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  :مقدمة 

اللغة ھي أحد الوجھات األساسیة لتطور الطفل، وتسمح لھ بالتواصل والتطور معرفیا 

، ولكي تتم عملیة التواصل اللغوي البد من سالمة 1واكتساب االستقاللیة االجتماعیة 

عن االستقبال وإرسال اللغة بالخصوص حاسة السمع، فأي خلل یصیب  األعضاء المسؤولة

ھذه األخیرة الذي قد یؤدي إلى اإلصابة بالصمم الذي یؤثر سلبا على إكساب اللغة اللفظیة 

أن الطفل األصم یتوقف النمو اللغوي لدیھ في مرحلة المناغاة  Morgan، ویرى )الشفھیة(

یق والكلي، لذا وجب القیام بعملیة التجھیز لھذه الفئة، العشوائیة خاصة في حالة الصمم العم

كون الزرع القوقعي من أخر ما توصلت إلیھ البحوث العلمیة فھو األنسب لھذه الحالة، 

  2. خاصة وأنھ یھدف إلى تنمیة القدرات التواصلیة اللفظیة لدى األطفال الصم

رع القوقعي بعد ثالثة سنوات ركزنا في موضوع بحثنا على فئة األطفال الصم الحاملین للز

لدیھم ) اللھجة القبائلیة(من حمل الزرع اللذین الحظنا علیھم مشاكل في نمو وتطور لغة األم 

  ).اللغة العربیة(ما أثر على قدرتھم في التواصل اللفظي بعكس لغة التكفل

ال اختبار عند عینة بحثنا باستعم) اللھجة القبائلیة(لذا أردنا اختبار مدى تطور لغة األم 

Chevrie Muller) ( من خالل البنود اآلتیة :  

 )السقوط في الوحل(بند سرد قصة  -

 بند تسمیة الصور -

 بند التعبیر الشفھي            -

باللغة العربیة على  تأثیر الكفالة األرطفونیة"اخترنا موضوع بحثنا واندرج تحت عنوان 

وبناءا على ھذا  ".لدى األطفال الحاملین للزرع القوقعي) اللھجة القبائلیة(تنمیة لغة األم 

ارتأینا إلى إتباع المنھجیة الموافقة لخطة البحث، وانطالقا من اإلطار العام لإلشكالیة إلى 

ة السمعیة اشتمل الجانب النظري المقسم إلى أربعة فصول، فالفصل األول الخاص باإلعاق
                                                             
(1)- Morond de Gauffrey, «  La psychologie de l’enfant » marabout, relieur Belgique,1995 
p.34 
(2)- Morgan Alain, « Education précose de l’enfant sourd »,Masson, paris,1977,p46 
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السمع، وتعریف، أنواع، تصنیف،  وفیزیولوجیة األذن والیة على كل ما یخص، تشریح

  إخ، لیكون الفصل الثاني ...أسباب، وخصائص لإلعاقة السمعیة

 .الخ...مخصصا للزرع القوقعي من مكوناتھ، أنواعھ، شروطھ وأھدافھ

  تعریفھا، أدواتھا، مبادئھا، أسسھا واحتوى الفصل الثالث الخاص بالكفالة األرطفونیة على

  الخ، والفصل الرابع الخاص باللغة ذكرنا فیھ تعریف اللغة، مراحلھا، عواملھا....ومراحلھا

  .مظاھرھا

والجانب التطبیقي مقسم إلى فصلین، األول خاص بالمنھجیة والثاني لعرض وتحلیل النتائج 

  .وأخیرا االستنتاج العام والخاتمة
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  :اإلشكالیة

فالوسیلة ، فیھما یعیش ویؤدي رسالتھ، لقد میز هللا تعالى اإلنسان بالفكر واللسان

األساسیة لتأدیة ھذه الرسالة والتعبیر عن الرغبات والوصول إلى الھدف والتكیف مع 

لما تتمیز بھ من لیونة ، تعتبر الوسیلة المثلى للقیام بعملیة التواصلالمجتمع ھي اللغة التي 

ھي " Chomsky)( 1980تشو مسكي فاللغة عند العالم ، عصبیة وقدرات واسعة للتعلم

فھي تتأثر بجملة من ، خاصیة إنسانیة مبدعة یتمیز بھا اإلنسان دون سائر المخلوقات األخرى

لذا من ، 1"والعقلیة واالجتماعیة في نظام منسق إلبداع الكالمالعوامل البیولوجیة والنفسیة 

والتي ، األمراض واإلعاقات التي تصیب الفرد، الضروري االھتمام واالنتباه لكل المشاكل

  2 تعیق التطور العادي لھ والتي تمس بالخصوص اللغة

التي تأخذ  اإلعاقات نجد اإلعاقة السمعیة التي ھي فقدان القدرة السمعیةومن بین ھذه 

وتكون وراثیة أو مكتسبة إذ تعیق النمو اللغوي لدى الفرد واألمر الذي ، درجات مختلفة

 سھى"وتشیر الباحثة ، 3جمة كالتواصل مع األشخاصیجعلھ عرضة لمواجھة صعوبات 

ذلك ألنھا ، إلى أن اإلعاقة السمعیة من بین اإلعاقات األكثر صعوبة وتعقیدا"أحمد أمین نصر

بحیث عدم ، واكتسابھاخاصة على نمو اللغة ، الكثیر من مظاھر النمو المختلفةتؤثر على 

  4.اللغة بطریقة طبیعیة یجعل مشاركة الطفل في الحیاة أمرا صعب اكتساب

وسائل جدیدة تساعد ھؤالء األفراد على تحسین قدراتھم  اكتشافلكن مع تطور العلم تم 

فإذا كان ، ر یكون حسب درجة ونوع الصممفھذا األخی، وذلك عن طریق التجھیز، السمعیة

الصمم خفیف أو متوسط فیكون التجھیز باآلالت الفردیة دون القیام بعملیة جراحیة أما إذا 

 كانت درجة الصمم عمیقة فیكون التجھیز عن طریق الزرع ألقوقعي إال أن استخدام 

السماعات الطبیة ال یعني شفاء الفرد من اإلعاقة السمعیة لكنھا تساعد على إستغالل البقایا 
                                                             

 1ط ، دار الصفاء األردن ، "سیكولوجیة النمو و الطفل ما قبل المدرسة"، واخرون العناني حنان عبد الحمید -)1(
  .45ص، 2001

دار الوفاء للطباعة  ، "كیف یتعلم المخ ذو صعوبات القراءة و العسر القرائي"، ولید السید خلیفة، مراد علي عیسى -)2(
  71ص  ، 2007 1ط، السكندریة النشرو 

(3)-Briec Julie, « Implant cochléaire et développement du langage chez les jeunes enfants 
sourd profond »,thèse doctorat, université Rennes2_sous le sceau de l’université européenne 
de bretagne,France,2012,p37  

  
دار قباء للطباعة و  ، ")التشخیص و العالج(المتخلفون عقلیا بین اإلساءة و اإلھمال"، نصر سھى أحمد أمین - )4(

  .15ص، النشر و التوزیع
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بخصوص التجھیز أنھ الیسمح بالسمع العادي   Ajuria Guerraحیث یقول .السمعیة لدیھم

  ن للمصاب بقایا التي تكو التوتراتلكنھ یسمح بتضخیم بعض األصوات على مستوى 

أن الطفل الذي لھ إعاقة سمعیة یمر بنفس مراحل التطور التي فیھا فمن الصعب القول 

  .یمر بھا الطفل المستمع ألن التجارب التي یتلقاھا أثناء تطوره مختلفة

ھذا بغض النظر عن األنظمة األخرى المستخدمة للدعم ھذه الفئة من أجل أن یتداركوا 

ظمة نجد الكفالة األرطوفونیة لھم صعوبات في التواصل ومن بین ھذه األنإعاقتھم التي تسبب 

  .التي ھي مرحلة مكملة للعالج

بالكفالة األرطوفونیة  االھتمامومن خالل بحثنا والتربصات المیدانیة التي قمنا بھا حاولنا 

وبالتالي بلغة غیر لغة األم وتأثیرھا على تطور ھذه األخیرة  ألقوقعيللطفل الحامل للزرع 

  .مع محیطھ ھعرقلة تواصل

اللغة العربیة وباللھجة ب  Chevrie Mullerھذا ما دعانا إلى تطبیق اختبار اللغة 

  .القبائلیة 

ومن ھذا المنطلق حاولنا من خالل بحثنا الرد على اإلشكالیة التي یمكن تلخیصھا في 

  :التساؤل التالي

لدى ) یةاللھجة القبائل(األم الكفالة األرطوفونیة باللغة العربیة تطور لغة  ھل تساعد -

  األطفال الحاملین للزرع القوقعي؟

   :فرضیة البحث

لدى األطفال ) اللھجة القبائلیة(ة تعیق تطور لغة األم الكفالة األرطوفونیة باللغة العربی -

  .الحاملین للزرع القوقعي

  : أھداف البحث

الزرع  التعرف على مدى تأثیر الكفالة األرطفونیة باللغة العربیة على لغة األم لحاملي

 .القوقعي

  .أھمیة الكفالة األرطفونیة بلغة األم لحاملي الزرع القوقعي

  :أھمیة البحث

  .غة غیر لغة األملتكمن أھمیة البحث في الكشف عن تأثیر الكفالة األرطفونیة بال
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  :تحدید المفاھیم اإلجرائیة

  :اللغة

الرئیسیة بین األفراد في المجتمع وھي أیضا وسیلة من وسائل النمو  ھي وسیلة اإلتصال

   1.وھي نوعان لفظیة وغیر لفظیة االنفعالياللغوي والتوافق 

  :الزرع القوقعي

ھو جھاز سمعي یعمل على تعویض األذن الداخلیة من أجل تنشیط العصب السمعي 

  2.ویتموضع جراحیا في قوقعة األذن

  :الكفالة األرطفونیة

إذ تبدأ ھذه ، اضطرابھھي تلك التخطیطات والتقنیات التي تسطر للمصاب منذ إكتشاف 

ویشمل ھذا التدخل  لالضطرابالكفالة مباشرة بعد القیام بفحص كامل للطفل وتشخیصھ 

  3.واحد أنجمیع الجوانب اللغویة وغیر اللغویة في 

  : لغة االٌم 

ر ان في بحثنا نقصد بھا اللغة االساسیة لغة االم عند االطفال الصم ھي لغة االشارات غی

   .و ھي اللھجة القبائلیة) الشارع + البیت ( المستعملة في المحیط 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
الطبعة ، للنشر و التوزیع دار الشروق، " النفس المعرفي علم"، عماد عبد الرحیم الزغول، رافع النصیر الزغول -)1(

  .220ص، 2008، العربیة األولى 
(2)- Bulletin d’audiophonologie « Neuroscience et surdité du premier âge »,paris 2000,p10 

-A-P-E-A » ، البرنامج العالجي المسطر من طرف جمعیة أولیاء األطفال المصابین باألفازیا والدیسفازیا -)3(
D » 17ص، 1997بلجیكا  
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  تمھید                                                                                                          

ومن بین ، یعتبر إدراك اإلنسان في عالمھ على المعلومات التي یستقبلھا عبر الحواس

بصفة عامة واألذن ھذه الحواس حاسة السمع والتي لھا أھّمیة كبیرة كما أّن الجھاز السمعي 

ا و أولیّا في عملیتي اإلحساس و اإلدراك السمعیین لدى الفرد  بصفة خاصة یلعبان دوًرا ھامٍّ

وللتوضیح أكثر سنلقي ، و حدوث أي خلل في ھذا الجھاز قد یكون سبب في اإلعاقة السمعیة

رض نظرة على تشریح العضو السمعي والتطرق إلى مختلف أنواع و أسباب الصمم مع التع

                                           .باختصار إلى كیفیة الوقایة من ھذه اإلعاقة
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     : تشریح و فیزیولوجیة األذن-1

یعتبر الجھاز السمعي اإلنساني من أعظم أجھزة الجسم تعقیدا و تركیبا وتنظیما وقد رتب 

من إشارات في البیئة إلى أصوات مفھومة  بطریقة فریدة تساعد على تحویل ما تلتقطھ األذن

ویمكن تقسیم ھذا الجھاز من الناحیة العضویة إلى ثالثة أجزاء ، ذات معاني ومدلوالت معینة

                             : وھي

                                                           
    یمثل األذن):1(رقم  شكل                                          

     

   

تشمل كل من الصیوان و القناة السمعیة :(l’oreille externe) األذن الخارجیة -1- 1

  le conduit auditif externe 1الخارجیة 

                                                                                                               : )( pavillonالصیوان- 1-1- 1

یتكون من غضاریف مغطاة بطبقة رقیقة جدا ، وھو الجزء البارز من األذن على شكل صدفة

                                                             
(1) - Marey Elaine, « Anatomie et physiologie »,Paris,1999,p.16                                            
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سفلھ حلمة األذن من الجلد والشعر حیث أنھ یلتصق بوجھ اإلنسان من كال جانبیھ وتوجد في أ

وھناك مغارة األذن التي ھي  ، و جدار األذن الذي ھو عبارة عن غشاء بشكل دائرة الصیوان

عبارة عن حفرة عمیقة في الصیوان تؤدي إلى القناة السمعیة الخارجیة وتتمثل وظیفة 

  األصوات وتوجیھھا إلى القناة السمعیة الخارجیة التقاطالصیوان في 

                                                                                           : )( le conduit auditif externeیة الخارجیةالقناة السمع-1-2- 1

وعرضھ من  ، مم35مم إلى 25طولھ من "  T" یكون على شكل حرف ، ھو أنبوب بیضوي

، تحتوي الجزء الجانبي لھ غضروفي وھو مكمل لغضروف الصیوان ،مم تقریبا 8إلى  6

غدد تنتج المادة الصمغیة و الغدد المنتجة للزیوت التي تساعد على ھذه القناة على شعیرات و

وتعمل ھذه المواد بالتنسیق مع شكل األنبوب على تفادي دخول  ،بقاء القناة السمعیة نقیة ولینة

  1وتتمثل وظیفة ھذه القناة في تضخیم الذبذبات الصوتیة ، األجسام الغریبة مثل الحشرات

                                                                                     : )  (l’oreille moyenne األذن الوسطى-2- 1

وذلك للحفاظ على  مليء بالھواءوھذا الجزء ، ھي عبارة تجویف یقع ضمن العظم الصدغي

  :توازن الضغط في طبلة األذن من الجانبین وتتكون األذن الوسطى من

وھو غشاء یفصل بین األذن الخارجیة و األذن : )  (le tympanطبلة األذن- 2-1- 1

كما تعمل أیضا على توصیل ، الوسطى وتتمثل وظیفتھا في حمایة األذن الوسطى والداخلیة

    2.الصوت إلى األذن الداخلیة

 

  

  

                                                             
(1)- Ferland, H, david, « Anatomie en orthophonie », Ed, masson, Paris, 2éme édition, p.182 
(2 )- Ayache Denis et bonflis pierre, « ORL »,éd.esten,Paris,1992,p.01                                     
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   یمثل طبلة األذن):2(رقم  شكل                              

  :وتتكون من طبقات ھي، ما دائریة الشكل نوعاوتكون ھذه الطبلة 

  .ظاھرةوھي عبارة عن تجویف تبطیني تكون :الخارجیةالطبقة -

  .وھي غشاء داخلي مطاطي:الطبقة الداخلیة-

  1.تسمح بمرور األصوات اھتزازیةوھي عبارة عن طبقة :الطبقة الوسطى-

عبارة عن ثالث عظیمات وھي : )( la chaine des osseletsالعظیمات الثالثة - 2-2- 1

وتعمل بالتنسیق مع ، تربط بین غشاء الطبلة و النافذة البیضاویة، السندان و الركاب، المطرقة

                                            2.الطبلة على توصیل میكانیكي للموجة الصوتیة

)لمطرقةا  le  marteau ي تتصل بغشاء الطبلة من ھو ،تتكون من رأس و عنق وید: ( 

  .الداخل

لھ نتوء قصیر  ،ھي العظیمة الوسطى بین المطرقة و الركاب: )( l’enclumeالسندان

  .داخلي یقترب من عظیمة الركاب انحناءطویل ذو  وأخر
                                                             
(1) - Bonflis pierre et autres, « Anatomie ORL »,Médcine sciences ,Paris,1er Ed,1998,p.3 
(2) - Brin Henry Frédérique, « Dictionnaire d’orthophonie »,Ed,ortho,France,2004,p.199  
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وھو یتصل بالنافذة البیضاویة عن طریق ، و یشبھ الركاب، یتموضع أفقیا: l’étrierالركاب

 1. حلقة لیفیة

   : عضالت األذن الوسطى 2-3- 1

  :ھماتتصل ھذه العظیمات الثالثة بعضلتین 

ووظیفتھا شد الطبلة ، وترتبط بعنق المطرقة: ( muscle du marteau )عضلة المطرقة-

  .البیضاویة ودفعھا للركاب في النافذة

ترتبط بعنق الركاب وتعمل على عكس عضلة :)  (muscle de l’étrierعضلة الركاب-

                                                           .المطرقة بحیث أنھا تنقص من ضغط الطبلة

  

  

  

 

   

 یمثل عظیمات األذن الوسطى):3(رقم  شكل                         

                                                             
                                                                                    (1)- Brin Henry Frédérique, loc, cit, p 98   
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  :) (trompe d’eustacheقناة أوستاكیوس 2-4- 1

وھي عبارة عن  ، ھي قناة تصل بین األذن الوسطى و الجھة الخلفیة من األنف و الحنجرة 

  1.مكونة من جزئین األول داخلي و األخر خارجي ، سم4قناة طولھا حوالي 

ھي فتحة بیضاویة الشكل في الجزء العلوي : ) (fenêtre ovaleالنافذة البیضاویة - 2-5- 1

 .الدھلیز توجد بین األذن الوسطى و، من غشاء األذن 

ھي فتحة دائریة الشكل  في الجزء السفلي من : ) (fenêtre rondeالنافذة الدائریة- 1-2-6

 2. توجد بین األذن الوسطى و الدھلیز، غشاء األذن

توجد داخل جزء من عظمة الصدغ المسمى : )  (l’oreille interneاألذن الداخلیة-3- 1

كما تعتبر األذن ، وسمیت بذلك ألنھا من أشد عظام الجسم صالبة، بالعظمة الصخریة

 : الداخلیة من أعقد أجزاء الجھاز السمعي وھي تنقسم إلى

تسمى أیضا بالشبكة الحسیة : labyrinthe membraneuxالمتاھة الغشائیة- 3-1- 1

من القنوات توجد داخل التجاویف العظمیة تكون في محیط ھذه وھي مجموعة ، المستقبلة

  .األخیرة حیث أنھا مملوءة بالسائل اللمفاوي الداخلي و السائل اللمفاوي المحیطي

عبارة عن مجموعة من القنوات : ( labyrinthe osseux) المتاھة العظمیة - 3-2- 1

  :الملتویة حلزونیة الشكل متواجدة في العظم تتكون من

  .ھاللیةمتواجدة بین القوقعة و القناة الشبھ ):(vestibuleالدھلیز - 3-3- 1

ھي قنوات تشبھ األقواس ملیئة : ) (canaux semi Circulairesالقنوات الشبھ ھاللیة*

وتتمثل وظیفتھا في حفظ التوازن وتزوید ، بالسائل الذي یربط بین عملیتي التوازن و الحركة

   3.الرأسالدماغ بمعلومات عن حركة 

                                                             
(1)-Dumant, A et Bourneuf, A. « Nouveau Larousse médical », Paris, 1981, p.713             
(2)- Brin Henry Frédérique,  loc, cit, p.112  

الطبعة  ،مصر ،و التوزیع للنشر العالمیة دار" سمعیا المعاقین األطفال تربیة" التھامي، الرحمان عبد أحمد حسین -)3(
   31ص ،2006  ،األولى
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  یمثل القنوات الشبھ الھاللیة: )4(رقم  شكل                      

  :) (cochléeالقوقعة*

ملم وھي حلزونیة الشكل مدببة من األعلى 35طولھا نحو ، ملم 5.9تبلغ أبعادھا نحو  

تتكون من مادة ، وعریضة من األسفل وتلتف بشكل دائري حول نفسھا مرتین ونصف دورة 

  : رفیعة تنقسم إلىعظمیة 

الذي یمثل القناة الدھلیزیة ویقسمھ عن الدور األوسط ما یسمى بالغشاء :الدور العلوي-

  .الدھلیزي

  .الذي یمثل القناة الطبلیة و یقسمھ عن الدور األوسط ما یسمى بالغشاء القاعدة: الدور السفلي

نقل االھتزازات التي تجعل وتتمثل وظیفة القوقعة في ، یمثل القناة القوقعة: الدور المتوسط

السائل في القوقعة یتحرك بشكل أمواج وحركة ھذه األمواج تحرك الشعیرات الخارجیة و 

الداخلیة في عضو كورتي و ھذه ھي المرحلة األولى في تحلیل األصوات بحیث أن 

والشعیرات التي تكون في ، الشعیرات التي عند القاعدة تتحرك عند وجود األصوات الناعمة 

   1بحیث تقوم بتحویلھا إلى أمواج كھربائیة، الحافة تتحرك عند وجود األصوات الغلیظة

                                                                                                                                                                                              
 األولى الطبعة األردن،- عمان الفكر، دار ،"واللغة النطق واضطرابات السمعیة اإلعاقة" القمش، نوري مصطفى -)1(

   .25ص ،1999
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 1.وترسلھا إلى العصب السمعي الثامن من خالل أعصاب صغیرة متصلة بھا

         

                 

  ةیمثل القوقع: )5(رقم  شكل                                   

  : )( nerf auditifالعصب السمعي*

 ، إن الذبذبات البیوكیمیائیة الناتجة عن الخالیا الشعریة تسجل من طرف العصب السمعي

  .الداخلیة بمركز السمع  یربط األذن ، وھو مسار معقد متكون من ثالثین عصبون

تعد وظیفة السمع واستقبال  األصوات من الوظائف الحیویة وھي مھمة أساسیة من حیث 

وتتمثل آلیة السمع ، الحواس و الوظائف األخرى الخاصة بالكائن الحيعالقتھا التكاملیة مع 

ومن ثم إلى الداخلیة بعدھا  ، في انتقال المثیر السمعي من األذن الخارجیة إلى الوسطى

  2.من ثم للجھاز العصبي المركزي حیث تفسر المثیرات السمعیة، للعصب السمعي

                       

  لسمعيیمثل العصب ا: )6(رقم  شكل                                  

                                                             
 األولى الطبعة األردن،- عمان الفكر، دار ،"واللغة النطق واضطرابات السمعیة اإلعاقة" القمش، نوري مصطفى -)1(

   .25ص ،1999
                         1996االردن ،دار الفكر ،" منھا ینطق التي واألسس سمعیا المعاقین تعلیم في المدرسي الكتاب" فاروق، الروسان -)2(

  .139، ص
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 :السمع آلیة - 2

عندما تھتز األجسام یصدر عنھا ترددات صوتیة تنتشر إلى الخارج بكل االتجاھات على 

میال في الساعة  760وتنتقل ھذه الترددات بسرعة  ، شكل حركات إلى األمام و الخلف

ویستخدم  Fréquenceوتسمى عدد الترددات التي یولدھا الصوت في الثانیة الواحدة بالذبذبة 

أّما شدة الصوت فتقاس بالدیسبل . لى مقدار التردد في الثانیة الواحدةمصطلح ھرتز لإلشارة إ

Db   ،والتي تستخدم أساساً في قیاس القدرة ، والّشدة السمعیة تعرف بالعتبة السمعیة للفرد

دیسبل كما أّن أذنھا ال  110إلى  0وأذن اإلنسان تستجیب لشدة صوتیة ما بین ، السمعیة 

                                                              Hz  2000ز و أعلى من ھرت 20تستجیب إلى أقل من 

   : ومن ھذا الصوت تحدث آلیة السمع التي تمر بمراحل ھي 

عند إصدار أصوات مختلفة یقوم صیوان األذن بتجمیع موجات الصوت داخل القناة السمعیة -

  .الخارجیة وتنقلھا إلى طبلة األذن

دام الموجات الصوتیة بطبلة األذن یھتز غشاء الطبلة مما یسمح بمرور ھذه عند اصط-

  ى ثم إلى غشاء الطبلة بالدھلیز الموجات إلى عظیمات السمع في األذن الوسط

تتنقل الذبذبات الصوتیة عبر السائل اللمفاوي الخارجي في الدھلیز إلى السائل اللمفاوي -

  .الداخلي في القناة القوقعة

زاز الغشاء القاعدي للقوقعة تتأثر األلیاف في الخالیا الشعریة القصیرة و تسبب عند اھت-

  أما إذا كان الصوت منخفضا تتأثر الخالیا الشعریة الطویلة، رنینا إذا كان الصوت مرتفع

یتشكل بناءا عن ذلك منبھ عصبي یتحول إلى سیاالت عصبیة تتنقل عبر العصب السمعي -

  .الدماغ ویتم تفسیرھا على أنھا أصواتإلى المنطقة المختصة في 

من ھنا یمكن القول أن إلحداث عملیة السمع الصحیحة یتطلب وجود األعضاء المسؤولة -

، عن ذلك ووجوب سالمتھا لكي یتمكن اإلنسان من الحصول على آلیة السمع بكل مراحلھا 
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نوعھا و السبب وأي خلل على ھذا المستوى یؤدي بالفرد إلى إعاقة سمعیة تختلف حسب 

 1.المؤدي إلى ذلك

   :السمعیةاإلعاقة  تعریف -3 

وتكون غیر كافیة ، ھي تلك الحالة التي یعاني  منھا الفرد من نقص في القدرات السمعیة

و . لغتھ والمشاركة في األنشطة العادیة لمتابعة التعلیم العام مدرسیا استعماللتمكینھ من تعلم 

السمع لھذا یفقد اإلنسان القدرة  میكانیكیةھي تصیب األذن أو في إحدى تراكیبھا فتكون إعاقة 

على سماع األصوات المحیطة بھ كلیا أو جزئیا نتیجة عوامل وراثیة أو خلقیة أو  بیئیة مما 

  .معا االثنینأو نفسیة أو  اجتماعیةار یترتب من جراءھا آث

الصم و ضعاف السمع و یتوقف :ویمكن في إطار ھذا المفھوم التمییز بین فئتین رئیسیتین ھما

  2المحل المستخدم للتمییز بین الفئتین على التوجھ المھني الذي ینتمي إلیھ األخصائیین 

  :أنواع اإلعاقة السمعیة - 4

ھي التي تحدث نتیجة أي خطأ أو شذوذ في جھاز توصیل : التوصیلیةاإلعاقة السمعیة -1- 4

  .الذبذبات الصوتیة الذي یشتمل األذن الخارجیة والطبلة و األذن الوسطى بعظیماتھا الثالث

ھي التي تحدث نتیجة أي خطأ أو تلف أو شذوذ في جھاز : اإلعاقة السمعیة العصبیة-2- 4

ع في األذن الداخلیة في القوقعة الحلزونیة و عصب أو الجسم الذي یشمل عضو السم اإلدراك

  . السمع و مركز السمع بالمخ

في األذن الداخلیة و الوسطى و ھو  اإلعاقةتحدث ھذه : السمعیة المختلطة اإلعاقة-3- 4

عبارة عن ضعف سمع مشترك یحوي ضعف السمع التوصیلي و ضعف السمع العصبي 

  نتیجة لوجود خلل في أجزاء األذن الثالث

                                                             
 عمان، األردن األولى، الطبعة التوزیع، و للنشر أسامة دار ،"تأھیلي مفھوم من السمعیة اإلعاقة" خالدة، نسیان.د -)1(

  12ص ،2009
- ،عمان2007 العربیة الطبعة التوزیع، و للنشر العلمیة الیازوري دار ،"السمعیة اإلعاقة"ألصفدي، حمدي عصام.د -)2(

    17،20 ،15ص األردن،
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                                                                                              : اإلعاقة السمعیة المركزیة-4- 4

والسبب في ذلك قد یرجع إلى سرطان ، القشرة الدماغیة المخنتیجة ألي خلل بین عنق  تحدث

یكون للمرض نفس األعراض و  حيالو یفي غشاء المخ أو التصلب  التھاباتفي الدماغ أو 

و بالتالي فإن الدم یتصلب في الدماغ  بالتدرجكل الشرایین المرتبطة في الدماغ تتصلب 

وإذا طالت المدة ما بین ، ن یصاب بھذین المرضین یموتون أو یصابون بإغماءحیاوأغلب األ

یعمل ضغط على والسرطان ، كان الخطر أكثر وزاد التصلب للشرایین  االستیقاظاإلغماء و 

  1. على الدماغ الخطر أكثرالدماغ وكلما زاد الضغط یكون 

تكون ھنا األعضاء سلیمة وتحدث نتیجة لمشاكل :العضویةاإلعاقة السمعیة غیر -5- 4

  .سنة20-13سنة  و 11- 9:و تكون في األعمار التالیة، مدرسیة، عاطفیة

                                                                          : تصنیف اإلعاقة السمعیة- 5

      : يفي تصنیف المعوقین سمعیا على ثالثة محاور ھ یعتمد العلماء

و یعتمد ھذا المحور على العمر الذي :سمعیامحور العمر كأساس لتصنیف المعوقین -1- 5

  :األفراد تبعا لذلك لقسمینویقسم ، ظھرت فیھ اإلصابة باإلعاقة السمعیة

 ویطلق على ذلك أیضا، و ھي اإلصابة منذ الوالدة أو بعدھا بقلیل: الصمم الوالدي -

.                                                                                                  اإلصابة باإلعاقة السمعیة قبل تعلم اللغة:

فراد في مجتمعات اإلغریق و الرومان و أیضا حسب القانون اإلنجلیزي وكان ھؤالء األ

وھؤالء عادة ، ویتم إعفاءھم من الواجبات و منعھم من الزواج ، یحرمون من حقوقھم المدنیة

  -صم بكم -ھم غیر قادرین على استخدام الكالم 

فراد عن و یختلف ھؤالء األ:الطفولةالصمم بعد تعلم اللغة في سنوات العمر منذ  -

  2 .و یطلق علیھم صم فقط ، المجموعة األولى بقدرتھم على استخدام الكالم في االتصال

                                                             
   .21ص ،فس المرجع السابقن الصفدي، حمدي د،عصام -)1(
 عمان، ،2007 األولى الطبعة الطباعة، و التوزیع و للنشر المسیرة دار ،"السمعیة اإلعاقة"یوسف، نمر عصام د، -)2(

  .29- 28-27ص
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حیث تصنف اإلعاقة السمعیة حسب مقدار ما فقده الفرد من :محور الخسارة السمعیة-2- 5

  :القدرة السمعیة بالدیسیبل

دیسیبل و  39-20مقدار الخسارة السمعیة عند ھذه الفئة من : اإلعاقة السمعیة البسیطة-

  .ویستطیعون التعلم ضمن مدارس السامعین، ھؤالء یواجھون صعوبات بسیطة في السمع

، دیسیبل 69-40ومقدار الخسارة السمعیة عند ھذه الفئة : اإلعاقة السمعیة المتوسطة-

ویستطیعون التعلم ، وھؤالء یواجھون صعوبات أكبر من الفئة السابقة في السمع و فھم الكالم

، وھم أكثر الفئات مناسبة لعملیة الدمج، ارس السامعین باستخدام المعینات السمعیةفي مد

  .ویطلق علیھم صفة ضعیفي السمع

وھؤالء یحتاجون إلى ، دیسیبل89-70مقدار الخسارة لھذه الفئة : اإلعاقة السمعیة الشدیدة-

  .خدمات تربویة متخصصة

  :اإلعاقة السمعیة الشدیدة جدا-   

وھؤالء أیضا بحاجة إلى خدمات ، دیسیبل90الخسارة السمعیة عند ھذه الفئة تزید عن  

إذ الیستطیعون استخدام الكالم بشكل مفھوم إذا حدثت لدیھم اإلعاقة قبل ، تربویة متخصصة

  .اللغة اكتساب

عاقة السمعیة حسب ھذا المحور إلى المكان الذي اإل حیث تصنف:محور مكان اإلصابة-3- 5

ویمكن تصنیف األفراد ، بھ اإلصابة سواء في األذن الخارجیة أو الوسطى أو الداخلیةحدثت 

  :المعاقین سمعیا حسب ھذا المحور إلى

  :ضعف السمع التوصیلي-

و غالبا ما یعاني ، وینتج عن المشكالت التي تصیب األذن الخارجیة والوسطى  فقط 

  .یمكن معالجتھ بمعالجة السببو، المصابون بذلك من ضعف سمعي بسیط أو یزید قلیال 
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آما عن أسباب ھذه اإلعاقة السمعیة التوصیلیة فربما تكون األسباب بوجود صمغ كثیف في 

القناة السمعیة أو أجسام غریبة والتھابات في الركاب أو قناة استاكیوس أو عدم وجود 

  . صیوان

  : ضعف السمع العصبي-

الموصلة بین األذن  النطقیةو ینتج عن المشكالت التي تصیب األذن الداخلیة وعلى األخص 

، وربما تعود أسباب ھذه الحالة لإلصابة بأمراض مختلفة كالحصبة األلمانیة  ، و المخ

، بالحرارة العالیة واإلصابةوتلف العصب السمعي ، وتناول العقاقیر بصورة خاطئة

ویتصف المصاب بھذه الحالة بأنھ یتكلم ، ص األكسجین أثناء الوالدةونق، واألسباب الوراثیة

كما ، ویتراوح ذلك حسب شدة اإلصابة، و الكالم األحرفوضعف في تمییز ، بصوت مرتفع 

وربما أمكن عالج ھذا الضعف في حدود  .یتصف المصاب بحساسیة عالیة لألصوات العالیة

ودرجة ، قل من الضعف السمعي التوصیليوفائدة المصاب من المعینة السمعیة أ، ضیقة

  .دیسیبل70الفقدان السمعي أعلى من 

و ، وھو إصابة في أجزاء من األذن الخارجیة و الوسطى و الداخلیة: ضعف السمع المختلط-

وقد یصعب عالج مثل ھذه ، یقصد بذلك وجود ضعف سمعي توصیلي و حسي عصبي معا

  1. الحاالت

  : ضعف السمع النفسي-

أو حاالت ھیستسریة مع وجود ، ھذه الحالة عن اإلصابة باضطرابات نفسیة تحویلیةوتنتج 

یمكن عالج ھذه الحالة في العیادات النفسیة و بإشراف مختصین بعلم .جھاز سمعي سلیم 

   .النفس واإلرشاد

یمكن تصنیف األسباب أو العوامل التي تؤدي إلى اإلعاقة : أسباب اإلعاقة السمعیة- 6

  :ثالثة أنواع رئیسیة السمعیة إلى

  :لعوامل المسببة لإلعاقة السمعیة قبل الوالدةا-1- 6
                                                             

   29ص، نفس المرجع السابق، یوسف نمر عصام-د -)1(
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حیث ، زواج الصم من بعضھم، ویساعد على حدوثھا زواج األقارب: أسباب وراثیة-1- 1

بالمئة ولكن تصل النسبة إلى أكثر من 10تصل نسبة میالد أطفال صم من آباء صم حوالي 

  بمستویاتھ المختلفةذلك ألنواع متعددة من فقد السمع 

ویحدث ھذا الصم العصبي نتیجة النتقال حالة من الحاالت المرضیة من : أسباب جینیة-2- 1

  .ویؤدي إلى فقدان السمع بمستویات مختلفة، الوالدین إلى الطفل

  (tricher)و مرض تریتشر(Walden burgs) ومن العوامل الجینیة مرض واردنبرجس 

من اإلصابات تحدث °  7دم الجنین و األم ویكون سببا عن  عند توافق (Rh) اختالف عامل-

مقاومة عندما یكون دم الطفل من األب یختلف عن دم األم الحامل مما یكون أجساما مضادة 

ویمكن التغلب على ذلك بأخذ لقاح لھذا ، لدم الطفل ینتج عنھ إعاقات منھا اإلعاقة السمعیة

  .ثة األولىالعمل بعد والدة األم خالل األیام الثال

  1. من اإلصابات/  9إلى  2نقص في ترویة الجنین یكون سببا ب -

الثالثة الشھور (خصوصا في فترة الحمل األولى : إصابة األم ببعض الفیروسات-3- 1

كالحصبة األلمانیة وااللتھاب السحائي و الجدري وأمراض داء السكر والتھابات )األولى

  .الكلیة

  :األدویة أثناء الحملتناول األم لبعض -4- 1

واألسبرین و مشتقاتھ ومركبات الثالید و ، السترتلومایسین(خصوصا الثالثة أشھر األولى مثل

  .واحیانا قد یحدث تسمم للحمل فینتج عنھ إعاقة سمعیة ، )الكارامیسین ماید

  :العوامل المسببة لإلعاقة السمعیة أثناء الوالدة-2- 6

  عدم إكمال  مدة الحمل-

  فانالبر -

                                                             
   .28ص نفس المرجع السابق، نسیان، عامر خالدة -)1(
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بعض المضاعفات أو التغیرات تؤدي إلى والدة عسرة یضطر الطبیب المولد بسببھا  -

أو قد یضطر ، الستعمال  مالقط خاصة لسحب الطفل والشدة الخارجیة خاصة على الرأس

  .إلعطاء مخدر أثناء عملیة الوالدة القیصریة أو الجافة

ة بسبب التفاف الحبل السري نقص في كمیة األكسجین الواصل إلى الطفل خالل الوالد -

حول الرقبة أو اختناق الطفل بسوائل األم الخارجة من الرحم خالل الوالدة أو أي انسداد 

  .بالمجاري التنفسیة بمنع وصول األكسجین ویسبب ازرقاق الطفل

  :العوامل المسببة لإلعاقة السمعیة بعد الوالدة -3- 6

  : الوسطىاألسباب التي تصیب األذن الخارجیة و -أ

و یحدث ، االلتھابات واألورام التي تصیب األذن مثل االلتھاب السحائي مما ینتج صدیدا-

  .انسدادا لقناة أوستاكیوس

  .التھابات صدیدیة بالطبلة وحدوث ثقب فیھا-

  .تكلس عظیمات السمع -

  .الخ...الحمى القرمزیة، حمى النكاف، الحمى الشوكیة: الحمى بأنواعھا -

  .خلقیة في صیوان األذن أو القناة السمعیة أو طبلة األذنأسباب  -

 .تكون كمیة كبیرة مع شمع األذن في قناة السمع باألذن الخارجیة -

  .إدخال أشیاء غریبة في قناة األذن الخارجیة وما قد یحدث من تلف بھا -

ت األذن االلتھابات التي تصیب الحلق و اللوزتین لألطفال و ما ینتج عنھا من التھابا -

  .الوسطى

 .التعرض المستمر للضوضاء -
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  :األسباب التي تصیب األذن الداخلیة -ب

  .الخ....عیوب خلقیة بالقوقعة أو العصب السمعي أو المراكز السمعیة-

و بعض ، وبعض أنواع  البكتیریا، االلتھاب السحائي: عدد كبیر من الفیروسات مثل -

  .الحمیات التي تصیب العصب السمعي

  .اع األصوات المزعجة لفترات طویلةسم -

  .الخ...الضرب على الرأس ، حوادث السیارات:وعوامل الشدة الخارجیة مثل  -

  :األسباب الغیر معروفة لإلعاقة السمعیة - ج

  .من األسباب / 25وتمثل  

حالة من الحاالت المذكورة لھا عالجھا الخاص ولكن یبقى أمر واحد علینا معرفتھ وھو  لكل

  .أشھر من حیاتھ 2أن الطفل األصم یجب أن یستخدم السماعة قبل 

شھر من حیاتھ لتكون  24والطفل متوسط نقص  السمع یجب أن نضع السماعة في أذنھ قبل 

   1.الفائدة بأقصاھا

  

                                    

 

 

  

  

  
                                                             

   .28ص نفس المرجع السابق،، نسیان عامر خالدة-د -)1(
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                                                                                : خصائص اإلعاقة السمعیة- 7

واإلعاقة السمعیة ھي ، من المنطقي أن حدوث أي إعاقة تؤثر على الفرد في مختلف الجوانب

الجانب التواصلي الذي یلعب دورا مھما في بناء  عبارة عن مشكل في السمع یتأثر بھ

وفیما یلي توضیح لتلك ، خصائص كل فرد ھذا ما یجعل ھذه األجھزة تتأثر ھي األحرى

  :اآلثار على ھذه الجوانب

  :اللغویةالخصائص -1- 7

فھو یعتبر أكثر المجاالت تأثیرا ، من الطبیعي أن یتأثر النمو اللغوي لدى المعاقین سمعیا

ة السمعیة ویرجع ھذا إلى غیاب التغذیة الرجعیة المناسبة لھم في مرحلة المناغاة باإلعاق

فالطفل السامع عندما یقوم بالمناغاة فإنھ یسمع صوتھ وھذا ما یشكل لھ تغذیة رجعیة فیستمر 

في حین الطفل األصم ال یسمع مناغاتھ و بالتالي یتوقف عنھا وال تتطور لدیھ اللغة ، بالمناغاة

حیث یكون لدیھم خبرة لغویة ، وتتصف ھذه األخیرة بفقرھا مقارنة بلغة العادیین، بعد ذلك

وعادة ما تكون جملھم قصیرة و معقدة إضافة إلى بطئ ، محدودة لھا عالقة بالملموسات

  1.واتصافھ بالنبرة الغیر العادیة وتزداد المشكالت اللغویة بازدیاد شدة الصمم، الكالم

ھي كونھم یستخدمون أزمنة غیر ، یة التي تبرز عند األطفال الصمومن أھم المشكالت اللغو

صحیحة ویخطئون في وضع الكلمات في جمل ویحذفون حروف الجر و العطف باإلضافة 

غلى صعوبة في فھم المعاني الكلمات البسیطة والجمل ولذلك لدیھم البطئ في تعلم القواعد و 

  .تعلم القراءة

تؤثر اإلعاقة السمعیة على النمو الجسمي والحركي : الخصائص الجسمیة والحركیة-2- 7

  :ویكون ھذا التأثیر فیما یلي

تمثل مشكالت التواصل التي یعاني منھا األصم عوائق كبیرة أمامھ في سبیل اكتشاف البیئة -

  .المحیطة بھ و التفاعل معھا

                                                             
، التوزیع و للنشر دارالعلمیة، "الخاصة االحتیاجات ذوي لألطفال الخاصة التربیة إلى مدخل"، العزة حسن سعید -)1(

   .114ص، 2002، األولى الطبعة، األردن، عمان
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  .یحتاج األصم إلى تعلم إستراتیجیات بدیلة للتواصل حتى یتطور نموه الحركي -

یمشي بعضھم بطریقة ممیزة فال یرفع قدمیھ عن األرض وقد یرجع ذلك إلى عدم قدرتھ  -

  .على سماع الحركة

بالتالي فإن الجھاز التنفسي ، األصم لدیھ  قدرة أقل على التحكم في التدفق التنفسي والصوت -

  .لدیھ أقل مرونة واستجابة من العادي

  .یترتب علیھ تعطل جھاز النطق والكالم لعدم استخدامھمما ، حالة السمع عند األصم معطلة -

حیث أن الشخص العادي ینمو لدیھ اإلیقاع ویتحسن لدیھ ، األصم لھ عاداتھ الحسیة الخاصة -

ویرجع السبب في ذلك إلى أن المعاق ال یستطیع سماع النماذج ، كثیرا مقارنة باألصم

  1.اإلیقاعیة في البیئة من حولھ

  :رفیةالخصائص المع-3- 7

تعتبر القدرات العقلیة للمعوقین سمعیا واحدة من الجوانب التي بالغ الباحثون في دراستھا 

إال أن معظمھا یؤكد أنھ التوجد عالقة ، وعلى الرغم من التعارض في نتائج تلك الدراسات

ورغم ذلك توجد بعض الخصائص ومن .قویة بین درجة اإلعاقة السمعیة ونسبة الذكاء

نسیان المعلومات وقلة التركیز مع صعوبة إدراك المشیرات اللفظیة المجردة أبرزھا سرعة 

لكن ھذا راجع إلى قصور تفاعلھ .والرمزیة وكذلك انخفاض الدافعیة لمواصلة التعلم

مع أنھ ربما ، االجتماعي والذي یجعل األصم یبدو كما لو كان یعاني نقص أو تخلف عقلي

وربما یكون أقدر من غیره على التعلم لو ، ال بأس بھ كان شدید الذكاء أو على مستوى عقلي

، ویرجع ذلك إلى اختبارات الذكاء التي تكون مشبعة من الناحیة اللفظیة، أتیحت لھ الفرصة

مع العلم أن مختلف الدراسات أشارت ، وھذا ما یجعلھا التقیس قدرات األصم العقلیة الحقیقیة

  2.م والتفكیرإلى أن المعاقین سمعیا قادرین على التعل

  
                                                             

، 2002، اإلسكندریة الحدیث الكتب دار، "الدراسي النفسي اإلرشاد"، أشرق الحمید عبد محمد، الببالوي إیھاب -)1(
  56-55ص

  180ص، 2006، الثانیة الطبعة، مصر، الفنیة الشؤون دار، "المعاق الطفل تربیة"، سلیمان صبحي -)2(
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  : الخصائص االجتماعیة-4- 7

حیث تحد مشاركھ وتفاعالتھ مع ، تؤدي اإلعاقة السمعیة إلى إعاقة النمو االجتماعي للطفل

اآلخرین واندماجھ في المجتمع مما یؤثر سلبا على توافقھ االجتماعي وعلى مدى إكساب 

                                                                        .          المھارات االجتماعیة الضروریة لحیاتھ في المجتمع

، إلى أن األصم في الطفولة ال یشعر بحنان األمومة وعطفھا" ریتشارد "و" مارتن" ویشیر

 ، ویرجع ذلك إلى عدم سماعھ صوتھا وترانیمھا خالل فترة عنایتھا بھ وھو في حضانتھ

بسبب افتقادھم ، ن من اإلحباط نتیجة لعدم فھم اآلخرین لھمویضیف أن األطفال الصم یعانو

، حیث شرح للطفل العادي مثال سبب رفض شيء ما یكون سھال ، )اللغة(وسیلة التواصل 

فیشعر باإلحباط ألنھ الیفھم ، في حین حالة األصم الیتم ذلك بل تكون اإلجابة سوى بالرفض

  1.سبب الرفض أو سبب معاقبتھ

  :األكادیمیةالخصائص -5- 7

تبدو العالقة واضحة بین درجة اإلعاقة السمعیة والتحصیل األكادیمي بالنسبة لألفراد 

وأن أكثر مجاالت التحصیل األكادیمي تأثیرا باإلعاقة السمعیة ھي مجاالت ، المعوقین سمعیا

لكن من ، القراءة و الریاضیات التي تعتمد أكثر على النمو اللغوي والمھارات اللغویة

ضروري اإلشارة إلى أن ھذه الخصائص والصفات تخص المعاقین سمعیا كفئة وھي لیست ال

وھذا یرجع إلى كون الصم یمثلون فیما ، خصائص ممیزة لكل فرد یعاني من إعاقة سمعیة

وبما أن ھذه اإلعاقة ، بینھم مجموعة غیر متجانسة حیث أن لكل واحد منھم خصائص تمیزه

ب اللغوي سلبا یجب إیجاد وسائل وأسالیب خاصة للتواصل لھا تأثیر جد مھم على الجان

  2.تساعد ھذه الفئة على االحتكاك االجتماعي وتفادي العزلة

  

  

                                                             
  .55ص السابق،نفس المرجع ، الببالوي إیھاب -)1(
   .60ص نفس المرجع السابق،، فاروق الروسان -)2(
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  :أسالیب التواصل مع المعاقین سمعیا - 8

ولتحقیق ھذا ، إن الحیاة اإلنسانیة الیتحقق معناھا إال من خالل استخدام أسالیب التواصل   

أسالیب للتواصل تختلف باختالف الموافق التعلیمیة والتي یمكن  عند المعاق سمعیا ھناك عدة

  :إبرازھا فیما یلي

                                                                         :النطقاإلشارة الیدویة المساعدة لتعلیم -1- 8

اللغة المنطوقة ھي أشكال عفویة من تحریك الیدین تھدف إلى المساعدة في تلقین األصم 

للتعبیر عن طریقة  ، وتتمثل في وضع الیدین على الفم أو األنف أو الحنجرة أو الصدر

  .مخرج حرف معین من الجھاز الصوتي

                                                                                                       :الشفاهقراءة  -2- 8

ومخارج الحروف من  ، االنتباه وفھم ما یقولھ الشخص بمراقبة حركة الشفاه وتعتمد على

  .الفم واللسان والحلق أثناء النطق

                                                                : أبجدیة األصابع اإلشاریة والتھجئة باألصابع -3- 8

وتستخدم غالبا ، ل الحروف في أصابع الیدوھي تقنیة االتصال والتخاطب وتعتمد على تمثی

  .في أسماء اإلعالم أو الكلمات والمعاني التي لیست لھا إشارة متفق علیھا

                                                                                                         : لغة اإلشارة -4- 8

اءات وحركات الجسم التعبیریة والتي توضح بھا األفكار تعتمد على اإلشارات و اإلیم

كحركات الكتفین وبعض تعبیرات الوجھ ونجدھا كثیرة االستخدام في طریقة اللعب والتعامل 

الشخصي واإلشارات التي یستخدمھا الصم في تخاطبھم متمثلة في إشارة وصفیة یدویة 

  .  تلقائیة وإشارات غیر وصفیة

ھذه طرق التواصل المختلفة تشمل كل ما یمكن مساعدة المعاق سمعیا في التحفیظ من حدة 

التأثیر على الجانب اللغوي واستعمال كل الوسائل التي یتمكن بھا المعاق سمعیا من التجاوب 

لكن ما یساعد ھذه الفئة بدرجة كبیرة ھو تفادي إصابة ، مع اآلخرین والعیش معھم دون عزلة
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 ین بھا والتقلیل من نسبة اإلصابة بھذه اإلعاقة وذلك بأخذ االحتیاطات الالزمة لذلكأفراد آخر
1  

                                                                            : الوقایة من اإلعاقة السمعیة- 9

عند الحدیث عن الوقایة یحضرنا القول بأن الوقایة خیر من العالج وبالرغم من أن الكثیر من 

فاألسباب المحددة ، أسباب اإلعاقة السمعیة غیر محددة شأنھا في ذلك شأن اإلعاقات األخرى

ومع ذلك فإن األخذ باألسباب مھم جدا لتجنب ، و ھناك نسبة كبیرة مجھولة /25 ال تتجاوز 

حدوث اإلعاقة قدر اإلمكان أو التقلیل من أثار حدوثھا و تحولھا إلى إعاقة وتكون الوقایة 

وعند الحدیث عن الوقایة فإننا نتحدث عن التدخل المبكر ، باألخذ بأسباب اإلعاقة وتجنبھا

فإننا نقسم الوقایة إلى ثالثة أقسام )التدخل المبكر(ح مفھوم الوقایةلإلعاقة وحتى نصل لتوضی

 : ھي

منع حدوث اإلعاقة وھذا یكون من خالل األخذ باألسباب المؤدیة لإلعاقة السمعیة و : األول

المعروفة ومن أھمھا الوراثة وإصابة األم الحامل بالحصبة األلمانیة وتناول األم للعقاقیر 

خ                                                               لإ....األمالتغذیة وكبرعمروسوء ، وتعرضھا لألشعة السینیة، الطبیة و التدخین

وھناك عوامل أخرى یجب األخذ بھا لتجنب اإلعاقة وھو األسباب المؤدیة لإلعاقة أثناء وبعد 

، والنزیف أثناء الوالدة، لصفراء في الدمارتفاع نسبة المادة ا، الوالدة مثل نقص األكسجین 

وتعرض الطفل للصدمات و األمراض الخطیرة والتسمم بالرصاص أو بغاز أول أكسید 

 وھذا یستدعي منا عمل ما یلي. الكربون خصوصا األسر التي تسكن بالمناطق الصناعیة

تباعد ، لزواجإستشارة الطبیب قبل ا ، إختیار الزوج المناسب ، الفحص الطبي قبل الزواج:

البعد ما أمكن عن زواج األقارب خصوصا إذا كان ذلك متتالیا أو وجود إعاقات في ، الحمل 

.                                                                                                                            العائلة

، اكتشاف اإلعاقة بشكل مبكر مما یمنع تفاقم الحالة وتقلیل من آثارھا بشكل كبیر: الثاني

إضافة إلى أن  بعض الحاالت إذا ما اكتشفت مبكرا یمكن عالجھا والسیطرة علیھا ومنع 

وھذا یتطلب العنایة الطبیة والكشف الطبي منذ الوالدة وحمایة األفراد من ، حدوث اإلعاقة

                                                             
   .      87ص، 1995، الدوحة، المعوقین لرعایة القطریة الجمعیة، "یتكلم متى األصم" ، مرسي الدین صالح حافظ -)1(
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.                                                                                                                 مراض التي من الممكن بتضاعفھا حدوث إعاقة سمعیةاأل

منع مضاعفات اإلعاقة وتطورھا من خالل تقدیم المساعدة لألفراد المصابین : الثالث

دیم برامج مكثفة لتعویضھم عن الخبرات والمفاھیم التي لم یستطیعوا الستغالل قدراتھم وتق

  بسبب إعاقتھم الحصول علیھا 

استخدام سماعات األذن و، البعد عن العادات السلبیة ثل االستماع لألصوات العالیة : الرابع 

ویجب استخدام واقي للصوت في األعمال التي یوجد بھا ، إلى ضعف سمعيمما یودي 

 1.ضجیج

                                                                                                                                                                                                                                                          

           

                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
          . 54، 53ص نفس المرجع السابق،، یوسف نمر عصام، د -)1(
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  :خالصة الفصل

حیث یستوجب علیھ استیعابھا بسرعة لكي ، یولد الطفل في عالم من الرموز و اإلشارات

وتعلم اللغة ، بصورة منسجمة مع الجماعات اإلنسانیة التي ینتمي إلیھا االندماجیتمكن من 

  .السمعي باالستقبالالتي تبدأ منذ الوالدة 

ومما لشك فیھ أن الجھاز السمعي بصفة عامة و األذن بصفة خاصة یلعبان دورا ھاما و أولیا 

لھذا في فصل اإلعاقة السمعیة یوجد تقدیم  ، إلحساس و اإلدراك السمعیین للفردفي عملیتي ا

شرح و تشریح و فیزیولوجیة الجھاز السمعي بعد القیام بإعطاء تعریف كل ما تطرق إلیھ 

كما أعطى شرح لخصائص ، الفصل من تصنیف اإلعاقة السمعیة و العوامل المسببة لھا

 .إلى الوقایة من اإلعاقةوبعدھا التطرق ، المعاقین سمعیا
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  : تمھید

سماع ان الصمم ھو ضعف القدرة السمعیة او انعدامھا التي تعیق الشخص على   

االصوات المحیطة بھا و یعود ذلك الى اسباب وراثیة او اصابات مختلفة على مستوى 

فعالجھا  ،فالصمم یعیق اكتساب اللغة و صعوبة في تحقیق التواصل مع االخرین  ،االذن 

و بعد  ،یمكن ان یكون كلیا او التخفیف من حدتھا عن طریق اعادة التربیة و التاھل 

التطور العلمي ثم اكتشاف ما یعرف بتقنیة زراعة القوقعة التي تساعد بعض االشخاص 

و التواصل مع العالم الخارجي و ادماجھم في  الصم على السماع و تحقیق االتصال

  .المجتمع 

   



الزرع القوقعي                                     الفصل الثاني                                      	
 

 46 

  :مفھوم الزرع القوقعي  – 1

یعد الزرع القوقعي من احد المعینات السمعیة الموجھة لالطفال الذین یعانون من   

فھو حدیث جدا عكس  ،في كلتا االذنین سواء كان خلقي او مكتسب  ،صمم حاد و عمیق 

فزراعة القوقعة مصممة الثارة العصب السمعي مباشرة  ،المعینات السمعیة الكالسكیة 

  1بواسطة حامل االلكترودات 

ال موجھ لالشخاص المصابین بصمم عمیق و اللذین  :حسب القاموس االرطفوني  -2- 1

الزرع القوقعي یصیب مباشرة  ،یستطیعون االستفادة من التجھیز العادي الكالسیكي 

و ھو نوع من التجھیزات  ،العصب السمعي بعدة الكترودات مزروعة داخل قناة القوقعة 

  2السمعیة و ھو متمثل في جزء خارجي و جزء داخلي

الزرع القوقعي ھو عبارة عن جھاز یستعمل للبالغین و جھاز : M.Deriazتعریف  -3- 1

 ،االطفال منذ السن الذي تبدا فیھ نمو اللغة فكلما كان السن مبكرا كلما كانت النتائج احسن 

 3من االشخاص الذین اجروا عملیة الزرع القوقعي ھم اطفال  ٪46و حالیا 

الولئك الذین  ،لیھ العلم تعتبر زراعة القوقعة من احداث ما توصل ا :تعریف اخر -3- 1

و تكمن اھمیتھا في معالجة  ،یعانون من فقدان سمعي تام او شبھ تام في كلتا االذنین 

  4الصوت بصورة افضل و في تصغیر حجم الجھاز 

    

                                                             
(1)- Cathine Hoge et autre , « Complétance cognitive,Linguistique et sociales de 
l’enfant sourd », édition montage, 2006, p247. 
(2)-Dictionnaire d’orthphonie, 2004,p33.  
(3)-Deriaz M, « Implant cochéaire », Publication du Centre Remonde, Paris, 2001,p33. 
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 :مكونات جھاز زرع القوقعي  -1

  :نظام زرع القوقعي مكون من جزاین 

    و اسالك  )Microphone(متحرك و خارجي یتكون من مكروفون  :الجزء االول -1- 2

)Fils (  و علبة)Boitier (  تؤمن معالجة اشارة الھوائي)Antenne (.  

 ) invisible(داخلي و ثانت یضعھ الجراح و ھو جزء ال یرى  :الجزء الثاني  -2- 2

یوضع في العضم الصدغي  ) Le recepteur interne(یحمل مستقبل داخلي 

)L’oslemporal ( و حامل االلكترودات ملفوف في القوقع  

 . الیة عمل جھاز زرع القوقعي -3

 .فھو یتموقع خلف االذن  ،یلتقط االصوات  : المیكروفون -1- 3

قابلة یقوم بترمیز   ) Microprocesseur (و التي تسمح بالمعالج الصوتي  : العلبة-2- 3

و اذا تحمل  ) Impulsion élèctrique (و تحویل االصوات الى ذبذبات كھربائیة 

و  ،التي تمد الطاقة للجھاز و حجم العلبة كحجم شریط  ،بطاریات قابة العادة التشحین 

 .ھذا الجھاز یحمل على عدة طرق تبعا للعمر او الذوق الشخصي

و یمكن ان تكون باطوال مختلفة  ،ت قبل و بعد تحویلھا تقوم بنقل االصوا : االسالك-3- 3

 .و این یرید وضع ھذا المعالج ،و ذلك حسب بنیة الشخص 

یمثل الحلقة في شكلھ و یحمل مغناطیس في قسمھ المركزي یسمح  : الھوائي -4- 3

الھوائي الخارجي  ،الشعر عن طریق موجات صوتیة  ،العظم  ،باالرسال عبر الجلد 

  1مثبت على الجمجمة 

   

                                                             
(1)- Nestlé annales, « Surdite de l’enfant », Neslé nurition, services, volume 52, 
Numero2, 1994, pp83-84-85. 
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تقع في القوقعة ثم الرسالة تحول الى االلیاف العصبیة السمعیة في  : االلكترودات -5- 3

 1االذن الداخلیة و في االخیر نتجھ الى المركز الشفوي عبر العصب السمعي 

 :انواع الزرع القوقعي  -4

عدد كبیر من اجھزة الزرع القوقعي الواحدة تلوى االخرى حیث نجدھا تختلف ظھر 

  :عن بعضھا البعض في عدد االلكترودات و من اكثر ھذه االجھزة استعماال 

حسب االسم  ) Nuglus(یسموه غالبا  : Spectra coc االسترالي الزرع جھاز -1- 4

و الذي عرف مبیعات كبیرة في العالم و  1986و ھو االول استعماال منذ سنة  ،القدیم 

 یحتوي ھذا الجھاز على اثني عشر الكترود مع حزمة اھتزازیة 

 ،ھو جھاز رقمي و اكثر حداثة  : Digisonic de M˟M الفرنسي الزرع جھاز -2- 4

و ھو جھاز ذات الكترود یسمح  ،عرض في فرنسا و في العدید من البلدان االروبیة 

 .باعطاء مجموعة كبیرة من المعلومات و ھو جھاز المستعمل حالیا في الجزائر

   :مخترعوا ھذا الجھاز ھم  : Clarion de menimed االمریكي الزرع جھاز -3- 4

Sylion،  Clarion de menimed  و ھو جھاز جدا قریبا من الجھاز الفرنسي من

ایضا رقمي لكنھ معروض بنسبة قلیلة في فرنسا و یحتوي على  حیث المكونات و ھو

 .خمسة عشر الكترود و یعطینا معلومات كاملة 

 ،ھو اول زرع قوقعي متعدد االلكترودات  : Med-el الھولندي الزرع جھاز -3- 4

 2ولد سرعة تفوق الف و خمسمائة نبضة في الثانیة لكل قناة  1994استعمل سنة 

 

 

 
                                                             
(1)- Nestlé Annales, loc, cit, p 85. 
(2)- Annie Dumont, « L’implant Cochléaire,surdite et langage », édition masson, 1995, 
p15-16. 
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  :شروط الزرع القوقعي  - 5

كد من سالمتھ بواسة أو ذلك بعد الت ،و لالذن االخلیة  ،سالمة القوقعة من ناحیة الشكل  -

  .سالمة العصب السمعي و سالمة االلیاف العصبیة 

و یكون الصمم مصحوب بعجز  ،وجود صمم حاد او عمیق من الدرجة االولى و الثانیة  -

  .ذوجانبین

  .عصبي مزدوج و لیس ھناك اي ادراك سمعي -يجود نقص سمعي حسو -

فشل حدوث اي تطور على مستوى النطق بعد تجربة المعینات السمعیة و مع الخضوع  -

  .للتاھیل و ذلك لمدة ستة اشھر على االقل 

  .عدم وجود اضطرابات مصاحبة للطفل مثل االعاقة الذھنیة  -

اما السن المطلوب حالیا فھو ما بین اثنان الى اربعة سنوات الن الزرع قبل سنتین غیر  -

  1ذلك بسبب النمو المتواصل و تطور حجم الدماغ و القوقعة  ،ممكن 

   

                                                             
(1)- Hopital St-Antoine, « Réhabilitation des surdites profondes et sévéres par 
l’implant cochléaire », 1995, pp8-11. 
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  : القوقعي الزرع من الھدف -6

ان الھدف االساسي من الزرع القوقعي ھو تعویض عضو كورتي المخرب الذي   

سمعیة و ذلك بتنبیھ مباشر لاللیاف العصبیة السمعیة بواسطة یسمح بخلق اشارات 

العصبیة دور ھذه االلكترودات ھو تنشیط االلیاف  ،االلكترودات المزروعة في القوقعة 

كما یقوم بتحویل رموز العالم  ،السمعیة التي تسمح بنقل االشارات السمعیة الى المخ 

و  ،الصوتي او الخارجي للعصب السمعي ثم النواة القوقعیة و اخیرا الى المناطق اللحائیة 

و لكنھ یحسن بشكل ھائل القدرة على  ،رغم ان الزرع القوقعي ال یعید السمع الى طبیعتھ 

حیث یشعر الحامل  ،سماع و فھم الكالم و یساعد ایضا على القیام باعمال كانت مستحیلة 

و یساعد على  ،للزرع القوقعي ان االصوات بدات تقترب رویدا من االصوات الطبیعیة 

و یسمح باكتساب فوائد اجتماعیة عاطفیة و یحسن نوعیة  ،التخفیف من الشعور بالعزلة 

  1 اذ یصبح بامكانھم االستماع الى االصوات الجمیلة كالمناغاة و ایقاع االلحان ،حیاتھم 

   

                                                             
(1)- Hopital St- Antoine, loc, cit,  p 8-11. 
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  :التقییم قبل الزرع القوقعي  -7

و نقوم باختبار  ،بعد تشخیص االعاقة السمعیة نبحث عن اسبابھا  : الطبي الفحص -1- 7

  .الوراثة لتحدید العوامل المسببة و العیوب التكوینیة و االعاقات االخرى المصاحبة

تبحث عن العوامل المسببة لالعاقة السمعیة عند اجراء  : المسببة العوامل -2- 7

في نسال عن السوابق المرضیة للعائلة اذا كان ھناك من یعاني من اعاقة سمعیة  ،المیزانیة

ضعف وزن الجنین اثناء  ،التشوھات الخلقیة الجمجمیة و الوجھیة  ،االلتھابات  ،العائلة 

  .ھل اصیب بااللتھاب البكتیري  ،تناول االدویة  )كلغ 1.5اقل من  (الوالدة 

تعتبر الوراثة سببا رئیسیا في حدوث االعاقة السمعیة و ذلك عن  : الوراثة اختبار -3- 7

  .طریق انتقال الجینات 

و  x( Scanner(نقوم باجراء اختبار االشعة الذي یضم اشعة  : تكویني اختبار -4- 7

IRM  و ذلك لمعرفة اذا كان ھناك تشوھات خلقیة.  

7 -5- Le scanner des rochers :  و  ،یسمح بدراسة تشریحیة للعظم الصدغي

یعطي لنا معلومات مھمة قبل العملیة الجراحیة عن الضغط الھوائي الذي یتعرض لھ 

كما یسمح لنا بتعیین  ،و سمكھ این سیوضع المغناطیس الجاذب  ،العظم الصدغي 

و التشویھات الخلقیة للقناة  ،من حاالت الصمم  ٪20التشویھات الخلقیة لالذن الداخلیة 

  .و یسمح ایضا بمعرفة اذا كان ھناك التھابات  ،السمعیة الداخلیة 

7 -6- L’imagerie par résonance magmetique :  یسمح بتحلیل السائل

یسي الختبار ھو معرفة اذا ما و رؤیة العصب القوقعي الدھلیزي و الھدف الرئ ،اللمفاوي

  1.و ھذا ما یعیق عملیة الزرع القوقعي ،كان العصب القوقعي مصاب 

  

  

                                                             
(1)- Annie Dumont, loc, cit, p98. 



الزرع القوقعي                                     الفصل الثاني                                      	
 

 52 

7 -7- Les angles pcento cerebreux et cerebrale :  یسمح برؤیة حالة

یھات خلقیة في القوقعة و و معرفة اذا كان ھناك اصابات و تشو ،المخیخ و الدماغ 

  .الدھلیز

   :الكشف عن االعاقة المصاحبة  -8- 7

  .فحص للعینین لمعرفة اذا اعاقة بصریة  -

اضطرابات النمو النفسي و  ،الحركي  ،اذا كان ھناك اضطرابات في النمو الحسي  -

  .اللساني بمعنى نبحث عن كل االضطرابات المصاحبة 

 ،نقوم باجراء اختبارات السمع لقیاس درجة العجز السمعي  : السمعي الفحص -9- 7

في ھذه الحالة التجھیز  ،یوجھ للمصابین بعجز سمعي من حاد الى عمیق فالزرع القوقعي 

تحدد نسبة  ) DIAP(و حسب تصنیف المكتب العالمي لقیاس السمع  ،لیس لھ فائدة 

  .و اكثر  90DBمیق و الصمم الع ) DB 90الى  70 (الفقدان السمعي الحاد ب 

   :تقام عدة اختبارات الكتشاف الصمم مثل 

PEA: Potentiels Evoques Auditifs                                                       

OEAP: Oto emission acoustiques provoquées                                   

SSEP: Steady state evoked potentials .1                                              

 

 

   

 

 
                                                             
(1)- Cathrine Hoge et autre, loc, cit, p.25. 
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  :الفحص الرطوفوني -7-10

ففي حاالت صغر السن تعتمد  ،التقییم االرطوفوني یختلف و ذلك حسب سن الحالة   

 )سنوات  4اى 3 (و درجة انتباھھ لالصوات في سن  ،على المالحظة الدقیقة المفحوص 

 ،تقییم انتاجھ للكالم  ،قدراتھ االتصالیة  ،تستطیع االعتماد على ادراكھ السمعي للكالم 

  .التعیین  ،الوصف  ،التسمیة  ،الفھم 

   :الفحص النفسي -11- 7

نوع التفاعل مع المحیط و العائلة و  ،تقییم المستوى االجتماعي الثقافي للحالة   

و مدى تقبلھ و تقبل اعاقتھ من  ،و مدى اندماجھ داخل المجتمع و االسرة  ،تواصلھ معھم 

  .طرف العائلة

و كیفیة مساعدتھم للطفل  ،توعیة العائلة و اعالمھا بمدى فعالیة الزرع القوقعي و نجاحھ 

  1الن دور العائلة اساسي و مھم في الكفالة االرطفونیة و اعادة تاھیل اللغة  ،

   

                                                             
(1)- Annie Dumont, loc, cit, p.49. 
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  :خاتمة الفصل 

ن الزرع القوقعي یساعد االطفال ذوي الصمم على تحسین قدراتھم السمعیة و ا  

فزراعة القوقعة  ، ویحقق التفاعل مع بیئتھ المحیطة بھ ،الدخول الى العالم الصوتي 

  .تتطلب عملیة التاھیل من اجل تحقیق نتائج فعالة 

یمكن ان تكون فترة التاھیل مطولة او قصیرة و ھذا حسب سن المفحوص متى اصیب 

ففترة التاھیل یمكن ان تستمر لعدة سنوات و ال تنتظر  ،بالصمم و درجة تطور النطق 

  .فزراعة القوقعة تعوض جزئیا عن السمع المفقود  ،نتائج باھرة 
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  الكفالة االرطفونیة :الفصل الثالث                                   

  تمھید

  تعریف الكفالة االرطفونیة -1

  ادوات الكفالة االرطفونیة -2

  مبادىء الكفالة االرطفونیة -3

  اسس الكفالة االرطفونیة -4

  مراحل الكفالة االرطفونیة -5

  اھداف الكفالة االرطفونیة -6

  دور االولیاء في الكفالة االرطفونیة -7

  خالصة
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  : تمھید

الكفالة ھي مفھوم عام یضم عدة تخصصات و تندرج في اطارھا الكفالة   

التي تھدف الى خدمة االفراد غیر العادیین الذین انحرفوا انحرافا ملحوظا االرطفونیة 

نموھم العقلي و الحسي و االنفعالي و اللغوي و عن المتوسط العام الفراد العادیین في 

 .حیث انھ یستحیل عزل الكفالة االرطفونیة عن الكفالة الكلیة ، الحركي
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  : تعریف الكفالة االرطفونیة -1

  .ضمنھ ایاه ، انفق علیھ و قام بامرهاي ، تكفیال، كفل:الكفالة : لغة

التقنیات التي تسطر للمصاب منذ اكتشاف ھي تلك التخطیطات و : ااصطالح

اذا تبدا ھذه الكفالة مباشرة بعد القیام بفحص كامل للطفل و تشخیصھ ، اضطرابھ

فھو ، یشمل ھذا التدخل جمیع الجوانب اللغویة و غیر اللغویة في ان واحد، لالضطراب

رة بفضل و انما یساھم بطریقة غیر مباش، ال یتكفل مباشرة بتسھیل الصعوبات اللغویة

حیث یرتكز برنامج التدخل على ، اكتساب الطفل في استغالل المؤشرات اللغویة

و ھكذا یكون العالج مكیفا مع ، مجموع البناءات الحیویة التي تطور الطفل و محیطھ

  .نوع االضطراب 

و لھذا الغرض یجب توفیر المصاب وسط خاص مھیئا یحتوي على فرق متعددة 

مربیین و اطباء مع ادماج االولیاء حتى ، عیادیین، فونیینالتخصصات متكونة من ارط

ذات ھدف تربوي تكون االعمال و االنشطة متكاملة و مترابطة فیما بینھا و التي تكون 

و ھكذا التكفل باالضطراب یكون من مختلف الجوانب حیث یتدخل ، نفسي و معرفي

  1و یتم ذلك عبر حصص عدیدة ، كل مختص حسب اختصاصھ

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 A.P.E.A.D «ولیاء االطفال المصابین باالفازیا و الدیسفازیا أالبرنامج العالجي المسطر من طرف جمعیة  - )1(
  .17ص ،1997 ،ببلجیكا ،»



	الكفالة االرطفونیة 	الفصل الثالث                                       
 

 58 

  : االرطفونیة الكفالة ادوات -2

لكن تقدم بطریقة غیر ، و ھي عبارة عن اداة تقدم في اعادة التربیة: المالحظة -1- 2

و المالحظات التي ، مباشرة لمراقبة الصعوبات التي یعاني منھا الطفل في التفكیر

  1یقدمھا االولیاء عن اطفالھم و كذالك المحیط 

وھي مجموعة من االسئلة تقدم للطفل لمعرفة و :  السلوك و باللغة خاصة اسئلة -2- 2

 29على و تحتوي االسئلة الخاصة باللغة و السلوك ، تقییم قدراتھ في التعلم و كفاءتھ

، التعبیر، الفھم، الكالم، الصوت: انواع من الدراسات و ھي  10اسئلة عالئقیة و 

السلوك الجماعي و ، الحركةالسلوك بقیام ، السلوك اثناء اللعب، الذاكرة، الحركة

  .السلوك العام 

ھو اختبار لمعرفة و فھم القواعد االساسیة : الشفویة اللغة مالحظة اختبار -3- 2

، التطور االجتماعي االیجابي، السلوك داخل القسم، للمكتسبات االولیة و نجد الحركة

  .ق النط، و التطور اللغوي نجد التعیین االوامر البسیطة، الوسط العائلي

في ھذه المرحلة المختص االرطفوني یقوم بتحدید اھم : المبكر فاالكتشا -4- 2

  2و ذلك بعد تحدید درجة صمم المفحوص ، االدوات التي یقدمھا في المیدان

   

                                                             
(1)- Dominique.AR, « Repere et accompagner les troubles du langage », 2éme 
Edition, Lyon, 2008, p63-64. 
(2)- C.Chevrie M, « Le retard d’acquisition du langage dépistage précose au 
diagnostique », Edition Rennes, Mars, 2002, p17. 
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  :  االرطفونیة الكفالة مبادىء -3

و اخذ النمو العادي ، كون البرنامج المبني للطفل مركز حول تطور الطفل العادي -

  .كمرجع 

قبل بناء برنامج للكفالة یجب ان نقوم بعملیة تقییم لمعارف الطفل اي یجب اوال  -

و التقییم یسمح لنا بوضع برنامج كامل و ، و ما لم یكتسبھ، معرفة ما اكتسبھ الطفل

  .تطور الطفل في كل المیادین السلوكیة جدول یشمل 

لوسط االجتماعي و على البرنامج المبني للطفل المصاب ان یكون متاقلم مع ا -

  .دي للطفل االقتصا

  :  االرطفونیة الكفالة اسس -4

غالبا ما یشكل انجاب طفل مصاب صدمة نفسیة للعائلة خاصة االم فقبل   

الشروع في الكفالة االرطفونیة للطفل علینا اوال ان نتكفل نفسیا بالعائلة للرفع من 

اولیاءه خاصة االم بحكم انھا اقرب من معنویاتھا و احیاء الحس العاطفي بین الطفل و 

  .فال یمكن للكفالة ان تتقدم اذا كان الطفل مرفوضا من طرف العائلة ، الطفل

اذا یعتبر االعالم و االرشاد الوالدي ذو اھمیة بالغة في سیر الكفالة االرطفونیة على 

و ذلك  ،كما یجب ان یكون ھذا االعالم و االرشاد بطریقة تدریجیة، احسن وجھ ممكن

 و محاولة اقناعھم بان الوسیلة، بجلب انتباه االولیاء نحو نمو الطفل النفس الحركي

الوحیدة لمساعدة الطفل ھي الكفالة و التركیز على انھا یجب ان تكون مبكرة اي منذ 

  . 1اذا امكن ذلك  )الوالدة  (التشخیص 

  

  

                                                             
 ،المنظمة العربیة لتربیة و الثقافة و العلوم ،» العربیة البالد في المعاقین تربیة حول دراسة « ،محمد رجعي -)1(

  .98ص ،بدون طبعة ،1982 ،تونس
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  : مراحل الكفالة االرطوفونیة  -5

مھما كان نوع االضطراب ، تعتمد الكفالة االرطفونیة على مراحل اساسیة 

  : التكفل بھ و ھي تحتوي على 

  .المیزانیة الخاصة بتاریخ الحالة  -

  .التشخیص الفارقي  -

  .عملیة االختبارات االرطفونیة  -

  .اعادة التربیة االرطفونیة  -

  .التبلیغ  -

ھي اول لقاء یجمع المفحوص بالمختص :  ةالحال بتاریخ الخاصة المیزانیة -1- 5

و ذلك یكون عن طریق رسالة مبعوثة مع المفحوص من طرف احدھم ، وفونيالرط

  اخ .....مختص ، طبیب اطفال، طبیب عام: مثل 

و تعتبر مدة زمنیة محددة یقدم فیھا المختص جمیع المالحظات و التطورات التي 

  .االستبیان الخاص بتاریخ الحالة  یستنتجھا من حالة المفحوص قبل الشروع في

و على الفاحص ان یضمن ان المفحوص لدیھ االمكانیات الحترام المواعید فیصبح 

  .بذالك غیر مجد في وضع مخطط اعادة التربیة بالنسبة للحالة التي تنتقل من مكان بعید

مكن و ھذا من اجل عدم نسیان اي عنصر ی، میزانیة تاریخ الحالة تتكون باتباع مخطط

  1اي صغیر یمكن ان یساعد المختص في جمع ، ان یكون مھما في توجیھ التشخیص

  

  

                                                             
1- C.Della condionde, « éléver un enfant handicapé », edition1988, paris,p 14. 
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الد و ھذا ما یتطلب متابعة تسلسل ما وقع قبل و بعد می، مجموعة من المعلومات المھمة

  .)1(الطفل 

و المقابلة االكلینكیة االولى تتطلب حضور ام او اب المفحوص او كالھما فھذا مھم جدا 

  : و تتضمن المیزانیة مایلي 

في ھذه الخطوة یعتمد الفاحص بطرح اسئلة متعددة على االم و علیھا :  التقییم -

  : االجابة و المتعلقة ب 

  السوابق المرضیة  -

  الزواج بین االقارب  -

  مرض وراثي في العائلةھل یوجد  -

  ما ھي فصیلة الدم -

  ما ھو عدد مرات الحمل و تسلسلھا -

  مھنة اولیاء الطفل  -

  المستوى االجتماعي  -

  المستوى الدراسي -

  :  بالطفل الخاصة المعلومات -

  ھل ھو طفل مرغوب فیھ  -

  1ھل ھناك متابعة من طرف طبیب خاص بالنساء  -

  

  
                                                             
1- C.Della condionde, loc , cit, p14 
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  : المعلومات الخاصة بالوالدة   -

  ھل ھي عادیة ام قیصریة : سیر الوالدة  -

  الصرخة االولى  -

  المرتبة بین االخوة  -

  ھل الجنس مرعوب فیھ  -

  ھل ولد بمرض  -

  الرضاعة ھل كانت طبیعیة ام بالحلیب الصناعي  -

  ھل بقي الطفل مع االم ام شخص اخر  -

  : النفسي الحركيالمعلومات الخاصة بالنمو  -

  الضحكة االولى  -

  سن الجلوس  -

  سن الوقوف  -

  الخطوة االولى  -

  امراض حركیة  -

  : النمو اللغوي  -

  1لغة المحیط  -

  

  

                                                             
1- C.Della cordionde, loc, cit, p15 
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  سوابق مرضیة  -

  ھل ھناك صمم مشترك  -

  رد فعل المحیط االسري من االضطراب  -

  ھل ھو الوحید المصاب بھذا االضطراب  -

صدمة ، والدة اخ صغیر، الى ظھور االضطراب ھل ھناك حدث خاص ادى -

  .انفعال االولیاء، عاطفیة

  ھل ھو متمدرس -

  : التشخیص الفارقي -2- 5

  الحنجرة ، االنف، اختبار االذن -

  االختبار البیولوجي  -

  القیاس السمعي  -

  الفحص الحنجري  -

باالضافة الى اختبارات اخرى تساعد المختص االرطفوني في وضع تشخیص دقیق و 

  كامل لالضطراب المتكفل بھ 

في ھذه المرحلة المختص االرطوفوني یقوم بتسطیر :  التربیة اعادة مرحلة -3- 5

او برنامج خاص لكل حاة حسب كل اضطراب بمعنى یقوم بتسطیر خطة العالج 

  1البروتوكول العالجي 

 

  

                                                             
1- C.Della cordionde, loc, cit, p15 
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  : اھداف الكفالة االرطفونیة -6

او ، لكل تربیة اھداف خاصة سواء كانت تربیة للعادیین او تربیة الموھوبین  

و الكفالة بدورھا تھدف لمجموعة من الغایات یمكن حصرھا ، حتى تربیة المعاق سمعبا

  : و تحدیدھا فیما یلي 

  تعلیم و تحسین مقدرة الشخص على سماع االصوات المحیطة بھ  -

  تحسین مھارات القراءة على الشفاه  -

  تحسین قدرة الشخص على التحكم بصوتھ -

  تحسین بعض المھارات اللغویة االجتماعیة -

  تطویر مھارات االتصال التخاطبي عنده و المھارات االجتماعیة  -

  مساعدتھم على استغالل وقتھم الى اقصى حد ممكن  -

دة و ان یصبحوا اعضاء نافیعین في مساعدتھم على االحساس بالقیمة و الفائ -

  .1المجتمع

  : دور االولیاء في الكفالة االرطفونیة -7

و اھمیتھما ، یحتل الوالدین الصدارة في حیاة الطفل فھما منبع الحب و الرحمة  

في حیاتھ تظھر خاصة في السنة االولى من حیاتھ و بالتالي یاخذان مكانة مھمة في 

معظم االحیان نجد االولیاء القادمین الى الفحص و في ، مجال اعادة التاھیل

  2و عدم االھتمام ، االرطوفوني یتمون بسلوك الرفض المتمثل في عدم تقبل االعاقة

   

                                                             
 ،الطبعة الثانیة ،عمان ،ناشرون و موزعون ،» عادیین لغیر االطفال سیكولوجیة « ،فاروق الروسان - )1(

  28ص ،2010
2- Zellal Nacira, «édition de cas», op.cit, Alger, p254. 
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بلیاقة على جمیع العالقات التي بالطفل المضطرب فعلى االخصائي ھنا ان یقضي 

االرطفوني ان یكون و لھذا الغرض البد على المختص ، اقامھا االولیاء بشكل خاطىء

على اتصال دائم باالولیاء القناعھم بمدى اھمیة دورھم في الكفالة و خاصة االم 

و تطبیق بعض النصائح التي من شانھا ، لمساعدة الطفل على اداء بعض التمارین

و ادماج ھذا االخیر في وسطھ العائلي و ، تحسین الظروف العالئقیة مع الطفل

  االجتماعي 

االخصائي االرطفوني في تحقیق العالقة العالجیة مع الطفل المصاب دور  -8

  : و االولیاء

من ، ان دو المختص في بدایة االمر یتمثل في تحلیل الحالة ثم وضع تشخیص  

دون ان تنسى الجانب السیكولوجي الذي یجب ، خاللھ یتم باقامة برنامج مسطر للكفالة

اطار العالقة بین الطفل و المختص  و ھذا یدخل تحت، ان یؤخذ بعین االعتبار

  1االرطفوني و المتمثلة في العالجیة 

   

                                                             
1- Zellal Nacira, « édition de cas», op.cit, Alger, p254. 
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  : خالصة الفصل

و ھذا نظرا للدور الذي تلعبھ ، تبقى الكفالة االرطوفونیة امرا ضروریا البد منھ  

و العمل یكون مشترك بین االرطوفوني و ، لدى االطفال الحاملین للزرع القوقعي

  .على سیر الكفالة بشكل جیداالولیاء و ذلك ما یساعد 
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  :تمھید 
فكل اطفال  ،اللغة ظاھرة انسانیة اجتماعیة یمارسھا االنسان في الظروف الطبیعیة   

العالم منذ میالدھم یستطیعون تعلم الرموز الصوتیة عن طریق محاكاة ما تلقاه اذانھم من 

و في غضون سنوات قلیلة یستطیع امتالك ثروة لفظیة الباس بھا و استخدام  ،اصوات 

  .تراكیب لغویة صحیحة
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  :تعریف اللغة  -1

او بین افراد فئة ھي التي تعرف بانھا نظام من الرموز متفق علیھ في ثقافة معینة   

بالضبط و التنظیم طبقا لقواعده محددة و قد تكون اللغة و یتم ھذا النظام  ،او جنس  ،معینة 

و للغة اھمیة  ،كلمات او رموز او اشارات او حركات او تعابیر انفعالیة او اصوات 

  :ووظائف كثیرة و من اھمھا 

  اداة اتصال بین االفراد  -

  اداة للتعبیر عن المشاعر و االفكار و االنفعاالت  -

  .1رف اكتساب المعلومات و المعا -

  :تعریف لغة االم  -2

یقصد بلغة االم اول لغة تلقاھا الطفل في بیئتھ و یستخدمھا لتحقیق االتصال بینھ و بین   

سبة الى المصدر االول الذي یتلقى و قد اصطلح على تسمیتھا بلغة االم ن ،المحیطین بھ 

و ادراكا للعالقة الخاصة و الوثیقة التي تربط الولید االنساني بامھ كاول  ،الطفل فیھ اللغة 

  .2كائن یتصل بھ 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ، 2007الطبعة العربیة  ،دار البارودي العلمیة للنشر و التوزیع ،» السمعیة االعاقة « ،عصام حمدى الصفدى.د -)1(

  . 150ص ،االردن - عمان
الطبعة االولى  ،دار المسیرة للنشر و التوزیع ،» االطفال عند اللغویة المفاھیم « ،حامد عبد السالم زھران و اخرون  -)2(

  .31ص ،االردن  –عمان  ، 2009الطبعة الثانیة  ، 2007
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  :مراحل تعلم اللغة  -3

و ھي عبارة عن اصوات انعكاسیة یصدرھا  :اسابیع  6الى  4المرحلة االولى من  -1- 3

الطفل كرد فعل لمثیرات معینة كالھواء في الصرخة االولى او مثیرات متحركة امام عینھ و 

ھذه االصوات في ھذه المرحلة تسمى اصوات عشوائیة غیر مفھومة و یكون البكاء احدى 

فال فیما بینھم في ھذه و یختلف االط ،وسائل االتصال مع االم للتعبیر عن الجوع و االلم 

  .المرحلة 

و اسبوعا  20و ھي مكملة للمرحلة االولى و التي قد تستمر الى  :المرحلة الثانیة  -2- 3

  .تتمیز باالبتسامات و الضحك 

اشھر و تسمى بمرحلة المناغاة و تظھر فیھا  6و التي تمتد الى  :المرحلة الثالثة  -3- 3

و تعتبر ھذه االصوات للتسلیة  ،اخ ....ماماما  ،بابابا  :االصوات البلعومیة و االانفیة مثل 

غ غ غ او المناغاة و ھي التي تدل  :و قد تظھر ایضا اصوات مثل  ،بالنسبة للطفل و المتعة 

  .على عدم تحكم بجھاز النطق عند تكرارھا و ال تزال عدد المفردات منخفضة جدا 

مقدرة الطفل على التحكم بجھاز النطق تصبح  :اشھر  10الى  4المرحلة الرابعة من  -4- 3

اكبر و تصبح المقاطع الصوتیة اكثر و تھدف الى جلب االنتباه و تظھر الفروق الفردیة بین 

االطفال العادیین و الغیر العادیین خاصة المعاقین سمعیا و یجب تعزیز الطفل في ھذه 

  .المرحلة و تصبح عدد الكلمات كلمة او اثنین 

یصبح التحكم بشكل اكبر و محاولة تقلید  :اشھر  13الى  10امسة من المرحلة الخ -5- 3

كلمات ال  6عدد المفردات قد تصل الى  ،االخرین في الكالم و بدایة اختفاء مرحلة المناغاة 

  .1تتعدى كل كلمة ثالثة حروف 
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تظھر كلمات اكثر وضوحا و ینفذ بعض  : شھر 18 الى 13 من السادسة المرحلة -6- 3

كلمة و واجب االھل تعزیز الطفل  60االوامر و یستجیب السمھ و قد تصل عدد الكلمات الى 

  .و اللفظ الصحیح امامھ 

استخدام الجمل البسیطة المكونة من كلمتین  : شھر 24 الى 18 من السابعة المرحلة -7- 3

اخ و تنفیذ االوامر و استخدام .....كلب  ،قط  :ل و معرفة اسماء بعض االشیاء مث ،او اكثر 

  .كلمة  400و قد تصل المفردات لدیھ الى  ،بعض الحروف الجر 

تطور الكالم بشكل واضح و قریب من  : شھر 36 الى 24 من الثامنة المرحلة -8- 3

الراشدین و استخدام حروف الجر و التعریف و استخدام االسئلة و قد تصل المفردات الى 

  .كلمة مع مراعاة الفروق الفردیة  950

استخدام واضح للصوت و اللغة و االسئلة و  : شھر 48 الى 36 من التاسعة المرحلة -9- 3

  .كلمة  600ة و قد تصل عدد المفردات الى الضمائر و المناسبات االجتماعی

استخدام الكالم بشكل صحیح و قواعد اللغة و  : فوق فما 48 من العاشرة المرحلة -10- 3

  .كلمة  2500التعلیل و المناقشة و حروف الجر و النفي و قد تصل المفردات الى اكثر من 

  1:یلي  و یمكن تلخیص مراحل تطور اللغة خالل الخمس سنوات االولى كما

  اللغة تطور مراحل  السنوات   

  كلمة واحدة  السنة االولى 

  جملة مكونة من كلمتین   السنة الثانیة 

  تكوین جمل من كلمتین او اكثر  السنة الثالثة 

  تبادل الحدیث مع االخرین   السنة الرابعة 

  سنوات 5الى  3جملة كاملة من   السنة الخامسة 
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  :العوامل المؤثرة في النمو اللغوي  -4

  :العوامل الداخلیة  -1- 4

یربط النمو اللغوي و النمو العقلي ارتباطا وثیقا  : المعرفیة الوظائف و العقلي النمو - 1-1- 4

زادا معرفیا یعود الن اكتساب اللغة یغذي الذھن و الفكر باالدراك التي تشكل  ،فیما بینھما 

الیھ في تواصلھ الیومي مع المحیط و یساعده في البحث و االكتشاف و ممارسة الخبرات 

  .و تلك االدراكات تزود على حسن استخدامھا  ،الحسیة و الحركیة 

ھذه العملیات العقلیة تمكن الطفل من مالمسة العبقریة و البتكار لكن ھذه العملیة تتطلب نموا 

  .سلیما من المعوقات حسیا و عضلیا 

   :العوامل الفیزیولوجیة  -2- 4

تعتبر الكلمة ھي الوحدة اللغویة االساسیة التي تشارك  : الدماغ وظیفة صحة - 2-1- 4

و یحتاج فھم و تكوین  ،تقل افكار و مشاعره  ،مشاركة فعالة في تكوین معارف االنسان 

حیث ان الدماغ   ،الكلمة الى وظیفة دماغیة سلیمة من حیث النشاط العضلي و القدرة الذھنیة 

  .ھو موضع ادراك و فھم و تداخل عملیات الكالم

فكلما كان الطفل سلیما من  ،ان الحالة الصحیة للطفل تؤثر في نموه  : العامة الصحة - 2-2- 4

فقد وجد ان اي تاخر في النمو  ،انت قدرتھ على اكتساب اللغة اكبر الناحیة الجسمیة كلما ك

ینتج عنھ قلة اللعب بالصوات في  ،الحركي في مرحلة الطفولة المبكرة بسبب مرض 

باالضافة الى سالمة اعصابھ و اعضائھ السمعیة تمكنھ من فھم  ،المرحلة الخاصة بھ 

و حتما ان  ،ات بصورة واقعیة و مناسبة الكلمات و امتالك القدرة على احداث اصوات و كلم

  .1سمع یؤثر على النمو اللغوي للطفلاي عجز في اجھزة الكالم و ال
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تؤكد اغلبیة الدراسات التي اجریت في ھذا المجال ان النمو اللغوي عند  : الجنس - 2-3- 4

فقد لوحظ ان  ،خاصة في السنوات االولى من العمر  ،بنات اسرع مما ھو علیھ عند البنین ال

كما  ،و ان لدیھم القدرة على تنویع االصوات اثناء المناغاة  ،البنات یبدان المناغاة قبل البنین 

لكن ھذا الفرق سرعان ما یقل و  ،قد اشارت الدراسات الى تفوق البنات في الطاللة اللغویة 

  .شھر 72یختفي عند سن 

   :العوامل الخارجیة  -3- 4

بما ان الثقافة تشكل جزءا و بحرا من المعلومات التي تقني الذھن و  : الوالدین ثقافة - 3-1- 4

ھل المثقفین ینتقلون الى الطفل بطریقة مباشرة ما مھم مزودون بھ من فان اال ،الذاكرة 

تم ان تخلي االھل عن  ،الخیرات المعرفیة التي تساعده على اغناء محصول الطفل اللغوي 

  .اللغوي یؤدي الى اضطراب في اللغة  دورھما في تقویم و اصالح الخطا

تبین ان االھل الكثیري الكالم مع الطفل یساعدونھ على  : الطفل اجتماعیة تطور - 3-2- 4

  .ملكتھ اللغویة اكثر من الطفل المعزول او المھمل  غناءاامتالك الكالم و 

تؤثر اللغات التي یتعلمھا الطفل و خاصة في مرحلة الطفولة  : اللغات تعدد تطور - 3-3- 4

فعندھا یتكلم الطفل لغتیین الختالف لغة البیت و االصدقاء و  ،المبكرة على نمو لغتھ 

  .المدرسة فان ذلك یؤثر سلبا على لغتھ و رصیده اللغوي الن ذلك قد یریك الطفل 

بوجود المشرفات  ،رضات المعرفیة تشكل الحضانة بنیة غنیة بالمح : الحضانة - 3-4- 4

خاصة سنیما التثقیفیة  ،التربویة و بالعدد الوافر من االصدقاء من مختلف االعمار و االلعاب 
1.  
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  :تاثیر السمع على النمو اللغوي  -5

یتعرض الطفل المصاب باالعاقة السمعیة لصعوبات كثیرة نتیجة ھذه االعاقة منھا   

ضعف القدرة على التعبیر و التي تنتج عنھا مشكالت في تكییفھ و تفاعلھ مع االخرین و تؤثر 

یعتبر عند االطفال المعاقین سمعیا و ھذا یؤثر و االتصال النطقي سلبا على جوانب شخصیتھ 

فاالطفال الذین یعانون من اعاقة  ،لحیاة الیومیة خاصة في النواحي التربویة على االبعاد في ا

لذالك یحاول االطفال  ،سمعیة الیمكنھم اكتساب مھارة اللغة بالتقلید بسبب وجود ھذه االعاقة 

فاللغة ھي وسیلة  ،اكتساب اللغة المكتوبة النھا الوسیلة التي یتفاعلون من خاللھا مع البیئة 

نسان مع بیئتھ و بواسطتھا یعبر عن افكاره و رغباتھ و میولھ و عند مقارنة نمو تفاعل اال

الطفل العادي و نمو الطفل المعاق سمعیا یالحظ ان ھذا االخیر ینفصل انفصاال كلیا عن 

  .العالم الخارجي

في بدایة الشھر السابع من عمره ال یستجیب لالصوات و في عالم االصوات یمكن مالحظة 

زال و علماء اخرون ان الطفل في نھلیة السنة االولى ینطق بعدد من الكلمات ال و یرى جی

و عندما یصل الى سن  ،و یستجیب للتعلیمات البسیطة ثم یتطور نموه  ،كلمات  6یتعدى 

قد تطورت لدیھ فھو یبدا باكتساب التوافق مع بیئھ و یتعلم  ،السادسة تكون اساسیات اللغة 

و كلما كانت المثیرات البیئیة  ،العدید من انماط السلوك من خالل النمذجة و التقلید 

اما في حالة وجود عائق جسدي كما ھو  ،متنوعةكان اكتساب المفاھیم عند الطفل افضل 

الشھر السابع ان ھذا الطفل الیستجیب بدایة الحال بالنسبة للطفل المعلق سمعیا فیالحظ في 

ویترتب على ذلك فیما بعد مشكالت في اللغة و من المعروف ان سن المثالیة  ،لالصوات 

  .لتطور اللغة عند االطفال العادیین في السن التي یتراوح ما بین فترة المیالد و حتى الخامسة

یث الطفل العادي عند دخولھ المدرسة بح ،و االطفال المعاقین سمعیا یختلفون عن العادیین 

  1عكس الطفل  ،یعرف الكثیر من المفردات اللغویة مما یساعده على التعبیر عن مطالبھ 
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المعاق سمعیا بحیث یعتبر عملیة التعلم مشكلة شاقة بالنسبة لھ بسبب تعذر الكالم و االستماع 

معاناتھ من صعوبة اتصالھ بغیره  االمر الذي یؤدي الى ،و كذالك یتعذر علیھ تقلید االصوات 

فاكتساب اللغة یعتمد على حاسة السمع لذالك البد من تعلیمھ  ،النھ ال یعاني من مشكلة السمع 

اللغة بالوسائل المختلفة سواء الكالم او االشارات او االشكال المحسوسة او االصوات 

اني و الجمل و فھمھا الى ان القدرة على اكتساب المع 1975المسموعة و قد اشارت كونغ 

ان الطالب المعاقین  سمعیا  1978تنتج وتر و اس ،یعمل على توظیف التعبیر القواعدي 

یعانون من صعوبات في الفقرات المركبة او ذات المصطلحات مقارنة مع االطفال غیر 

  . ةالمعاقین مع االطفال غیر المعاقین سمعیا و الذین ال یواجھون ایة مشكل

  :مظاھر اضطرابات اللغة  -6

فھناك بعض  ،تتعدد مظاھر االضطرابات اللغویة تبعا لالسباب المؤدیة لھا   

و مع ذلك فیمكن ذكر  ،االضطرابات اللغویة المرتبطة بالقدرة اصدار االصوات و تشكیلھا 

  .المظاھر التالیة لالضطرابات اللغویة بشكل عام

  :ما یلي التي تتمثل فی : النطق اضطرابات -1- 6

و یقصد بذالك ان یبدل الفرد حرفا باخر من حروف  :  Substitution االبدال - 1-1- 6

في الكلمة امرا طبیعیا و و تعتبر ظاھرة ابدال الحروف  ،ستینة بدل من سكینة  :الكلمة مثل 

لكن بعد سن المدرسة الذي یكثر من مظاھر ابدال الكلمات  ،مقبوال حتى سن المدرسة 

  .المنطوقة یعاني من مظھر من مظاھر االضطرابات اللغویة 

 :و یقصد بذالك ان یحذف الفرد حرفا او اكثر من الكلمة مثل  : Omission الحذف - 1-2- 6

 ،مدرسة و تعتبر ظاھرة الحذف امرا طبیعیا و مقبوال حتى سن دخول ال ،خوف بدل خروف 

  .1لكنھا ال تعتبر كذالك فیما بعد 
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و ھي ان یضیف الفرد حرفا جدیدا الى الكلمة المنطوقة  :  Addition االظافة - 1-3- 6

و تعتبر ظاھرة اظافة الحروف امرا طبیعیا حتى سن المدرسة و  ،لعبات بدل من لعبة  :مثل

  .لكنھا ال تعتبر كذالك فیما بعد 

لوفة في أو ھي ان ینطق الفرد الكلمات بطریقة الغیر الم :  Distorition التشویھ - 1-4- 6

  .و یمكن ان تنتشر بین االطفال و الراشدین  ،مجتمع 

و ھذه االضطرابات تتعلق بمجرى الكالم  : Speech disorders الكالم اضطرابات -2- 6

و سیاقھ و ترابطھ مع االفكار و  ،و مدلولھ او معناه و شكلھ  ،و محتواه  ،او الحدیث 

اخ اذن اضطرابات الكالم تدور ......و االلفاظ المستخدمة  ،و اسلوب الحدیث  ،االھداف 

حول محتوى الكالم و مغزاه و انسجام ذلك مع الوضع العقلي و النفسي و االجتماعي للفرد 

كما في حالة  ،و من ھذه االضطرابات ما یدخل تحت اسم الطالقة في النطق  ،المتكلم 

   :و یمكن ان نوجز اضطرابات الكالم فیما یلي  ،اللجلجة في الكالم 

 5-2(خر الكالم لدى االطفال في مرحلة الطفولة المبكرة أضعف المحصول اللغوي و ت -

  Speech delayedویطلق على ھذه الحاالت  )سنوات 

  .ةأتأالتردد في النطق او الرتبة في الكالم او الت -

  اللجلجة و االفازیا او احتباس الكالم  -

  الكالم االنفجاري  -

  تردید االلفلظ و الكلمات  -

  السرعة الزائدة في الكالم  -

  .1بعثرة الحدیث و تدفق الكالم  -
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یقصد بذالك تلك االضطرابات اللغویة المتعلقة باللغة نفسھا من حیث  : اللغة اضطرابات-3- 6

او صعوبة قراءتھا  ،خیرھا او سوء تركیبھا من حیث معناھا و قواعدھا أزمن ظھورھا او ت

   :او كتابتھا و تشمل اضطرابات اللغة مایلي 

خر ظھور الكلمة أفي ھذه الحالة قد یت : Langage delay اللغة ظھور خرأت -1- 1-6- 6

عي مع و یترتب على ذلك مشكالت في االتصال االجتما ،ى الى عمر الثانیة او اكثر االول

  .و في القراءة و الكتابة فیما بعد ،و في المحصول اللغوي للطفل  ،االخرین 

في ھذه الحالة ال یستطیع  : Aphasie اصدارھا و اللغة فھم على القدرة فقدان -2- 1-6- 6

و  ،كما ال یستطیع ان یعبر عن نفسھ لفظیا بطریقة مفھومة  ،الطفل ان یفھم اللغة المنطوقة 

او  ،االولى ھي فقدان القدرة على فھم اللغة  ،یمكن ان یمیز بین نوعین من حالة االفازیا 

و الثانیة ھي الحالة التي تحدث  ،اصدارھا المكتسبة و التي تحدث للفرد بعد عملیة اكتساب 

الحالة مشكالت في االتصال للفرد قبل اكتسابھ اللغة و یترتب على اصابة الفرد بھذه 

و في المحصول اللغوي للفرد فیما بعد و  ،و في التعبیر عن الذات  ،عي مع االخرین االجتما

  .یصاحب مثل ھذه المشكالت اثار انفعالیة سلبیة على الفرد نفسھ 

و في ھذه الحالة ال یستطیع الطفل ان یكتب  : Dysgraphie الكتابة صعوبة -3- 1-6- 6

و المتوقع كتابتھا ممن ھم في عمره الزمني فھو  ،بشكل صحیح المادة المطلوب كتابتھا 

  .یكتب في مستوى یقل كثیرا مما یتوقع منھ 

و ھي صعوبة نذكر  : Dysnomia etapraxia التعبیر و التذكر صعوبة -4- 1-6- 6

یة أالفرد الى وضع  أو في ھذه الحالة بلج ،الكلمة في المكان المناسب و من ثم التعبیر عنھا 

  .1كلمة مفردة بدال من تلك الكلمة 

  

  

  
                                                             

  .267ص ،نفس المرجع السابق ،عصام حمدى الصفدي.د -)1(



	الفصل الرابع                                                                                       اللغة
 

 78 

و ھي صعوبة فھم معنى كلمة او  : Echolalieصعوبة فھم الكالم او الجمل  -5- 1-6- 6

  .جملة 

بشكل  أبھذه الحالة ال یستطیع الطفل ان یقر :  Dyslexieصعوبة القراءة  -6- 1-6- 6

في مستوى یقل  أصحیح المادة المكتوبة و المتوقع قراءتھا ممن ھم في عمره الزمني فھو یقر

  .كثیرا مما یتوقع منھ 

و ھي صعوبة تركیب كلمات  :  Langage defictصعوبة تركیب الجمل  -7- 1-6- 6

 و في ھذه الحالة یعاني ،الجملة من حیث قواعد النص و معناھا لتعطي المعنى الصحیح 

  .الطفل من صعوبة وضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب 

   :اضطرابات الصوت  -4- 6

یقصد بذالك االضطرابات اللغویة المتعلقة بدرجة الصوت من حیث شدتھ او ارتفاعھ   

و تظھر اثار مثل ھذه االضطرابات اللغویة في االتصال االجتماعي مع  ،او انخفاضھ 

الصوت اقل شیوعا من عیوب النطق و تتمثل ھذه  و تعتبر اضطرابات ،االخرین 

   :االضطرابات فیما یلي 

  ارتفاع الصوت  -

  الفواصل في الطبقة الصوتیة  -

  الصوت الخشن او الغلیظ -

  بحة الصوت -

  الصوت الھامس  -

  الصوت الطفلي  -

  1.انعدام الصوت  -
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   :خالصة الفصل 

باالتصال مع عالمھ الخارجي فان اي عائق ان اللغة عملیة لفظیة سمعیة تسمح للفرد   

  .یقف في طریق النمو اللغوي یؤثر سلبا على تقدم او اكتساب اللغة بشكل طبیعي
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  :تمھید 

بعد ان تطرقنا الى الجانب النظري سوف تنتقل الى عرض الجانب التطبیقي و سوف   

و نتطرق الى اجراءات المنھجیة للبحث و  ،نحاول من خالل ھذا الفصل اختبار الفرضیة 

عینة  ،مكان و زمان اجراء البحث  ،المنھج المتبع  ،الدراسة االستطالعیة  ،المتمثلة في 

  .و في االخیر عرض و تحلیل النتائج  ،تقدیم وسیلة البحث  ،وسیلة البحث  ،البحث 
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   :التذكیر بفرضیة البحث  -1

 ) اللھجة القبائلیة (الكفالة االرطوفونیة باللغة العربیة تعیق تطور و تنمیة لغة االم   

  .لدى االطفال الحاملین للزرع القوقعي 

   :الدراسة االستطالعیة  -2

و ذلك نظرا الرتباطاتھا المباشر بالمیدان و  ،خطوة من خطوات البحث العلمي تعتبر   

  .1بمختلف جوانب البحث  تعلقةمالتھدف للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات 

و ھذا للبحث عن  ،و لقد قمنا بدراسة استطالعیة في اماكن مختلفة في والیة تیزي وزو 

قبولنا في وتم   ،من مدرسة صغار البكم ببوخالفة  ،العینة التي تتناسب مع موضوع بحثنا 

  .میمون محمد أرزقي و ایضا في مستشفى بالوا لمدة یوم واحدالمدرسة االبتدائیة 

  :البحث مكان و زمان اجراء  -3

و  1969التي تم انشائھا سنة  میمون محمد̏  قمنا باجراء بحثنا في المدرسة االبتدائیة̋   

و تحتوي ھذه االخیرة على  ،تلمیذا 463مام مقر الوالیة تحتوي على أعمر أتقع بشارع بولال 

̋ أقسمیین خاصیین  خر خاص باالطفال أو قسم  بعرض داون ̏ حدھما لالطفال المصابین

و یتواجد بھذا االخیر معلمة مكیفة تقوم بتعلیمھم البرنامج  ،الحاملین للزرع القوقعي

فھي التي استقبلتنا و ساعدتنا في تطبیق  ،بھم رطفونیة تقوم بالتكفلأو مختصة  ،الدراسي

و بعد ذلك اتجھنا الى مستشفى  ،القسم  بعض من االطفال المتواجدین في ذلكاالختبار على ال

و بعدھا طبقنا علیھم  ،این وجدنا بعض االطفال الذین یتناسبون مع عینة بحثنا  بالوا ̏ ̋

 .االختبار

 

  

                                                             
 ،عمان ،العداد الرسائل الجامعیة مؤسسة الوراق لنشر و توزیع ،»العلمي البحث سسأ « ،مروان عبد المجید ابراھیم -)1(
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  :عینة البحث  -4

 8الى  6عمارھم بین أتتراوح  ،ذكور 2ناث و ا 3 :حاالت  5تتكون عینة بحثنا من   

و كانت  ،كثر من ثالثة سنواتأمنذ  )الزرع القوقعي (جریت لھم عملیة زراعیة أ ،سنوات

  .بعد شھرین من عملیة الزرع  ،بدایة الكفالة عند كل واحد منھم 

  :الجدول التالي یمثل نظرة شاملة عن عینة بحثنا 

  فرادأ

  العینة
  السن  الجنس  االسم

سنة 

  الزرع

بدایة 

  الكفالة

اللغة 

  المستعملة

  2011  سنوات 8  ذكر  إ  1الحالة 
بعد 

  شھرین
  لغة عربیة

  2011  سنوات 7  نثىأ  ل  2الحالة 
بعد 

  شھرین
  لغة عربیة

  2011  سنوات 7  نثىأ  م  3الحالة 
بعد 

  شھرین

لغة عربیة 

  و فرنسیة

  2011  سنة 7.5  نثىأ  ك  4الحالة 
بعد 

  شھرین
  لغة عربیة

  2011  سنوات 7  ذكر  ع  5الحالة 
بعد 

  شھرین
  لغة عربیة
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  :منھج البحث  -5

كما توجد  ،یھدف الى دراسة الظاھرةاعتمدنا في دراستنا على المنھج الوصفي الذي   

 فیعرف̋  ،في الواقع وجمع الحقائق و المعلومات و المالحاظات و یھتم بوصفھا وصفا دقیقا

كما یتضمن دراسة  ،ان المنھج الوصفي یجب ان یكون لبحث الظواھر و الوقائع ، ھویت̏ي

ج یمكن للباحث ان الحقائق المتصلة بمجموعة من االوضاع او االحداث من خالل ھذا المنھ

فھو المنھج المالئم  ،یستعین باالحصاء كما ان یكتفي بالسرد اللفظي خالل دراستھ الوصفیة

  1.لموضوع دراستنا

  :دوات البحث أ -6

تعرف المیزانیة على انھا العملیة او الطریقة التي یتم من خاللھا  : المیزانیة -6-1  

باالضافة الى  ،تشخیص االضطرابات تشخیصا دقیقا و ھي عبارة عن مجموعة من االسئلة 

  .كون المیزانیة تحتوي احیانا على تقاریر طبیة او تطبیق اختبارات

سنة  Chevrie Mullerھو رائز لغوي وضع من طرف الباحثة  :االختبار -2- 6

و ذلك من اجل القیام  ،من اختبارات الفحص اللغويو ھو عبارة عن مجموعة  ،1975

االولى خاصة  3 ،مستویات 4فھو یحتوي على  ،بفحص القدرات اللغویة الحقیقة لفئة البحث 

  .اما المستوى الرابع فھو خاص باالحتفاظ و التذكیر ،باللغة

  :االطفال و ذلك حسب العمرو یطبق ھذا االختبار على فئتین من   

» Forme P «  سنوات  5الى  4من.  

» Forme P «  سنوات  8الى  5من.  

   

                                                             
  .74ص ، 2007 ،الطبعة االولى ،دار المسیرة االردن ،» التربیة في مناھج الى مدخل «،محمد خلیل عباس -1
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یھدف ھذا الجانب الى تقییم المستوى اللغوي عند  : اللغة باختبار المتعلقة الجوانب - 2-1- 6

  :و ھذه المستویات تتمثل في ،و الحكم الموضوعي للطفل من حیث الفھم و انتاج اللغة ،الطفل

ھذا خالل  ،یختبر او یقیس قدرات الطفل في اعادة النطق : النطقي المستوى -1- 2-1- 6

و یطلب من الطفل  ،الشفویة  ،الذولقیة  ،تقدیم قائمة من الصوائت المتمثلة في النطقیة 

  .تكرارھا و اعادتھا

 ،ةالھدف منھ ھو قیاس انجاز الكالم على مستوى الكلم : الفونولوجي المستوى -2- 2-1- 6

  :و یحتوي على  ،و اختبار التعبیر االلقائي

نطلب منھ تسمیتھا اذا  ،الواحدة تلوى االخرى ،صورة  31نقدم للطفل : DEX التسمیة بند -

بحیث ال نقدم لھ الكلمة  ،رفض االجابة نعطیھ تعریف بسیط للشيء الموجود في الصورة

نفسھا و ال تلح علیھ اذا فشل في اعطائھ كما ال تضعھ في حالة فشل و ندون النتائج تدوینا 

  .صوتیا 

و یمكننا فصل  ،كلمة سھلة و نطلب منھ اعادتھا 46نعطي للطفل  : السھلة الكلمات اعادة -

ت السمعیة و النطقیة ثم یاتي و تدخل في ھذه العملیا ،و ان ال نعید الكلمة مرتیین ،المقاطع

  .و تقوم بنسج االجابة تنسیجا صوتیا ،االحتفاظ و اخیرا الترمیز

تختلف ھذه المرحلة عن مرحلة اعادة الكلمات السھلة في كون ھذه  : الصعبة الكلمات اعادة -

  .و تقدم واحدة تلوى االخرى ،المرحلة تستعمل كلمات طویلة المقاطع و مركبة

  :یھتم بدراسة جانبین  : اللساني المستوى -3- 2-1- 6

بحیث  ،الھدف منھ ھو معرفة مستوى استیعاب و فھم التعلیمة الخاصة بالبنود : الفھم -

باستعمال  الفھم ،فھم التشابھ  ،یحتوى ھذا البند على الفھم باستعمال البطات و فھم االلوان 

  االقراص و فھم االفعال

ھو معرفة قدرة الحالة على التخیل على المستوى التركیبي  الھدف من ھذا البند :التعبیر -

  :و ھو یحتوي على  ،الشكلي الداللي و النفس لغوي
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و الطفل یقوم  ،صورة 29ھذا البند عبارة عن تقدیم مجموعة من الصور  :الصور تسمیة -

  .الركبة ،الذقن  :بتسمیتھا باالضافة الى كلمتین تخصان اعضاء الجسم 

 5تقدم فیھا سلسلة من  : ̏ الوحل في السقوط قصة ̋الصور من سلسلة طریق عن التعبیر -

و الھدف منھ  ،قصة و یحكیھا و یطلب من الطفل ان یكون  ،صور كل واحدة تلوى االخرى 

  .الداللیة  ،ھو معرفة ما اذا كانت الحالة قادرة على تحلیل من الناحیة الشكلیة و التركیبیة 

تحكى للطفل مرتین  ،و تمثل قصة دمیة مكسرة  : المكسرة الدمیة قصة طریق عن التعبیر -

  .او اكثر ثم یطلب من الطفل اعادتھا

   :طریقة تطبیق االختبار -7

و ھي البنود التي تم  Chevrie Mullerقد قمنا باختیار بعض البنود من اختبار اللغة   

 ،عربیة و اللھجة االمازبغیةبحیث قمنا بتطبیقھم بلغتین اللغة ال ،تقنینھا الى اللھجة االمازیغیة 

و ھذا كي ال یؤثر  ،وعن طریقة تطبیق ھذه البنود كان بشكل فردي اي كل حالة لوحدھا

  .تفاعل االطفال فیما بینھم على سالمة النتائج و دقتھا

  :التنقیط  -

̋ ̏ :الصور على التسمیة االول البند - 1  و في ھذا البند تكون التعلیمة باللغة العربیة كالتالي

ھذا و  ، ] ismis waggi٢[و التعلیمة باللھجة القبائلیة تكون كالتالي  ̏ الصورة في ترى ماذا

  :ین من حیث التنقیط أالبند مقسم الى جز

  Lx2المسمى )31-7 (یخص المواضیع من  : االول الجزء -

 و المسمى ب )31(یخص المواضیع الموجودة في كل القائمة و التي عددھا  : الثاني الجزء -

Lx3  و قد تم التنقیط كالتالي:  

ھذا فیما یخص تسمبة الصور  ،نقاط 4عند ذكر الطفل للتسمیة بشكل دقبق صحیح نمنحھ  -

  .و ھذه تعد اجابة كاملة و صحیحة ،عضاء الجسمأاو عضو من 
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لمة الممثلة للصورة و المقدمة من طرف تعني بدقة النوعیة نمنح نقطتین عندما تكون الك -

و كذالك ایضا في الحاالت این یعطي الطفل تعاریف قادرة ان  ،التي تنتمي الیھا الصورة

ن یعطي تعریف الكلمة او الوظیفة التي یؤدیھا الشيء الموجود على أك،تمثل الصور

  .الصورة

او عندما یقدم كلمة تستعمل في  ،عریف قریب عندما یقدم لنا الطفل تعطاء نقطة واحدةإ -

  .المحیط العائلي او لغة طفولیة

  اعتبرناھا بمثابة اجابات تقریبیة ،االجابات المنقطة بنقطتیین او نقطة واحدة* 

خصوصا تلك التي یذكر فیھا االجزاء  ،فیكون في كل الحاالت االخرى 0اما منح النقطة  -

  و ھذه االجابات اعتبرناھا خاطئة ،او ام یذكر بتاتا التسمیة ،المكونة للصورة بتتابع

بحیث انھ في حالة وجود اضطراب  ،و لقد اخذنا كذالك بعض الجوانب االخرى في التنقیط

  :اخذنا بعین االعتبار ھذا المشكل و نقطناه كما یلي ،صوتي او فونولوجي

 :او اضطرابات مثل  ،مرتبط باضطراب نطقي دائم نقاط اذا كان االضطراب في الكلمة 4 -

  االبراكسیا النطقیة او االضطراب الصوتي

اي اضطراب فونولوجي  ،اذا لم اضطراب نطقي و لكن اضطراب یخص الكالم 2نقطتین  -

الحروف الخاصة بالكلمة و ایضا اضطراب صوتي یكون عدد  ،في اختبار ترتیب المقطع

  .2یساوي الحروف المصابة فیھ تحت او 

نقطة اذا كان الطفل یحمل في كلمتھ اكثر من صامتیین مضطربیین او اذا كان تقطیع  0 -

  .المقاطع غیر محترم

  :جمعنا في النھایة جمیع النقاط و من خالل ھذا التنقیط الذي اتبعناه 
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و الذي یمثل مجموعة نقاطھ  31الى  7فقد كان حساب نسبتھ الممثلة من  LX2فیما یخص * 

  :نقطة في البند باستعمال القاعدة الثالثیة التالیة  100

الممثل للمجموع الكلي للكلمات الممثلة للصور و یصل مجموع  : Lx3ما فیما یخص أ* 

  .نقطة في البند 124نقاطھا 

  :و فیما یخص النسبة الكلیة فقد تحصلنا علیھا كما یلي * 

×الكلیةالنسبة مجموع	نقاط	الكلمات	المنطوقة مجموع	نقاط	الكلمات	المنطوقة
( مجموع	نقاط	كل	الكلمات	المحتواة	في	القائمة( ( مجموع	نقاط	كل	الكلمات	المحتواة	في	القائمة(

=  

  

و في ھذا البند تكون التعلیمة باللغة العربیة كالتالي  : الوحل في السقوط قصة الثاني البند - 2

                         و التعلیمة باللھجة القبائلیة تكون كالتالي  ̏ الصورة في ترى ماذا حكيإ ̋

[Wali lifụtu hkud ]  ،  و من اجل حصولنا على نتائج تبین امكانیات عناصر العینة في

 ،عدد االفكار ،عدد الجمل ،فقد ركزنا على مكونات لغویة ھي عدد الكلمات ،حكایة القصة 

  .و ھذه المكونات قمنا باعطائھا القیم الممثلة لھا في كل حكایة ،و التسلسلالترابط 

و من اجل  ،اما النتیجة الكلیة المحصل علیھا كانت بجمع مجموع نقاط كل تلك العناصر -

   :تحویل ھذه النتیجة الى نسبة مئویة قمنا بما یلي 
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اما  ]اعد حكایة القصة  [ :التعلیمة باللغة العربیة  : المكسرة الدمیة قصة الثالث البند - 3

  .]  ƹawad həkud Ɵaqsit iƟsliḍ[ :التعلیمة باللھجة القبائلیة 

ى خاصة باداء الطفل و المتمثلة ألقد قمنا في ھذا البند بالتقییم و التنقیط على حسب عدة ر   

  :في

  IDEمجموع االفكار المتحصل علیھا  -

 MOTمجموع الكلمات المستعملة  -

  :فیما یخص تنقیط االفكار فیكون كما یلي * 

و الذي یبلغ  ،نصف نقطة لكل فكرة متحصل علیھا تكون قریبة للكلمات المسطرة في النص -

  .كلمة مسطرة  11عددھا 

-  ̋ ̏  نقطة على الجملة التعبیریة الموجودة في النص و ھي ة             و بالقبائلی في الیوم نفسھ

  ]asnibədat عبارة تجعل من النص یسیر وفق البنیة الزمانیة ثم نجمع كل او اي  ، ] ٢

  . 6.5النقاط المتحصل علیھا التي تكون على االكثر 

  :اما فیما یخص الكلمات فالتنقیط كالتالي * 

في كلمة و نعطي نقطتیین لكل كلمة حتى و لو لم تكن محتواة  50النص یحتوي على  -

ثم قمنا بجمع جمیع النقاط المحصل  ضمی̏ر+ اسم  ال نقیم اعادة تكرار االسم بضمیره̋  ،النص

  .علیھا من الكلمات 

  :و من اجل تحصلنا على النسبة المئویة الكلیة للكلمات فقد قمنا باتباع الطریقة التالیة * 

مجموع	نقاط	الكلمات	المحصل	علیھا×النسب المئویة الكلیة للكلمات        
مجموع	نقاط	الكلمات	المعطاة	في	البند

=  

  :اما فیما یخص حساب النسبة الكلیة لالفكار فقد كان كالتالي * 
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مجموع	نقاط	االفكار	المحصل	علیھا×                             
مجموع	نقاط	االفكار	المعطاة	في	البند

= ارة المئویة الكلیة لالفكالنسب  

  :و في النھایة من اجل حصولنا على النسبة الكلیة لھذا البند قمنا باستعمال الطریقة التالیة * 

مجموع	نقاط	االفكار	المحصل	علیھا× مجموع	نقاط	الكلمات	المحصل	علیھا
مجموع	نقاط	االفكار	المعطاة	في	البند مجموع	نقاط	المعطاة	في	البند

=	 الكلیة للكلمات و األفكار ئویةالنسبة الم  

  

   : Chevrie Muller الباحثة حسب اللغة تقییم كیفیة *

  مستوى لغوي متوسط  : %50اذا تحصل الطفل على نسبة 

  مستوى لغوي جید : 50>اذا تحصل الطفل على نسبة 

  .مستوى لغوي ضعیف : 50 <اذا تحصل الطفل على نسبة 

  :مالحظة 

بند سرد قصة  ،بند تسمیة الصور(  Chevrie Mullerقد تم تقنیین بعض بنود اختبار اللغة 

الى اللھجة القبائلیة و ذلك من طرف ) و بند قصة الدمیة المكسرة  ،السقوط في الوحل

̏  الطالبتیین̋  ̏  و ̋ زیات سمیرة السنة  حمري خدیجة ̏ تحت اشراف االستاذة ̋ زموش جمیلة

  1. 2010/2011الجامعیة 

   

                                                             
مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في  ،"حمري خدیجة"تحت إشراف األستاذة "زیان سمیرة"و  "زموش جمیلة:"الطالبتین  -)1(

دراسة التعبیر الشفھي لدى األطفال المصابین بعرض داون الناطقین بالقبائلیة للذین "إختصاص األرطوفونیا تحت عنوان
سنة   CHEVRIE MULLERسنوات بتكییف إختبار  8لى إ سنوات و نصف 6ن تتراوح أعمارھم م

  "م2010/2011
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  :خالصة الفصل 

یعتبر ھذا الفصل عبارة عن نظرة شاملة لمنھجیة البحث حیث تطرقنا الى االجراءات   

  .المنھجیة التي اعتمدنا علیھا خالل الدراسة المیدانیة 
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  عرض و تحلیل النتائج :الفصل السادس                                 

  عرض و تحلیل النتائج -1

  الحالة االولى -1-1

  الحالة الثانیة -1-2

  الحالة الثالثة -1-3

  الحالة الرابعة -1-4

  الحالة الخامسة -1-5

  االستنتاج العام

  خاتمة

  المراجع

  المالحق
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  "إ" :الحالة األولى
  التسمیة على الصور: البند األول 
    
  :"إ"یمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور باللغة العربیة للحالة ) 2(جدول رقم  -

        
  غة العربیة لموضوع بال          

    

  
  التنقیط

  
  التسجیل                

  )الفاحص یشیر إلى نفسھ(ھذا؟  اسمما  -
  الذقن - 1
  الركبة - 2

  ماذا ترى في الصورة؟
  فرشاة - 3
  فنجان - 4
  مقص - 5
  مصباح - 6
    كرسي - 7
  مفتاح - 8
  قمع - 9

  منزل - 10
  سكین - 11
  نازع أغطیة - 12
  سنجاب - 13
  مغراف - 14
  بلوط - 15
  مقراض - 16
  طنجرة - 17
  اصطناعیةحلمة  - 18
  طاولة - 19
  قنینة - 20
  دودة - 21
  بصل - 22
  عربة ید - 23
  أرنب  - 24
  عجلة - 25
  حنفیة - 26
  مقالة - 27
  طابع - 28
  دمیة - 29
  خفاش - 30
  بسینة - 31
  

  
    0  
    2  
      
    0  
    2  
    4  
    1  
    4  
    4  

    0    
    4  
    1  
    0  
    0  
    2  
    0  

    0  
    1  
    0  
    4  

    2  
    0  

    4  
    1  
    4  

    1  
    1  
    4  
    2  
    4  
    2   
    2  

 
    / 

          riǧlu:n][   
 

[bru:rɣ]                  
 [kahəwa:]     

[miqasu:n]                
[ḍu:]                     

[kursiju:]                 
[mifta:h]                 

    / 
[manzilu:n]               

[mu:ss]                  
/ 

             ma:ləu:n ][ 
ɛam] [     
/ 
/ 

[kasru:na]               
[bibi]                  

 [ṭawilatu:n]              
[ma:]                  
   /                    / 

[baṣalu:n]              
[barwiṭa]               
əna:bun]             ٢[ 
[ru:da]                 
[ma:]                  

[məqla:]                
[halwa]                

[dumjatu:n]             
[ṭar]                   

 [duš]                   
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  :باللھجة القبائلیةیمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور لنفس الحالة ) 3(جدول رقم -
  

        
  التسجیل                                            

  
  التنقیط

  
  الموضوع باللھجة القبائلیة    

 
 
 

Fa:mun][ 
riǧlu:n][ 

 
 

[kas]                      
  [kahwa:]           

Ba:ɣš]                     [  
u]                 ḍ[  

Ku:sijun]            [  
[kli]                 

/                    
Ma:nzilun]          [ 

mus]               [    
/                  

              ][kitu:n  
mə:lɣ]              [  

/                  
/                  

Ka:hwa]            [  
/                 

[ṭa:wil:atun]           
ma:]               [  

haša:ratun]          [  
            ]baṣalu:n             [  

               ]ru:da                [   
             ]ɼəna:bun             [   

               ]ru:da  [   
ma]                [:   

              ]məqla               [   
/                     

           [pupi]   
/                     
/                       

  
  

      
    0 

  0      
      
      
    0  
    2  
    0  
    0  
    1  
    1  
   0   
    0  
    4  
   0   
    0  
    0  
   0   
   0  

0      
0      

    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    1  
    4  
   0   
    4  
    0  
    2  
    0  
   0   

 [ Ismis Ɵaggi ?]  
[Ad ysken umjay ghef yiman-
is] 
1-[ƟamarƟ]                      

2-[٢ arkuvƟ]                      
[wali la fuṭu iniyid d ašuts]  
     
3-[Ɵapansuts]                    
4-[٢Fənǧal]                       
5-[ƟimqasƟin]                  
6-[Ɵalampult]                  

7-[٢akursi]                         
8-[Ɵasaru:ts]                   

9-[Lambuṭ]                       
10-[٢axam]                          
11-[٢lmus]                        
12-[Ɵasaru:tsnlgazuz]      
13-[Ɵadɣaɣats]                

14-[٢aɣenǧa]                     
15-[٢avaluḍ]                     
16-[Lamqaṣnttzvir]              
17-[Ɵakasru:nt]               
18-[ƟaglagƟ]                   

19-[ṭavla]                           
20-[Ɵaqar3ets]                 
21-[Ɵawka]                     
22-[Ləvṣal]                      
23-[Ɵabarwiṭ]                  

24-[٢awƟul]                     
25-[٢aru:da]                      
26-[Ɵavarnint]                  
27-[Ɵaməqlits]                 
28-[ṭava3]                        

29-[Ɵapupits]                    
30-[ṭirlil]                           
31-[Ɵabasant]                   
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  :لعربیةیمثل نتائج والنسب المئویة لبند التسمیة باللغة ا) 4(جدول رقم -
  

  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %45  %45  56  %47  47  "إ"

  
  :باللھجة القبائلیة"إ"یمثل النتائج والنسب المئویة لبند تسمیة الصور للحالة ) 5(جدول رقم -

  
  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %16  %15  19  %17  17  "إ"

  
  

 : البند الثاني
  :قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة

 [walad ; kaləbu:n] /[saqaṭa ;٢aswad]/[ma:m:a ; hama:m]/[buggus ;sarbi] 
  
 : قصة السقوط في الوحل باللغة العربیةیمثل نتائج ) 6(جدول رقم  -
  

  الحالة
  عدد

  الكلمات
  عدد

  الجمل
  عدد

  األفكار
  

  السببیة
  الترابط و
  التسلسل

  مجموع 
  النقاط

  
  النسبة

     
  "إ"   

  
      8  

  
     4  

  
    3  

  
   0  

  
    1  

  
   16  

  
   16%  

   
 

 :باللھجة القبائلیة
[Kalbu:n] [mama;duš] [ɼšvah] 

  
 :باللھجة القبائلیةیمثل نتائج قصة السقوط في الوحل ) 7( جدول رقم  -
  

  الحالة
  عدد

  الكلمات
  عدد

  الجمل
  عدد

  األفكار
  

  السببیة
  الترابط و
  التسلسل

  مجموع 
  النقاط

  
  النسبة

  
  "إ"   

  
      2  

  
     0  

  
     1  

  
   0  

  
    0  

  
     3  

 
3%    
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  :  البند الثالث
   :قصة الدمیة المكسرة باللغة العربیة  
  : لبند قصة الدمیة المكسرةالقصة النموذجیة و التسجیل یمثل ) 8( جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
  .جدا جمیلةدمیتھا وھي  ھاجرأخذت  -
  .عمتھاالدمیة أھدتھا لھا  -
  .زرقاوینلدیھا عینین  -
  صفراءلبست تنورة  -
  .تحدیدا الیوملكن في ذللك  -
  .حملت ھاجرالدمیة التي أھدتھا إلیھا عمتھا -
  .وتكسرتإلى األرض  سقطتالدمیة  -
  .دمیتھا كثیرا تحبھاجر كثیرا ألنھا كانت  بكیت -

[ Haǧər ]/[ǧamila:tun]               
[dumha:]                                     
 [٢azraq ]   /  
[٢əṣfar]/  
 [٢ajawm]/ 
 [haǧər] 

  
  : باللھجة القبائلیةقصة الدمیة المكسرة 

  : القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرةیمثل ) 9(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
 [Ɵapupi]/ 
[Ɵəšvaħ] / 
 

 
  

[ħaǧar] / [Ɵaṭfəd] / [Ɵapupits]/ 
[jarna Ɵašvəħ  aṭas Ɵpupitsni]/ 
[Ɵapupitsni dṭaṭas lwani isttidifkan]/  
[Ɵəsɛa Ɵiṭušin ttizəjzawin]/ 
[Ɵarsa ƟaqundurƟ ttəweaɣƟ]/ 
[aməɛna  ٢asni bdat]/ 
[ggašu idṭəf ħaǧar Ɵapupitsni n 
ṭaṭaslwani]/       
 [Ɵapupitsni Ɵɣlijas ٢ alqaɛa/Ɵaraz]/ 
 [ħaǧar Ɵəttru aṭas aṭas]/ 
 [٢ axaṭər Ɵəħml məliħ Ɵapupitsni]. 
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 :باللغة العربیة  النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 10(جدول رقم - 
  

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "إ"

  
1  

  
7  

  
3  

  
14  

  
27%  

  
28%  

  
28%  

    
  :باللھجة القبائلیة  النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 11(جدول رقم - 

  

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "إ"

  
0  

  
2  

  
0.5  

  
4  

  
4%  

  
8%  

  
7%  

 
 

  :" إ"للحالة األولى  االستنتاج
 %45أین تحصل على الصورتسمیة بھ استنادا إلى بند  البأس لغوي لھ رصید" إ" الحالة نالحظ أن

  .فقط باللھجة القبائلیة %16باللغة العربیة بینما تحصل على 
" في بند قصة الدمیة المكسرة"و " سرد قصة السقوط في الوحل"كال البندین لنفس الشيء بالنسبة 

 %16كان المردود في اللغة العربیة أكثر من اللھجة القبائلیة أین تحصل في قصة السقوط في الوحل على 
  .للھجة القبائلیة % 3باللغة العربیة و

 .باللھجة القبائلیة %7باللغة العربیة و %28أما في قصة الدمیة المكسرة تحصل على 
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  "ل": الحالة الثانیة

  التسمیة على الصور: البند األول
  : "ل"ة الصور باللغة العربیة للحالة یمثل التسجیل الخاص بالتسمی) 21(جدول رقم  -

        
  غة العربیة لموضوع بال          

    

  
  التنقیط

  
  التسجیل                

  )الفاحص یشیر إلى نفسھ(ما إسم ھذا؟  -
  الذقن - 1
  الركبة - 2

  ماذا ترى في الصورة؟
  فرشاة - 3
  فنجان - 4
  مقص - 5
  مصباح - 6
  كرسي - 7
  مفتاح - 8
  قمع - 9

  منزل - 10
  سكین - 11
  نازع أغطیة - 12
  سنجاب - 13
  مغراف - 14
  بلوط - 15
  مقراض - 16
  طنجرة - 17
  حلمة إصطناعیة - 18
  طاولة - 19
  قنینة - 20
  دودة - 21
  بصل - 22
  عربة ید - 23
  أرنب  - 24
  عجلة - 25
  حنفیة - 26
  مقالة - 27
  طابع - 28
  دمیة - 29
  خفاش - 30
  بسینة - 31
  

  
    0  
    2  
      
    0  
    2  
    4  
    0  
    4  
    4  
    0  
    4  
    2  
   0   

    0  
    1  
   0   
    0  
    1  
    1  
    4  
    2  
    0  
    4  
    0  
    4  
    1  

    1  
    4  
    2  
    4  
    1   
    4  

 
        [famun] 

riǧlun]                  [ 
 

         / 
[kass]                  

 [miqas]                 
[rgu:m]                

 [kursijun]               
  [miftaħ]                

  / 
 [manzil]                 
 [muss ]                 

/ 
     [kalbun]                

 [ɛam ]                  
                / 

/ 
 [kasruna]               
 [bibru:]                

 [ṭawilatun]             
 [maa]                  
/ 

 [baṣalun]              
           / 

                     [ ٢arnabun]              
 [ruda]                
 [maa]                

 [məqlatun]            
 [ħalwa ]              

 [dumjatun]            
 [ṭirli ]               

 [bassina]              
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  :القبائلیة باللغةیمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور لنفس الحالة ) 31(جدول رقم -
  

        
  التسجیل                                            

  
  التنقیط

  
  الموضوع باللھجة القبائلیة    

 
 
 

/ 
riǧlun]         [     

 
 

/ 
kas]    [ 

[miqasun]      
/  

 [kursijun] 
 [klé]  

/  
 [manzilun]  

 [mus]  
/  

 [kitun]  
 [ɛəmm]  

/  
/  

 [ħalibun]  
/  

 [ṭawilatu:n]  
 [ma:]  

/  
 [baṣalun]  

/  
 [ɼrnabun]  

 [ruda]  
 [maa]  

 [ṣaħnu:n] 
/  

 [pupi]  
/ 

  [ṣaħnun]  

  
  

      
   0  

 1     
      
      
    0  
   0   

    0  
0      
    0  
    1  
    0  
    0  
      2   
   0   
    0  
    1  
    0  
    0 

  0      
    0  
    0  
    2  
    0  
    0  
    1  
    0  
    2  
    0  
    0  
   0   
    1  
    0   
    0  

[ Ismis Ɵaggi ?]  
[Ad ysken umjay ghef yiman-
is] 
1-[ƟamarƟ]                      

2-[arkuvƟ]                      
[wali la fuṭu iniyid d ašuts] 
      
3-[Ɵapansuts]                    
4-[٢aFənǧal]                       
5-[ƟimqasƟin]                  
6-[Ɵalampult]                  

7-[٢akursi]                         
8-[Ɵasaru:ts]                   

9-[Lambuṭ]                       
10-[٢axam]                          
11-[٢lmus]                        
12-[Ɵasaru:tsnlgazuz]      
13-[Ɵadɣaɣats]                

14-[٢aɣenǧa]                     
15-[٢avaluḍ]                     
16-[Lamqaṣnttzvir]              
17-[Ɵakasru:nt]               
18-[ƟaglagƟ]                   

19-[ṭavla]                           
20-[Ɵaqar3ets]                 
21-[Ɵawka]                     
22-[Ləvṣal]                      
23-[Ɵabarwiṭ]                  

24-[٢awƟul]                     
25-[٢aru:da]                      
26-[Ɵavarnint]                  
27-[Ɵaməqlits]                 
28-[ṭava3]                        

29-[Ɵapupits]                    
30-[ṭirlil]                           
31-[Ɵabasant]                   

  
  



	عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                                     :السادس الفصل
 

 101 

  :باللغة العربیة" ل"یمثل النتائج والنسب المئویة لبند تسمیة الصور للحالة ) 14(جدول رقم -
  

  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %46  45%  56  %48  48  "ل"

 
  :باللھجة القبائلیةیمثل نتائج والنسب المئویة لبند التسمیة ) 15(جدول رقم -

  
  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %9  %9  11  %10  10  "ل"

  
 : البند الثاني

  :باللغة العربیةقصة السقوط في الوحل 
[٢ana; jaǧri; kalbun]/ [mama ; ħamamun]/ [ṣaqaṭa ; jabki ; wasa ; pa:] / [walun ; 
jam]/[fariha] 

  
 : یمثل نتائج قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة) 61(جدول رقم  -

  
  الحالة

  عدد
  الكلمات

  عدد
  الجمل

  عدد
  األفكار

  
  السببیة

  الترابط و
  التسلسل

  مجموع
  النقاط

  
  النسبة

  
  "ل"

  
12  

  
4  

  
3  

  
0  

  
1  

  
20  

  
20%  

    
 : باللھجة القبائلیة الوحل في السقوط قصة

[ Rachid]/ [ rasaun ; ka:pi] /[jəma ; duš] 
 

 :ھجة القبائلیة یمثل نتائج قصة السقوط في الوحل بالل) 17(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  الكلمات

  عدد
  الجمل

  عدد
  األفكار

  
  السببیة

  الترابط و
  التسلسل

  مجموع
  النقاط

  
  النسبة

  
  "ل"

  
3  

  
1  

  
1  

  
0  

  
0  

  
4  

  
4%  
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  : البند الثالث
 ة الدمیة المكسرة باللغة العربیة و اللھجة القبائلیةقص

  :باللغة العربیة یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 18(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                   
  .جدا جمیلةدمیتھا وھي  ھاجرأخذت  -
  .عمتھاالدمیة أھدتھا لھا  -
  .زرقاوینلدیھا عینین  -
  صفراءلبست تنورة  -
  .تحدیدا الیوملكن في ذللك  -
  .حملت ھاجرالدمیة التي أھدتھا إلیھا عمتھا -
  .وتكسرتإلى األرض  سقطتالدمیة  -
  .دمیتھا كثیرا تحبھاجر كثیرا ألنھا كانت  بكیت -

[ħaǧar ; ǧamila] /              
[dumja ; ṣaqaṭa: ba:] /            
[٢əzraq]                     
 [ ٢səra]/[ tabki] 
[ thib]              

  
  :باللھجة القبائلیة  یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 19(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
 [ pupi]                           

                               
                       

[ħaǧar] / [Ɵaṭfəd] / [Ɵapupits]/ 
[jarna Ɵašvəħ  aṭas Ɵpupitsni]/ 
[Ɵapupitsni dṭaṭas lwani isttidifkan]/  
[Ɵəsɛa Ɵiṭušin ttizəjzawin]/ 
[Ɵarsa ƟaqundurƟ ttəweaɣƟ]/ 
[aməɛna ɼasni bdat]/ 
[ggašu idṭəf ħaǧar Ɵapupitsni n 
ṭaṭaslwani]/       
 [Ɵapupitsni Ɵɣlijas ɼalqaɛa/Ɵaraz]/ 
 [ħaǧar Ɵəttru ɼaṭas ɼaṭas]/  
[ɼaxaṭər Ɵəħml məliħ Ɵapupitsni    [  
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   باللغة العربیة  النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 20(جدول رقم  

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "ل"

  
2  

  
8  

  
3.5  

  
16  

  
%32  

  
32%  

  
32%  

    
  باللھجة القبائلیة النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 21(جدول رقم  

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "ل"

  
0  

  
1  

  
0  

  
2  

  
% 0  

  
%  4  

  
3%  

    
  

  :" ل"للحالة الثانیة  االستنتاج
باللغة  %46لھ رصید لغوي متوسط حیث تحصل في بند تسمیة الصور على " ل"نالحظ أن الحالة 

  .فقط باللھجة القبائلیة %9العربیة وعلى 
كانت النسبة في " في بند قصة الدمیة المكسرة"و " الوحلسرد قصة السقوط في "اما بالنسبة  للبندین 

 4باللغة العربیة  %20اللغة العربیة أكثر من اللھجة القبائلیة أین تحصل في قصة السقوط في الوحل على 
  .للھجة القبائلیة %

 .باللھجة القبائلیة %3باللغة العربیة  %32أما في قصة الدمیة المكسرة تحصل على 
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  "م":الحالة الثالثة 

  التسمیة على الصور: البند األول
  "م"یمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور باللغة العربیة للحالة ) 22(جدول رقم  -

        
  غة العربیة لموضوع بال          

    

  
  التنقیط

  
  التسجیل                

  )الفاحص یشیر إلى نفسھ(ما إسم ھذا؟  -
  الذقن - 1
  الركبة - 2

  ماذا ترى في الصورة؟
  فرشاة - 3
  فنجان - 4
  مقص - 5
  مصباح - 6
  كرسي - 7
  مفتاح - 8
  قمع - 9

  منزل - 10
  سكین - 11
  نازع أغطیة - 12
  سنجاب - 13
  مغراف - 14
  بلوط - 15
  مقراض - 16
  طنجرة - 17
  حلمة إصطناعیة - 18
  طاولة - 19
  قنینة - 20
  دودة - 21
  بصل - 22
  عربة ید - 23
  أرنب  - 24
  عجلة - 25
  حنفیة - 26
  مقالة - 27
  طابع - 28
  دمیة - 29
  خفاش - 30
  بسینة - 31
  

  
    2  

    2  
      
    0  
    2  
    4  
    0  
    4  
    4  
    0  
    4  
    4  
    0  
    0  
    2  
    0  

0     
    1  
    0  
    4  
    1  
    0  
    4  
    0  
    4  
    1  
    1  
    4  
    2  
    4  
    1   
    4  

 
         [waǧħun] 

riǧlun]                    [ 
 

       [bali] 
[fənǧal]                   
 [miqas]                   
[rgu:m]                   

 [kursijun]                 
  [miftaħun]                

  / 
 [manzilu:n]                
 [siki:natun ]               

/ 
     [kiṭun]                   

 [milɛaqatun ]              
                / 

/ 
 [kasruna]               
 [bibru:]                 

 [ṭawilatun]              
 [karɛa]                 
/ 

 [baṣalun]               
           / 

 [ɼrnabun]               
 [ruda]                 
 [maa]                 

 [məqlatun]             
 [ħalwa ]              

 [dumjatun]            
 [ṭirli ]               

 [bassina]              
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  :باللھجة القبائلیة یمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور لنفس الحالة) 23(جدول رقم -
  

        
  التسجیل                                            

  
  التنقیط

  
  الموضوع باللھجة القبائلیة    

 
 
 

/ 
riǧlun]         [     

 
 

/ 
fənǧalun]    [ 

[miqasun]      
/  

 [kursijun] 
 [klé]  

/  
 [manzilun]  
 [sikinatu:n]  

  
 [kitun]  
 [ɛəmm]  

/  
/  

 [ħalibun]  
/  

 [ṭawilatu:n]  
 [ma:]  

/  
 [baṣalun]  

/  
                 [٢rnabun] 

 [ruda]  
 [maa]  

  
  

 [pupi]  

  
  

      
    0 

 0      
      
      
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0  
    0 

0      
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    4  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0   
    0  

[ Ismis Ɵaggi ?]  
[Ad ysken umjay ghef yiman-
is] 
1-[ƟamarƟ]                      

2-[٢arkuvƟ]                      
[wali la fuṭu iniyid d ašuts]   
    
3-[Ɵapansuts]                    
4-[٢aFənǧal]                       
5-[ƟimqasƟin]                  
6-[Ɵalampult]                  

7-[٢akursi]                         
8-[Ɵasaru:ts]                   

9-[Lambuṭ]                       
10-[٢axam]                          
11-[٢lmus]                        
12-[Ɵasaru:tsnlgazuz]      
13-[Ɵadɣaɣats]                

14-[٢aɣenǧa]                     
15-[٢avaluḍ]                     
16-[Lamqaṣnttzvir]              
17-[Ɵakasru:nt]               
18-[ƟaglagƟ]                   

19-[ṭavla]                           
20-[Ɵaqar3ets]                 
21-[Ɵawka]                     
22-[Ləvṣal]                      
23-[Ɵabarwiṭ]                  

24-[٢awƟul]                     
25-[٢aru:da]                      
26-[Ɵavarnint]                  
27-[Ɵaməqlits]                 
28-[ṭava3]                        

29-[Ɵapupits]                    
30-[ṭirlil]                           
31-[Ɵabasant]                   
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  :باللغة العربیة" م"یمثل النتائج والنسب المئویة لبند تسمیة الصور للحالة ) 24(جدول رقم -
  

  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %48  %48  59  %49  49  "م"

 
  :باللھجة القبائلیةیمثل نتائج والنسب المئویة لبند التسمیة ) 25(جدول رقم - 

  
  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %3  %4  7  %7  7  "م"

  
 : البند الثاني

  :قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة
[kalbun;walad]/ [jabki;ṭah;٢arḍ]/ [ħamamun;mama;sabun] /[walad;٢asfər;ǧamil]   

 
 : یمثل نتائج قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة) 26(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  الكلمات

  عدد
  الجمل

  عدد
  األفكار

  
  السببیة

  الترابط و
  التسلسل

  مجموع
  النقاط

  
  النسبة

  
  "م"

  
11  

  
4  

  
4  

  
0  

  
1  

  
16  

  
16%  

    
 : باللھجة القبائلیة الوحل في السقوط قصة

 [walad ]/[duš]/[kaləbun] 
 

 : ھجة القبائلیةیمثل نتائج قصة السقوط في الوحل بالل) 27(جدول رقم -
  

  الحالة
  عدد

  الكلمات
  عدد

  الجمل
  عدد

  األفكار
  

  السببیة
  و الترابط

  التسلسل
  مجموع 

  النقاط
  

  النسبة

  
  "م"    

  
      1  

  
     0  

  
     0  

  
   0  

  
    0  

  
     1  

  
   1% 
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  : البند الثالث
 :و باللھجة القبائلیة قصة الدمیة المكسرة باللغة العربیة

  :غة العربیة لبال یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 28(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
  .جدا جمیلةدمیتھا وھي  ھاجرأخذت  -
  .عمتھاالدمیة أھدتھا لھا  -
  .زرقاوینلدیھا عینین  -
  صفراءلبست تنورة  -
  .تحدیدا الیوملكن في ذللك  -
  .حملت ھاجرالدمیة التي أھدتھا إلیھا عمتھا -
  .وتكسرتإلى األرض  سقطتالدمیة  -
  .دمیتھا كثیرا تحبھاجر كثیرا ألنھا كانت  بكیت -

[ħaǧar]/[ǧamil ;dumja]/                   
[dumja:] /[٢asfər]/                 
[٢ajn ; ٢azrəq]/                  
 [haǧər ;tabki]/  
[٢əhib]                  

  
  :باللھجة القبائلیة  یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 29(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
 [٢aǧər]/ [pupi]                
                                              

[ħaǧar] / [Ɵaṭfəd] / [Ɵapupits]/ 
[jarna Ɵašvəħ  aṭas Ɵpupitsni]/ 
[Ɵapupitsni dṭaṭas lwani isttidifkan]/  
[Ɵəsɛa Ɵiṭušin ttizəjzawin]/ 
[Ɵarsa ƟaqundurƟ ttəwraɣƟ]/ 
[aməɛna ɼasni bdat]/ 
[ggašu idṭəf ħaǧar Ɵapupitsni n 
ṭaṭaslwani]/       
 [Ɵapupitsni Ɵɣlijas ɼalqaɛa/Ɵaraz]/ 
 [ħaǧar Ɵəttru ɼaṭas ɼaṭas]/  
[ɼaxaṭər Ɵəħml məliħ Ɵapupitsni    [  
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  : باللغة العربیة النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 30(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "م"

  
3  

  
10  

  
3  

  
20  

  
27%  

  
40%  

  
38%  

    
  :باللھجة القبائلیة  النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 31(جدول رقم - 

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

   
  "م"

  
0  

  
2  

  
0.5  

  
4  

  
5%  

  
8%  

  
7%  

   
  :"م"اإلستنتاج للحالة الثالثة 

باللغة  %48لھ رصید لغوي متوسط حیث تحصل في بند تسمیة الصور على " م"نالحظ أن الحالة 
  .فقط باللھجة القبائلیة %3العربیة وعلى 

كانت النسبة في " في بند قصة الدمیة المكسرة"و " سرد قصة السقوط في الوحل"اما بالنسبة  للبندین 
 3باللغة العربیة  %16اللغة العربیة أكثر من اللھجة القبائلیة أین تحصل في قصة السقوط في الوحل على 

  .للھجة القبائلیة %
 .باللھجة القبائلیة %7باللغة العربیة  %38أما في قصة الدمیة المكسرة تحصل على 
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  "ك":الرابعةالحالة 

  رالتسمیة على الصو: البند األول
  "ك"یمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور باللغة العربیة للحالة ) 32(جدول رقم    - 
        

  غة العربیة لموضوع بال          
    

  
  التنقیط

  
  التسجیل                

  )الفاحص یشیر إلى نفسھ(ما إسم ھذا؟  -
  الذقن - 1
  الركبة - 2

  ماذا ترى في الصورة؟
  فرشاة - 3
  فنجان - 4
  مقص - 5
  مصباح - 6
  كرسي - 7
  مفتاح - 8
  قمع - 9

  منزل - 10
  سكین - 11
  نازع أغطیة - 12
  سنجاب - 13
  مغراف - 14
  بلوط - 15
  مقراض - 16
  طنجرة - 17
  حلمة إصطناعیة - 18
  طاولة - 19
  قنینة - 20
  دودة - 21
  بصل - 22
  عربة ید - 23
  أرنب  - 24
  عجلة - 25
  حنفیة - 26
  مقالة - 27
  طابع - 28
  دمیة - 29
  خفاش - 30
  بسینة - 31
  

  
    0  

    2  
      
    0  
    4  
    4  
    0  
    4  
    4  
   0   

    4  
    4  
    0  
    0  
    0  
    0  
   0   

    1  
    1  
    4  
    1  
    0  
    4  
    0  
    4  

    1  
    1  
    4  
    2  
    4  
   0   
    0  

 
 

riǧlun]                  [ 
 

       / 
[fənǧal]                  
 [miqas]                  

/ 
[kursijun]               
  [mifah]                

  / 
 [dar]                 

 [sakin ]                 
/ 

      / 
 [ƹamƹam ]                  

                / 
/ 

 [kasruna]               
 [bibru:]                

 [ṭawilatun]             
 [karɛa]                  

/ 
 [baṣalun]              

           / 
                      [٢arnabun]              

 [ruda]                
 [maa]                

 [məqlatun]            
 [ħalwa ]              

 [dumjatun]            
 [ṭirli ]               

  /  
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  :باللھجة القبائلیة یمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور لنفس الحالة) 33(جدول رقم-
  

        
  التسجیل                                            

  
  التنقیط

  
  الموضوع باللھجة القبائلیة    

 
 
 

/ 
riǧlun]         [     

 
 

/ 
fənǧalun]    [ 

[miqasun]      
/  

 [kursijun] 
 [klé]  

/  
 [dar]  

/                         
                     /                           

/ 
 [ɛəmm]  

/  
/  
/ 
/  

 [ṭawilatu:n]  
/ 
/  

 [baṣalun]  
/  

 [ɼrnabun]  
 [ruda]  
 [maa]  

  
  

 [pupi]  

  
  

      
    0 

 0      
      
      
    0  
    1  
    1  
    0  
    1  
    1  
    0  
    1  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0  
    0 

0      
    0  
    1  
    0  
    0  
    1  
    0  
    1  
    2  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0   
    0  

[ Ismis Ɵaggi ?]  
[Ad ysken umjay ghef yiman-
is] 
1-[ƟamarƟ]                      

2-[٢arkuvƟ]                      
[wali la fuṭu iniyid d ašuts] 
      
3-[Ɵapansuts]                    
4-[٢aFənǧal]                       
5-[ƟimqasƟin]                  
6-[Ɵalampult]                  

7-[٢akursi]                         
8-[Ɵasaru:ts]                   

9-[Lambuṭ]                       
10-[٢axam]                          
11-[٢lmus]                        
12-[Ɵasaru:tsnlgazuz]      
13-[Ɵadɣaɣats]                

14-[٢aɣenǧa]                     
15-[٢avaluḍ]                     
16-[Lamqaṣnttzvir]              
17-[Ɵakasru:nt]               
18-[ƟaglagƟ]                   

19-[ṭavla]                           
20-[Ɵaqar3ets]                 
21-[Ɵawka]                     
22-[Ləvṣal]                      
23-[Ɵabarwiṭ]                  

24-[awƟul]                     
25-[aru:da]                      

26-[Ɵavarnint]                  
27-[Ɵaməqlits]                 
28-[ṭava3]                        

29-[Ɵapupits]                    
30-[ṭirlil]                           
31-[Ɵabasant]                   
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  :باللغة العربیة" ك"یمثل النتائج والنسب المئویة لبند تسمیة الصور للحالة ) 34(جدول رقم -
  
  الحالة

  
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع 

    
  النسبة الكلیة

  %43  %45    53        %  43       43  "ك"        

 
  :باللھجة القبائلیةیمثل نتائج والنسب المئویة لبند التسمیة ) 35(جدول رقم -

  
  الحالة

  
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع 

    
  النسبة الكلیة

  %10  %10  12    %10  10   "ك"        

  
 : البند الثاني

  :قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة
[walad ;kalbun]/[jabki;ṭah;٢arḍ;jaǧri]/[duš;mama;šampu;ma] /[walad;٢abjad]   

 
 : یمثل نتائج قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة) 36(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  الكلمات

  عدد
  الجمل

  عدد
  األفكار

  
  السببیة

  الترابط و
  التسلسل

  مجموع
  النقاط

  
  النسبة

  
  "ك"

  
12  

  
4  

  
4  

  
0  

  
1  

  
17  

  
17%  

    
 : باللھجة القبائلیة الوحل في السقوط قصة

 [walad ] 
 

 : ل نتائج قصة السقوط في الوحل باللھجة القبائلیةیمث) 37(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  الكلمات

  عدد
  الجمل

  عدد
  األفكار

  
  السببیة

  الترابط و
  التسلسل

  مجموع
  النقاط

  
  النسبة

  
  "ك"

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
1  

  
0%  
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  : البند الثالث
 :و اللھجة القبائلیة الدمیة المكسرة باللغة العربیةقصة 

  :باللغة العربیة  یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 38(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
  .جدا جمیلةدمیتھا وھي  ھاجرأخذت  -
  .عمتھاالدمیة أھدتھا لھا  -
  .زرقاوینلدیھا عینین  -
  صفراءلبست تنورة  -
  .تحدیدا الیوملكن في ذللك  -
  .حملت ھاجرالدمیة التي أھدتھا إلیھا عمتھا -
  .وتكسرتإلى األرض  سقطتالدمیة  -
  .دمیتھا كثیرا تحبھاجر كثیرا ألنھا كانت  بكیت -

[ħaǧar]/[ǧamil ]/                   
[dumja ;٢ama]/                 
[٢ajn ; ٢azrəq]/                  
 [ṭanu;٢asfər]/  
 [sqaṭ ;kasar]                 

  
  :باللھجة القبائلیة  یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 39(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
/                                              [ħaǧar] / [Ɵaṭfəd] / [Ɵapupits]/ 

[jarna Ɵašvəħ  aṭas Ɵpupitsni]/ 
[Ɵapupitsni dṭaṭas lwani isttidifkan]/  
[Ɵəsɛa Ɵiṭušin ttizəjzawin]/ 
[Ɵarsa ƟaqundurƟ ttəwraɣƟ]/ 
[aməɛna ɼasni bdat]/ 
[ggašu idṭəf ħaǧar Ɵapupitsni n 
ṭaṭaslwani]/       
 [Ɵapupitsni Ɵɣlijas ɼalqaɛa/Ɵaraz]/ 
 [ħaǧar Ɵəttru ɼaṭas ɼaṭas]/  
[ɼaxaṭər Ɵəħml məliħ Ɵapupitsni    [  
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  :باللغة العربیة  النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 40(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "ك"

  
4  

  
10  

  
3.5  

  
20  

  
32%  

  
40%  

  
39%  

    
  :باللھجة القبائلیة  المكسرةالنسب المئویة لبند قصة الدمیة  یمثل النتائج و) 41(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "ك"

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0%  

  
0%  

  
0%  

   
  : "ك" الرابعة اإلستنتاج للحالة

 %43ان رصیده اللغوي مقبول حیث تحصل في بند تسمیة الصور على " ك"أن الحالة نالحظ 
  .فقط باللھجة القبائلیة %10باللغة العربیة وعلى 

باللغة العربیة و نسبة  %17ف تحصل على نسبة " سرد قصة السقوط في الوحل"اما بالنسبة  للبند 
كانت النسبة في اللغة العربیة أكثر من اللھجة  "في بند قصة الدمیة المكسرة"باللھجة القبائلیة و  0%

  .باللھجة القبائلیة % 0باللغة العربیة  %39القبائلیة أین تحصل على 
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  "ع :"الحالة الخامسة
  رالتسمیة على الصو: البند األول

  :"ع"یمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور باللغة العربیة للحالة ) 42(جدول رقم    - 
        

  موضوع باللغة العربیة           
    

  
  التنقیط

  
  التسجیل                

  )الفاحص یشیر إلى نفسھ(ما إسم ھذا؟  -
  الذقن - 1
  الركبة - 2

  ماذا ترى في الصورة؟
  فرشاة - 3
  فنجان - 4
  مقص - 5
  مصباح - 6
  كرسي - 7
  مفتاح - 8
  قمع - 9

  منزل - 10
  سكین - 11
  نازع أغطیة - 12
  سنجاب - 13
  مغراف - 14
  بلوط - 15
  مقراض - 16
  طنجرة - 17
  حلمة إصطناعیة - 18
  طاولة - 19
  قنینة - 20
  دودة - 21
  بصل - 22
  عربة ید - 23
  أرنب  - 24
  عجلة - 25
  حنفیة - 26
  مقالة - 27
  طابع - 28
  دمیة - 29
  خفاش - 30
  بسینة - 31
  

  
    0  
    0  
      
    0  
    4  
    4  
    4  
    4  
    4  
   0   

    4  
    4  
    0  
    0  
    0  
    0  
   0   

    1  
    1  
    4  
    0  
    0  
    4  
    0  
    4  
    1  
    1  
    4  
    2  
    4  
   0   
    0  

 
                       / 

                        / 
         

                       / 
[fənǧan]                  
 [miqas]                  

[misbah] 
[kursi]               

  [miftah]                
  / 

 [bit]                 
 [sakin ]                 

/ 
      / 

 [milaqa]                  
                / 

/ 
 [kasruna]               

 [bibu:]                
 [ṭawilatun]             

/ 
/ 

 [baṣalun]              
           / 

                      [٢arnabun]              
 [ruda]                

            [               Gazuz ]     
 [məqlatun]            

 [gatu]              
 [dumjatun]            

 [ƹusfər]               
  /  
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  :باللھجة القبائلیة یمثل التسجیل الخاص بالتسمیة الصور لنفس الحالة) 43(جدول رقم -
  

        
  التسجیل                                            

  
  التنقیط

  
  الموضوع باللھجة القبائلیة    

 
 
 

/ 
/                          

 
 

/ 
fənǧan]    [ 
[miqas]      

/  
 [kursi] 
 [klé]  

/  
 [bit]  

/                         
                     /                           

/ 
 /  
/  
/  
/ 
/  
/ 
/ 
/  

 [baṣalun]  
/  

 [nabun]  
 [ruda]  

                    /                         
/                          
/                          

 [pupi]  
/ 
/  

  
  

      
    0 

 0      
      
      
    0  
    1  
    1  
    0  
    1  
    1  
    0  
    1  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0 

0      
    0  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0  
    1  
    2  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0   
    0  

[ Ismis Ɵaggi ?]  
[Ad ysken umjay ghef yiman-
is] 
1-[ƟamarƟ]                      

2-[٢arkuvƟ]                      
[wali la fuṭu iniyid d ašuts]   
    
3-[Ɵapansuts]                    
4-[٢aFənǧal]                       
5-[ƟimqasƟin]                  
6-[Ɵalampult]                  

7-[٢akursi]                         
8-[Ɵasaru:ts]                   

9-[Lambuṭ]                       
10-[٢axam]                          
11-[٢lmus]                        
12-[Ɵasaru:tsnlgazuz]      
13-[Ɵadɣaɣats]                

14-[٢aɣenǧa]                     
15-[٢avaluḍ]                     
16-[Lamqaṣnttzvir]              
17-[Ɵakasru:nt]               
18-[ƟaglagƟ]                   

19-[ṭavla]                           
20-[Ɵaqar3ets]                 
21-[Ɵawka]                     
22-[Ləvṣal]                      
23-[Ɵabarwiṭ]                  

24-[٢awƟul]                     
25-[٢aru:da]                      
26-[Ɵavarnint]                  
27-[Ɵaməqlits]                 
28-[ṭava3]                        

29-[Ɵapupits]                    
30-[ṭirlil]                           
31-[Ɵabasant]                   
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  :باللغة العربیة" ع"یمثل النتائج والنسب المئویة لبند تسمیة الصور للحالة ) 44(جدول رقم -
  

  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %43  %44  54  %42  42  "ع"

 
  :باللھجة القبائلیةیمثل نتائج والنسب المئویة لبند التسمیة ) 45(جدول رقم -

  
  الحالة
 LX3 نسبة  LX3 مجموع  LX2  نسبة LX2مجموع   

  النسبة الكلیة  

  %7  %8  10  %8  8  "ع"

  
 : البند الثاني

  :قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة
[walad ;kalbunjaǧri]/[ṭah;٢arḍ;jabki]/[binwar;mama;šampu;ma٢]/[šaƹr 
٢asfər;ǧamil]   

 
 : یمثل نتائج قصة السقوط في الوحل باللغة العربیة) 46(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  الكلمات

  عدد
  الجمل

  عدد
  األفكار

  
  السببیة

  الترابط و
  التسلسل

  مجموع
  النقاط

  
  النسبة

  
  "ع"

  
13  

  
4  

  
4  

  
0  

  
2  

  
23  

  
23%  

    
 : باللھجة القبائلیة الوحل في السقوط قصة

 [walad ;kalbun ]/[ ǧamil] 
 

 : یمثل نتائج قصة السقوط في الوحل باللغة األمازیغیة) 47(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  الكلمات

  عدد
  الجمل

  عدد
  األفكار

  
  السببیة

  الترابط و
  التسلسل

  مجموع
  النقاط

  
  النسبة

  
  "ع"

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0%  

  



	عرض وتحلیل ومناقشة النتائج                                                     :السادس الفصل
 

 117 

  : البند الثالث
 :و اللھجة القبائلیة العربیةقصة الدمیة المكسرة باللغة 

  :باللغة العربیة  یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 48(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
  .جدا جمیلةدمیتھا وھي  ھاجرأخذت  -
  .عمتھاالدمیة أھدتھا لھا  -
  .زرقاوینلدیھا عینین  -
  صفراءلبست تنورة  -
  .تحدیدا الیوملكن في ذللك  -
  .حملت ھاجرالدمیة التي أھدتھا إلیھا عمتھا -
  .وتكسرتإلى األرض  سقطتالدمیة  -
  .دمیتھا كثیرا تحبھاجر كثیرا ألنھا كانت  بكیت -

[ħaǧar]/[dum ;ǧamil]/                   
 [٢ajn ; ٢azrəq]/                  
 [٢asfər]/  
[ haǧar ;tabki]/ 
 [sqaṭ ;kasar]                 

  
  :باللھجة القبائلیة  یمثل القصة النموذجیة و التسجیل لبند قصة الدمیة المكسرة) 49(جدول رقم -
  

  القصة النموذجیة                 
    

  التسجیل                
[pupi]/[haǧar]                                             [ħaǧar] / [Ɵaṭfəd] / [Ɵapupits]/ 

[jarna Ɵašvəħ  aṭas Ɵpupitsni]/ 
[Ɵapupitsni dṭaṭas lwani isttidifkan]/  
[Ɵəsɛa Ɵiṭušin ttizəjzawin]/ 
[Ɵarsa ƟaqundurƟ ttəwraɣƟ]/ 
[aməɛna ɼasni bdat]/ 
[ggašu idṭəf ħaǧar Ɵapupitsni n 
ṭaṭaslwani]/       
 [Ɵapupitsni Ɵɣlijas ɼalqaɛa/Ɵaraz]/ 
 [ħaǧar Ɵəttru ɼaṭas ɼaṭas]/  
[ɼaxaṭər Ɵəħml məliħ Ɵapupitsni    [  
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  :باللغة العربیة  النسب المئویة لبند قصة الدمیة المكسرة یمثل النتائج و) 50(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "ع"

  
4  

  
10  

  
3  

  
20  

  
27%  

  
40%  

  
38%  

    
  :باللھجة القبائلیة  المكسرةالنسب المئویة لبند قصة الدمیة  یمثل النتائج و) 51(جدول رقم -

  
  الحالة

  عدد
  األفكار

  عدد
  الكلمات

مجموع 
  نقاط

  األفكار

  مجموع
  نقاط

  الكلمات

النسبة 
المئویة 
  لألفكار

النسبة 
المئویة 
  للكلمات

  

النسبة 
المئویة 
الكلیة 

لألفكار و 
  الكلمات

  
  "ع"

  
0  

  
2  

  
0.5  

  
4  

  
5%  

  
8%  

  
7%  

   
  : "ع"الخامسة اإلستنتاج للحالة

  
فقط  %7باللغة العربیة وعلى  %43تحصل في بند تسمیة الصور على " ع"نالحظ أن الحالة 

  .باللھجة القبائلیة
كانت النسبة في " في بند قصة الدمیة المكسرة"و " سرد قصة السقوط في الوحل"اما بالنسبة  للبندین 

 0باللغة العربیة  %23لوحل على اللغة العربیة أكثر من اللھجة القبائلیة أین تحصل في قصة السقوط في ا
  .للھجة القبائلیة %

 .باللھجة القبائلیة %7باللغة العربیة  %38أما في قصة الدمیة المكسرة تحصل على 
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 :االستنتاج العام

لكل حالة  chevrie Muller شفري میلیربعد أن تم عرض النتائج الفردیة الختبار  

  : عینة البحث  سیتم عرض نتائج كل الحاالت الخمسة من خالل الجدول األتي  من
  

  :یمثل نتائج الحاالت الخمسة في اختبار اللغة  (52)الجدول رقم
  

  
     النسب المئویة المسجلة 

 

 
 "عزیز" 

 
 "كریمة"   

 
 "  میلیسة"

 
 "لبنى"

  
 "إدیر  "    

                    
  ت لحاالا

  
 

باللھجة 
 القبائلیة

  اللغة ب 
 العربیة

باللھجة 
 القبائلیة

باللغة 
 العربیة

  باللھجة
 القبائلیة

  باللغة
  العربیة

 باللھجة
 القبائلیة

باللغة 
 العربیة

  باللھجة
 القبائلیة

باللغة 
 العربیة

 اإلختبار    بنود

  
7  % 

  
43% 

  
10 % 

  
43% 

  
3  % 

  
48  % 

  
9  % 

  
46  % 

  
16  % 

  
45% 

  
  

 تسمیة الصور

 

  
0  % 

  
23% 

  
0  % 

  
17% 

  
1  % 

  
16  % 

  
4  % 

  
20  % 

  
3  % 

  
16% 

  
  سرد قصة 

السقوط في 
 الوحل

 

  
7  % 

  
38% 

  
0   % 

  
39% 

  
7  % 

  
38 % 

  
3  % 

  
32  % 

  
7  % 

  
28% 

  
  

الدمیة قصة
 المكسرة

  
" chevrie Muller " شفري میلربعد تحلیل المعطیات التي تم جمعھا من خالل اختبار  -

  للغة تم 

لبند في معظم الحاالت بالنسبة    %50إلى  40إلى ھذه النسب والتي تتراوح بین التوصل 

لنفس البند باللھجة   %20،بینما لم تتجاوز وھي نسبة متوسطة  باللغة العربیة التسمیة

  .القبائلیة و ھذا ما یبین لنا التأخر الملحوظ في إكتساب اللھجة القبائلیة مقارنة باللغة العربیة
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و  16فقد تحصلنا على نسبة تتراوح بین " السقوط في الوحل"لبند سرد قصة أما بالنسبة  -

راد عینة بحثنا لم یكفلوا لوقت طویل ، باللغة العربیة و تعتبر نتیجة مقبولة كون أف 23%

بذلك لیس لھم رصید لغوي جید یسمح بالتعبیر الشفھي،أما باللھجة القبائلیة فكانت النسبة من 

وبین اللغة العربیة وھذا راجع ) اللھجة القبائلیة(،وھنا نسجل فارق بینھا% 07إلى  01

  .ل اللغة العربیة بالدرجة األولىإلستعما
  
 %38و  28 تحصلنا على نسبة تتراوح بین" قصة الدمیة المكسرة"البند الثالث في  -

  8و  0 رنة بنسبة اللھجة القبائلیة التي تتراوح ما بیناو ھي نسبة متوسطة مق،باللغة العربیة 

ولغة اإلشارات دون ذلك راجع الستعمالھم المتكرر للغة العربیة فھي نسبة ضعیفة جدا و 

  .اللھجة القبائلیة 
  

أثناء التكفل،كما ) اللھجة القبائلیة(وترجع ھذه النتیجة إلى عدم األخذ بعین اإلعتبار لغة األم 

أن لزمن و سن الطفل یلعبان دورا مھما في مردوده اللغوي فالتدریب المكثف لحصص 

فالكفالة االرطفونیة في ھذه الحالة تعتمد  ف المختص األرطوفوني،السمعي من طرالتدریب 

و ھذا ما یولد صعوبات في ) اللغة المستعملة في الحرم المدرسي( على اللغة العربیة 

  .التواصل مع المحیط و یجعل عالقاتھم تقتصر على زمالء المدرسة 

  :فرضیة بحثنا القائلة  إثباتو من خالل ھذه النتائج المتحصل علیھا تم 

الحاملین  األطفالنعم الكفالة االرطفونیة باللغة العربیة تعیق تطور اللھجة القبائلیة لدى 

  .للزرع القوقعي

  



	خاتمة
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  :خاتمة

من خالل ھذه الدراسة حاولنا أن نوضح الصعوبات التي یتلقاھا الطفل الحامل للزرع 
  .القوقعي ذو كفالة أرطوفونیة بلغة غیر لغة األم

ومن خالل النتائج التي توصلنا ألیھا،فإن معظم األطفال الحاملین للزرع القوقعي المكفلین 
بغیر لغة األم، یجدون صعوبة في التواصل مع العائلة و المحیط، خاصة فیما یخص 

  :عن طریق ثالثة بنود  Chevrier Muller اختبارالتواصل الشفھي واختبرنا ھذا بواسطة 

 بند تسمیة الصور  -
 سرد قصة  بند -
  بند الدمیة المكسرة -

)لغة األم(و اللغة األمازیغیة )لغة التكفل(العربیة : وذلك بكال اللغتین  

وتوصلنا إلى نتائج غیر مرضیة من الرصید اللغوي بالنسبة للغة األم، عكس لغة التمدرس 
ق التواصل إذ یجدون أنفسھم یتقنون اللغة العربیة أكثر من اللغة األمازیغیة ما یعی) العربیة(

.الصحیح مع باقي األطفال باستثناء الزمالء و محیطھ بصفة عامة  

فالطفل الحامل للزرع القوقعي ھو طفل یكشف عالم األصوات لتوه وبالتالي تلزمھ لغة 
.لكي تتكون لدیھ القاعدة األساسیة بعدھا لغة التمدرس ) لغة األم(مرجعیة   

یبقى الموضوع مفتوح لدراسات أخرى و  ویبقى البحث جزءا صغیرا في ھذا المجال كما
:منھا نقترح  

أطفال تكفل بھم باللغة العربیة وأطفال تكفل : بحث حول المستوى الدراسي لدى عینتین  -
  .بھم بالغة أمازیغیة

   .بحث حول الفھم اللغوي عند الطفل األصم الحامل للزرع القوقعي المتكفل بالغة األم -
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