة، من المهم معرفة

صعوبة في تعلیمهم قراءة الشفة بدال من اللغة السمعیة حیث أن هده الفئة الممكن أن تجد 

:قسم هذا النوع إلى قسمین همانیى، و تتعلم لغة اإلشارة الموجهة بصریا كلغة أول  

.أي أن الطفل یولد أصم: صمم منذ الوالدة -أ     

.األطفال الذین یصابون بالصمم مباشرة أي قبل أن یتعلم اللغة -ب    

هو و یتكلم، یظهر هذا النوع من الصمم بعد أن یتعلم الشخص كیف : الصمم بعد اللغوي - 2

هذه الفئة من األفراد قادرون ریة بعد تطور اللغة و الصمم الذي یصیب الطفل في مرحلة عم

ینقسم هذا النوع بدوره إلى قسمین و . بة تحدث بعد تطور اللغة لدیهمعلى الكالم ألن اإلصا

:هما  

مرض،  السبب یمكن أن یكونحیث یصاب الشخص بالصمم فجأة و : ءالمفاجيالصمم  -أ

.أحیانا یكون سببا مجهوالحادث، جراحة أو تسمم طبي و   

یحدث هذا النوع من ضعف السمع بشكل تدریجي خالل عدة : الصمم المتأخر -ب

).323،ص2007آخرون،أسامة محمد البطانیة و (سنوات  
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: طبیعة اإلعاقة تصنیف اإلعاقة السمعیة حسب: ثالثا  

:فئات 04تصنف اإلعاقة السمعیة وفق هذا البعد إلى    

:فقدان السمع التوصیلي -1  

إلى قناة األذن وفي نهایة تستقبل األذن الخارجیة الموجات الصوتیة من البیئة و ترسلها     

تذبذبها ثم تنفل ثالث عظام صغیرة في األذن  ، مسببة، تضرب الموجات طبلة األذنالقناة

في أي  االهتزازاتحالة تمنع تسلسل  أو، إن أي خلل )المطرقة، السندان، الركاب( الوسطى

إلى العصب  االهتزازاتمكان من األذن الخارجیة إلى األذن الداخلیة أو تحد من وصول 

األصوات وكأنها أمام  مع التوصیلي، حیث تصبحالسمعي سیؤدي إلى ما یسمى فقدان الس

مضخمات  هذا النوع من الفقدان یمكن أن یصبح طبیا أو جراحیا أو باستخدامعائق، و 

:الصوت، ومن أسبابه  

.أمراض األذن الوسطى -          تراكم شمع األذن -    

.دخول األجسام الغریبة -         تصلب أنسجة األذن -    

.ثقب طبلة األذن -                      

:يفقدان السمع الحسي العصب -2  

یسمى هذا النوع أیضا طرش العصب، یحدث هذا النمط عندما تتضرر األذن الداخلیة     

غیر قادرة  أو االهتزازاتون غیر قادرة على التقاط كأو العصب السمعي، فاألذن الداخلیة ت

فقدان هنا یكون عادة في كلتا األذنین و هو یحدث إلى الدماغ، و  االهتزازات إرسالعلى 

.أكثر حدة من األنواع األخرىئم و السمع دا  

إن هذا النوع ال یؤثر فقط في تخفیض مستوى الصوت أو في القدرة على سماع األصوات   

القدرة على السمع بشكل واضح أیضا في القدرة على فهم الكالم و الضعیفة فقط، لكنه یؤثر 
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یخوخة والتهابات األذن الداخلیة والتعرض هي الش االضطراباألسباب األكثر شیوعا لهذا و 

العیوب الوالدیة، صابات الرأس وورم العصب السمعي وتناول بعض األدویة و إ للضوضاء و 

.لكن هذه الفئة قد تستفید من سماعات األذنو   

:فقدان السمع المختلط  -3  

الحسي لسمع فقدان ا( أحیانا یكون الفرد مصابا بالنوعین السابقین من فقدان السمع   

ب في األذن الخارجیة أو بمعنى أن الفرد یعاني من عیو ) فقدان السمع التوصیليالعصبي، و 

ال تسیر  االضطرابفي هذا ن الداخلیة أو في العصب السمعي و عیوب في األذالوسطى و 

 االهتزازاتعندما تصل في طریقها إلى األذن الداخلیة و  هيعادي و  الموجات الصوتیة بشكل

.إلى الدماغ إرسالهاأو  التقاطهااخلیة ال یتم إلى األذن الد  

بهذا النوع من الصمم أصوات منقطعة مشوهة كما   المصابونقد یسمع األشخاص و   

مع المختلط أسباب فقدان السوتتضمن أعراض و . في مستوى الصوت یعانون من صعوبات

.فقدان السمع التوصیليل من فقدان السمع الحسي العصبي و أسباب كأعراض و   

:فقدان السمع المركزي -4  

ضرر في العصب السمعي أو المراكز السمعیة سبب فقدان السمع المركزي هو حدوث      

فالعصب السمعي قد ال یستطیع إرسال الموجات الكهربائیة إلى  الدماغ أو أن المراكز 

 هنا یكون سببد ال تستلم اإلشارات بشكل صحیح و السمعیة في الفص الصدغي في الدماغ ق

فقدان السمع مشكلة على طول الممر من األذن الداخلیة إلى المنطقة السمعیة من الدماغ أو 

.في الدماغ نفسه  

من أعراضه أن الفرد  یستطیع روح الرأس أو المرض أو األورام و یمكن أن ینتج من جو     

النوع المعینات السمعیة في هذا كون قادرا على فهمه أو معالجته و معرفة الصوت لكنه ال ی

).326ص،2007 أسامة محمد بطانیة وآخرون،(تكون ذات فائدة محدودة  
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: خصائص الطفل األصم - 8   

:الخصائص النفسیة و االجتماعیة-1  

الشخصیة فلكل فرد منهم خصائصه الفردیة و  ال یمثل المعوقون سمعیا فئة متجانسة     

نوع ودرجة اإلعاقة وعمر الفرد عند اإلصابة واستجابة الوالدین  اختالفالتي ترجع عادة إلى 

التربویة التي توفرت له إضافة إلى والوسط األسري وطبیعة الخدمات والرعایة األسریة و 

اللفظي الضروریة إلقامة عالقات اجتماعیة یحاول  االتصالفبسبب صعوبات . عوامل أخرى

یمیلون إلى مواقف التفاعل تماعي الجماعي و اقف التفاعل االجالمعوقون سمعیا تجنب مو 

الفردیة كما یمیل الذین یعانون من فقدان سمعي شدید إلى إقامة عالقاتهم االجتماعیة مع 

.أمثالهم  

 االنتماءو عامة األطفال المعوقین سمعیا یمیلون إلى العزلة نتیجة إلحساسهم بعدم المشاركة و  

مشاركة إلى األطفال اآلخرین، لذلك فإنهم یمیلون إلى األلعاب الفردیة التي ال تتطلب 

ب مشاركة عدد محدود كتنس الطاولة، سباق ٕالى األلعاب التي تتطلمجموعة من التالمیذ و 

.الجمبازالجري و   

ات وتسهم هذه الخصائص في تقدیم تفسیر جزي لظاهرة نجاح الصم في مختلف المجتمع   

أندیة خاصة بهم باإلضافة إلى المیل للعزلة فیسیر النضج جمیع أنفسهم في مجموعات و في ت

یقدر بعض الباحثین ذلك م بمعدل أبطئ منه لدى السامعین و االجتماعي لألشخاص الص

اللفظي في  باالتصالمن المستوى المتوقع إذ تكون المشكالت المرتبطة  ℅20-15بحوالي 

 ، ص2002عزیز إبراهیم مجدي، ( خر النضج االجتماعيأغلب األحوال هي السبب في تأ

455،456.(  

في تقدیم الحمایة أن أسالیب التنشئة األسریة الخاطئة المتمثلة  "سعید حسیني العزة"یرى و    

اهات هؤالء األطفال نحو أنفسهم اتجلعقاب والرفض االجتماعي و االزائدة واإلهمال والتجاهل و 
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اإلعاقة تلعب دورا في إحداث مشاكل اجتماعیة لدیهم إذا كانت هذه اتجاهات اآلخرین نحو و 

.االتجاهات سلبیة و العكس صحیح  

قلق الو  االكتئابوالعزلة واإلحباط والفشل و  االنطواءعاني أفراد هذه الفئة من الخجل و فقد ی    

لى بحاجة إیتصفون بعدم قدرتهم على الضبط لذلك فهم التهور وقلة توكید الذات والعدوانیة و  

حسني العزة (التفاعل االجتماعي في مواقف اجتماعیة حقیقیة التدریب على مهارات االتصال و 

).116، ص 2002سعید،  

عدم قدرته على التواصل االجتماعي معوق سمعیا إلى األداة اللغویة و الطفل ال افتقارألن و    

ت الدراسات عدة استخدمقد یقوده إلى بعض المشاكل النفسیة والصعوبات االجتماعیة و قد 

تبن عنى أداء األشخاص و "  فانیالند"ج االجتماعي كمقیاسمقاییس مختلفة من النض

المعاقین  سمعیا منخفض على أداء العادیین ومن ناحیة أخرى یرى الباحثون أن الدراسات 

االجتماعیة للمعاقین سمعیا أظهرت أنهم یعانون من التي أجریت حول السمات الشخصیة و 

    .سوء التوافق االجتماعي و  الصعاباالنفعالي باإلضافة إلى  االتزانالثبات أو عدم عدم 

أقل حبا للسیطرة و  االنطواءفبینت أن المعاق سمعیا أكثر میال إلى " بینتر"أما دراسة     

التي أثبتت أن " برادوي"أبحاثالتي أكدت أن المعاق عصبي، و " جرسبرن" كذلك أبحاثو 

ماجدة السید (℅20المعاقین سمعیا یقل عن العادي بنسبة النضج االجتماعي لألطفال 

  ).317-316،ص 2000عبید،

:الخصائص اللغویة -2  

ال اللفظي االتصئیسي لنمو الكالم واللغة و تعد سالمة حاسة السمع المعبر الحسي الر      

من المعروف أن اإلعاقة الجوانب األخرى للنضج والنمو عموما و كما یؤثر على التعلم وعلى 

السمعیة تؤثر على لغة األطفال في جمیع جوانب نموها ، لذا كان الطفل أبكما في حالة ما 

توفر التغذیة  یرجع ذلك إلى عدملة، و اللغوي الفعاتتوفر لدیه فرص التدریب السمعي و لم 

.زات لغویة كافیةعدم الحصول على تعزیالرجعیة السمعیة و   
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فلغة األطفال المعوقین سمعیا تتصف بفقرها المدقع قیاسا بلغة العادیین حیث تكون لدیهم   

معقدة، عالوة عادة ما تكون جملهم قصیرة و ات و ذخیرة لغویة محدودة لها عالقة بالملموس

شدة اإلعاقة  تزداد المشكالت اللغویة بازدیادو اتصافه بالنبرة غیر العادیة، على بطئ الكالم و 

).114، ص2002حسني العزة سعید،(السمعیة  

ون األفعال في من أهم المشكالت اللغویة التي تبرز عند األطفال الصم كونهم یستخدمو     

، وقد یحذفون حروف الجر في وضع الكلمات في الجمل  ئونیخطو أزمنة غیر صحیحة 

یالحظ لدیهم معاني الكلمات و ن صعوبات في فهم العطف باإلضافة إلى أنهم یعانون مو 

أشرف محمد عبد إیهاب البالوي و (البطئ في تعلم القواعد اللغویة وتعلم القراءة

).65،ص2002الحمید،  

:العقلیة الخصائص المعرفیة و -3  

ه عادي السمع إذا ما توفرت لدیالطفل األصم ال یختلف عن زمیله  بشكل عام فإن ذكاء    

، فإنها ترجع إلى عوامل بیئیة، لقد ٕان الفروق إذا وجدت بینهماو  كل الخبرات البیئیة الالزمة،

ص ال توجد لدیهم عیوب في سمعیا هم أشخاإلى أن األشخاص المعاقین  1996"مورز"أشار 

.فال توجد محددات لقدراتهم المعرفیةالذكاء   

هو أقل من األشخاص  ئيالذكاو  تؤكد أن تطورهم المعرفيكما أنه ال توجد أدلة     

رفیة ضمن المدى الطبیعي السامعین، فاألشخاص المعاقین سمعیا یقومون بالوظائف المع

یظهرون نفس التباین في امتالك القدرات العقلیة كما هي موجودة لدى األشخاص للذكاء و 

العادیین السامعین، إن الضعف في النمو لدى األطفال المعاقین سمعیا ربما یعود إلى 

.اللغویةاالجتماعیة و ودیة الخبرات المادیة و دمح  
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ثر سلبا نتیجة إصابته بأن القدرات العقلیة للمعاق سمعیا تتأ1990 "شاكر فندیل"یرىو  

مما یترتب عنه قصور في مدركاته ذلك بسبب نقص المثیرات الحسیة في البیئة، باإلعاقة و 

.العقلي مقارنة بأقرانه العادیینمحدودیة في مجاله المعرفي بل أحیانا تأخر في نموه و   

الذكاء مقارنة  اختباراتفي أداء المعوقین على  انخفاضأما البحوث التي كشفت عن 

بسبب تحیز اختبارات الذكاء اللفظیة ضد المعوقین سمعیا  انتقاداتبالعادیین، فقد واجهت 

).83،ص2009خالدة نیسان،( بسبب افتقادهم إلى اللغة  

عاقة في بعض ا السمع على ذوي اإلو أن تفوق األطفال عاد1992"عزیزرشاد عبد ال"یضیفو   

:اإلبتكاریة یرجع إلى عدة أسباب منهاالقدرات المعرفیة و   

إن البیئة األسریة التي ینتمي إلیها الفرد ذو اإلعاقة السمعیة ال تنمي خیاله اإلبتكاري -     

.بحكم أنه فرد ذو إعاقة  

ال تقدم له بیئة محیطة ال تشجعه و كما أن المدرسة الخاصة للفرد ذو اإلعاقة السمعیة  -    

.المناخ المناسب الذي بعمل على التنشیط العقلي   

السمعي على التذكر ففي بعض أبعاده  للمعوق بة للذاكرة فقد ثبت أن هناك أثرأما بالنس -  

یفوق و نذكر الحركة  نذكر الشكل أو التصمیم و ن فمثالیفوق المعوقین سمعیا زمالءهم العادیی

  .فیه الصم زمالءهم العادیین بینما یفوق العادیون زمالءهم الصم في تذكر المتتالیات العددیة

بشكل واضح  یظهر التأثیرؤثر سلبا على المهارات اللغویة واللفظیة و اإلعاقة السمعیة ت -  

).84ص،2009خالدة نیسان،(المنطوقةاللغة على مهارات القراءة والكتابة و   

    :السمات السلوكیة التي تنتج عن اإلصابة باإلعاقة في األذن "كلیمك"لخص لقد و 

من ثم كراهیتها  لتتولد عند المعوق وهو الشعور برفض الذات و : الشعور الزائد بالنقص -أ

.شعور بالدونیة مما تعوق تكیفه االجتماعي السلیم  
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اإلحساس  الفردقبولها لیتولد لدى لإلعاقة و  االستسالمهو و : بالعجزشعور الزائد ال -ب

.اعتماديله مع سلوك سلبي  االستسالمبالضعف و   

قد یكون لهذا الشعور وهو إحساس بالقلق والخوف من المجهول و : عدم الشعور باألمن -ج

.أعراض ظاهرة كالتوتر  

قد یتطور هذا الموقف الموقف و  مع االنفعالهو عدم تناسب و : االنفعالي االتزانعدم  - د

.إلى توالد مخاوف وهمیة تؤدي إلى أحد نماذج العصاب أو الذهان  

السمة الدفاعیة كاإلنكار والتعویض واإلسقاط والتبریر و : ظاهر السلوك الدفاعيسیادة م -ه

.للمعوق تكون بمثابة حمایة لذاته المهددة دائما من اآلخرین  

هذا ما أثبتته العدید من الدراسات حول تأثیر مضاعفات اإلعاقة على مختلف جوانب و   

سلبیة واضحة على سلوك الفرد  انعكاساتالنمو فاإلعاقة سواء كانت جسمیة أو عقلیة لها 

).159، ص1995محمد السید فهمي،(تصرفاتهو   

:طرق تواصل ذوي االعاقة السمعیة -9  

 امداستخالسمعیة الخاصة على  االحتیاجاتتشمل هذه الطرق تدریب األطفال ذوي     

من لیدوي بهدف التواصل مع اآلخرین و التواصل اللفظي أو استخدام استراتیجیات التواصل ا

:أهمها  

):الطریقة الشفهیة( الشفهي االتصال -أ   

كما هو الحال لمن ال  یؤسس على تعلیم األطفال ضعاف السمع أو الصم استخدام الكالم  

كبیرا كوسیلة من وسائل  اهتمامایعانون إعاقة سمعیة و قد بدأت الطریقة اللفظیة تكتسي 

).19ق(في تعلیم المعوقین سمعیا في القرن التاسع عشر االتصال  
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لتعویض جزء من الفقدان فهمه إجراءات مختلفة ي عملیة تعلم الطفل نطق الكالم و تستدعو  

، حیث یتم من خالل الطریقة تدریب البقایا السمعیة ن العجز الناتج عنهالتغلب عالسمعي و 

تضمن تعلیم الطفل هو ما یعرف بالتدریب السمعي باإلضافة إلى ذلك فإنها تد الطفل و عن

.تؤكد على ضرورة استخدام المعینات السمعیةقراءة الكالم و   

القصوى من  االستفادةیقصد به تعلیم الطفل المعوق سمعیا لتحقیق : التدریب السمعي-

الوعي على اإلحساس و  هو یشتمل على تدریب الطفلو  لدیهالبقایا السمعیة المتوفرة 

تظهر تمییز أصوات الكالم و یز األصوات المختلفة في البیئة و التدریب على تمیباألصوات و 

مجدي عزیز (تطویر نموه اللغويتطویر قدرة الطفل على السمع و  فيأهمیة التدریب السمعي 

).459، ص2002إبراهیم،  

:قراءة الكالم-  

مالحظاته تعرف أیضا بقراءة الشفاه حیث یتم تعلیم الطفل المعوق سمعیا على استخدام و     

مخارج األصوات باإلضافة إلى بقایا السمع من أجل فهم الكالم البصریة لحركة الشفاه و 

الموجه إلیه وال تقتصر الطریقة اللفظیة على تعلیم الطفل فهم كالم اآلخرین إنما تعلم الكالم 

من مضامین أیضا وعالج عیوب النطق لذلك یعتبر التدریب على النطق مضمونا أساسیا 

 ،2002مجدي عزیز إبراهیم،( االتصالاللفظي في  اهباالتجأي برنامج المعوقین سمعیا یأخذ 

.)459ص   

): لغة اإلشارة( الیدوي االتصال -ب  

المفاهیم أو األفكار یدویة الخاصة تمثل بعض الكلمات واألشكال و هي نظام من الرموز الو    

تعتمد تماما على حاسة البصر مثل رفع الید تبر لغة اإلشارة وسیلة للتواصل و المعینة، تع

حیث یكون الحرف لكل من تح الذراعین للتعبیر عن الكثرة و للتعبیر عن الطول أو مثل ف

كذلك یكون لكل ة شكل معین یكون أصبع أو أكثر، و حرف من حروف اللغة العربیة المنطوق
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شارات اإل، وكذلك تشیر ریكون بعقد البنصر مع الخنص) 2(ددعدد من األعداد فمثال الع

.إلى األب أو األم  أو الوصفیة إلى دولة معینة  

عن طریق اإلشارة یمكن للطفل األصم أن یعبر بها عن حاالت نفسیة مختلفة قد یمر بها و   

خالدة (غیر السارة التي یمر بهاكل الخبرات السارة و ، الخوف و ثل حاالت الفرح، الحزنم

).108، ص 2009ان، یسن  

:اإلجراءاتمن المفید عند تعلیم الطفل للغة اإلشارة مراعاة بعض و   

فیبدأ بتعلم إشارات تتم بحركة واحدة ثم اإلشارة التي تتم اإلشارات البسیطة  أن یتعلم الطفل -

.في حركتین  

یتطلب أداؤها مهارة ارات التي تتم بأكثر من حركتین و في البدایة عن تعلیم اإلش االبتعاد -

.یدویة عالیة  

ما كانت اإلشارة تعبر عن لكدة و ات المعبرة عن المعاني المجر االبتعاد عن اإلشار  -

.الطفل أسرع استجابةمحسوسات قریبة كانت   

أنها قد تصعب على األصم الفهم ألنها تعكس التقدم الحضاري یؤخذ على لغة اإلشارة و    

في ترتبط بدرجة ذكاء األصم و فتها و للبیئة في كم اإلشارات التي یجب على األصم معر 

بعض األحیان قد ال یستطیع أن یصل بالمعنى المطلوب بلغة اإلشارة أن نقوم بالتشكیل 

منها لغات  في هذا تتساوى العربیة مع اللغات األخرى التي تشتققواعد النمو المختلفة و و 

الكلیة،  االتصالبالرغم من أوجه القصور هذه تلعب اإلشارة دورا رئیسیا في لغات و . اإلشارة

 15مع األطفال الصغار حتى أن لغة اإلشارة تستعمل  االعتبارغي أن نأخذ بعین لكن ینبو 

الكالم و  لغةتستمر بعدها أسس تكوین الطفلها و بناء التفاهم بین األم و هي بدایة جیدة لشهرا و 

اإلشارات بعد و على الحركات  اعتمادابعد نضج قدرات اللغة لدى الطفل یصبح أقل بینهما و 

.)409، ص 2009،خالدة نیسان( ذلك  
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:طرق قیاس السمع - 10  

:یمكن تقسیم قیاس  السمع حسب السن إلى ما یلي   

.قیاس السمع قبل سن الخامسة: أوال  

.قیاس السمع بعد سن الخامسة: ثانیا  

نختبر السمع في هذا السن عن طریق قیاس السمع  :قیاس السمع قبل سن الخامسة - 1

تعتمد هذه الطریقة على معرفة مدى استجابة الطفل لألصوات حسب شدتها و المبدئي 

.ذبذبتها وفق الخصائص السمعیة لألطفال و   

یمكن تلخیص هذه الطریقة بأن یوضع إلى جوار الطفل المختبر جهاز یقیس شدة و   

الصوت ثم یشجع الطفل على اللعب بلعب معینة كالحلق الملون، أو الكرات الملونة، أو 

، یقوم المختبر بعمل أصوات هادئة كأصوات  لونة فإذا استغرق في اللعب بهااألقراص  الم

.األجراس خلف الطفل  

فإذا لم یلتفت إلیها الطفل فرب منه المختبر شیئا فشیئا إلى أن یلتفت الطفل إلى الصوت  

.هنا یأخذ مساعد المختبر قراءة جهاز قیاس شدة الصوت الموضوع بجوار الطفلو   

بتسجیل رد حوافز إلى المراكز العصبیة و  إرسالعبر هناك جهاز للفحص بدون تجاوب و و   

هو تطور علمي جهاز تخطیط الدماغ و یشبه بعمله تقییم السمع، الجهاز  إلىالفعل، یهدف 

تقدیم ، ممكن اختبار سمع األطفال والرضع بهذا الجهاز و سمعال اختباراتكبیر في حقل 

).45، ص 2009خالدة نیسان،( ند هذه الشریحةالتقریر عن واقع السمع ع  
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:قیاس السمع بعد سن الخامسة -2  

عدم توفر تستعمل في حالة یقة غیر دقیقة لقیاس حدة السمع و هي طر و : طریقة الساعة   

ن حدة السمع في كل أذن على حدى تعطي هذه الطریقة فكرة تقریبیة عأجهزة األدیومترات و 

:ذلك كما یليو   

أذنیه ثم یقف المختبر من خلفه  التلمیذ على كرسي في حجرة هادئة ، تغطى إحدىیجلس  -

     یمسك بساعة جیب مغلقة یضعها بالقرب من أذنه لیتأكد أن التلمیذ یستطیع سماعهاو 

.ه األخرى عندما یسمع دقتها ثانیةیطلب إلیه أن یرفع یدو   

عة رویدا رویدا وببطء إلى أن تبعد الساعة عن أذنه لمسافة خمسة أقدام ثم تقرب السا-

.یسمع دقتها یرفع یده داللة على سماعه دقة الساعة  

.بین األذن على خمسة أقدامتقسم المسافة بین الساعة و  -  

".أقدام5"األذن بالقدملسمع تساوي المسافة بین الساعة و حدة ا -  

.تكرر هذه العملیة على األذن األخرى-  

.وت دقات الساعات المختلفة ووجود عامل التخمینص الختالفهذه الطریقة غیر دقیقة   

لى قدرة التلمیذ على تعتمد عطریقة أقل دقة من طریقة الساعة و هذه ال :طریقة الهمس   

ثم یقف التلمیذ  یزید قلیالأمتار و  7تعد حجرة هادئة طولها  طریقة ذلك أنسمع الهمس و 

ضعیف یبتعد عنه هامس و ختبر ویخاطبه بصوت هادئ، یقف خلفه الممواجها الحائط و 

رویدا رویدا مستمرا في محادثته إلى أن یصل إلى المسافة التي ال یمكنه سماع ما یقال 

نقسم هذه المسافة و التلمیذ، تقاس المسافة بین المختبر و ین و ذلك بعد تغطیة إحدى األذنو 

غیر  هذه الطریقةدة السمع في األذن غیر المغطاة و نتیجة القسمة هي حو  أمتار  7على 

).46، ص 2009خالدة نیسان، ( دقیقة  
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:هي على نوعینوهي أدق بكثیر من سابقتها و : اتاألدیومتر -3  

.األدیومتر الكالمي الجمعي -ا  

.األدیومتر الصوتي الفردي -ب  

قصور السمعي في كل أذن على هو جهاز یحدد درجة الو : األدیومتر الجمعي الكالمي -أ

تتصل به هو یشبه جهاز الحاكي، و لواحدة و لمرة احالة في ا 40یمكن به قیاس حدى و 

وضوحه في كافة السماعات واحد ال یختلف، ات فردیة ویكون الصوت أو شدته و سماع

"...2،3"، "5،2"األسطوانة مسجل علیها أزواج من األرقام مثل و   

یعطى لكل تلمیذ ورقة خاصة وضع السماعات على األذن الیسرى و یطلب من التالمیذ و   

تدریجیا، حتى یصل  علیها ما سمعه من أرقام یتدرج الصوت من عال ثم ینخفض لیسجل

جة هذه اللحظة التي تحدد در یل و إلى الدرجة التي ال یستطاع سماعها فیتوقف عن التسج

.یجرى نفس االختبار على األذن الیمنىقصور السمع في األذن الیسرى و   

هذا الجهاز بر كتابة األرقام بدقة وسرعة و فة المختیعتمد هذا النوع من االختبارات على معر 

ال یمكن االعتماد علیه في قیاس التي یتكون منها الكالم العادي و یقیس مجموعات الذبذبات 

حالة دفعة واحدة في كل مرة  40یقیس سمع مجموعة ذبذبات مستقلة و  الذبذبات العالیة أو

.في السمع خالل نصف ساعة فنكتشف عن طریقه التالمیذ الذین بهم قصور  

هو جهاز دقیق یقیس درجة القصور السمعي في كل أذن كما یحدد : األدیومتر الفردي -ب

المختبر تعلیمات أنواع الذبذبات التي تقتصر األذن عنى سماعها حیث تعطي للشخص 

بعد التأكد من فهمها جیدا یطلب إلیه وضع السماعة على األذن الیسرى االختبار بدقة و 

یرفع یده مشیرا إلى أن سمع الصوت فیسجل المختبر على ورقة وت عند سماعه أي صو 

األدیوغرام على نقطة تقابل لبذبذبة التالیة وهكذا إلى أن ینتهي  من درجة القصور السمعي 

  لألذن في كل الذبذبات، ثم یصل بین كل هذه النقاط بقلم ملون مثل األحمر
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ین النقاط بلون آخر مثل األزرق یوصل بهذا االختبار على األذن الیمنى و یعمل و      

ذبذبة، بذلك یمكن بالنظر إلى األدیوغرام معرفة قصور السمع بكل أذن على حدى لكل و 

دقیقة لمجموعة  25دقیقة باستعمال األدیومتر الصوتي، بینما  15الحالة الواحدة تستغرق و 

).48 -49، ص 2009 خالدة نیسان،( .حالة في األدیومتر الكالمي 40  
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:خالصة  

مشكلة معقدة، ولهذا من  الصمم من خالل ما سبق وكختام لهذا الفصل یمكن القول أن  

الضروري التدخل المبكر في تنمیة قدرات المعوق سمعیا والتكفل به وذلك لمنع تطور حالة 

.الضعف إلى حالة العجز، أو حالة العجز إلى حالة إعاقة  
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  :تمهید

تعتبر الذاكرة البصریة من أهم الوظائف العقلیة التي تساعد على جمع مختلف المعلومات    

الحسیة خاصة لدى الطفل، حیث تساعده على التعلم واستیعاب مختلف المعلومات، خاصة 

  . المرحلة األولى من عمر الطفلفي 

اول أهم المعلومات نوسوف نتطرق في هذا الفصل على الذاكرة والذاكرة البصریة، ونت 

  .عنهما
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  :الذاكرة : أوال

  :ـ تعریف الذاكرة1

ترجع لفظة الذاكرة إلى الفعل ذكر، وهي مؤنث لكلمة ذاكر، وتعني القوة النفسیة  : لغةـ 1ـ 1

  ).15، ص1994إبن منظور، (االقتضاءء في الذهن وتحظرها للعقل عند األشیاالتي تحفظ 

النفس وخصوصا بعد التعاریف فیما یخص الذاكرة من طرف علماء  اختلفت:اصطالحاـ 2ـ1

  .ظهور العلوم المعرفیة، حیث ظهرت العدید من المفاهیم المفسرة لها

(Drever"دریفر فیرى     الذي الذي تتركه الخبرة الراهنة و ثر هي األأن الذاكرة ):1967" 

، 1994العیساوي ع ر، ( تكون تاریخ الفرد النفسي اآلثارفي الخبرات المستقبلیة، هذه  یؤثر

  ).121ص

في  االصطناعيبأنها قدرة لنظام المعالجة الطبیعي أو  قاموس علم النفسوتعرف حسب    

ترمیز المعلومة المستوحاة من التجارب المعاشة في البیئة، وهذا بتخزینها في شكل مالئم ثم 

  , Bloch H, et al )في النشاطات أو العملیات التي یحققها الفرد واستعمالها ،استرجاعها

1999, P.562).  

بأنها وظیفة تسمح، وتضمن  الموسوعة الطبیة لطب األعصابوتعرف أیضا حسب    

دماغیة محددة ، وهي متصلة بساحاتواسترجاعهاتسجیل معلومات جدیدة، تخزینها،    

(Deschamps. R, Moulignier. A, , 2000 , p. 1). 

  

ة على أنها دراسة لمكونات عملیة التذكر والعملیات المعرفی :)Solso) "1988"ویعرفها    

  .التي ترتبط بوظائف هذه المكونة

فقد أجمعا على أنها دراسة القدرة على ): 1996" (Fildman"و )Baron) "1992"أما    

 .وقت الحاجة واسترجاعهابالمعلومات  االحتفاظ
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. 

( Stermberg"كما یعرفها     على أنها العملیة التي یتم من خاللها استدعاء ):2003" 

  .في الحاضر الستخدامهامعلومات الماضي 

فهو التعریف األكثر إلماما وشموال حیث أنها الدراسة العلمیة  "توفیق شمولي"أما تعریف    

عدنان یوسف العتوم، ( وقت الحاجة واستعادتهاالمعلومات وترمیزها وخزنها  استقباللعملیات 

  ).30، ص2004

  :ـ أنواع الذاكرة2

توجد عدة أنظمة تحتیة للذاكرة متصلة داخلیا، وحسب المتخصصین فإن كل باحث    

المصطلحات جعل وجود الكثیر من النماذج و  مایفسرها من وجهة تخصصه، وهذا 

  .والنظریات في هذا المیدان

  : ـ الذاكرة الحسیة1ـ2

الحسیة،  للمعلوماتثا تقریبا، بالنسبة /م300هي ذاكرة قصیرة المدى جدا تمتد إلى    

  .أو السمعیة) ذاكرة أیقونیة(البصریة

في كونها ذات قدرة المدى تتمثل الذاكرة قصیرة : ـ الذاكرة قصیرة المدى، الذاكرة العاملة2ـ2

محددة تسمح بتحلیل المعلومات الحسیة على مستوى الساحات الدماغیة المتخصصة 

ثا وهي ضروریة لتحقیق مهام متنوعة، ویمكن أن تقیم بفضل وحدة 2و1بعد  واسترجاعها

أو الكلمات التي یمكن  الذي یتعلق بعدد األرقام، الحروفالحفظ الرقمي أو اللفظي 

 مباشرة بعد تقدیمها ولكن الذاكرة قصیرة المدى لیست نظاما بسیطا لتسجیل استرجاعها

 اقترحلهذا  استرجاعهاعلى عالج المعلومة، قبل  والتذكر، فهي سیرورة دینامیكیة، قادرة

تعویض مفهوم الذاكرة قصیرة المدى بالذاكرة العاملة، والتي تتكون من "  Baddeley" بادلي

وحدة المراقبة اإلنتباهیة، وتسمى بالمراكز التنفیذیة، حیث یراقب وینسق بین نظامیین 
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 للمعلومات اللفظیة، والسجلللمعلومات، الحلقة الفونولوجیة بالنسبة  المؤقتیضمنان التخزین 

 , ,Desschamps. R, Moulignier. A)بالنسبة للمعلومات البصریة فظائي أالالبصري 

2000 , p. 2).  

بواسطة الذاكرة العاملة، فإنها تخزن في الذاكرة طویلة المدى، وٕاما تمحى إذا لم یتم    

التعامل معها، وال یتم دخولها إلى نظام الذاكرة طویلة المدى، وٕاما تخزن في نظام أخر 

  .یسمى الذاكرة طویلة المدى

  :ـ الذاكرة طویلة المدى3ـ2

أثبتته الدراسات المقامة على  هذا ما انقساماتالذاكرة طویلة المدى عدة نجد في     

 ذاكرة الحوادث بین" Tulving"تولفینق دماغیا، حیث فرق  المصابین

 )Mémoire épisodique (الذاكرة الداللیة و)sémantique( فترجع ذاكرة الحوادث ،

للذكریات الواعیة للتجارب الماضیة، وهي محددة في الزمان والمكان، وتقسم إلى الذاكرة 

والذاكرة ) صنفي(التي ترجع للذكریات القدیمة من نوع بیوغرافي ) األصناف(البیوغرافیة 

تي من طبیعة قصدیة، تسمح بتخزین النشاطات ال (Mémoire prospective)المستقبلیة 

التي تكون المعرفة العامة تعمل بها في المستقبل، أما الذاكرة الداللیة فهي ذاكرة المفاهیم 

، وهي اكتسابهامرتبطا بتذكر سیاق  استدعائهایكون  بالعالم، بعكس ذاكرة الحوادث التي ال

  .لالنفعالیةقلیلة الحساسیة 

ثاني نوع لتنظیم الذاكرة طویلة المدى،  اقترح (Squire)وسكینر  (Cohen)شین كما نجد    

وهي تكمل ذاكرة الحوادث والذاكرة ، (Mémoire déclarative)الذاكرة اإلخباریة وهي 

اإلجرائیة، فهي غیر واعیة،  أوقابلتین للتلفظ أما الذاكرة غیر اإلخباریة  االثنتین ألنالداللیة 

  .مثل التعود لالكتساباألساسیة وتخص القدرات اإلدراكیة والحركیة، كما تخص األشكال 
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 Mémoire)    أیضا الذاكرة الظاهرة  "Graf "وقراف " Schacter"شاكتر  اقترح   

explicite) والذاكرة الضمنیة ،(Mémoire implicite) الواعي  لالسترجاع، األول ترجع

غیر الواعي، كما یعتبر البعض أن الذاكرة الظاهرة هي خاصیة  لالسترجاعالقصدي، والثانیة 

 شیدر اقترحللذاكرة اإلخباریة، بینما الذاكرة الضمنیة هي خاصیة للذاكرة اإلجرائیة، وأخیرا 

(Schneider)  وشیفرین(Schiffrin)  التي تتطلب جهدا إنتباهیا وال تعالج الذاكرة المراقبة

التي تتطلب جهدا قلیال، وهي قادرة  الذاكرة األوتوماتیكیةة، وإال معلومة واحدة في مرة واحد

  .على معالجة عدة معلومات، غیر مراقبة من طرف الفرد

  یتطلب التخزین والمعالجة نشاطا نظام محدد یسمى بالذاكرة العاملة، هذا النوع من الذاكرة   

فیها فإنها ستفقد، فهذینله قدرة ومدة معینة ال یمكن تجاوزها، وٕاذا تجاوزت المعلومة    

على التذكر النظامیین یتعلقان بقدرتنا                  

 (Deschamps. R, Moulignier. A, , 2000 , p. 3). 

 

    :األساسیة لعالج المعلومات ـ السیرورات3

 ،لما تستقبل المعلومات الحسیة، تبدأ مهمة وضع حیز التنفیذ مجموعة من السیرورات   

وهذه السیرورات إما تخفي هذه المعلومات، وٕاما تستعملها مباشرة، وٕاما تخزنها لفترة محددة، 

  :وتتمثل هذه السیرورات فیما یلي

  :ـ الترمیز1ـ3

وشفرة، والتي تكون تمثیل داخلي لكي تخزن المعلومة یجب أن تحول إلى أثر ذاكري    

  .الجتهابمع لالستعمالللوضعیة المدركة، حیث تجعلها قابلة 
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یستلزم تشفیر المنبه، هذا التشفیر یتحقق حسب نوع  ألذاكريإن تسجیل هذه األثر    

  .المدخالت الحسیة

  :ـ التخزین1ـ3

األثر الذي یسجل من جراء عملیة الترمیز یمكن أن یكون مؤقتا، ویختفي بعد  وهو   

فالتخزین هو عملیة ، أو بالعكس یمكن أن یخزن إذا تمت معالجته بصفة معمقة، استعماله

  أحسن المعلومة بصفة استرجاعمنظمة في الذاكرة طویلة المدى، یتم بطریقة فعالة لكي یتم 

 (Gode Foid. J, 2001, P441). 

  :االسترجاعـ 3ـ3

تتعلق  االسترجاعیعتبر أخر مرحلة من مراحل الذاكرة طویلة المدى، بینما نجاح عملیة    

طبیعة المؤشر (المخزنة ووضعیة التذكر  )مؤشرات من المحیط(بالترابط بین المعطیات، 

    ."Tulving "تولفینق ، فهو مبدأ خصوصیة الترمیز الذي جاء به )المتوفر والمحیط

  :ـ النسیان4ـ3

األول ) النسیان(بین نوعیین من الفشل الذاكري ): Tulving" )1994 "تولفینق  یمیز    

 استرجاعناتج عن غیاب المعلومة في الذاكرة، أما الثاني فناتج عن عدم القدرة على 

المعلومة، رغم توفرها في الذاكرة، حیث أن الحفظ یتم في سیاق معین وعند التذكر على الفرد 

  .من وضعیة التعلم، بحیث یكون هذا المؤشر جزءا لالسترجاعأن یملك مؤشر 

، االسترجاعالترمیز، التخزین، (توحي هذه السیرورات األساسیة في عالج المعلومات    

بأن للذاكرة كذلك میكانیزمات عصبیة تشكلها وتحول المعطیات إلى أثار ذاكریة ) النسیان

 تخزن في أماكن محددة من الدماغ، لتضمن وظیفة الذاكرة وكذا السیرورات التي تشكلها

  ).75، ص 2008رزیقة لوزاعي، ، سعیدة إبراهیمي ، (
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  :ـ شروط عمل الذاكرة4

یتطلب التوظیف الجید للذاكرة عدة عوامل تساهم في تنشیطها وتشجیعها على القیام    

  :وتتمثل هذه العوامل في المخطط التالي وجه،البواجبها على أكمل 

              

    

  :االنتباهـ 1ـ4

إحساس  فكرة(قدرة الفرد على حصر وتركیز حواسه في مثیر داخلي، «یعرف بأنه    

نبیل ( ، أو هو بؤرة شعور الفرد بمثیر ما)شيء، شخص، موقف(، أو في مثیر خارجي)خیالي

  )..14، ص1988علي، 

المنتبه یغلق على العالم الخارجي حتى وهو شرط أساسي لتسجیل المعلومات فالشخص    

یركز على ما یهمه، زیادة على أنه یخفض من نشاطه المألوف عند ظهور شيء ذي أهمیة، 

لها، وهذا ما یجعله أول خطوة  االستجابةحتى ینتفي التنبیهات المهمة، وبهذا یتمكن من 

  .سیكولوجیة اإلدراك

    :ـ التنظیم2ـ4

هو عامل یؤثر على عملیة تسجیل المعلومات وتذكرها، فالتنظیم الجید للمعارف والمفاهیم    

شيء  اتجاهوالحافز  االنتباهوتذكر جید، فأحیانا بالغم من توفر عاملي  استدعاءیؤدي إلى 

رة لكون أن المفهوم أو الفكمعین إال أن الشخص یعجز عن تذكره فیما بعد، وهذا راجع 

أو  االستدعاء، وبهذا فإن واستدعاؤهاالمكتسبة ثم تعالج ولم تصنف بطریقة یسهل تذكرها 

التذكر یرتبط بالطریقة التي تنظم من خاللها التفكیر، إذن فالبناء الجید والمنظم للمفهوم 

  .یساهم في تحسین وظیفة الذاكرة

  

  

 االنتباه
       

 التنظیم
      

 التركیز
  

االھتمامالحاجة و    الحافز 
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  :ـ التركیز3ـ4

، االنتباهعلى كلما كان التركیز جیدا كلما كان تسجیل اإلكتسابات أعمق وهو یقوم أساس    

  .وبكونه ال یمكن أن نصنف تسجیل المعلومات والمكتسبات الجدیدة

  :واالهتمامـ الحاجة 4ـ4

كل فرد له حاجة إلى اإلشارة والتنبیه، فهي تشیر إلى مستویات نشاطه الحسي اإلدراكي،    

الحاجة إلى نشاط، الحاجة إلى حب : حاجاته، مثل وتجعله یهتم باألشیاء التي تشبع وتلبي

 شيءتتلخص في كون الفرد كلما وجد بأنه بحاجة إلى  واالهتمام، إذن فالحاجة االستطالع

  .اكتسابهبه وبالتالي یحاول  هاهتمامما زاد 

  :ـ الحافز5ـ4

، والطفل إذا ما رغب في »رغبة عامة إلنجاز بعض األهداف«یعرف الحافز على أنه    

، فإنه غالبا ما ینجح فیه عكس األمر المفروض علیهحفظ قصیدة شعریة أو سورة قرآنیة  

(Lapp. D. Dinod. B, 1989, P 14). 

 

   :ـ تشریح الذاكرة5

واحد أم  هل الذكریات تخزن في أماكن محددة من الدماغ؟ وهل توجد في دماغنا نظام   

المعلومة؟ كیف للمعلومة الجدیدة أن تحول  واسترجاععدة أنظمة تعمل على تعلم وتخزین 

  في هذه النشاطات؟ إلى ذكرى؟وما هي المیكانیزمات العصبیة التي تتدخل

  .ناء تناولهم للتنظیم الدماغي للذاكرةكل هذه األسئلة یطرحها الباحثون أث   

إن اإلجابة عن هذه األسئلة تبقى جزئیة، وهي منبثقة من جراء الصدمات الدماغیة التي  

  .وكذا التجریب الحیواني وبالخصوص لدى القردة. ینجر عنها فقدان الذاكرة

یؤدي إلى سوء  )Néo-cortex(أما عند اإلنسان فإن إصابات القشرة الحدیثة النشأة    

  .وكذا سوء تعلم مادة محددة استعمال
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  في حین أن الدراسات التي أنجزت لدى الحیوان، أثبتت أن القشرة الحدیثة النشأة    

)Néo-cortex ( هي عبارة عن ساحات مستقلة، متخصصة في عالج نوع خاص من

القشرة الحدیثة النشأة  الذاكریة في منطقة اآلثارتتموقع ). الرؤیة، اللمس، الحركة(الخبرات 

وهي المنطقة التي تعالج فیها المعلومة، الفص الصدغي األیسر بالنسبة للغة، الفص القفوي 

الذاكریة غیر  لآلثاروبالرغم من أن الطبیعة الحقیقیة . إلخ....بالنسبة للذكریات البصریة

 اآلثارهذه ، فمن المحتمل أن تتضمن )تركیب البروتین، تغیرات المشابك( معروف جیدا

  .وجود شبكة تربط مختلف العناصر لذكرى متصلة لكل منها معاني

هناك أیضا تركیبات دماغیة أخرى تلعب دورا أساسیا في تشكیل الذكریات، وتتمثل في    

   .المنظمة المتوسطة للدماغ والتي تشمل الجهاز الحافي

بدراسة حالة خضعت " MILNER"ومیلنر" Scoville"سكوفیل قام) 1950(سنة وفي    

وأسفرت ) المنطقة الداخلیة للفص الصدغي(جراحي لجزء من الجهاز الحافي  الستئصال

نتائج هذه الجراحة عن فقدان الذاكرة، حیث أصبحت تعاني من عدم القدرة تشكیل وتخزین 

 ما یعرف بفقدان ذاكرة الحاضر، إذ یلعب القدیمة وهذا ذكریات جدیدة بینما تتذكر الذكریات

  الجهاز الحافي دورا أساسیا في تشكیل الذكریات، أما الذاكرة الضمنیة 

)Mémoire implicite (فتتعلق بمجموعة من التركیبات المسماة، عقیدات القاعدة  

)Ganglions de la base (وتشترك في الوظائف  ،والتي تقع في قاعدة الدماغ

  ).77- 76،ص ص2008رزیقة لوزاعي،(الحركیة

 

الجهاز الحافي وعقیدات القاعدة أن یتفاعال مع القشرة : لهاتین المنطقتین الكبیرتینفكیف    

  .الحدیثة النشأة لضمان تشكیل الذكریات

سمحت الدراسات المنجزة على الحیوان السیما عند القرد باقتراح نماذج تجیب عن هذا    

النظامیین وهذه ولهذا یجب تحدید التركیبات الدماغیة المشتركة في هذین . السؤال

الثالثة الحافیة الكبیرة كلها ضروریة لسیرورات إعادة التعرف، وهي مؤمنة  االنقسامات
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تنشیط حلقة طویلة ومعقدة من الخالیا العصبیة التي تربط الساحات القشریة الحدیثة بواسطة 

  .الحسیة، والنظام الحافي اتاإلدراكالنشأة، منطقة تكوین 

من  اآلتیةلساحات القشریة الحدیثة النشأة البصریة، والمعلومات تبدأ هذه الحلقة في ا   

الذي یتعلق بالساحة البصریة ) الفص القفوي(شبكیة العین تصل إلى الجزء الخلفي للقشرة

وأثبت العلماء بفضل الدراسات التشریحیة واإللكتروفیزیولوجیة أن هذه الساحات . األولیة

تعالج واحدة المعلومات التي تخص موضع األشیاء . منظمة في جزء من الساحات األولیة

هذا المسار األخیر . في الفضاء، وتخص األخرى األشیاء نفسها فیما یخص الشكل واللون

مسار (الذي یضمن إدراك األشیاء، یبدأ في الساحة األولیة وینتهي في الساحة الصدغیة 

ى المعقد حتى الساحة وتعالج المعلومات في هذا المسار من البسیط إل) قفوي، صدغي

الصدغیة، حیث تكون الخالیا العصبیة قادرة على تركیب التمثیل الكامل للشيء، ففي الوقت 

ینشط العدید من الخالیا العصبیة في كل الساحات الذي تتلقي فیه شبكیة العین صورة ما 

  .الدماغیة للمسار البصري القفوي الصدغي

هذه األخیرة لیست . ركیبات الدماغیة مایسمى بالذاكرةیشكل لنا هذا النظام المعقد من الت   

نظام واحدا، بل عدة أنظمة تتصل فیما بینها على شكل شبكات، لتترك في القشرة الدماغیة 

آثارا ذاكریة، هذه اآلثار قد تكون قصیرة المدى، وقد تكون طویلة المدى، حسب نوع 

  ).78،ص 2008رزیقة لوزاعي،( المعالجة والتخزین المحققان
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    :بین الشفرات السمعیة، البصریة والنطقیة ـ العالقة6

  هل هناك عالقة بین الشفرات السمعیة، البصریة والنطقیة؟ وٕان وجدت فما نوعها؟   

   ):Betty Annetevy)"1971"هناك فرضیة عرضتها الباحثة بیتي آناتفي   

  :كنتیجة للتجربة التي قامت بها وهي   

أنها قدمت قوائم من الحروف ألشخاص وطلبت منهم تذكرها في عدة مواقف مختلف،    

  .ثا1/2هذه الحروف قدمت بسرعة في كل 

  .تقدم القائمة بطریقة بصریة، سمعیة، ونطقیة: الحالة األولى   

  .تقدم القائمة بطریقة بصریة وسمعیة، أو بصریة نطقیة: الحالة الثانیة والثالثة   

  .تقدم القائمة بطریقة بصریة فقط: الرابعة الحالة   

  ، أما العرض السمعي )(Filmیتم العرض البصري للقائمة عن طریق شریط مصور   

بینما العرض النطقي یحدث بنطق الحالة  ،)Mognétophone(ستعمال المسجلةافیكون ب

واللسان فقط،  یننطق الحالة بالهمس أي تحرك الشفتولكي ال یتدخل السمع ت. نفسها بالحرف

" Murray"بتقنیة تعود إلى میراي  استعانتوإلبعاد النطق في الحالة البصریة فإن الباحثة 

عند عرض أي حرف على الشاشة والنتائج التي ] Li - ya[النطق بـ تفرض على الحالة 

من حروف القائمة، وهذا في  %20توصلت هي أن تذكر الحروف كان قلیال، حیث یعادل 

البصري للحروف، أما في الحاالت األخرى فقد تم العكس، حیث كانت نسبة  حالة العرض

  .أي ضعف النسبة السابقة ویمكن أن نستنتج مما سبق% 40التذكر 

أن الفعالیات المتساویة بین التقدیم البصري السمعي، والبصري النطقي یبین أن الشفراتین    

  .السمعیة والنطقیة تعوضان وبفعالیة هشاشة الشفرة البصریة

، یبین )البصریة السمعیة والبصریة النطقیة(الحالتین وأن غیاب النطق النقص بین هاتین    

یمكن أن نعلم أیهما األهم والمهیمن، وهما تضیفان آثارا  یة الأن الشفرة السمعیة والشفرة النطق

وجود نفس الممیزات عند الشفرتین السمعیة والنطقیة غیر  وافتراضمربحة للشفرة البصریة، 
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وتنسجم مع الشفرتین م ذاكرة قصیرة المدى تتالئ  وجود افتراضبینما من المعقول وارد 

  .السمعیة والنطقیة

یحتم إذن إعادة تشفیر المعلومة اكرة القصیرة المدى والشفرة البصریة التعارض بین الذ   

بن صافیة ( سواء إلى سمعیة باإلعادة بصوت مرتفع أو عن طریق النطق بصوت منخفض

    ).101، ص 2002سعیدة إبراهیمي،   آمال،

  

  :الذاكرة البصریة: ثانیا

   :ـ تعریف الذاكرة البصریة1

فاهیم الصعبة للتعریف ألننا بصدد وصف عملیة میعد مفهوم الذاكرة البصریة من ال    

وغیرها مما یعكس  والستجابةواإلدراك، التخزین  االنتباهمعرفیة حسیة معقدة ترتبط بعملیات 

 اختلفوجهات نظر عدیدة حول تركیب الذاكرة البصریة وعالقتها باتجاه المعلومات، فلقد 

 النظریة والفكریة لهم االتجاهات باختالفالباحثون والعلماء في تعریف الذاكرة البصریة 

  .فنجد

عملیة طبع وتسجیل المعلومات بها على أساس النظام " :أنها كامل محمد عليفیعرفها    

الدمعي البصري، والحس والمخیالت األخرى فلقد فنذكر التمارین الریاضیة مثال یقوم على 

  ).174، ص1991كامل محمد علي، ( "لصورة البصریة للتمرین ككلتكامل ا

الذاكرة البصریة أنها القدرة على تذكر تركیب األشكال  الشرقاوي أنور محمد ویعرف   

عن طریق التشفیر البصري حیث یمثل عنصر المعلومات في الذاكرة  واتجاههاوموضعها 

  ).151، ص1992الشرقاوي، أنور محمد ( بواسطة مظهره البصري الدال علیه

على أنها الذاكرة األیقونیة كما  تعرفها" لیندا دافیدوف" نجد  قاموس علم النفسحسب     

حیث یحتفظ باإلحساسات البصریة وبعد ) Iconique(سماها، موجودة في المخزن األیقوني

ثم باالنتباه تنتقل أوتوماتیكیا إلى  تضاؤلمیلي ثانیة، وتختفي مع مرور الوقت تسمى ) 250(
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الحدیثة فوق الصورة القدیمة وهذه األخیرة تخفي هذا مخزن المدى القصیر و تنطبع الصورة 

  ).185، ص2000لیندا دافیدوف، ( التداخل

مشهد للذي یحتفظ بها   أوبیهة لصورة ش بأنهاللذاكرة  "western Drew" تعریف     

 حیث تخزن المعلومة عل شكل الصور ،عدة سنوات ىلانطالقا من بضع ثواني إ الشخص

  .)Western. D, , 2000, p311( بناتي تحیط ال

هذه الوحدة بقوله هي الذاكرة البصریة قصیرة المدى ذات سعة  "Morni"یعرف في حین    

    ).32، ص2009بلهوشات كریم، (القصیر الزمني المعالجة المحدودة و العمر

  

  :نواع الذاكرة البصریة ـ أ 2

  :وفق معاییر وهي أنواع أساسیةثالث  ىلعملیات التذكر إصنفت    

  :نوعین تنقسم الىحسب المدى و  -2-1

  :ة بصریة قصیرة المدىذاكر  -2-1-1

ة وال تزید مدتها عن خمسة االستدعاء الفوري المباشر للمثیرات المكتسب إلىتستند و    

المعلومات بطریقة  باختزان وذلك حداث قریبة،التعامل مع أالمخ في حالة  إلیهایلجا و  ،دقائق

إذا كنت تضغط على أرقام هاتفك للتحدث مع زمیل  لك وللمجرد أن یسألك  :سریعة مثال

تصبح غیر قادر و  جزء منه، وأنك قد یضیع علیك الرقم شخص أخر أو یتحدث إلیك فأ

ن نكررها مرات عدة لتبقى معلقة في ذاكرتنا فالذاكرة قصیرة المدى علینا أ .طلبه على

   . )Nollet D, 2001, p143(ستیعابهاعلى اوقادرین 

  
  :بصریة طویلة المدى ذاكرهـ 2 -2-1

في الوقت الذي نریده  واسترجاعهابها  االحتفاظات المستعملة بصفة مكررة یتم ن المعلومإ   

تدوم أحیانا  أنفهذه الذاكرة قدرتها غیر محدودة و یمكن  هذا ما نسمیه بالذاكرة طویلة المدى،

تتحكم في  والتيال معنى لها  التيوهي ال تعمل على تخزین األحداث  لى مدى الحیاة،إ
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    اني، الكلمات والمهاراتبالمع االحتفاظولكن أیضا تعمل على  وجودنا فحسب،

(DestempsT. D, Lofteur L, 1999, p125 (                      الیدویة المتعلمة      

  :ـ حسب نوع العملیة2ـ2

  :ـ التعرف1ـ2ـ2

وتتمثل في معرفة الشيء أو المثیر أو الموقف أو الخبرة التي سبق للمتعلم التعامل معها،    

أو التعرف الشاهد على مرتكب الجنحة بین  االختبارالمبني على  االختباركما هو الشأن في 

  .)312، ص2002م حریري، موسى بن إبراهی(شخاص المعروضین علیهمجموعة من األ

  
  :االستدعاءـ 2ـ 2-2

كما تتمثل في استرجاع المكتسبات القبلیة التى  تم تحقیقها لدى المتعلم بصورة منتظمة    

 )(NOLLET D, 2001, p142 االختبارإلجابة  عن أسئلة المقال في هو الحال عند ا
  

  :الذاكرة البصریةخصائص  -3

  :تتمیز الذاكرة البصریة بمجموعة من الخصائص یمكن تلخیصها فیما یلي   

  .ولالستیعاب األالبصریة ال یتعدى امعالجة المعلومات في الذاكرة ـ 1

  ).ثانیة 1لىإ 0 المدى م(لفترة ال تزید عن ثانیة المعلومات تخزن في الذاكرة البصریة ـ 2   

  .المعلومات البصریة من الذاكرة الحسیة البصریة مباشرة استدعاءـ یمكن 3

  .طول كلما سهل تذكرهاة الحسیة البصریة فترة أكلما بقیت المعلومات في الذاكر ـ 4   

  .الذاكرة الحسیة البصریة یمحي المعلومات القدیمة  إلىجدیدة  دخول معلومات حسیةـ 5   

وحدات من المعلومات  إلى الذاكرة القصیرة  10إلى  9تمرر الذاكرة البصریة حوالي ـ 6   

تراوحت ما بین  التيالعام للذاكرة الحسیة العامة و هذا اكبر من المعدل جل معالجتها و من أ

  .وحدات 5 -4
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ذه ن هفي الذاكرة الحسیة البصریة حیث أ یة معالجات معرفیة للمعلوماتـ ال تحدث أ7   

  .المعالجات تحدث في الذاكرة القصیرة المدى

  .الذاكرة لها القدرة على معالجة المعلوماتـ 8   

  .شویش من خالل المعلومات الجدیدةومات في الذاكرة البصریة عرضة للتالمعلـ 9   

سعتها غیر محدودة  حتفاض بالمعلومات،البصریة لها قدرة عالیة على اإل الذاكرةـ 10   

   .(Lemaire  Patrick, 1999, p51)نسبیا

  

 HOUDE OLIVIER, KAYSER DANIEL)ال تعالجلومات في الذاكرة البصریة تدرك و المعـ 11   

et al, 1998, p38).   

 )یقونیةإلا( ن طبیعة الذاكرة الحسیة البصریةنستطیع القول أ من خالل هذه الخصائص   

ولكنها  بقاؤها مئات قلیلة من المیلیثانیة فقط،یستمر  مؤقتة عابرة، ألنهاهي سریعة الزوال 

 قادرةهي الضوئیة و  غ درجة وضوح الصورن دقتها تبلبعض التقاریر أذكرت  دقیقة حیث

عن قدرة الشخص على  نها مستقلةوأ ویبدو الربط بین المعلومات،ظیم و التنو ى التجمیع عل

ن ومن المحتمل أ قل،بنود على األعة تخزینها تسعة وتبلغ س السیطرة علیها،و  التحكم فیها 

  .)160ص، 2007خدیجة بن فلیس، (كثر من ذلك بكثیر جدانها ألسع مخزو تی

  

  :موقع الذاكرة البصریة في الدماغ -4

ن عملیة التذكر تعتمد على ترك المعلومات أ فیزیولوجیا وتربویا مور المعروفةمن األ   

یرى و الجدیدة لفترة من الوقت یكفي لتثبیتها في الذاكرة، مما یساعد على سهولة استرجاعها، 

 التيما تبین العملیات الجراحیة ن التعلم یحدث تغیرات في الوصالت العصبیة، كبأالعلماء 

جزاء اللحاء ي الطوفي، وبعض أضى إلزالة جزء من المخ بالجهاز العصبجریت على المر أ

ن المرضى یصبون بفقدان الذاكرة طویلة المدى وألسباب طبیة عالجیة فإ المخي القریبة منه،
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، 1991عبد الرحمن العیسوي، (جراء العملیة الجراحیةللمعلومات التى سبق تعلمها بعد إ

  .)68ص

ن المنطقة المسؤولة عن الذاكرة في مناطق القشرة الدراسة أدو من نتائج المالحظة و ویب     

ین نجد المنطقة البصریة، والمنطقة النفسیة تتواجد بالتحدید قي الفص القفوي أالدماغیة، 

ي المناطق أ ،یتم نقلها عبر حاسة البصر والتيالبصریة المسؤولة عن تثبیت الذكریات 

ناطق مرتبطة ارتباطا ة فهذه المویكون ذلك عن طریق الرؤی ،)19، 18، 17( القشریة رقم

قة منط: یتكون من عدة بنیات منها اجز،الجهاز الحبوتالموس  والنخاع الشوكي و وثیقا بالهی

كل  يعن التذكر وهذه األخیرة موجودة ف المسئولةوهي )  hippocampe(تسمى الحصین

  ).Elaine. N et Marieb, 1999, p530(الجانبیین للدماغ من الفصیین

: وعلى هذا نجد أن الذاكرة ترسو في السطح الداخلي للفص الصدغي في موضعین هما    

دان الذاكرة فقد تفقد بسبب إصابة في الدماغ اللوزة والحصین، وٕاصابتهما السبب الوحید لفق

  ).المهاد، تحت المیهاد(المتوسط 

أصیب الفصین  یؤثر على عمل الذاكرة أما إذا ال وكذلك إذا ما أصیب أحد الفصین فهذا   

  ).70، ص1991عبد الرحمن العیسوي، ( اضطرابمعا، ما یؤدي إلى 

هذا وقد أكد علماء النفس العصبي أن الذاكرة البصریة، لیست متواجدة فقط في منطقة    

                 والداريالرؤیة، أي في الفص القفوي بل وكذا في كل من الفصین الصدغي 

( Eustache. F et Signoet. J, 1999, p205-206).  
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  )19ـ 18ـ 17(یبین موقع الذاكرة البصریة في الدماغ ): 1( الشكل رقم   
  
  
  
  :االنتقائياالنتباه والبصري  باإلدراكـ عالقة الذاكرة البصریة 5
  
ودراسة   .Chun et Potter)   1995(تعتمد بعض الدراسات مثل دراسة           

)1995maki et padmanhan (،اإلدراك واالنتباه على  لتفسیر العالقة بین العمل التذكر

ھو معالجة مقطعیة ذو سعة محدودة، وعلى العكس من  أن الذاكرة البصریة نظریة مفادھا

 علیه منفیة سریعة ال تملك سعة محدودة، و عبارة عن معالجة معر  اإلدراك نجد ذلك

   .لبصریة وعمل اإلدراكالذاكرة ا معرفي ینحصر وجود عمل الضروري

 دورها االحتفاظ بالتمثیل المدىیعرف هذا المجال المعرفي بأنه وحدة تخزین قصیرة    

 ویقترح دراك البصري بشكل مؤقت،عن اإل بالمنبه وبالناتجالمرتبط 

 التي) MCT( مصطلح الذاكرة البصریة قصیرة المدى التصوریة )POTTER .1993("بوتر"

) MLT(طویلة المدى تحتوي على شبكة سیمائیة مطابقة لتلك الموجودة على مستوى الذاكرة 
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وفق یمكن تلخیص هذه الفكرة على المنبه البصري بسرعة فائقة و بشكل یسمح بالتعرف 
  :و ھو كالتالي) 1(وذج رقممالن

  استدعاء     وحدة التخزین       الذاكرة القصیرة      ادراك البصري      المنبھ البصري 
  مستوى  ىعل      قصیرة المدى       المدى التصوریة                                         

                                              (MCTC)         )MCT             ( )MLT(  
  )1993(عند بوتریوضح الذاكرة البصریة ): 01(النموذج رقم           

  
 دراسة )Neisser.1967( كدراسةنفس االتجاه بعض الدراسات في  تسیر   

)Collheart.1980( دراسة )Dixon.1986 (والتي جاءت بمصطلح الذاكرة االیقونیة، 

الفیزیائیة  حیث تحتفظ بالمعطیات) MCTC(حد ما عمل إلىیشبه  األخیرةوظیفة هذه 

  :والتي یمكن تلخیصها كما یلي) MCTأو  MT(والسیمیائیة الخاصة بالمنبه قبل 

  

  استدعاءذاكرة عاملة              ذاكرة أیقونیة     إدراك بصري      المنبھ البصري   

                                                                     )MT            ()MLT( 
  

البصري قاعدة  اإلدراك نموذج المعالجة الهرمي،حیث یشكل) Cowan.1993(یقترح    

  : قمته كما یلي) MLT(في حین یحتل االستدعاء  الهرم،

  جزء من       من                         جزء                                     
المدى الذاكرة الطویلة                  المدى الذاكرة القصیرة                   الذاكرة الحسیة

  قدرة االحتفاظ    مجموعة من العناصر                     )الحسي اإلدراكمستوى (
  غیر محدودة                       MLT إلىالتابعة                       :1مستوىال

  االحتفاظ لبضع ثوانيقدرة     ثا/قدرة المعالجة لمدة ملي   
  :2المستوى

  .قدرة المعالجة لمدة ثواني   
  

     )Cowan)(1993( المعالجة الهرمیة حسب:)02(النموذج رقم             
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المنبه البصري  إدراكمدة  تزلالمعالجة السیمائیة المزدوجة، ویخ مبدأ النموذج یلغي هذا 

 نظریةثا و /ملي 750حدده بمدة الذي )  Thorpe, 1998(شى مع مالحظاتیتما بشكل

)Tullving ,1995 (كما یلي ختصرهحول مستویات الذاكرة والذي ن :  

  محتوى في          محتوى في                               محتوى في                     
  حداثذاكرة األ        الذاكرة العاملة                السیمائیة    الذاكرة          اإلدراكمستوى 

  
  في  اإلحداث        االحتفاظ بالمعلومة    لكل المفاھیم  قاموس عام     البصري اإلدراك

  المكاني الزمانيسیاقھا لمنبھ           بعید عن المقام المتعلق بھا     بشكل مؤقت قصد      
  معالجتھابصري                                                   

  

  )1998( السیمائیة المزدوجةالمعالجة ):03(النموذج رقم           

 ساسیا على مستوى الشبكة السیمائیةأن عملیة اإلدراك البصري یلعب دورا أ إلىنصل   

  ).35، ص2009بلهوشات كریم، (
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  :مكانة الذاكرة البصریة في سیرورة العمل المعرفيـ 6

 مكانتها فيالتذكري و  اإلدراكيسیرورة العمل  فهمدراسة و  )PiagetT( 1961بیاجيحاول    

 حاول كل منها تفسیر اتجاهین، إلىحیث یشیر  العملیات المعرفیة العلیا،المستوى الحسي و 

  :یمكن تلخیصها فیما یليهذه العملیة و 

  unitariste: وياالتجاه الوحد

لى المستوى العملیات حسي إال االنتقالبأن  )Kohler et Worth(أمثالصحابه أ یرى

  :بع خطي واحد كما یليیكون بشكل تتا المعرفیة،

العملیات المعرفیة                  العملیات التمثیلیة                   العملیات الحسیة

  العلیا

  التحلیل –الذاكرة                            اإلدراك                  الحركیة            

  

  التذكرـ التعرف................إعادة بناء العالم المادي...............المنبهات استقبال

  ).كوهلروورث(سیرورة العمل المعرفي حسب )04(النموذج رقم             

 INTERACTIONNISTE: االتجاه التفاعلي
 یسیر ن العمل المعرفيبأ Piaget et Blondel)(و بلوندل جيبیا"مثل  صحابھیرى أ   

  :كما یلي إثراء و تفاعلترتبط بینھما عالقة  وفق محورین،
  عادة بناء العالم المادي إ               التمثیلیةمحور العملیات              الذكاء التصوري 

Conceptuelle) (         )Axe figuratif          (            )من المعطیات إنطالقا  
  )التي یقدمھا اإلدراك                                                                          

  إثراء

                                           مجموع الوظائف الحسیة            المحور العملیاتي                         الذكاء العملیاتي 
(Axe Opératif)                      (Opératoire)                       الحركیة  

  

لیندا (   العمل المعرفي لدى بیاجي و بلوندال وفق محورین )05(النموذج رقم           

  ).188، ص2000دافیدوف، 
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  :ـ  طرق قیاس الذاكرة البصریة7

ٕاعادة التعلم وتعتمد نظریة التذكر على رق أساسیة قي االستدعاء للتعرف و للتذكر ثالث ط   

إن التعلم یترك نوعا من اآلثار في الجهاز العصبي لذا یمكن االحتفاظ بهذه اآلثار على حین 

  .إنها تمیل إلى االضمحالل أو التشوه لعدم استخدامها

ولقد واجهت عملیات قیاس التذكر كثیرا من الصعاب فلیس هناك أیة وسیلة حتى اآلن    

 یصمم اختبارات تحدد مقدار أوبها عالم النفس أن یفحص الجهاز العصبي  یستطیع

  :المعلومات التي یتم تذكرها أو نسیانها لدى المفحوص وتتمثل هذه الطرق في

  :ـ االستدعاء1ـ 7

ونقصد به استحضار المعلومات في مواقف معینة سبق لنا تعلمها أو حفظها أو رأیناها    

من اكتشف الجاذبیة : ویتمثل في إعطاء سؤال مباشر للمفحوص نقیس قدرة استدعائه مثل

 ).263، ص2002سامي محمد ملحم، (  األرضیة

  
  :ـ التعرف2ـ 7

لك كان یجلس إلى جوارك قي الصف أنك ال تستطیع أن تستدعي االسم األول لزمیل    

األول ابتدائي بعد مرور زمن طویل ولكن المهمة  تكون سهلة عندما تقترح بعض أسماء 

ون ذلك بتقدیم صورة ذلك الزمیل یندرج منها اسم ذلك الصدیق ویطلب منك تحدید اسمه،ویك

                                                                                                           فهذا ما یسمى بالتعر و 

                                .(Bonjon.C ,, 1997, p33).                 
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  :مراحل الذاكرة البصریة و خطواتها ـ 8

  :یرالتشفمرحلة  ـ1ـ 8

من  كبیرة خل مجموعةدتعن طریقها ، و التسجیلرة عن مرحلة یتم فیها االنتقاء و هي عبا   

شكل ثار تحت لتشكیل أكري لمرئیة، السمعیة، في النظام التذاالحسیة، المعلومات 

یوضح رمز و الخبرات السابقة و دة بالمعرفة أتتضمن ربط الما ألنهاهذا یة و ستحضارات ذهنإ

یمیز الباحثون بین  تصمیم كلمات ال معنى لها، أوهذه المعلومة سواء في شكل صورة 

  :ذج شفرة الذاكرة على النحو التالينما

   :الشفرة البصریةـ 1ـ 1ـ 8

     .علیه الدال یمثل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة المظهر البصري  

   :الشفرة السمعیةـ 2ـ 1ـ 8 

  .بواسطة المظهر السمعي الذي یدل علیه سماع اسمه عنصر المعلوماتیمثل  

  :الحسیةالشفرة ـ 3ـ 1ـ 8

و ا، إن التشفیر أعلیهحیث یمثل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة المعاني التي یدل  

  .تشفیر سطحي من استدامةأكثر  ذاكریهثار ي إلى أدجدا یؤ المهیأ الترمیز العمیق و 

  :و االحتفاظمرحلة التخزین أ ـ2ـ 8

یقصد تخزینها و  المعلومات المرمزة یتمف ساسیة بعد عملیة الترمیز،وهو ثاني عملیة أ   

بینما النسیان فهو عملیة  لروابط في قشرة المخ،اكریة  واثار الذبالتخزین القدرة على حفظ اآل

تعتبر عملیة االحتفاظ و مسحها و عاكسة لعملیة االحتفاظ یتم فیها إخفاء اآلثار الذاكریة أم

النسیان بقاء المادة بقاء المادة المخزونة في الذاكرة وعدم نسیانها بینما یتم في عملیة 

   .النسیانو  االحتفاظصراع بین عملیة  إلىما یؤدي المخزونة في الذاكرة بشكل سیئ م
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  :    مرحلة االسترجاع ـ3ـ  8 

المعلومات المخزونة  التشفیر یتم استرجاع عملیة والتذكر ففيتجمع بین عملیتي التشفیر    

  .مفاتیح معینة أوات بوجود معین

یتم فیها استرجاع المعلومات  إراديتتطلب جهدا صعوبة و  أكثرالتذكر فهي عملیة  أما   

  ).44، ص2007زید الخیر سمیر، ( معینات أيدون وجود 

  

  :مكونات العین-9

هاز الحسي والعصبي إن تجهیز أي معلومة حسیة تتم في مواضع مختلفة وكثیرة من الج   

ة داخل المخ بواسطة وفي مناطق مختلف، التجهیز یتم داخل العین وفي حالة البص

عن البصر، فاإلنسان یتلقى كمیة كبیرة  المسئولالمتصلة بین المخ والجهاز  النیترونات

وغیر محدودة من المعلومات البیئیة المحیطة به، وتستقبلها العین من فتحة أمامیة تدعى 

ن غالف شفاف یسمى البؤبؤ القرص الملون ویسمى بالقزحیة ویغلق الجزء الظاهر من العی

بالقرنیة التي تحمي العین وتساعد على تركیز األحداث في المجال البصري على سطح 

  .داخلي للعین والذي یسمى بشبكة العین

على شبكة العین،  ثم العدسة التي تقع خلف البؤبؤ وتشترك في بؤرة الصورة البصریة  

ة، أما عند رؤیة عن بعد تكون ویتغیر شكل العدسة خالل الرؤیة عن قرب إذ أصبحت سمیك

  .مسطحة ورقیقة وبتقدم اإلنسان في السن تفقد العدسة مرونتها

  

  :كیفیة حدوث الرؤیة-10

سفل وعكسیة من الیمین إلى تظهر الصورة في الشبكة بصورة مقلوبة من األعلى إلى األ   

، وتتكون الشبكیة من عدة طبقات من الخالیا العضویة والنیرونات الحسیة التي تعتبر رالیسا

العضویة مستقبال تستجیب للضوء المرئي، عندما تكون أشعة الضوء كافیة یجعل الخالیا 

والمخروطیة تثیر نبضات عصبیة التي تنتقل بدورها إلى النیرونات الحسیة من خالل الشبكة 
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ة لتشكل العصب البصري الذي یوصل العین بمراكز المخ المختلفة وتتجمع على شكل حزم

عشر ملیون خلیة  اثنيإلعطاء معنى لتلك الصور، وتحتوي كل عین على ما یقارب 

عضویة وسبعة مالیین خلیة مخروطیة، وتكون حركات العین في الظروف العادیة المستمرة 

مكن الحفیرة من توسیع مكان الرؤیة ، وهذه الحركة تكون من اهتزازات ال إرادیة سریعةوتت

لمختلف األشیاء، أو المناظر مما یجعلنا نتمكن من رؤیة جمیع التفاصیل وبدقة، وبدورها 

، ص 1991عبد الرحمان العیساوي، (تلك المعلومات تخزن وتجهز على مستوى شبكة العین

69 - 70(.  

 

:تجهیز المعلومة في العین-11  

لة عن تجهیز المعلومات البصریة في العین، وتوصل و المسؤ إن الخالیا العصبیة هي      

العلماء إلى إثبات ذلك عن طریق دراسة خالیا الشبكیة للضفادع والحیوانات األخرى ومنها 

في أواخر الخمسینات حیث أثبتت هذه الدراسة أن مخ ) لیتفن(التجربة التي قام بها الباحث 

في ) لیتفن(ادع، فقد اعتمد ثبیتها في شبكیة الضفالضفادع یتلقى معلومات ثم یتم تجهیزها وت

تجربته على تقدیم مثیرات بصریة للضفدع المتمثلة في نماذج من خطوط، بقع ومربعات وفي 

نفس الوقت قام بقیاس مقدار ما بلغت عیون الضفدعة إلى مخها وذلك عن طریق أقطاب 

).71، ص 1991لعیساوي، عبد الرحمان ا(كهربائیة التي تم إدخالها إلى عصبها البصري  
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:خالصة  

االسترجاع، أهمیة كبیرة في عملیة االحتفاظ و نستخلص من هذا الفصل أن للذاكرة البصریة   

ما عرقل هذه  وتعتبر ركیزة كتساب مختلف الخبرات والمعلومات المختلفة، ولكن هناك

.المتمثلة في النسیانالعملیة المعرفیة و   
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:تمهید  

ٕاعطائها المعاني الخاصة بها، ثیل األشیاء في العالم الخارجي و یعتبر اإلدراك العملیة تم   

التكیف معه من فهم العالم الخارجي المحیط بهم و فاإلدراك عملیة معرفیة تمكن األفراد من 

یرات التي یتم تكوینها التفسلوكیة المناسبة في ضوء المعاني و األنماط السخالل اختیار 

تفسیرها عن العالم الخارجي و  الحسیة المختلفة االنطباعاتهو بمثابة عملیة تجمیع لألشیاء و 

تنظیمها في تمثیالت عقلیة معینة لیتم تشكیل خبرات منها تخزن في الذاكرة بحیث تشكل و 

.النشاط یتم اللجوء إلیها خالل عملیة التفاعل مع العالم الخارجينقطة مرجعیة للسلوك أو   
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:تعریف اإلدراك -1  

یتطلب دمج مجموعة من األحاسیس، تیجة لترجمة المعلومات الحسیة، و یعتبر اإلدراك ن   

المحفزات توقعاتها و الل معارفه السابقة و ذلك من خوأخذ القرار و  باالختیارم الفرد فبفضله یقو 

.المعرفیة العاطفیة  

معالجتها دة إلیه عبر الحواس المختلفة و على تنظیم التنبیهات الحسیة الوار  هو مقدرة المرءو  

وداللتها المعرفیة المختلفة،  ٕاعطائها معانیهایها و التعرف علذهنیا في إطار الخبرات السابقة و 

عما في عالمنا الخارجي من هو عبارة عن تأویل اإلحساسات تأویال یزودنا بمعلومات و 

.أشیاء  

أما حسب القاموس األرطفوني فیعرف اإلدراك على أنه قناة معرفیة تؤدي إلى ترجمة المحیط 

.حسب المعلومات الناتجة عن الحواس  

یتطلب أن یكون تم فیها تفسیر اإلشارات الحسیة و یعرف اإلدراك على أنه الكیفیة التي یو  

أن تكون درجة شدة ال اإلشارات من البیئة المحیطة و من استقبلدى الفرد كفایة حسیة تمكنه 

الرغول،عماد عبد  رافع النصر( المثیرات الحسیة كافیة لیكون الفرد قادرا على وعیها ثم تفسیرها

).19،ص2003الرحیم الرغول،  

یعرف اإلدراك في علم النفس على العملیة التي تتم بها معرفتنا للعالم الخارجي عن طریق و 

هو كتاب، وأن لهذا الكتاب ممیزات  التنبیهات الحسیة،كأن أدرك أن هذا الشيء الذي أمامي

ة من لون ومن اتجاه في المكان، ومن طول وعرض وسمك وبروز، ومن وضع خاص

ال یقتصر إدراكي لهذا الكتاب على هذه بالنسبة إلى المكتب،وٕالى ما یحیط به من أشیاء، و 

ى معرفتي استخدام هذا الشيء، فأنا أدرك أن هذه األشكال الخصائص الحسیة بل یشتمل عل

ن هذا المعنى رموز تفید في معنى من المعاني، واالسوداء أي الكلمات التي أقرأها اآلن هي 

یرتبط بمعاني أخرى تثار من تلقاء نفسها،أو عمدنا على استحضارها، وقد تحملني هذه 



	اإلدراك البصري 	  الفصل الثالث
 

75 
 

 االستجابةكن تعریف اإلدراك على أنه نوع من المعاني إلى القیام بسلوك معین، وعلى هذا یم

:یتوقف نوع االستجابة على الشروط التالیةوك، و ترمي إلى القیام بضرب معین من السل  

.طبیعة النبه الخارجي*   

.ما جهزت به من اآلالت الحسیة*   

.االتجاه الشعوريحالتي الشعوریة الراهنة و *   

).183ص،2002یوسف مراد،( تجاربي السابقةمعلوماتي و *   

:خطوات اإلدراك -2  

:تمر عملیة اإلدراك بثالث مراحل هي  

خواص الجهاز تتعلق بمعلومات یكونها المثیر و  المیكانیزمات المتدخلة: المرحلة األولى -

.تحلیل خصائص المثیربتفشیر المعلومات الحسیة آلیا و  یقوم الحسي، حیث  

.بناءها في وحدات أكثر شهویةو تتمثل في تجمیع المعلومات : نیةالمرحلة الثا -  

ذلك بالتعرف على األشیاء واألحداث و  هي مرحلة معرفیة بحثة تتعلق:المرحلة الثالثة -

بترجمة المعلومات الحسیة المستخلصة من المرحلتین السابقتین، فالمعارف السابقة هي إذن 

یس فقط مشاهدة ضروریة لتحقیق التعرف أو لیكون رد فعل آلي لهذه المعلومات فاإلدراك ل

   .أو تمثیل العالم فهو نشاط ذهني في نفس الوقت یتحكم ویراقب أفعالنا 

(. francés.R ,1963,P55)  
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:آلیات اإلدراك -3  

المثیر بالحاسة  التقاءیعتبر اإلدراك سیرورة عصبیة نفسیة معرفیة،تنطلق من نقطة      

المثیرات أو المنبهات على الحواس تنتهي بترجمة المعلومة التي یحملها،تسقط هذه و 

نوع المثیر الذي د مستقبالت نوعیة خاصة بالحاسة و المتخصصة بنوع المثیر، حیث یج

تقوم هذه المستقبالت  یحرضها،كما یوافق هذا المنبه وجود مستقبالت أیضا في الدماغ،

لمعلومات كل ا تحویله إلى سیالة عصبیة تحملالحسیة النوعیة بالتقاط المنبه وتحلیله و 

خصصة في الدماغ یرسله عبر األعصاب إلى مركز اللحاء األولیة المتالخاصة بالمثیر، و 

بسلوك مع  االستجابةالتعرف علیه كي یتمكن الجهاز العصبي من حیث یتم ترجمته و 

تكوین معلومات من طرف األجهزة الحسیة و تجنب المعالجة الدائمة لكل الالمثیرات البیئیة، و 

   ). Francés R ,1963,P55(الهدف المراد تحقیقهاستجابة حسب 

:بعاداألإدراك المسافات و  -4  

:یمكن تقسیم العوامل المساعدة على إدراك المسافات إلى قسمین   

:العوامل البصریة -1  

هو و ) 1519-1452(و لیوناردو دیفانشيأول من أشار إلى هذه العوامل بطریقة منظمة ه  

من أكبر فناني عصره، حیث یقضي في فن الرسم الحدیث كذا أكبر علماء عصر النهضة و 

.بأن یمثل الرسام أشیاء كما هي منظورة ال كما هي علیه في حقیقتها  
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قواعد علم المنظور تشیر إلى العوامل البصریة التي نحن بصددها اآلن فمن بین العوامل و   

:التي أشار إلیها دیفانشي نذكر  

:الظلالتباین بین الضوء و  1-1  

المحمول كظل األنف  الظلل الساقط كظل الشخص على األرض، و الظ الظل على نوعیهو   

هذا األخیر یعطینا اإلدراك بالبروز، في حین یدل الظل الساقط على العالقات على الوجه، و 

.المكانیة الموجودة بین األشیاء  

:المنظور 1-2  

:ثالثة أنواعله المسافات النسبیة بین األشیاء و  وعلیه یتوقف إدراك   

.تنقص زاویة األبصار كلما تبعد الشيء المرئي: المنظور الخطي -أ  

تفاصیل الدقیقة من خطوط، زوایا كلما ابتعد الشيء المرئي قلت ال: المنظور التفصیلي -ب

.ظاللو   

یمیل ب في لون الشيء المرئي عند بعد و الضبایؤثر الهواء، الدخان و : الهوائي المنظور -ج

.الزرقة كلما بعد الشيءتزداد ، و األزرقإلى اللون   

:سرعة الحركة 1-3  

.تبطأ سرعة المرئي كلما ابتعد عن الناظر  

:اختالف المنظر بالعینین 1-4  

وهو العامل األساسي إلدراك البروز بوضوح، أما إدراكه بعین واحدة فیقوم خاصة على   

رة الشيء المرئي ال تنطبع ویرجع اختالف المنظر بالعینین إلى أن صو . العوامل السابقة

یكون إدراك البروز أدق بكثیر من إدراك المسافة ة كل عین في نقط متناظرة تماما و على شبك
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یمكن الوقوف على صعوبة ، و الشيء المرئي هي مسافة متر أو مترینالمطلعة بین العین و 

نقطة مضیئة في  بینذا حاولنا تقدیر المسافة بیننا و إدراك المسافة المطلعة إدراكا صحیحا إ

.الظالم  

:العوامل العضلیة -2  

في كتاب له نشره تحت  Brokli 1709أول من أشار إلیها هو الفیلسوف اإلنجلیزيو      

حاسة البصر ال تدرك  یقول إنو " ى وضع نظریة جدیدة في اإلبصاربحث الوصول إل"   اسم

یتوقف على اللمس بحركات الجسم  الضوء وأن إدراك الخصائص الهندسیة للشيءإال اللون و 

حركة ف العین لرؤیة األشیاء القریبة والبعیدة و یذكر من هذه الحركات العضلیة حركة تكیو 

قي في حالة قرب الشيء یزداد إحساس الشخص بالتالار بالعینین و التالقي في حالة اإلبص

اإلحساسات و  الحركة العضلیة یضیف إلى هذه الحركات ما یصحبها من إحساساتالمرئي، و 

التي أخذ بها العدید من علماء النفس من بعده، هي و  "بروكلي"للمسیة التي یشیر إلیها ا

ٕان دراك الخصائص الهندسیة لألشیاء و إحساسات غیر مشعور بها في العادة في حالة إ

كانت مصاحبة لعملیة اإلدراك فإنها ال تغد أن تكون شروطا محیطیة غیر كافیة إلحداث 

  .اإلدراك

العلم بعد إلى تحدیدها  فهناك شروط عصبیة أخرى تعمل في مراكز لحائیة لم یصل   

التي یمكن ألي أحد القیام بها إذا د هذه الشروط بالمالحظة اآلتیة و یستدل على وجو تماما، و 

حاولنا التعرف على الخصائص الهندسیة لشيء من األشیاء المجسمة فإننا ال ندرك هذه 

اإلحساسات و إلخ إذا تضاءلت في الشعور ...رض أو بروزالخصائص من طول أو ع

في هذه  انتباهناالساق، فإذا ركزنا لیة، الناتجة عن تحریك األصابع و العضلیة المفص

  .اإلحساسات زال في الحال إدراكنا للخصائص الهندسیة
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فوقیة (بین اإلحساسات العضلیةو ) المعاني( اك الخصائص الهندسیةفهناك تعارض بین إدر   

  ).151،ص2005عبد الفتاح،

 :معالجة المعلوماتاإلدراك البصري ومستویات اإلدراك و  -5

األساسیة الهامة منها  االفتراضاتتناول المعلومات على مجموعة من تكوین و  اتجاهیقوم     

لكن هذه ة لیست مجرد ناتج فوري للمثیر، و اإلدراكی االستجاباتبالنسبة لإلدراك، مثل أن 

عدة عملیات جزئیة، كل منها تستغرق فترة زمنیة معینة إما تمر بعدة مراحل و  االستجابات

ات المثیر في التنظیم أو في التحویل إلى عملیة أخرى، كما أن عملیة تكوین وتناول معلوم

حالته النفسیة أثناء ظهور رات التي قد تكون موجودة لدیه، و الخبالذي یتعرض له الفرد و 

حویلها بدقة من الصعب دراستها أو ت: لى أن العملیات اإلدراكیة مثالالمثیر، هذا باإلضافة إ

 اتجاهرض لها العملیات المعرفیة األخرى فمن المشكالت الهامة التي یتعمستقلة عن الذاكرة و 

خاصة في تحلیل عملیة اإلدراك مشكلة طریقة تناول المعلومات خالل معالجة المعلومات و 

یتم معالجة هذه المعلومات خالل المراحل المختلفة في شكل المراحل المختلفة بمعنى هل 

  .سليمتوازي أم أن المعالجة تتم في شكل تسل

وقد ساهمت عدة اتجاهات في تقدیم اتجاه تكوین و تناول المعلومات في مجال اإلدراك      

  Micro génétiqueالمهتمة بدراسة الجینات المصغرة االتجاهاتتلك  إسهاماأكثرها 

في مجال علم النفس  االتصالریة كذلك تطبیقات نظ، و visionملیات المتصلة بالرؤیةالعو 

و كذلك بعض التحلیالت  اتصالعلى أنه نظام " اإلحساس و اإلدراك" خاصة عملیةو 

استخداماتها في مجال الرؤیة، لمعلومات ونماذج الحاسب اآللي و النظریة القائمة على نظریة ا

تعمیق معرفتهم عن العملیات الحسیة النفس المعرفي من زیادة و  في علممما ممكن الباحثین 

 عمل العملیاتول المعلومات،و ذلك بفهم طبیعة و اإلدراكیة، باستخدام اتجاه تكوین وتنا

  ).Artherine transler et les autres ,2005,p122(غیرها من العملیات األخرىو 
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  :في اإلدراك البصري Shiffrinو شیفرین  Atkinsonنموذج اتكنسون -6

ملحوظا بدراسة عملیات من الباحثین الذین اهتموا اهتماما  1968یعد أتكنسون و شیفرین    

ما یرتبط بها من عملیات في نطاق اتجاه تكوین وتناول المعلومات بجانب التجارب و اإلدراك 

،إذ تمكنا من منها في دراسة اإلدراك االستفادةالتي تم التي أجریاها في موضوع الذاكرة و 

وضع نموذج مفاهیمي لعملیة اإلدراك في إطار اتجاه معالجة المعلومات، ال یعتمد بدرجة 

یتكون هذا النموذج من ثالثة مستویات رات الفسیولوجیة لهذه العملیة، و كبیرة على التفسی

  :وهي

  .مرحلة التسجیل الحسي -

  .مرحلة التخزین قصیر المدى -

  ).220،ص1995فتحي مصطفى الزیات،( المدىمرحلة التخزین طویل  -

  :معالجة المعلومات البصریةدراك و اإل -7

یستغرق الفرد في استخالص معنى المعلومات التي تستقبلها الحواس من المثیرات      

الخارجیة، فترة زمنیة أطول من الفترة الزمنیة التي یستغرقها ظهور المثیر أو الموضوع 

ا بالنسبة لعملیات جعل نظام تخزین المعلومات الحسیة یؤدي دورا مهمالمرئي أمام الفرد مما ی

التعارف لكي تتعامل مع المعلومات الواردة إلیها من هذا النظام، فبعد تحول اإلدراك و 

المثیرات من مدخالت بصریة تختزن ال تتعدى عدة أعشار من الثانیة،ثم یصبح بعد ذلك 

یستمر هذا التفاعل لفترة المعلومات الحسیة التي اختزنت و  اإلمكان أن یتعامل الفرد مع هذه

  ).84،ص2009مریم سلیم،( زمنیة معینة

فمن الصعب في كثیر من المواقف السلوكیة عزل عملیة التذكر عن عملیة اإلدراك فعلى    

كما  االستثارةفي العملیتین، إال أنهما یشتركان في بعض وظائف عملیة  االختالفالرغم من 
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یمكن تلخیص هذه و . ذاتها االستثارةیكونان معا عملیة  عادیةالغیر الفي بعض المواقف  أنها

  :كالتالي االفتراضات

اإلدراكیة  االستجابةٕانما ، و االستثارةاإلدراكیة لیست النتیجة الفوریة لحالة  االستجابةإن : أوال

هي نتاج مراحل أو عدة عملیات،كل منها تأخذ وقتا معینا في التكوین إما في شكل تنظیم 

  .المعلومات أو تحویلها إلى صورة أخرى

یفترض هذا االتجاه كذلك أنه من الصعوبة دراسة العملیات اإلدراكیة أو تحویلها في : ثانیا

حفظ المعلومات لیة التحویل الشفري و طالما أن عمشكل مستقل بمعزل عن عملیات الذاكرة 

  .في الذاكرة في كل مراحل أو مستویات عملیات معالجة المعلومات

ة لدراسة كیفیة معالج في بحوثه المبكرة 1960سنة    Sperlingلقد تصدى سبیرلنجو    

من الواضح في مجال اإلدراك أن النظام البصري لإلنسان المعلومات في موضوع اإلدراك، و 

     . ن الوقت ال تتعدى ثانیة واحدةنه أن یحتفظ بالتمثیالت البصریة لفترات قصیرة مال یمك

هذه حاالت معینة بعد زوال المثیر، و  تعتبر هذه الفترة الزمنیة كافیة للتناول البصري فيو 

المعلومات الحسیة الولیة تكون سطحیة ألنها تتالشى بسرعة كما أنه من السهل على هذه 

  .یحدث لها تتداخل مع المثیرات المتدخلة األخرى التي یتعرض لها الفرد تباعاالمعلومات أن 

م هو أن األفراد مؤهلین للقیام 1972القضیة الهامة من وجهة نظر كیرك و لوكهارت سنة و 

من ثم فإن مستویات المعالجة تعكس مدى أوسع من دراك عند مستویات أكثر بساطة، و باإل

ذات معنى عند نبهات المألوفة إلى درجة كبیرة و الم تتم معالجةن أالمعالجة، بحیث یحتمل 

  .مستوى أكثر عمقا بالمقارنة بالمنبهات األقل تشبعا بالمعنى

، منها المنطقة وظیفیاقد افترضت الدراسات العلمیة أن هناك مناطق بصریة مختلفة و    

طقة الواقعة في جدار المنلتعریف األجسام عن طریق مظهرها و الواقعة في مؤخرة الرأس فهي 
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فوفیه عبد الفتاح، جابر عبد الحمید (هي مسؤولة عن مواقع األجسامالرأس الخلفي األعمى، و 

  ).149،ص2005جابر،

  :النظریة المفسرة إلدراك األشكال -8

بعدة نماذج تحتوي على مجموعة من ، حیث قام Palmarالدراسات األولى أجراها بالمر    

مختلفة و كل خط منها یمثل شكل مبهم یصعب إدراكه بمعنى أن الفرد الخطوط ذات أشكال 

یمكنه أن یدرك األشكال المختلفة من خالل السیاق أما إذا كانت مالمح هذه األشكال 

ها من خالل خبرته السابقة یدركه الحالة یمكنه أن یتعرف علیها و واضحة فإن الفرد في هذ

فوقیة عبد الفتاح، جابر عبد (عن في ذاكرته البصریةأیضا من خالل المعلومات المخزنة بها، و 

  ).105، ص2005الحمید جابر،

  :نظریة إدراك الشكل بناءا على النموذج* 

ات السابقة لدى الفرد عن الشكل والسیاق الخبر تعتمد هذه النظریة على الذاكرة و      

د لذلك نجبمكونات السیاق، و ة على المعرفة التوقعات المبنیالستراتیجیات التنظیمیة العامة و او 

من جهة نظر أنصار هذه النظریة تتم بناءا على النموذج أن عملیة التعرف على األشكال و 

هذا یعني أن الجهاز البصري یقوم بمقارنة الشكل الذي یراه الفرد بالنموذج ني للشكل، و الذه

فرد سبقة لدى الالمخزن عن هذا الشكل في ذاكرة الفرد البصریة مع وجود عدة اقتراحات م

لذلك فأن األشكال التي یدركها الفرد ال بد أن یكون لها عن توقعاته نحو هذا الشكل، و 

  .عنها في ذاكرته البصریةنموذج مخزن 

  :النظریة الحسابیة* 

إن عملیة إدراك الشكل وفقا للنظریة الحسابیة تتم من خالل ثالث مستویات، فالمستوى      

األول یتم فیه تحدید طبیعة المشكلة البصریة التي یعمل الجهاز البصري على حلها من 

كذلك تحدید تقبالت الضوئیة في شبكة العین، و خالل المعلومات البصریة التي تستقبلها المس
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 نجم عنها اإلدراك الجید للشكل، أما المستوى الثاني فإنه یتعلق بالطرقالمعلومات التي ی

ات التي تتم من خالل عدة خطو المختلفة التي یمكن بها تمثیل ومعالجة معلومات الشكل و 

البصریة  األخیر فإنه یتعلق بكیفیة تنفیذ معالجة هذه المعلوماتحسابیة، أما المستوى الثالث و 

  .بطریقة حسابیة

وتفترض النظریة الحسابیة أنه یمكن للباحثین معرفة إدراك الشكل بالطرق الحسابیة     

التقلیدیة من خالل عدد من العملیات الحسابیة، حیث یتم تقسیم مراحل إدراك الشكل إلى عدة 

مشكالت قابلة للحساب، فمثال یمكن تكوین صورة أولیة للشكل من خالل حساب موقع 

اف إلى جزیئات تنتمي إلى تجمیع هذه الطو شبكیة العین، و لى طواف الشكل التي تسقط ع

السید علي سید أحمد،فائقة (في المرحلة الثالثة فإنه یتم حساب البعد الثالث للشكلبعضها و 

  ).73 72، ص ص2001محمد بدر، 

  :دور اإلنتباه في التنظیم اإلدراكي لألشكال -9

لألشكال یحدث بدون انتباه، بمعنى أن ترى نظریة الجشطالت أن التنظیم اإلدراكي     

عملیة تنظیم هذه األشكال إدراكیا تحدث أوال حسب قوانین التنظیم اإلدراكي، ثم یقوم الفرد 

بتوجیه انتباهه على الشكل اإلدراكي لكي تبدأ عملیة معالجة المعلومات، ثم یأتي دور الذاكرة 

  .عائها عند حاجة الجهاز البصري إلیهابعد ذلك تخزین المعلومات المتعلقة بهذا الشكل الستد
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 تمھید

االستفادة  تقنیات تساعد الطفل األصم علىالتكنولوجي أدى إلى ظهور وسائل و إن التقدم    

.هناك عدة أنواع تختلف حسب درجة الفقدان السمعيمن بقایاهم السمعیة و   

أحدث تقنیة توصل  هيیستحسن القیام بالزرع القوقعي و  فبالنسبة للفقدان السمعي العمیق 

.هذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا الفصلإلیها العلم، و   
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:لمحة تاریخیة عن الزرع القوقعي -1  

      في فرنسا على ید  1957كانت البدایة الفعلیة المكتوبة حول زراعة القوقعة عام      

 Djourno et Eyriesأما المحاوالت األولى قد بدأت في الوالیات المتحدة األمریكیة عام 

ى مریض، كما قام بزراعة عدة أجهزة أخرى م حیث تم زراعة جهاز ذو قطب واحد لد1961

في نفس السنة، حیث أدت إلى تحسین السمع لدیه إال أنه لم یستطیع فهم الكالم، لكن خالل 

.سین األجهزة بواسطة السلیكونعدة أسابیع، ثم تح  

تمت محاولة في ساتانفور لتحسین أجسام الخالیا في العقد العصبیة بزرع  1964في عام و 

مجموعة من ستة أقطاب في المركز الرئیسي للقوقعة حیث استطاع المرضى أن یمیزوا 

بنتائج هذه األبحاث  ترتب على ذلك عدم اإلهتمامم إال أنهم لم یفهموا الكالم، و إشارات الكال

الذي ، و 1965احي لزراعة القوقعة عام إال بقدر ضئیل جدا خاصة بعد أن عقد المؤتمر الجر 

ا الجدل كان مثیرا للجدل من خالل السلبیات الناتجة عن استخدام هذه الطریقة، إال أن هذ

في عدة  یظهرهذا لباحثین على تجریب هذه الطریقة واختبارها و احمل العدید من األطباء و 

.األبحاث التي أجروها فیما بعد ضمن ثالثة أجیالدراسات و   

لزراعة  االختباراتبسلسلة من  Houseبحیث قام 1969حیث ظهر الجیل األول في عام   

  .أقطاب، إال أنه لم یالحظ أي تحسن) 5(القوقعة، استخدم معها أنظمة قطبیة مكونة من 

نتیجة لتضارب نتائج األبحاث حول زراعة القوقعة بقي المهنیین حذرین في استخدام هذه و    

  .األبحاث المنشورة في المجاالت المتخصصةالطریقة خاصة مع غیاب المقاالت و 

قد حدث ن خالل زراعة األقطاب المتعددة و أما الجیل الثاني فقد بدأ ببدایة الثمانینات م   

من الدراسات  باریس، حیث أجریت العدیدة األمریكیة وفي استرالیا و في الوالیات المتحدذلك 

  .الجملألقطاب المتعددة في فهم الكالم وفي زیادة نمو الكلمات و التي أثبتت فعالیة زراعة او 
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في حین أخذ الجیل الثالث اتجاه تطویر األجهزة المستخدمة مع زراعة القوقعة، حیث قام  

بتطویر عالج جدید یساعد زارعي القوقعة على فهم  1985المعهد القومي للصحة عام 

من قبل مجموعة من  1987-1986الكالم و الحدیث، كما أجریت تطورات أخرى في عام 

الشركات التي أثبتت أن المرضى اللذین استخدموا هذه األجهزة المطورة قد حصلوا على 

السمع تقارب السمع  عالمات كاملة في اختبارات فهم الجمل، كما حصلوا على درجات في

  ).2.3،ص ص 2006لینا عمر بن صدیق،.د(الطبیعي بعد أن أجریت علیهم اختبارات السمع

  :تعاریف الزرع القوقعي-2

قدان اللفظي لألشخاص المصابین بف االتصالیحسن قدرة هو جهاز یتیح إمكانیة السمع و     

فترة من التأهیل اللذین لم یستفیدوا من المعینات السمعیة بعد السمع الحسي العصبي الحاد و 

هو عبارة عن جهاز إلكترونات یستخدم لنقل المعلومات الصوتیة إلى األذن المناسب لذلك، و 

على سماع األصوات  لكنه یحسن مقدرة الشخصهو ال یعید السمع الطبیعي و الداخلیة، ف

ابراهیم عبد اهللا فرج (الشفاه كما یحسن عملیة قراءةأنماط النطق و  إیقاعاتسماع المحیطة به، و 

  ).86،ص2009یقات،زر ال

  :تعریف القاموس األرطوفوني -2-1

من  االستفادةاللذین ال یستطیعون ألشخاص المصابین بالصمم العمیق و یعتبر موجة ل     

 المزروعةلكترودات إالتجهیز العادي الكالسیكي، فهو یثیر مباشرة العصب السمعي بعدة 

هو نوع من التجهیزات السمعیة بدأ استعماله في فرنسا سنة ، و )القوقعة( داخل قناة الحلزون

جهاز سمعي متمثل في جزء خارجي  هوموعة من األطباء في باریس و من طرف مج 1978

 ).(Dictionnaire Orthophonie,2004,p15جزء مزروعو 
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  :Laun danتعریف  -2-2

التجهیز تعمل على تحویل اإلشارات السمعیة تقنیة تجمع بین الجراحة و لقوقعي الزرع ا    

  ).(Laundan D.Busquet,2009 ,p 31إلى إشارات كهربائیة

  :مكونات جهاز الزرع القوقعي -3

ة یحتوي على میكروفون یوضع خلف األذن،نتأ صوتي على شكل علب: الجزء الخارجي*

  .من مرسل هوائي یتكون أیضاصغیرة توضع على دائرة األذن، و 

هو مستقبل ومثیر في نفس الوقت وهو یحتوي جزء مزروع جراحیا و  هو: الجزء الداخلي*

  ).(Bulletin d’audiophonologie,2000,p 15لكتروداتلإلحامل على نتوء و 

  :أنواع الزرع القوقعي -4

  :هناك عدة أنواع نذكر منها  

القدیم وهو األول استعماال  االسمحسب  nucleusیسمونه غالبا : جهاز الزرع األسترالي -1

  .اهتزازیة 12كبیرة في العالم یحتوي هذا الجهاز على الذي عرف مبیعات و  1986منذ 

هو أكثر حداثة، عرض في فرنسا في العدید هو جهاز عددي و : الزرع الفرنسيجهاز  -2

مجموعة كبیرة لكترود  ویعطینا إهو جهاز ذات سنوات فقط، و  5ان األوروبیة منذ من البلد

  .من المعلومات

هو أیضا جهاز  Richard et Sybionمخترع هذا الجهاز كل من : جهاز الزرع األمریكي -3

ه معروض بنسبة قلیلة في هو جد قریب من الجهاز الفرنسي من حیث المكونات لكنعددي و 

  .یعطینا معلومات كاملةخمسة عشر إلكترود و هو یحتوي على فرنسا، و 
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، 1994اإللكترودات استعمل سنة  هو أول زرع قوقعي متعدد: الهولندي جهاز الزرع -4

 Deria Z. M, 1995, P P ) خمسة مئة نبضة في الثانیة لكل قناةوله سرعة تفوق ألف و 

11.12)                                                                                         

  :الزرع القوقعيآلیة عمل جهاز  -5

القطب الكهربائي یكون ماحقا أو مربوطا مع دورة رع أقطاب كهربائیة في القوقعة، و تز     

اإلشارات الصوتیة تستقبل بواسطة میكروفون ملحق بائیة مزروعة في العظم الصدغي، و كهر 

المضخم عندئذ یرسل إشارات للقطب الكهربائي بواسطة و مربوط مع مضخم بالغ التعقید، و أ

زود بإشارات كهربائیة عندما یستقبل القطب الكهربائي اإلشارة فإنه یة، و الدورة المزروع

 ).266،ص 2009یقات، زر ابراهیم عبد اهللا فرج ال( بالتالي إیثار العصب السمعيللقوقعة، و 

  : ضبط الجهاز -6

إلى  إن جهاز الزرع القوقعي یحتاج إلى ضبط جد مدقق لكل إلكترود وذلك بین أسبوعین    

الذي یتكلف بهذه العملیة هو أخصائي في قیاس السمع، ففي عد العملیة، و ستة أسابیع ب

الحصة األولى یتم تشغیل الجهاز ثم یقوم المختص باختیار فردي لكل الكترود، فینشط 

) a( الكترود على حدى مع أن كل إلكترود مسؤول عن مجموعة من األصوات مثال 

تنبیه اإللكترودین الثاني عشر  ف األصم إذا كان هناكیستطیع أن یكون مسموع من طر 

السابع، قبل هذا التنشیط ال تكون هناك ٕاذا نبه اإللكترود الرابع عشر و و  التاسع عشر،و 

التیار الكهربائي لكل الكترود  استجابة للشخص، فیقوم المختص ببعث كمیات متشابهة من

على الشخص أن یقوم بحركة في الوقت الذي یستقبل فیه أصوات، والصوت المسموع یكون و 

د في األول ذات مستوى أدنى ثم ذات مستوى أقصى، هذه الحصة ق un bipعلى شكل 

وضبط استجابة الشخص، دقیقة أو أكثر وذلك حسب عدد اإللكترودات و  20تكون حوالي 

مراحل طوال مدة الكفالة، فعلى المختص األرطوفوني ٕانما على الجهاز ال یكون مرة واحدة و 
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یتم من خالل تلك النتائج رؤیة إن كان لنتائج المفحوص أثناء الكفالة و  أن یعطي تقدیر كامل

عند الحصول على وتكون المراقبة كل شهر و المفحوص یحتاج إلى ضبط إضافي أم ال، 

المراقبة كل عام تقریبا  مستوى جید من الفهم یعني أن الضبط جید في الحالة تكون

Dumont A,1996,p15).(  

  :شروط الزرع القوقعي -7

  .الشكل العادي لألذن الداخلیةسالمة القوقعة و  -

  .األلیاف العصبیة سالمة العصب السمعي و  -

  .مصاب بصمم إدراكي عمیق بثنائي الجهة -

یكون خاضع للكفالة  أشهر على األقل، حیث6أن یكون الطفل مجهز بدائرة أذن قبل  -

  .یستفید كثیرا من التجهیز رغم ذلك الاألرطفونیة و 

  ).مشاكل عصبیة ،حسیة أو نفسیة( مصاحبة اضطراباتالبحث عن وجود  -

  ).إلخ...فقر الدم، ارتفاع ضغط الدم( التأكد من عدم وجود أمراض أخرى  -

  (Annie Dummont,1996,p22)رغبة الطفل في التواصل -

  :الهدف من الزرع القوقعي - 8    

  .الوعي باألهداف المختلفة المنتجة من خالل زرع القوقعة  -

  .الصوت ق أفضل فهم ممكن إلنتاج الكالم و تحقی -

  .العمرأو ینافس األقران من نفس الجنس و التعبیریة بما یوازي و  االستقبالیةتطویر اللغة  -

  .اآلخرونالقوقعة لدى الطفل واآلباء و الخاصة بزرع المحددات فهم وقبول القدرات و  -
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حو كامل في النمو الشامل للطفل ضمان أن مهارات التواصل السمعیة تساهم على ن -

اهیم عبد اهللا فرج ابر ( لمدة طویلةى الكفالة األرطفونیة مهمة قبل وبعد الزرع و تبقو 

  ).266، ص 2009یقات،زر ال

  :میزانیة قبل الزرع القوقعي -9

عند األسرة، و القرار أمر مشترك بین فرقة الزرع، إلى الزرع مطول التفكیر فیه، و ة إن اإلشار   

  .اللزوم مركز إعادة التربیة 

  .تسمح بالتعریف بمبادئ الزرع، حدوده، المخاطر الجراحیة: مقابلة مع األولیاء -

یسمح باكتشاف غار و له أهمیة خاصة بالنسبة لألطفال الص: اإلكلینیكي االختبار -

  .ابات مصاحبة في إطار الصمم العرضياضطر 

هو اختبار جد بسیط یجري في بضعة دقائق بواسطة حقنة : التنبیه الكهربائي اختبار -

و ذلك حتى یوضع اإللكترود المنبه في المكان المناسب، اإلحساس  ،تخدر جلد األذن

الوصول إلیه كما أن وظیفة العصب السمعي هو في بعض الحاالت یقیس  السمعي المراد

أو عن طریق  P.E.Aالنسب المئویة للخالیا المتبقیة، نستطیع تقییمها بواسطة تسجیالت

E.E.G  إیجابي فیدل على صمم حاد أو عمیق االختبارفإذا كان.  

لجهة الخلفیة لألذن اجود أي إصابة على مستوى یسمح لنا بالكشف عن و : ص التوازنفح -

یتم هذا األخیر عن طریق وضع كمیة من الماء في لدهلیز المسؤول عن التوازن و االداخلیة و 

التوازن التي تظهر عند عملیة   اضطراباتمعرفة مختلف التي تجري علیها الزرع و األذن 

  .الزرع

نوع التفاعل مع  للحالة،الثقافي فیها تقییم المستوى االجتماعي و  یتم: المقابلة النفسیة -

تقبل المحیط والعائلة وتواصله معهم ومدى اندماجه داخل المجتمع واألسرة ومدى تقبله و 



	الفصل الرابع                                                                    الزرع القوقعي
 

91 
 

عائلة ألن دور المدى فعالیة الزرع القوقعي ونجاحه بمها ٕاعالإعاقته من طرف العائلة و 

  .مهم في الكفالة األرطفونیةأساسي و 

ابین بعجز سمعي عمیق ، كلي وحاد، للمصنعلم أن الزرع القوقعي یوجه :الفحص السمعي -

في هذه الحالة الجهاز السمعي لیس لدیه فائدة، هذه النتائج نحددها عن طریق قیاس و 

  .السمع

سباب الصمم یعمل بنظام وهو ضروري ألن أهو المستخدم بكثرة و : ص اإلشعاعيالفح -

بعض و  روفة في الجهاز العصبي المركزيٕاذا وجدت إصابة معهي التهاب السحایا، و 

هذا الفحص ات الموجودة في األذن الداخلیة و األحیان هذا التصویر یكشف عن التشوه

جري تحت التخدیر العام للطفل أما هو یبالتقریب تحدید أماكن الجراحة و  اإلشعاعي یعطي

  .الراشد فالتخدیر غیر ضروري

للتخدیر من الحالة الصحیة العامة لألصم والمالئمة هو خاص بالتأكد : الفحص الطبي

  .العملیة الجراحیةو 

تحدید مستوى ل على اإلدراك السمعي، االتصال و یقدر قدرات الطف: الفحص األرطفوني-

فریق المتخصص في الو لغة الطفل كما یساهم كذلك في وضع مشروع متماسك مع العائلة 

  :یهدف هذا الفحص قبل الزرع إلىإعادة التربیة و 

  .طرق االتصالتحلیل أسالیب و  -

  .اسة األسالیب التعویضیةدر  -

  .تحلیل الصوتتقییم اللغة الشفویة و  -

  ).124ص،2003ابراهیم عبد اهللا فرج الزریقات،( .مراقبة االستقبال السمعي أو غیابه -
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  :نتائج الزرع القوقعي - 10      

  :اإلیجابیةالنتائج *

الذین  یسمعون، خاصة عند األطفال) الصم( النتائج تكون مشجعة أو مرضیة ألنهم

لصوت مقارنة باألجهزة  یستطیعون القراءة الشفهیة فهؤالء یتمكنون فیما بعد من النطق الجید

  .ذلك بالتخلص من طنین األذن الموجود سابقاالعادیة و 

  ).الشدةالمدة و (اإلیقاعبعد بضعة أشهر من الزرع یتعرف على أجزاء الكالم، -

  .البسیطة الجملام أو عامین یتعرف على الكلمات و بعد ع -

  .یتعلم الحدیث القصیرسنوات  6-5بعد  -

  :النتائج السابیة*

نتائج الزرع القوقعي تبقى محدودة في غالبیة األحیان فمثال حاالت التهاب السحایا   

الذي أن یتبعها في وقت قصیر التعفن و  بإمكانها إحداث خطر للعظم القوقعي التي یمكن

  IRMحالة األشعة عبر الصدى المغناطیسي یتعرض كذلك إلى إدخال إلكترودات في 

 .)Virol.B.2000.P250 (لسكانیر تعطي بوضوح بدایة التعظم اللیقياو 

  :العملیة الجراحیة -11

بتشریح أذني في الجهة الصدغیة  وفي الحجاج عملیة الزرع القوقعي جد دقیقة تقوم      

الجراح یقوم  التجویف الهوائي،بعد فتح الخلفي لألذن، متابعتها تتم تحت المجهر العلوي و 

ما یسمح بعرض  هذامقابل والغشاء القوقعي  و بفتح قناة أوستاش المتواجدة بین القصب ال

في الجهة الخلفیة للعظم التي تؤدي إلى القوقعة أما الجهاز المستقبل یوضع الفتحة الدائریة و 

لیة حوالي تدور العملكترودات التي تزرع في القوقعة و هذا ما یسمح بمرور االالصدغي و 

ساعة، أما  24بعد العملیة المصاب یحتفظ بالضمادات لمدة ثالث إلى أربع ساعات و 

ألسباب تعقیمیة من الضروري حلق رع بعد مرور أسبوع بعد العملیة وقبل الزرع  و الخیوط فتز 
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بعیدة عن جهاز الندبة یجب أن تكون ذن التي تتم فیها عملیة الزرع و الشعر وراء األ

بقاء المریض في المستشفى لعشرة أیام أمر ضروري المستقبل الذي یوضع تحت الجلد  و 

  .حتى یهیأ للقیام بالمحاوالت السمعیة األولى

ومن خالل ما تم عرضه فإن الزرع القوقعي یسمح لألشخاص الصم بالحصول على   

تها أثناء الكفالة د بینت فعالیقة في حالة الصمم الحاد، العمیق وحتى الكلي و معلومات سمعی

یمكن هنا یجب تقدیم نصائح للمریض و و  االختصاصاتالتي تشارك فیها فرقة متعددة و 

  :إیجازها فیما یلي

  .یوم  15یكون ذلك بعد أسبوع أو یجب غسل الشعر حتى تنزع الخیوط و ال  -

  .ساعة على األقل 24بالضمادات  االحتفاظیجب على المریض  -

  .لمریض أن یضع قبعة أو وشاحب على اعند مغادرة المستشفى یج -

  .تجنب األنشطة التي قد تنتج عنها إصابة مثال خطر ممارسة الریاضة -

 .عدم التعرض لألشعة -

            یجب نزع القسم الخارجي في حالة االحتكاك  بالماء مثال السباحة، االستحمام -

 )Virol.B.2000.P.P.349.350(.  
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 : الكفالة األرطفونیة - 12

للمنبهات، المحیط اكتشاف إدراكها الجدید الة بمساعدة الحالة في تطویرها و تسمح الكف       

كل حالة وذلك حسي شدة  األرطفوني أن یتكیف مع، فعلى المختص صوات اللغویةاألو 

عمله مرغوبا فیه من یكون عمل المختص مكثف نوعا ما شرط أن یكون حدتها و اإلصابة و 

  .فترات التحسنطرف الحالة وبهذا یظهر التقدم بسرعة وهذا ال ینفي فترات الركود و 

ط الكفالة متماثل مع ما نعرفه، ولكن تكون التمارین فیما یخص الطفل فإن مخط     

ریعة بذل مجهود أكبر من أجل الحصول على نتائج سوالتقنیات أكثر خصوصیة وتعمق و 

فعمل راشد فیكون أسهل خاصة إذا كان الصمم مكتسبا، فعالة أما بالنسبة للعمل مع الو 

المختص األرطفوني یكون عبارة عن طرح للمعلومات السابقة فقط، أول خطوة یقوم بها 

بهات الخارجیة باختالف المنلحالة في اكتشاف العالم الصوتي و األرطفوني هي مراقبة ا

محیط والعائلة والشارع یتكون عي بأن كل من الالعمل على أن تقوم الحالة على و أنواعها و 

صوات الیومیة كل هذا  یتطلب بعضا من الوقت من أجل تحدید األمن ضجیج وأصوات و 

تطویر مهاراتها في المجال ناك خمسة مراحل للتكفل بالحالة و عموما هالمحیطة بالحالة و 

ق الطبي ون بعد سماح الفریالسمعي بعد إجراء عملیة الزرع القوقعي مع العلم أن التكفل یك

  :ذلك في حدود ستة أسابیع من إجراءهابذلك و 

الحالة كیف تحدد وجود األصوات وكیف تفرق هي المرحلة التي تتعلم فیها و  :التعرف - 1

تتضمن هذه الحالة عدة ادة إعطاء وظیفة التنبیه لألصم و الصمت أي إعبین الضجیج و 

  .تمارین

التمییز إذا كان إشارتین صوتیتین، و أن یقارن بین في هذه المرحلة یجب  :التمییز - 2

متطابقین أو مختلفین قبل أن تتمكن من الفهم للرسالة الصوتیة، مثال إعطاء الحالة أصوات 
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نطلب منه ذكر اآللة أو الحیوان موسیقیة مختلفة أو صوت حیوانات و مختلفة آلالت 

  .الصحیح

قائمة مختلفة من ن ضمن هي عبارة عن تماریتعني األصوات اللغویة و  :التسمیة -3

الهدف بین مجموعة من الوحدات فالحالة تتمرن على  اختبارالجمل أي تعني الكلمات و 

  .التمییز بین الوحدات الصوتیة للكلمات

التكرار بغرض تطبیق التغذیة هذه العملیة االستحضار و تستدعي  :إعادة التعریف -4

  .الرجعیة

ال فهم محادثة دون مساعدة الحالة و  الهدف هو الفهم ضمن قائمة مفتوحة أي :الفهم -5

كل هذه لشفاه مثل االتصال والمحادثة عبر الهاتف مع المصاب و االستعانة بقراءة على ا

یختلف تطبیقها  المراحل السابقة تساعد الطفل األصم على التكیف مع الحالة الجدیدة كما أنه

فونیین و اح إعادة التربیة لدى األصم ال تتوقف على عمل األرطكذلك نجعلى حسب الحالة و 

ون مع المحیط العائلي والمدرسي الذي یحیط باألصم، لكن هذا النجاح یكون بالتعافقط و 

المعرفیة لتكیف بعین االعتبار الجوانب النفسیة واللغویة و بعد عملیة الزرع القوقعي یأخذ و 

  ).Dumont .A,1996, P 20(برنامج إعادة التربیة
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 :خالصة الفصل

مصممة  يعملیة الزرع القوقع من خالل ما عرضناه في هذا الفصل نصل إلى أن     

هذا لتطویر المهارات استغالل البقایا السمعیة للفرد و إلثارة العصب السمعي بغرض 

.التواصلیة و خلق التوازن في حیاة الشخص على التفاعل مع العالم الخارجي  

اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المستفید من الزرع القوقعي إن لم یتبع كفالة  لكن تجدر و 

بهذا لن یتحقق الهدف المرجو من الزرع لن یتحقق أي غرض مما سبق ذكره و  أرطفونیة فإنه

بعد العملیة بهدف التمكن من قبل و  االعتبارالقوقعي، فهو على شروط یجب أخذها بعین 

  .العالج قدر اإلمكان بشكل فعال من هذا االستفادة
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:تمهید  

تعد الدراسة المیدانیة وسیلة هامة لجمع البیانات عن واقع موضوع البحث بصورة   

موضوعیة ومنهجیة، إلى جانب أنها طریقة لتدعیم الدراسة النظریة والتأكد من صحتها في 

اولها في هذا الفصل نلتي سنتمنهجیة معینة وا إتباعالمیدان،وإلنجاز أي دراسة میدانیة یجب 

إلضافة اوالتي قمنا فیها بالبحث عن العینة، والمنهج المتبع ب االستطالعیةهي الدراسة أال و 

.األدوات المستخدمة في هذه الدراسةالبحث و  إجراءإلى مكان   

:االستطالعیةالدراسة  -1  

إن أول خطوة یقوم بها الباحث عندما یكون بسبب إجراء دراسة هي الدراسة       

في البحث العلمي نظرا الرتباطها المباشر بالمیدان،  االستطالعیة التي تعتبر مرحلة هامة

فهي تعد وسیلة مهمة من وسائل جمع المعلومات فمن خاللها یتم التعرف على میدان 

مكن أن نقول أن الدراسة یهنا وظروف العمل المتوفرة، و  إمكانیاتواتخاذ نظرة حول  راسةالد

وجود عینة موضوعنا وذلك وفقا للمعاییر عبارة عن مقابلة تسمح لنا بالتأكد من  االستطالعیة

).335،ص 1994مصطفى العشوي،(التي وضعناها  

قبل التمكن من الوصول إلى هدفنا،واجهتنا مجموعة من المعوقات حیث اتجهنا إلى  ولكن

والذین لم یسمحوا لنا " بالوا"مجموعة من المدارس والمراكز الخاصة بفئة الصم كمستشفى

میمون "لكن حالفنا الحظ بإجراء دراستنا في كل من مدرسة .بإجراء دراستنا في مراكزهم

".البیداغوجي للصم والبكم ببوخالفةالمركز النفسي "و" أرزقي  

وقصد التعرف أكثر على موضوعنا قمنا بإجراء دراسة استطالعیة في مدرسة میمون موح   

د أطفال مجهزین بالزرع الحظنا فیها وجو ماي، و وزو وذلك في شهر أفریل و  ارزقي بتیزي

رف مدیر الموافقة من ط ذلك بالطبع فبل الحصول علىهو موضوع دراستنا و القوقعي و 

.المختصة األرطوفونیةالمؤسسة و   
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واخترنا فئة اإلطفال ) تیزي وزو(كذلك في المركز النفسي البیداغوجي للصم والبكم ببوخالفة 

.الصم الغیر المستفیدین من الزرع القوقعي لیتسنى لنا مقارنة الفئتین  

:منهج البحث -2  

طبیعة اإلشكالیة التي تم كذا دراسته و یفرضه الموضوع الذي تتم إن اختیار منهج البحث    

 الفرضیات التي تمت صیاغتها، وعلى هذا األساس فقد ارتأینا أن المنهج الوصفيطرحها و 

  .هو األنسب لدراستنا هذه المقارن

بین المتغیرات والتفاعالت یوفر معلومات متعمقة و ی على هذا المنهج كونهبحیث اعتمدنا 

. التي یتطلب دراستها بشمولیة أكثر  

:مكان وزمان اجراء البحث -3  

 1969التي تم إنشائها سنة " قي محمد میمون أرز "قمنا بإجراء بحثنا في مدرسة  :المكان

الواقعة في وسط مدینة تیزي وزو، تستقبل أطفال عادیین كما خصصت قسمین خاصین و 

اآلخر یخص موضوع دراستنا أي األطفال و " عرض داون"ال المصابین باألطف أحدهما خاص

معلمة عادیة د في هذا القسم مختصة أرطفونیة و الصم الحاملین للزرع القوقعي، حیث یتواج

.تتشاركان العمل معا  

واخترنا فئة اإلطفال  )تیزي وزو(للصم والبكم ببوخالفةالبیداغوجي  النفسي كذلك في المركز

.الصم الغیر المستفیدین من الزرع القوقعي لیتسنى لنا مقارنة الفئتین  

.سبتمبر قمنا بالدراسة خالل شهر: الزمان  
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:عینة البحث -4  

العینة  قیامنا بالدراسة اإلستطالعیة تمكنا من اختیاربعد تنقلنا إلى میدان البحث و 

،إذ أنها تحقق لنا الغرض المطلوب من دراستنا فاخترنا أن تكون العینة المناسبة بطریقة قصدیة 

سنة، أجریت  11إلى  7حاالت الصم الحاملین للزرع القوقعي تتراوح أعمارهم من  5مكونة من 

ما كانت بدایة الكفالة عند كل واحد منهم قوقعي منذ أكثر من ثالث سنوات، و لهم عملیة الزرع ال

حاالت من الصمم غیر  5،وعینة أخرى متكونة من من عملیة الزرع هروثالثة أش شهرین بین

حاالت الصم الغیر المستفیدین من الزرع القوقعي  5كذلك اخترنا عینة من.حاملین للزرع القوقعي

          .سنة11-7والبكم ببوخالفة تتراوح أعمارهم من مداغوجي للصیفي المركز النفسي الب

العینة المستفیدین من الزرع (المعطیات الخاصة لكل حالة یمثل) 01(رقم جدول

 .االقوقعي

میزانیة 
  الحالة

  الحاالت

تاریخ   السن  الجنس   اإلسم
اكتشاف 
  اإلعاقة

سبب 
  اإلعاقة

نوع 
  اإلعاقة

سنة 
  الزرع 

بدایة 
  الكفالة

 ولد قبل-  سنوات3  سنوات10  ذكر  رشید.ط  1
  .األوان

زواج -
  األقارب

صمم 
  عمیق

بعد   2008
  شھرین

الوالدة -  سنوات3  سنة11  أنثى  لبنى.أ  2
  بالمالقط

صمم 
  عمیق

بعد   2009
  أشھر3

والدة -  سنة1.5  سنوات8  أنثى  ملیسة.ب  3
  .عسیرة

لون  -
  .مزرق

صمم 
  عمیق

بعد   2008
  شھرین

إلتھاب  -  سنة2.5  سنوات8  ذكر  إدیر.م  4
  كلتا األذنین

صمم 
  عمیق

بعد   2009
  شھرین

صدمة  -  سنة2.5  سنوات9  ذكر  رفیق.أ  5
نفسیة 

تعرضت 
  لھا األم

صمم 
  عمیق

بعد   2010
  أشھر3
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العینة الغیر المستفیدین من الزرع (یمثل المعطیات الخاصة لكل حالة) 02(رقمجدول 

   ).القوقعي

  میزانیة الحالة
  الحاالت

  
  اإلسم

  

  
  الجنس

  
  السن

  
  سنة التمدرس

  
اللغة 

  المستعملة
و  اإلشارةلغة   سنة أولى  سنوات8  أنثى  غنیمة  1

القراءة على 
  الشفاه

  -  سنة أولى  سنوات7  ذكر  یاسین  2
  -  سنة أولى  سنة11  ذكر  سمیر  3
  -  سنة أولى  سنوات8  ذكر  محمد  4
  -  سنة أولى  سنوات9  ذكر  رابح  5

  

  :أداة البحث -5

بها  االستعانةاألرطفونیة التي یمكن لألخصائي األرطفوني  االختباراتتوجد العدید من    

كأداة تساعده على التأكد من صحة تشخیصه فهي تعتبر بمثابة سالح یستعین به،ومن بین 

استعماال واسعا في شیوعا كبیرا و ، الذي لقي " André Rey"اختبار الصور لراي" االختبارات

  .مختلف میادین الدراسة،والذي سنقوم بتقدیمه في بحثنا المتواضع

  figure de rey :التعریف باإلختبار-1 -5

الذي اقترحه  1942سنة " André Rey"من طرف" لراي"صمم اختبار الصورة    

، من بینها اختبار األشكال الهندسیة، حیث یعد البصریة الفضائیة االختباراتكمجموعة من 

التنظیم اإلدراكي على ال لدراسة اإلدراك البصري و و األكثر تنا االختباراتهذا األخیر من 

وهو عبارة عن اختبار یركز على إعادة رسم النموذج األصلي لألشكال مستوى الذاكرة، 

  .الهندسیة اعتمادا على الذاكرة فقط
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  :نموذجین من االختباریتكون هذا 

، وهو عبارة عن شكل هندسي معقد: A" La figure complexe"المركبالمعقد و   - أ

 .دراستنافي اعتمدنا علیه  لذيأكثر، واسنوات و  4یطبق على األفراد من 

بینها هي عبارة عن أشكال هندسیة متداخلة فیما و   :La figure simple Bالبسیط   - ب

 .)أ(أقل تعقیدا من نموذج 

  :االختبارمحتوى  -5-2

عبارة عن رسم متكون من مجموعة من أشكال هندسیة مختلفة متداخلة،  االختبار    

حیث نجد من بینها المربع الذي یوجد في األسفل على الیمین، ویوجد فیها خط مائل، 

+) (كما نجد المستطیل في الوسط وبداخله قوس بأربعة خطوط عمودیة، وتوجد عالمة

تقاطع المستطیل والمربع، وكذلك في مساحة (=) مةالموجودة داخل المثلث،وتوجد عال

  .المثلث اللذان یقعان على الیسارالدائرة و 

اعتمادا على (الخیاللذي یتمیز بالتعاقب بین الواقع و الوحید ا االختباریعتبر هذا   

على نقل الصورة كمرحلة أولى، ثم إعادة رسم الصورة  االختبار، حیث یقوم هذا )الذاكرة

  .دون النظر إلى النموذج السابق

فمن خالل طریقة نقل المفحوص للرسم یعتمد على نشاطه اإلدراكي،أما إعادة رسمه بعد 

  .سحب النموذج فیدلنا على ذاكرته البصریة

  )la Figure de Rey(كیفیة تطبیق االختبار   -5-3

ورقــــــــة بیضـــــــاء وورقــــــــة النمـــــــوذج مــــــــع قلــــــــم  وفیهــــــــا نقـــــــدم للطفــــــــل :األولــــــــى المرحلـــــــة

ــــــــى أن نطلــــــــب مــــــــن الطفــــــــل مالحظــــــــة الرســــــــم و رصــــــــاص وتكــــــــون التعلیمــــــــة  نقلــــــــه عل
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نقلــــــــه للشــــــــكل،یتم حســــــــاب الوقــــــــت وهــــــــذا لمعرفــــــــة المــــــــدة  وأثنــــــــاءالورقــــــــة البیضــــــــاء، 

  .المستغرقة إلنجازه

  )اإلدراك البصري( الهدف منه هو قیاس

ثــــــــم ننتظــــــــر مــــــــدة  نســــــــحب كــــــــال الــــــــورقتین،یعــــــــد إكمالــــــــه لرســــــــم  :الثانیــــــــةالمرحلــــــــة 

  .دون أن یرى أي من الشكلیین ثالثة دقائق 

دقــــــــــائق، نطلــــــــــب مــــــــــن  03التــــــــــي دامــــــــــت ل  االســــــــــتراحةبعــــــــــد : المرحلــــــــــة الثالثــــــــــة

الطفـــــــل إعــــــــادة رســــــــم الشــــــــكل علــــــــى ورقـــــــة بیضــــــــاء جدیــــــــدة، ودائمــــــــا نقــــــــوم بتســــــــجیل 

  .الوقت المستغرق

 .البصریة لدى المفحوصالهدف هو تقییم الذاكرة 
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  )العینة الحاملین للزرع القوقعي (خاص بحالة النقل" Figure de Rey:"تنقیط االختبار - 1

النقاط المسجلة على مستوى    مالحظة  التنقیط  العناصر المنقولة
  العینة

  

  الدائرة-

  المربع-

  المثلث-

  المستطیل-

  الدائرة نقطة-

  (+)عالمة -

  قوس المستطیل-

الخطوط الموجودة داخل -
  أو أكثر 2القوس 

الخط المائل الموجود داخل -
  المربع

  نقطة المربع-

الموجودة في (=) عالمة -
  المربع

  

  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  

1  

1  

  

1  

  

  

نقطة إذا كان  2\1نسجل -
  .العنصر المنقول مشوه

إذا تم نقل النقطتان داخل -
  .على شكل دوائرالدائرة 

بشكل (+) إذا تم نقل عالمة -
  .متغیر

1  2  3  4  5  

1  

1  

0.5  

1  

  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

0.5  

  

1  

0  

1  
1  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

1  

1  

0.5  

  

0.5  
1  

1  

1  

1  

0  

0.5  

1  

0.5  

1  

1  

1  

  

  

1  

1  

1  

0.5  

0.5 

1  

1  

1  

  

0  

1  

1 

 

1  

0  

1  

0.5  

1  
0.5  
0.5  
1  

  

  
0.5  
1  
1  

 

  8.5  9  9.5  9  10    11  المجموع

  

  .یمثل تنقیط العناصر المنقولة أثناء النقل )3(رقم جدول    
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أثناء ) حجم األشكال(ئیسیة یمثل تنقیط التقارب النسبي ألبعاد العناصر الر  )4(رقم جدول     

 .حاالت خمسعلى مستوى العینة التي تحتوي على  النقل

 

 

 

  

  

 

  

التقارب النسبي ألبعاد العناصر 

  )حجم األشكال(الرئیسیة 

النقاط المسجلة على مستوى   مالحظة  التنقط

  العینة

  الدائرة مع المثلث

  الدائرة مع المربع

  ارتفاع المربع والمستطیل

  الدائرة، المربع، المستطیل والمثلث

1  

1  

1  

  

1  

التقارب في حدود  هذا

  .مم4

نسجل في حالة غیاب 

  2\1المثلث أو الدائرة 

1  2  3  4  5  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

1  

1  

1  

1  

0.5  

1  

1  

1  

1  

0.5  

0.5  

1  

01  

  المجموع

  

4    3  3.5  3.5  4  3  
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تقاطع العناصر 

  الرئیسیة

النقاط المسجلة على مستوى   مالحظة  التنقیط

  العینة

تقاطع المثلث مع 

  الدائرة

تقاطع المثلث مع 

  المستطیل

تقاطع الدائرة مع 

  المستطیل

تقاطع المربع مع 

  المستطیل

2  

  

2  

  

2  

2  

نسجل نقطة إذا كان 

مجرد تجاوز بین هناك 

  .العناصر دون تقاطع

  

إذا كان تقاطع مبالغا 

  .فیه

1  2  3  4  5  

2  

1  

  

2  

2  

2  

0  

  

2  

2  

1  

1  

  

2  

2  

2  

1  

  

2  

1  

2  

2  

  

2  

1  

  7  6  6  6  7    8  المجموع

تنقیط التقارب تقاطع العناصر الرئیسیة أثناء النقل على مستوى العینة  )5(رقم یمثل هذا الجدول

  .حاالت لخمس
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النقاط المسجلة على مستوى   مالحظة  التنقیط  العناصر الثانویة وضعیة

  العینة

النقطتان داخل الدائرة 

  على الیمین

على یسار (+) عالمة 

  المثلث

القوس داخل المثلث في 

  الوسط

إذا كان عدد الخطوط في 

  .4القوس 

داخل الحیز (=) عالمة 

تقاطع بین المربع 

  .والمستطیل

النقطة كبیرة مقارنة 

قطتین المرسومتین بالن

  .داخل الدائرة

منصف المربع موضوع 

  جیدا منتصف الزاویة

1  

  

1  

  

1  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

1  

نقطة إذا كانت  2\1نسجل 

النقطتین بشكل عمودي أو 

  .متباعدتین

إذا لم یكن القوس في وسط 

  المستطیل

  

تتعدى (=) إذا كانت عالمة

  .حیز التقاطع

1  2  3  4  5  

1  

  

1  

  

0.5  

  

0  

  

0.5  

1  

0.5  

0  

  

0.5  

0  

  

0.5  

0  

0  

  

  

0  

  

  

  

0  

0  

0.5  

  

0.5  

0  

0  

  

  

  

0  

0.5  

0  

0.5  

  

0.5  

  

0  

0  

  

  

0  

  

0  

0  

0  

0  

0  

  

0  

  

  

  

0  

  

  

  

  

  6  5  7  7  6    8  المجموع
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  )المستفیدین من الزرع القوقعي( خاص بحالة االسترجاع" Figure de Rey"تنقیط االختبار - 2

النقاط المسجلة على مستوى   مالحظة  التنقیط  العناصر المنقولة
  العینة

  العناصر األساسیة

  الدائرة

  المربع-

  المثلث-

  المستطیل-

  نقطة الدائرة-

  (+)عالمة -

  قوس المستطیل-

الخطوط الموجودة -
أو  2داخل القوس 

  أكثر

الخط المائل -
الموجود داخل 

  المربع

  نقطة المربع-

(=) عالمة -
  الموجودة في المربع

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  

  

1  

1  

كان نقطة إذا  2\1نسجل -
  .العنصر المنقول مشوه

إذا تم نقل النقطتان داخل -
  .الدائرة على شكل دوائر

بشكل (+) إذا تم نقل عالمة -
  .متغیر

1  2  3  4  5  

1  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

0  

1  

1  

0.5  

0.5  

0.5  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

1  

1  

1  

1  

0  

1  

0.5  

1  

0.5  

0  

1  

1  

1  

0.5  

1  

1  

1  

1  

1  

0.5  

0  

1  

1  

0.5  

0.5  

0.5  

0.5  

1  

0.5  

1  

1  

1  

0.5  

1  

  8  9  8  8.5  8    11  المجموع

  

  .یمثل العناصر المنقولة أثناء االسترجاع )7(رقم جدول
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 یمثل العناصر المنقولة أثناء النقل على مستوى العینة التي تحتوي على: التعلیق على الجدول

  .حاالت خمس

التقارب النسبي ألبعاد 

حجم (العناصر الرئیسیة 

  )األشكال

  النقاط المسجلة على مستوى العینة  مالحظة  التنقیط

  الدائرة مع المثلث

  الدائرة مع المربع 

  ارتفاع المربع والمستطیل

الدائرة، المربع، المستطیل 

  والمثلث

1  

1  

1  

1  

هذا التقارب في 

  .مم4حدود 

نسجل في حالة 

غیاب المثلث أو 

  2\1الدائرة 

1  2  3  4  5  

0.5  

1  

0.5  

1  

0.5  

1  

1  

0.5  

1  

1  

1  

0  

1  

0  

1  

1  

0.5 

1 

0.5 

0.5 

 2.5  3  3  3  3    4  المجموع

  

  :التعلیق على الجدول

أثناء ) حجم األشكال(سیة ییمثل التقارب النسبي ألبعاد العناصر الرئ )8(رقم هذا الجدول

  .حاالت خمسعملیة االسترجاع على مستوى العینة التي تحتوي على 
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تقاطع العناصر 

  الرئیسیة

المسجلة على مستوى النقاط   مالحظة  التنقیط

  العینة

تقاطع المثلث مع 

  الدائرة

تقاطع المثلث مع 

  المستطیل

تقاطع الدائرة مع 

  المستطیل

تقاطع المربع مع 

  المستطیل

2  

  

  

2  

  

2  

2  

  

نسجل نقطة إذا كان 

هناك مجرد تجاوز بین 

  .العناصر دون تقاطع

  

إذا كان تقاطع مبالغا 

  .فیه

1  2  3  4  5  

2  

0.5  

2  

  

2  

1  

2  

2  

  

1  

2  

1  

2  

  

0.5  

1  

1  

2  

  

1  

1  

1  

2  

  

2  

  6  5  5.5  6  6.5    8  المجموع

  

تنقیط تقاطع العناصر الرئیسیة أثناء عملیة  )9(الجدول رقم یمثل: التعلیق على الجدول

  .حاالت خمساالسترجاع على مستوى العینة التي تحتوي على 
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مستوى النقاط المسجلة على   مالحظة  التنقیط  وضعیة العناصر الثانویة

  العینة

النقطتان داخل الدائرة على 

  الیمین

على یسار (+) عالمة 

  المثلث

القوس داخل المثلث في 

  الوسط

إذا كان عدد الخطوط في 

  .4القوس 

داخل الحیز (=) عالمة 

تقاطع بین المربع 

  .والمستطیل

النقطة كبیرة مقارنة 

بالنقطتین المرسومتین داخل 

  .الدائرة

جیدا منصف المربع موضوع 

  منتصف الزاویة

1  

  

1  

  

1  

1  

  

1  

1  

1  

  

1  

   

نقطة إذا كانت  2\1نسجل 

النقطتین بشكل عمودي أو 

  .متباعدتین

إذا لم یكن القوس في وسط 

  المستطیل

  

تتعدى (=) إذا كانت عالمة

  .حیز التقاطع

1  2  3  4  5  

1 

0  

0  

1  

0  

1  

1  

  

1  

  

1  

0.5  

1  

0.5  

0.5  

0  

0  

1  

  

1  

  

1  

0.5  

0.5  

0.5  

0.5  

0  

0.5  

1  

  

1  

1 

0  

1  

0  

0  

1  

  

  

  

  

1  

1  

0  

1  

0  

0  

1  

  

  

1  

  4  4  4.5  5.5  6    8  المجموع

  

تنقیط العناصر الثانویة أثناء عملیة  )10(الجدول رقم یمثل :التعلیق على الجدول

  .حاالت خمساالسترجاع على مستوى العینة التي تحتوي على 
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 )الزرع القوقعيعینة المستفیدین من ("Figure de Rey"عرض وتحلیل نتائج اختبار -  3   

  :الحالة األولى -3-1

  )رشید(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة األولى  )11(رقم جدول    

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  8\11  10\11  وجود العناصر األساسیة

  3\4  3\4  حجم األشكال

  5.5\8  7\8  ربط العناصر

  6\8  6\8  وضعیة العناصر الثانویة

  22.5\31  26\31  المجموع

  

 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاصة بالحالة األولى نالحظ أن قدرة الحالة                  

فهو یفوق قدرته في % 80.6والتي تقدر بالنسبة المئویة  31من مجموع  26على النقل هي 

  %.69.75والمقدرة بالنسبة المئویة  31من مجموع 22.5االسترجاع التي هي 
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  :التحلیل الكیفي ·

أنها هادئة، وهذا ما جعلها تتمیز بأكبر قدر  االختبارالحظنا على هذه الحالة أثناء تطبیق            

، واستوعبت تمكنت من نقل جمیع العناصر والتركیز خالل عملیة النقل، بحیث االنتباهمن 

أما بالنسبة لحالة االسترجاع وبعد ،  قلیال تمكن من احترام الحجمتلم و فقط  الكبیرةالتفاصیل 

بعض األشكال كالقوس الموجود في  تقد نسیفالحالة  دقائق عن المرحلة األولى، 03مرور 

فنجد أن ذاكرته الفوریة متوسطة  .البصریة قریب من الجید االمستطیل مما یدل أن ذاكرته

  .وكذلك االحتفاظ 

  .ثانیة30دقائق و07وقد أتمت الحالة الرسم في مدة 

  :الحالة الثانیة - 3-2

 )لبنى(یمثل عرض نتائج إختبار الذاكرة البصریة للحالة الثانیة  )12(رقم جدول

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  8.5\11  9\11  وجود العناصر األساسیة

  3\4  3.5\4  حجم األشكال

  6\8  6\8  ربط العناصر

  5.5\8  7\8  وضعیة العناصر الثانویة

  22\31  25.5\31  المجموع
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 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل نتائج الموضحة في الجدول الخاص بالحالة الثانیة نالحظ أن قدرة الحالة على           

فهي تفوق القدرة على % 79.5والتي تقدر بالنسبة المئویة  31من مجموع  25.5النقل هو 

  %.68.2االسترجاع التي تمثل 

 :التحلیل الكیفي ·

مع وجود بعض تمكن من احترام الحجم،تلقد تمكنت الحالة من نقل العناصر إال أنه لم              

األخطاء فیما یخص التقارب النسبي ألبعاد العناصر الثانویة فكان الرسم شبه مشوش فبما 

المربع والمثلث بحیث كان الخط المائل داخل المربع في وضعیة غیر یخص الدائرة مع 

عنصرین كعالمة  تمن استرجاع العناصر ونسی تأما في االسترجاع فقد تمكن صحیحة،

قم برسم التقاطع الموجود بین الدائرة والمستطیل تقاطع بین المربع والمستطیل ولم تفي ال(=) 

 في عملیة االبصریة بسب عدم تركیزه اذاكرته وسطمتوهذا دلیل على ، وعدم مراعاة الحجم

   .االسترجاعوهذا ما أدى بها إلى معاودة نفس األخطاء في عملیة  النقل
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  :الحالة الثالثة -3-3

  )ملیسة(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة الثالثة  )13(رقم جدول

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  8\11  9.5\11  العناصر األساسیةوجود 

  3\4  3.5\4  حجم األشكال

  5.5\8  6\8  ربط العناصر

  4.5\8  7\8  وضعیة العناصر الثانویة

  21\31  26\31  المجموع

  

 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

 بالحالة الثالثة نالحظ أن قدرة الحالة على  ةمن خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاص       

فهي تفوق قدرتها في االسترجاع % 80.6والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  26النقل هي 

  %.65.1والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  21التي هي 

 :التحلیل الكیفي ·

بعض التشویه في العناصر ولكن مع هذا فنجد نالحظ أن الحالة قد تمكنت من نقل الشكل،      

االسترجاع  عملیة أما فیما یخص=).و(+ بنسیان بعض العناصر كعالمة  تقامو  ،)المثلث(الرئیسیة

  فقد قامت ومع ذلك كامل بشكل  استرجعت تقریبا كل العناصر التي قامت بها في عملیة النقل
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التأخر في الرغم من ب الجید،قریبة من ،وهذا دلیل على أن ذاكرتها الثانویة العناصربعض  بنسیان 

  .بالحالةلتكفل دخل المبكر لالت

  :الحالة الرابعة -3-4

  )ایدیر(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة الرابعة  )14(رقم جدول

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  9\11  9\11  وجود العناصر األساسیة

  3\4  4\4  حجم األشكال

  5\8  6\8  ربط العناصر

  4\8  5\8  وضعیة العناصر الثانویة

  21\31  24\31  المجموع

  

 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاص بالحالة الرابعة نالحظ أن قدرة الحالة على         

فهي تفوق قدرتها في االسترجاع % 74.4والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  24النقل هي 

  %.65.1المقدرة بنسبة مئویة  31من مجموع 21التي هي 
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 :التحلیل الكیفي ·

اختارت الجانب األیسر للورقة، بحیث قامت بنسیان عنصرین  للشكل انالحظ أن الحالة أثناء نقله  

 ، إال+)و(= وعالمة المثلث في  ةالموجود الدائرة والمثلث وكذا الخطوط من العناصر الرئیسیة وهما

مرحلة به أثناء  تالذي قام ما یخص االسترجاع فتقریبا نفس الشيءأما فی.أنها قامت بمراعاة الحجم

  .جیدة تقریبا اذاكرته أنوهذا دلیل على .النقل

 :الحالة الخامسة -3-5

 )رفیق(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة الخامسة  )15(رقم جدول

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  8\11  8.5\11  وجود العناصر األساسیة

  2.5\4  3\4  حجم األشكال

  6\8  7\8  ربط العناصر

  4\8  6\8  وضعیة العناصر الثانویة

  20.5\31  25.5\31  المجموع
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 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاص بالحالة الخامسة نالحظ أن قدرة الحالة على     

التي تفوق قدرة االسترجاع % 79.05والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  25.5النقل هي 

  %.63.55المقدرة بنسبة مئویة  31من مجموع  20.5التي هي 

 :التحلیل الكیفي ·

نالحظ أن الحالة قد قام بتشویه الشكل أثناء نقله فلم ینقل المثلث، الدائرة كما ینبغي وكذلك      

الربط بین و أما في االسترجاع قام أیضا بتشویه الشكل .بالنسبة للمربع، ولم یقم باحترام الربط بینهما

 .مع ذلك احترم الحجم العناصر ونسیان البعض منها

لألطفال الصم الغیر المستفیدین من "Figure de Rey"اختبار عرض وتحلیل نتائج -4     

 :الزرع القوقعي

  :الحالة األولى -4-1

  :عرض نتائج االختبار

  )غنیمة(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة األولى ) 16(جدول رقم 

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  3\11  5.5\11  وجود العناصر األساسیة

  2\4  0\4  حجم األشكال

  2.5\8  4\8  ربط العناصر

  2\8  4\8  وضعیة العناصر الثانویة

  9.5\31  13.5\31  المجموع
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 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاصة بالحالة األولى نالحظ أن قدرة الحالة               

فهو یفوق قدرته % 41.8والتي تقدر بالنسبة المئویة  31من مجموع  13.5على النقل هي 

  %.29.4والمقدرة بالنسبة المئویة  31من مجموع 9.5في االسترجاع التي هي 

 :التحلیل الكیفي ·

أنها كثیرة الحركة، وهذا ما جعلها تفتقر  االختبارالحظنا على هذه الحالة أثناء تطبیق     

ل عملیة النقل،فلم تتمكن من نقل معظم العناصر األساسیة، كذلك والتركیز خال االنتباهإلى 

  االسترجاعحترم ولم تعطى أهمیة للعناصر الثانویة، أما في عملیة یالشكل لم بالنسبة لحجم 

فالحالة ارتكبت تقریبا نفس أخطاء عملیة النقل وكذلك نسیت بعض األشكال كالقوس 

  .الموجود في المستطیل هذا دلیل على ضعف ذاكرتها البصریة

  :الحالة الثانیة - 4-2

 :عرض نتائج االختبار

 )یاسین(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة الثانیة ) 17(جدول رقم 

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  3\11  6\11  وجود العناصر األساسیة

  1\4  2\4  حجم األشكال

  1.5\8  2\8  ربط العناصر

  2.5\8  1\8  وضعیة العناصر الثانویة

  8\31  11\31  المجموع
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 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل نتائج الموضحة في الجدول الخاص بالحالة الثانیة نالحظ أن قدرة الحالة                 

فهي تفوق القدرة % 34.1والتي تقدر بالنسبة المئویة  31من مجموع  11على النقل هو 

  %.24.8على االسترجاع التي تمثل 

 :التحلیل الكیفي ·

إال أنه لم یتمكن من احترام  سیة فقط،الشكل األسا لقد تمكنت الحالة من نقل عناصر                

نسي األساسیة كذلك العناصر بعض  الحجم، أما في االسترجاع فقد تمكن من استرجاع 

في التقاطع بین المربع والمستطیل ولم یقم برسم التقاطع الموجود بین (=) عنصرین كعالمة 

النقل، وكذلك في یزه الدائرة والمستطیل وهذا دلیل على ضعف ذاكرته البصریة بسب عدم ترك

  .اكتفاءه بالتمدرس في الطور األول من الطور االبتدائي

  :الحالة الثالثة -4-3

 :عرض نتائج االختبار ·

  )سمیر(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة الثالثة  )18(رقم جدول

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  1.5\11  4.5\11  وجود العناصر األساسیة

  2\4  2\4  حجم األشكال

  2\8  3\8  ربط العناصر

  1.5\8  1\8  وضعیة العناصر الثانویة

  7\31  10.5\31  المجموع
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 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

    من خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاص بالحالة الثالثة نالحظ أن قدرة الحالة على          

فهي تفوق قدرتها في االسترجاع % 32.5والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  10.5النقل هي 

  %.21.7والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  7التي هي 

 :التحلیل الكیفي ·

ولكن قام بنسیان بعض  لكن أهملت العناصر الرئیسیة، أن الحالة قد تمكنت من نقل الشكلنالحظ 

وكان التقارب النسبي ألبعاد العناصر  .وخطأ أثناء رسمه للمثلث والمربع=) و(+ العناصر كعالمة 

أما فیما یخص االسترجاع لم یسترجع بشكل كامل الشكل فقد قام بنسیان .الرئیسیة مبالغا فیه

  . فنقول أن ذاكرته ضعیفة،عناصر

  :الحالة الرابعة -4- 4

   :االختبارعرض نتائج 

  .)محمد(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة الرابعة ) 19(جدول رقم

  

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  0\11  3.5\11  وجود العناصر األساسیة

  1.5\4  3.5\4  حجم األشكال

  3\8  3\8  ربط العناصر

  1\8  1.5\8  وضعیة العناصر الثانویة

  5.5\31  11.5\31  المجموع
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 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاص بالحالة الرابعة نالحظ أن قدرة الحالة           

فهي تفوق قدرتها في % 35.6والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  11.5على النقل هي 

  %.17.05المقدرة بنسبة مئویة  31من مجموع  5.5االسترجاع التي هي 

 :التحلیل الكیفي ·

نالحظ أن الحالة أثناء نقله للشكل نسى بعض العناصر كالخط المائل الموجود في المربع       

فتقریبا نفس الشئ أما فیما یخص االسترجاع .، باإلضافة إلى عدم مراعاته للحجم+)و(= وعالمة 

ه لحجم الشكل ونسیان الذي قام به أثناء النقل وهذا دلیل على وجود ضعف في ذاكرته وعدم احترام

  .بعض العناصر

  :الحالة الخامسة -4-5

   :عرض نتائج االختبار

 )رابح(یمثل عرض نتائج اختبار الذاكرة البصریة للحالة الخامسة ) 20(جدول رقم

  قدرة االسترجاع  قدرة النقل  المعاییر

  3\11  3.5\11  وجود العناصر األساسیة

  1\4  1\4  حجم األشكال

  2\8  2\8  ربط العناصر

  1.5\8  2.5\8  وضعیة العناصر الثانویة

  7\31  9\31  المجموع
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 :التحلیل الكمي والكیفي ·

 :التحلیل الكمي ·

من خالل النتائج الموضحة في الجدول الخاص بالحالة الخامسة نالحظ أن قدرة الحالة على       

التي تفوق قدرة االسترجاع التي هي % 27.9والتي تقدر بنسبة مئویة  31من مجموع  9النقل هي 

  %.21.7المقدرة بنسبة مئویة  31من مجموع  7

 :التحلیل الكیفي ·

بتشویه الشكل أثناء نقله فلم ینقل المثلث، الدائرة كما ینبغي وكذلك نالحظ أن الحالة قد قام         

أما في االسترجاع قام أیضا بتشویه الشكل وعدم .بالنسبة للمربع، ولم یقم باحترام الربط بینهما

 .احترامه للحجم وال الربط بین العناصر ونسیان البعض منها

من الزرع  ینالمستفید العینة(ب المئویةبالنس نتائج كل الحاالتل عرض یمثل )21(رقم جدول**

:   )القوقعي  

 المعاییر قدرة النقل قدرة اإلسترحاع

وجود العناصر  %92 %83

 األساسیة

 حجم األشكال %34 %29

 ربط العناصر %64 %56

وضعیة العناصر  %62 %48

 الثانویة

 

العینة (كل الحاالت قدرة من خالل نتائج الجدول الموضحة أعاله نالحظ أن :الكمي التحلیل*

والتي  %92نسبة هي ب فیما یخص العناصر األساسیة على النقل )المستفیدین من الزرع القوقعي
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التي  ونفس الشيء فیما یخص كل المعاییر األخرى. %83التي هي بنسبة  االسترجاعتفوق قدرة 

.االسترجاعنجدها بنسبة عالیة في النقل ولیس   

:  )غیر المستفیدین من الزرع القوقعيال العینة(نتائج كل الحاالت عرض یمثل )22(رقم جدول**  

 المعاییر قدرة النقل قدرة اإلسترحاع

21%  46% وجود العناصر  

 األساسیة

15%  17%  حجم األشكال 

22%  28%  ربط العناصر 

17%  20% وضعیة العناصر  

 الثانویة

 

العینة (من خالل نتائج الجدول الموضحة أعاله نالحظ أن قدرة كل الحاالت  :الكمي التحلیل*

 %46على النقل فیما یخص العناصر األساسیة هي بنسبة )الغیر المستفیدین من الزرع القوقعي

ونفس الشيء فیما یخص كل المعاییر األخرى . %21والتي تفوق قدرة اإلسترجاع التي هي بنسبة 

.في النقل أحسنالتي نجدها بنسبة   

:التحلیل الكیفي للجدولین  

العینة المستفیدین من الزرع  نالحظ أن أعاله من خالل النتائج التي یوضحها كال الجدولین   

، على عكس العینة واالسترجاعالقوقعي تحصلت على نسب عالیة فیما یخص كل من عملیة النقل 

وا على نسب جیدة وهذا لخیر دلیل على الغیر المستفیدین من الزرع القوقعي الذین لم یتحصل

.األهمیة التي یلعبها الزرع القوقعي في تحسین الذاكرة واإلدراك لدى الطفل األصم  
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:مناقشة النتائج -5  

لألطفال الصم "راي"ـنقل األشكال الهندسیة ل الختباربعد تحلیل النتائج الكمیة والكیفیة       

الحظنا وجود فروق بین كلتا  ،واألطفال الغیر المستفیدین من الزرع الحاملین لجهاز الزرع القوقعي

،فكانت النتائج المحصل علیها من طرف األطفال والمبینة بشكل واضح في الجدول أعاله العینتین

المصابین بصمم درجة عمیقة، والمستفیدین من الزرع القوقعي أفضل من تلك المحصل علیها من 

في كل بنود  بصمم درجة عمیقة غیر المستفیدین من الزرع القوقعيطرف األطفال المصابین 

في حالة النقل % 92الرئیسیة تحصلت الفئة األولى على نسبةفمثال في بند العناصر  ،االختبار

في حالة االسترجاع على عكس الفئة الثانیة التي تحصلت على نسبة ضئیلة مقارنة %83ونسبة

في حالة االسترجاع،وهذا لدلیل % 21و% 46حصلت على نسبة بالعینة األولى ففي حالة النقل ت

.على الفرق الموجود بین العینتین   

إدراك  تمكن بحیثفي عملیة النقل  %80.6 الذي تحصل على نسبة" رشید"الحالة األولىفمثال 

الحجم  نقل عناصر النموذج سواء كانت العناصر األساسیة أو الثانویة ما عدى عناصر الشكل فقد

، باإلضافة إلى احترامه لكل من التقارب النسبي ألبعاد العناصر الرئیسیة وتقاطعها قلیال لم یحترم

% 69.75التي كانت بنسبة جید وهي االسترجاع، كذلك في عملیة وكذا وضعیة العناصر الثانویة

رة البصریة قوس الموجود في المستطیل هذا لخیر دلیل على قوة الذاكلفقط نسي بعض األشكال كا

.لدیه  

بحیث تحصلت في عملیة  نفس الشيء عند الحالة الثانیة التي أدركت تفاصیل الشكل الهندسي،   

فقد تمكنت من نقل العناصر لكن الشكل مشوه قلیال فیما یخص الدائرة مع % 79.5النقل على نسبة

وهذا (=) نسیت عالمة قامت بنفس الشكل أثناء عملیة النقل فقط االسترجاعفي عملیة  أماالمربع، 

%.77.5بنسبة   
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وهذا ما یبین لنا نسبة اإلدراك الجید للنموذج وتذكر كل أجزائه من طرف العینة الحاملة للزرع  

.القوقعي  

أما بالنسبة لعینة األطفال المصابین بالصمم العمیق وغیر المستفیدین من الزرع القوقعي، فالحالة   

على الذاكرة فقد  االعتماد،لم تتمكن من إعادة رسم النموذج بشكل سلیم من خالل " یاسین" الثانیة

نقطة،فكان رسمها للعناصر الرئیسیة مشوها بعض الشيء،  31من أصل 11تحصلت فقط على

إلخ،وكان التقارب ...وٕاهمالها لعناصر أخرى مثل النقطتین داخل الدائرة والخطوط داخل القوس

وغیر مفهوم إلى حد ما،ونفس الشيء بالنسبة لتفاطع  ر الرئیسیة مشوهاالنسبي ألبعاد العناص

.العناصر الرئیسیة ووضعیة العناصر الثانویة  

فتحصلت على  ،"سمیر" أما الحالة الثالثة من العینة الثانیة غیر المستفیدین من الزرع القوقعي

أهملت العناصر  فكان إدراكها وتذكرها لكل عناصر النموذج ضعیف،فقد31من مجموع 10.5

الرئیسیة كالمربع،وشوهت باقي العناصر، وكان التقارب النسبي ألبعاد العناصر الرئیسیة إما مبالغا 

،القوس داخل (=)فیه أو غیر موجود،باإلضافة إلى إهمالها ألغلبیة العناصر الثانویة كعالمة

...المستطیل  

نویة على حد سواء، باإلضافة إلى وبصفة عامة كان نقل كل من العناصر الرئیسیة والثا      

العینة األولى الحاملین للزرع القوقعي أحسن  التقارب النسبي ألبعاد العناصر الرئیسیة وتقاطعها عند

راجع إلى دقة المالحظة لدیهم،وكذا  هذا مقارنة بالعینة الثانیة الغیر المستفیدین من الزرع القوقعي،

التي تساعدهم على ذلك، و بدرجة أولى على حاسة السمع باعتبارهم حاملین للزرع القوقعي  االعتماد

كان جید هذا ما ساعدها على تخزین المعلومات على مستوى  العین األولىوبما أن تركیز وانتباه 

،على عكس الفئة الثانیة التي ،وفي تنمیة كل من الذاكرة واإلدراك البصریینالذاكرة بشكل أدق

.تمدت على السند البصري فقطاع  

على مدى أهمیة الزرع القوقعي في تنمیة الذاكرة واإلدراك إن النتائج التي توصلنا إلیها تبین   

.البصریین لدى فئة الصم درجة عمیقة  
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   :االستنتاج العام

"  Figure de Rey  "راي"أثبتت النتائج التي تحصلنا علیها من خالل تطبیق اختبار       

،الخاص وغیر المستفیدین منه لألشكال الهندسیة على فئة األطفال الصم الحاملین للزرع القوقعي

بالذاكرة واإلدراك البصریین من حیث معدل اإلجابات الصحیحة أن الذاكرة البصریة واإلدراك 

 ، وهذا ألن الطفل یقومإیجاباالبصري لدى األطفال الصم المستفیدین من الزرع القوقعي تتأثر 

الذاكرة ( ،عوض االعتماد علیها فقطمن حاسة السمع لدیه،باإلضافة إلى القناة البصریة باالستفادة

، تهدف إلى إدماج المعاقین سمعیا في لألصم، لذا فعملیة الزرع القوقعي وسیلة تدعیمیة )البصریة

  .المجتمع

  :من خالل تحلیلنا العام لمختلف النتائج المتحصل علیها تتأكد صحة فرضیتنا بأن  

لدى الطفل األصم في تحسین نمو الذاكرة واإلدراك البصریین لألشكال ثر الزرع القوقعي ؤ ی - 

   .الهندسیة
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  :الخاتمة

المعرفیة لدى فئة الصم كانت وال تزال موضوعا هاما لألبحاث العلمیة، نظرا العملیات  إن   

لألهمیة التي تحظى بها في حیاة الفرد، األمر الذي تبین لنا من خالل دراستنا،حیث نجد فئة 

الصم تعاني من اضطرابات على هذا المستوى،خاصة عملیة اإلدراك البصري األطفال 

  .والذاكرة البصریة

ومن خالل موضوع دراستنا هذه،ودراسة مدى تأثر الذاكرة واإلدراك البصریین لدى فئة    

الصم المستفیدین من الزرع القوقعي، والتي استعملنا فیها اختبار نقل األشكال الهندسیة 

أطفال  5من األطفال مستفیدین من الزرع القوقعي، و حاالت 5ي طبقناه على الذ" راي"ـل

والتي توصلنا من خاللها إلى أن األطفال الصم الحاملین  غیر مستفیدین من الزرع القوقعي،

مقارنة بأقرانهم الغیر المستفیدین من  للزرع القوقعي یتمتعون بمستوى ذاكرة بصریة جیدة

دلیل على األهمیة التي یلعبها الزرع القوقعي في تحسین نمو  الزرع القوقعي وهذا لخیر

  .اإلدراك والذاكرة البصریین عند الطفل المصاب بصمم عمیق

ولكن تبقى دراسة هذه العملیات المعرفیة لدى األطفال الصم،موضوع جد مهم یستحق   

  .الدراسة
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  :اإلقتراحات

  :التالیة االقتراحاتا بها،توصلنا إلى بناءا على ما سبق،ومن خالل الدراسة التي قمن

 العمل على تحسین المجتمع وتوعیته بماهیة اإلعاقة السمعیة بمختلف صورها وأسبابها -

الضوء على سیكولوجیة المعوق سمعیا وضرورة  وٕالقاءوانعكاساته ووسائل وطرق كفالتها،

  .تقبله ومساعدته على التكیف والتوافق

قدر المستطاع من الزرع القوقعي، وعدم قمعها من طرف المربین من  االستفادةمحاولة -

  .خالل تجنب استعمال لغة اإلشارة معهم

بذل جهد أكثر من الدولة لتوفیر أجهزة الزرع القوقعي ألكبر شریحة ممكنة من أجل -

  .منه االستفادة

  .محاولة إرساء قواعد جدیدة في البرامج الدراسیة تعمل على تنشیط الذاكرة-
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