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 لوالفصــــــل ال 
 الـدراســـة إلىمـــدخل 

  :مقدمة الدراسة: الً أو  -
لدى اإلنسان،  "Communication"لقد اىتم الكثير من المختصين بدراسة عممية التواصل     

 ،ليذه المغة أداةك "Speech"كوسيمة ليذا التواصل، والكالم "Language"مركزين عمى المغة
األمر الذي ساىم في ظيور  كتعبير عن كيفية إخراج أصوات الكالم. "Articulation"والنطق

المغة، واضطرابات التواصل، واضطرابات النطق عمم نفس عدد من فروع العمم المتخصصة بـ)
 يعد أمرًا ىامًا.   ا. ذلك ألن دراسة المغة ونموىا واكتسابيا واضطرابي(والكالم

تعبيـــــــر ولمع شــــــروط الليـــــــاة الخار يـــــــة والداخميـــــــة لمتوافـــــــق والتكيـــــــ  مـــــــ أداةتشــــــكل المغـــــــة و      
وال ماعــــــات تلكميــــــا  األفــــــرادصــــــال وتفــــــاىم بــــــين ات   أداة كــــــذلكوالعواطــــــ  وىــــــي  األفكــــــارعــــــن 

ــــنظم فــــي الم تمــــع الوالــــد، م موعــــة مــــن ا ــــر  وقــــدلقواعــــد وال  أوالطمــــ   أوتســــتخدم المغــــة لمتعبي
ــــتم بــــين شخصــــين  ــــديم مــــن خــــالل الملادثــــة التــــي ت ــــة تأخــــذ  أشــــخا عــــدة  أوالتق وىــــذه الملادث

 .(1891991الزراد،)شكاًل من اشكال االتصال 

عاقة السمعية ليث أن ومن األمور اليامة التي تؤثر سمبًا عمى نمو واكتسا  المغة ىي اإل   
 في ال ياز السمعي مترافق مع مشكالت في اكتسا  المغة وتطورىا.لدوث أي خمل 

 ،في ذلك الوراثة عن عوامل مختمفة بما "Hearing impairment"السمعية  عاقةاإل وتنتج  
 األذنمختمفة من  أ زاءواالصابات والصدمات التي تؤثر عمى  األمراضوالمشكالت الخمقية و 

 9فقد تكون ياالسمعية من خالل نوع اإلعاقة وتصن 
 "Sensorineural hearing loss"لسية عصبية  إعاقة -1

 "conductive hearing loss"سمعية توصيمية  إعاقة أو -2
 "Mixedhearing loss"سمعية مختمطة  إعاقة أو -3

السمعية البسيطة  اإلعاقةبين  تتراوحمن خالل الدر ة والشدة التي  كذلك تصن و كما      
"mild"  والمتوسطة"moderated"  والشديدة"Severe"   والشديدة  دًا"Profound"  والفقدان

بالفقدان السمعي الشديد  دًا يصنفون عمى المصابون  األطفالف،  "Anacusis"السمعي الكمي 
 ."Deaf" صم   أنيم

مـــرًا ىامـــًا أالســـمعية ســـمبًا عمـــى اكتســـا  المغـــة ألن تطـــور المغـــة يعتبـــر  اإلعاقـــةوبـــذلك تـــؤثر      
مــا أمكــن بيــد  الوصــول تيم غــتطــوير ل إلــى األطفــالويلتــاج  ،لألطفــال المعــاقين ســمعياً بالنســبة 
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تــأخير فــي النمــو المغــوي لمطفــل ســو  يظيــر ذلــك فــي المرالــل المتــأخرة مــن  يأ. و لمنمــو المناســ 
المعــــــاقون ســــــمعيًا بمــــــدى التــــــدري  المبكــــــر ونوعــــــو ومتــــــى اســــــتخدمت  األطفــــــال أثرويتــــــ ،العمــــــر

   .العوامل الذكائية واالنفعالية والبصريةبالمضخمات الصوتية و 

مـن مصـادر صـوتية متنوعـة وىـذا  ذوو الفقدان السمعي فرصيم ملدودة في السماع األطفالو      
لمغــــة عمــــى تشــــكيل قواعــــد اعمــــى المغــــة المنطوقـــة و نقــــ  فــــي الخبـــرات وتــــؤثر ســــمبًا  إلــــىيـــؤدي 

 .(18192113الزريقات،)والكممات ونمو المفردات 

ــــــــةالكشــــــــ  المبكــــــــر عــــــــن فلــــــــذلك       ــــــــل  اإلعاق ــــــــدخل المبكــــــــر مــــــــن قب  األســــــــرةالســــــــمعية والت
ن لســـــت إلـــــىكمـــــا يـــــؤدي  ،الســـــمعية اإلعاقـــــةمـــــن در ـــــة  لملـــــد    اً ىامـــــ خصـــــائيين يعـــــد إ ـــــراءً واأل
ـــــل تمييـــــداً ، طفـــــاللأل أداء المغـــــويفـــــي  ـــــاض األطفـــــال التـــــي تمث لمنمـــــو  وبخاصـــــة فـــــي مرلمـــــة ري

 المغوي اال تماعي لدى األطفال بشكل عام.

لمتــــــــــــدخل المبكــــــــــــر دورًا  ن  أ ،"Moeller,M,2000"كدراســــــــــــة مــــــــــــولر كــــــــــــدت الدراســــــــــــاتأ     
ـــــرًا فـــــي اللـــــد مـــــن  ـــــأخر المغـــــوي عنـــــد المعـــــاقين ســـــمعيًا، فكبي الفقـــــدان الســـــمعي  وو ذ األطفـــــالالت

الصــــوتية المختمفــــة وىـــــم ال المصــــادر لشــــديد  ــــدًا فرصـــــيم ملــــدودة فــــي الســــماع مـــــن واالشــــديد 
ــــــي تســــــاعد فــــــي تضــــــخيم الصــــــوت  ــــــة الت ــــــات الســــــمعية والســــــماعات الطبي يســــــتفيدون مــــــن المعين

 "Cochlear implant"بشـــــــكل  يــــــــد فكــــــــان اللــــــــل االمثــــــــل ليــــــــم ىــــــــو زراعــــــــة اللمــــــــزون 
 .(8691998الخطي ،)

 لول زرع  ياز الكتروني في القوقعة بدأت في فرنسا في نياية لىو األفاألبلاث      
نظام  إلىالخمسينات من القرن الماضي وقد لدث تطور في ىذا ال ياز من  ياز بقناة والده 

ل عمميو زرع أو تم إ راء  (1982) ينقل المعمومات الصوتية من خالل قنوات متعددة وفي عام
 .(11192112منصور،)قناة  (24)قناة وفي الوقت اللالي بزرع  (22)ـقوقعو ب

زرع القوقعة كعالج لمصم الذين يعانون من فقدان سمع لسي عميق في  ةاعتماد عممي وتم       
اضملالل شعيرات السمع أي  أوين وال يستفيدون من المعينات السمعية بسب  دمار األذنكال 

تكبير الصوت بل ينقل  أويتم تضخيم  زرع القوقعة ال ةولكن في عممية، مستقبالت السمع اللسي
 .ةعص  السمع مباشر  إلىالصوت 

إال بعد وضع الطفل في ن النتائج المر وة لم تكن  يدة إفالرغم من ن اح ىذه العممية وعمى      
       برامج تدري  تركز عمى تطوير الميارات السمعية والكالمية والمغوية والتدري  السمعي

"Auditory Training"   بعد إ راء العممية ويقصد بالتدري  السمعي تدري  الطفل عمى
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التي يمكن لو التقاطيا ليث تستغل القدرة السمعية وتلافظ عمييا  صواتبعض األ إلىاالستماع 
 .دونيا أو ةعمى االستماع واالنتباه السمعي باستخدام معينات سمعي األفرادعن طريق تدري  

 تـــــــتمالتـــــــدري  الســـــــمعي  وزراعـــــــة القوقعـــــــة كانـــــــت خطـــــــوات وقبـــــــل أن تكتشـــــــ  الســـــــماعات     
 دتمـــــيعو كمــــا  ،واســــتخدام أنابيــــ  خاصـــــة لتكبيــــر الصــــوت ةمباشــــر  األذنمــــن خــــالل الكــــالم فـــــي 

 عــــــد  التــــــي ت   االســــــتماع أوميــــــارة اإلنصــــــات إتقـــــان التــــــدري  الســــــمعي بشــــــكل خــــــا  عمــــــى  ىـــــذا
مــــــن خــــــالل تسمســـــــل متصــــــل يبـــــــدأ  ويــــــتم ذلـــــــكالشـــــــفيي –ركنــــــًا أساســــــيا فـــــــي العــــــالج الســــــمعي

ـــــم تمييـــــز بتـــــدري  الطفـــــل عمـــــى اكتشـــــا  و ـــــود الصـــــو  ـــــى ، والتعـــــر  عميـــــو هت ث يعتبـــــر فيـــــم معن
دراكوو الصوت   .ال زء األخير من ىذه السمسمة ا 

 األطفاللذا قامت البالثة بيذه الدراسة لمعرفة مدى فاعمية برنامج تنمية المغة المنطوقة لدى 
 المعوقين سمعيًا زارعي اللمزون.

 
 :الدراسة ةمشكم :ثانياً  -

من ضع  في  األطفالمة رياض لالصم زارعي اللمزون في مر  األطفاليعاني الكثير من       
المغة المنطوقة مما يعرقل عممية التواصل الفعال مع اآلخرين ويصبلون  راء ذلك عا زين عن 

رافق ذلك ت .التعبير عن انفسيم وافكارىم ومشاعرىم والتفاعل بشكل عام مع البيئة المليطة بيم
ية واال تماعية والتي تستدعي التدخل المبكر والسريع لمساعدة الكثير من المشاكل النفسمع 

 .المليطين بيم في الم تمع شخا عمى التواصل ال يد والفعال مع اآلخرين واأل األطفالىؤالء 
بيذه المشكمة من خالل عمميا  ليث تشكل إلساس البالثة ومن ىنا انطمقت فكرة ىذه الدراسة 

وي األطفال ذفي م ال تقويم النطق والمغة وقياميا بعدة زيارات لممراكز المتخصصة ومقابمة 
 ممن أ ريت ألوالدىم عممية زراعة اللمزون.

لاولت البالثة في ىذه الدراسة إعداد برنامج لتنمية المغة المنطوقة لدى األطفال المعوقين سمعيًا 
، ليث أن ىذا البرنامج قد يسيم في مساعدة األطفال (سنوات6-5ن من عمر )زارعي اللمزو 

 عمى تنمية المغة المنطوقة وذلك نظرًا لقمة الدراسات في ىذا الم ال.
ــــــة ــــــدري   اســــــتخدمت البالث ــــــات منيــــــا ميــــــارات االســــــتماع وت ــــــة المغــــــة االســــــتقبالية عــــــدة فني لتنمي

 والمغة المنطوقة.
بعض الصعوبات منيا غيا  برنامج المسح السمعي وغيا   وا يت زراعة اللمزون لقد     

تلول  ، فيذه العممية ال)2112،85الل اج،(قبل المدرسة  البرامج التدريبية المغوية في سن ما
فبعد مرلمة عممية زراعة ليث أنيا ليست باللل السلري، طفل طبيعي  إلى األصم الطفل
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استقبال قدرتو ليتمكن من اللمزون يلتاج الطفل لمتدخل المبكر والتدري  الفعال المنظم الياد  
 .)1592112طيبة،(عمى السمع ومن ثم تنمية ال ان  المغوي لديو 

إعداد برنامج لمعرفة مدى فاعمية  التي تلاول تقدم انبثقت مشكمة الدراسة اللالية من كل ما     
وبالتلديد فإنيا المعوقين سمعيًا الزارعي لملمزون،  األطفالالمنطوقة لدى برنامج لتنمية المغة 

 9السؤال اآلتياإل ابة عن  تلاول

 ما مدى فاعمية برنامج لتنمية المغة المنطوقة لدى األطفال المعوقين سمعيًا زارعي لملمزون؟

 

 :أهميه الدراسة :ثالثاً  -

 ىميتيا من خالل مايمي9أىذه الدراسة اكتسبت  
 سمعيًا زارعي اللمزون. وقينالمع األطفالفي عممية التواصل لدى  المنطوقة المغة أىمية -1

الســـــــــــمعية عمـــــــــــى المغـــــــــــة المنطوقـــــــــــة  إلعاقـــــــــــةل الســـــــــــمبي ثـــــــــــراألتســـــــــــميط الضـــــــــــوء عمـــــــــــى  -2
ـــــــــو  والنمـــــــــو  ـــــــــل األصـــــــــم لدي ـــــــــزون، فالطف ـــــــــال الصـــــــــم الـــــــــزارعين لملم ـــــــــد  األطف المغـــــــــوي عن

 رة عمى التعبير المغوي.لصيمة لغوية ضعيفة وفقر بالمفردات وعدم القد

الصــم  األطفـالالتـدري  السـمعي والتـدخل المبكـر فـي تنميـة المغـة المنطوقـة عنـد  أىميـةابـراز  -3
 سنوات . (6-5)من عمر  األطفالزارعي اللزون في مرلمة رياض 

ـــــامج تـــــدريبي ل أىميـــــةكمـــــا وت مـــــت  -4 نميـــــة المغـــــة تىـــــذه الدراســـــة فـــــي معرفـــــة مـــــدى فعاليـــــة برن
 األطفال المعاقين سمعيًا زارعي اللمزون.لدى المنطوقة 

ــــدة لتنميــــة المغــــة المنطوقــــة  فــــيقــــد تســــيم ىــــذه الدراســــة أيضــــًا  -5 إضــــافة طريقــــة تــــدري   دي
    عند األطفال زارعي اللمزون من مرلمة رياض األطفال .

     
 :الدراسة أهداف :رابعاً  -

 تلقيق مايمي9 إلىتيد  الدراسة اللالية 
المعوقين سمعيًا  األطفالبرنامج في تنمية المغة المنطوقة لدى  عميةافالتعر  عمى مدى   -1

 .األطفالسنوات من مرلمة رياض  (6-5) ما بينعمارىم أ تتراوحالذين  زارعي اللمزون
 لملمزون. نالصم الزارعي األطفاللدثو البرنامج لدى أالذي  ثرالتعر  عمى مدى األ -2
ــــر الــــذي ألدثــــو  -3 ــــامج لــــدى األطفــــال الصــــم الــــزارعين لملمــــزونالتعــــر  عمــــى مــــدى األث  البرن

 بلس  ال نس.
 التعر  عمى مدى استمرار فاعمية البرنامج بعد التوق  عن التطبيق. -4
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 :خامسًا: فرضيات الدراسة -

والتلقق  ،رضياتالدراسة اللالية افتراض م موعة من الف تلاولذكره،  ما سبقفي ضوء      
  9ىذه الدراسة عمى النلو التالي فرضياتمن صلتيا، ويمكن صياغة 

 ال تو د فروق ذات داللة إلصائية بين متوسطات در ات أطفال زارعي اللمزون لمم موعة  -1
 الت ريبية في القياسين القبمي والبعدي في الدر ة الكمية الختبار المغة.    
ال تو د فروق ذات داللة إلصائية بين متوسطات در ات أطفال زارعي اللمزون لمم موعة  -2

 الت ريبية في القياسين البعدي والتتبعي في الدر ة الكمية الختبار المغة.
  ال تو د فروق ذات داللة إلصائية بين متوسطات در ات الذكور واإلناث في الم موعة  -3

 .الختبار المغة في الدر ة الكميةالت ريبية في القياس البعدي     
 
 :تحديد مصطمحات الدراسة :سادساً  -

 The training program"9" البرنامج التدريبي -1
ىــــــو م موعــــــة مــــــن الفنيــــــات واألنشــــــطة والتــــــدريبات التــــــي تــــــم تنظيميــــــا وتخطيطيــــــا فــــــي ضــــــوء 
أســــس عمميــــة، وبطريقــــة متكاممــــة، والتــــي تــــم تطبيقيــــا عمــــى أفــــراد عينــــة البلــــث مــــن خــــالل عــــدة 
 مســـــات، والتـــــي تســـــاعد فـــــي تلســـــين المغــــــة المنطوقـــــة عنـــــد األطفـــــال الصـــــم زارعـــــي اللمــــــزون 

 ( سنوات في مرلمة رياض األطفال.6-5) ما بينالمذين تتراوح أعمارىم 

ىـــــو خطـــــة ملـــــددة تشـــــمل م موعـــــة مـــــن االنشـــــطة أمـــــا التعريـــــ  اإل رائـــــي لمبرنـــــامج التـــــدريبي9 
مـن خـالل تـدري  ميـارات االسـتماع  ليةوالتدريبات، والخبرات، بيد  تلسين المغـة بشـقييا االسـتقبا

والمنطوقــة مــن خــالل تــدري  النطــق والكــالم، بعــد  تلقيــق قــدر معقــول مــن التفاعــل مــع اآلخــرين 
قامة عالقات ا تماعية اي ابية معيم يساعد عمى االندماج في الم تمع.  وا 

وييـــــــد  ىــــــــذا البرنـــــــامج إلــــــــى تنميـــــــة ميــــــــارات االســـــــتماع وتــــــــدري  أعضـــــــاء النطــــــــق، وتنميــــــــة 
 راك السمعي، وتنمية المفاىيم عند ىؤالء األطفال.  األد

 :"Language"المغة المنطوقة  -2

بين  أوبأنيا عبارة عن نظام من الرموز المتفق عمييا في ثقافة معينة،  "الشخ "عرفيا      
ويتم ىذا النظام بالتنظيم طبقًا لقواعد ملددة وقد تتخذ صورة   نس معين. أوفراد فئة معينة، أ
وتستخدم المغة المنطوقة  فراد ال نس الوالد.أيقاعات معينة يتفق عمييا إ أولركات  أوصوات أ

وتبادل المعمومات، والمعار  وطم  المساعدة والتعبير عن  األفرادفي تبادل الرسائل بين 
 (.2291997والتأثير عمى اآلخرين)الشخ ، اال تماعيةالمشاعر في المواق  
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مـــــن الكممـــــات والمفـــــاىيم التـــــي ينطقيـــــا ىـــــي م موعـــــة  المنطوقـــــة9أمـــــا التعريـــــ  اإل رائـــــي لمغـــــة 
الطفـــــل ويعبــــــر عنيــــــا بطريقــــــة لفظيــــــة كــــــأن ينطــــــق اســــــمو واســــــم والــــــده وأخوتــــــو، تشــــــمل ايضــــــًا 
التعبيـــــر عمــــــا ينطقــــــو الطفـــــل فعميــــــًا مــــــن كممـــــات ذات معنــــــى داللــــــي وذلـــــك مــــــن خــــــالل قــــــوائم 

لدراســـــــة، ليـــــــث أن كـــــــل الكممــــــات والصـــــــور المتالـــــــة فـــــــي االختبـــــــار المغـــــــوي المســـــــتخدم فـــــــي ا
 إ ابة صليلة يقدميا الطفل تمنح در ة رقمية.

  :Hearing impairment""السمعية  اإلعاقة -3   
بين ضع  سمعي  تتراوحمن الضع  السمعي  متفاوتةبأنيا مستويات  "الخطي "عرفيا      

  (.2591998)الخطي ،بسيط وضع  سمعي شديد  داً 

المفظي –لد من القدرة عمى التواصل السمعيبأنيا انلرا  في السمع ي "Lioyd"كما يعرفيا لويد 
السمعية ىي نتاج لشدة الضع  في السمع وتفاعمو مع عوامل أخرى كالعمر عند  اإلعاقةوشدة 

فقدان السمع، والعمر عند اكتشا  فقدان السمعي ومعال تو، والمدة الزمنية التي استغرقيا 
فقدان السمع، وفاعمية أدوات التضخيم،  إلىلدوث الفقدان السمعي، ونوع االضطرا  الذي أدى 

 ."Lioyd,1973:5" المقدمة، والعوامل األسرية والقدرات التعويضيةوالخدمات التأىيمية 

طفل يعاني فقدان سمعي لسي 9 ىو في ىذه الدراسة السمعية عاقةالتعري  اإل رائي لإل     
بلس   الشديد والشديد  دًا سواًء في إلدى األذنين أو كمتييما ما بينعصبي تتراوح في شدتو 

دراكيا ومن الكالم سواًء باستخدام  المخطط السمعي يمنعو من تمييز األصوات وفيميا وا 
 المعينات السمعية أو دونيا.

 :Auditory-Training""التدريب السمعي  -4
بأنو الطريقة التي تستغل فييا بقايا السمع وتلافظ عمييا عن طريق تدري   "ملمود"يعرفو      
 (.5492114،ملمود)دونيا أوعمى االستماع واالنتباه السمعي باستخدام معينات سمعيو  األفراد

ـــــــدري  الســـــــمعي      ـــــــ  اإل رائـــــــي لمت ـــــــا الســـــــمعية  9أمـــــــا التعري ىـــــــو االســـــــتغالل األمثـــــــل لمبقاي
ـــــو مـــــن خـــــالل م موعـــــة إ ـــــراءات  ـــــة المغـــــة والنطـــــق لدي ـــــدى الطفـــــل مـــــن أ ـــــل تنمي المو ـــــودة ل

)كاالســـــــتدارة نلـــــــو  مصـــــــدر الصــــــوت ومعرفـــــــةتســــــيم فـــــــي تعرفــــــو لألصـــــــوات واالنتبـــــــاه إلييــــــا، 
   مصدر الصوت ...(

 :""Cochlear Implantزراعه الحمزون  -5
بوظيفة القوقعة  ميقو  األذنبأنو عمميو يزرع بيا لاسو  صغير في "Kothleen" عرفتو     

لتقاط ىذه االىتزازات اإشارات كيربائية فيقوم ال ياز ب إلىمن ليث تلويل االىتزازات الصوتية 
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تلميميا وتضخيميا ثم ترسل اللاسو  الذي يقوم ب إلىالصوتية من الوسط الخار ي ويرسميا 
ة المزروعة التي تقوم بإيصال الرسالة الكيربائية السمعية بواسطة القطعة الداخمي إلى اإلشارة

  .Kothleen,1994:101))أليا  العص  السمعي إلىأسالك دقيقو 

السمع ويلسن القدرة عمى  إمكانيوبأنو  ياز يتيح  9اللمزون ياز  "شلرور"كما عر  الدكتور 
فقدان السمع اللسي العصبي اللاد والذين لم يستفيدوا بالمصابين  شخا االتصال المفظي لأل

من المعينات السمعية بعد فتره من التأىيل المناس  لذلك وىو عبارة عن  ياز متعدد 
يعيد السمع الطبيعي  الداخمية فيو ال األذن إلىااللكترونات يستخدم لنقل المعمومات الصوتية 

المليطة بو وسماع إيقاعات وأنماط النطق  صواتولكنو يلسن مقدره الشخ  عمى سماع األ
 .(2192118،شلرور) كما يلسن عمميو قراءه الشفاه

  :الطفل الزارع لمحمزون -6

سب  الفقدان السمعي بعممية لزرع اللمزون  أ ريت لو الذي الطفل بأنو "9الزريقات"عرفو      
االستفادة من  عفي شدتو بين الشديد والشديد  دًا وال يستطي يتراوحاللسي العصبي الذي 
 .(2192113)الزريقات، السماعة الطبية االعتيادية

ـــــــزون9       ـــــــل زارع اللم ـــــــي لمطف ـــــــين )التعريـــــــ  اإل رائ ـــــــراوح عمـــــــره مـــــــا ب ( 6-5ىـــــــو طفـــــــل يت
ــــل فــــي روضــــة األطفــــال الصــــم وتتــــراوح شــــدة فقدانــــو الســــمعي بــــين الشــــديد والشــــديد  ســــنوات يقب

ـــــــي بعـــــــد إ ـــــــراءه  ـــــــد ـــــــدري  الســـــــمعي والنطق ًا فـــــــي إلـــــــدى األذنـــــــين أو كمتييمـــــــا، ويخضـــــــع لمت
 عممية زراعة اللمزون.

 
 حدود الدراسة: :سابعاً  -

تتلدد الدراسة اللالية بالمتغيرات التي ىي موضوع الدراسة، وكذلك بالعينة واألدوات      
 المستخدمة فييا، واألسالي  اإللصائية لمتلقق من صلة فروضيا.

ساس ل م العينة، وخصائ  أوتتلدد الدراسة أيضًا بما يمكن التوصل إليو من نتائج عمى 
 9سمو  اختيارىم، وتتمثل لدود ىذه الدراسة فيأالصم زارعي اللمزون، و  األطفال

الصم زارعي اللمزون في مرلمة رياض  األطفاللدود زمانية9 ليث طبقت ىذه الدراسة عمى  -1
 (6-5)في عمر  ىم الصم في مدينة دمشق والذين األطفالالمس مين في روضة  األطفال

 م. (2114)سنوات من العام 

الصـــــــــم فـــــــــي مدينـــــــــة  األطفـــــــــال ريـــــــــت الدراســـــــــة اللاليـــــــــة فـــــــــي روضـــــــــة ألـــــــــدود مكانيـــــــــة9  -2
 .)نموذ ًا لمدراسة(دمشق
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 9التاليةتتلدد الدراسة اللالية بأدوات الدراسة  -3

 .(عداد البالثةإ)اختبار المغة  - أ

المعوقين سمعيًا زارعي اللمزون  األطفالالبرنامج التدريبي لتنمية المغة المنطوقة لدى  -  
 )إعداد البالثة(.
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 الثانيالفصل 
 ريــــار النظــــاإلط

 لوالقسم ال 
 ة القوقعةـــــــزراعو  اإلعاقة السمعية

 اإلعاقة السمعية -أولً 
 

  .ًل:  التعريف باإلعاقة السمعيةأو  -
 .ثانيًا: أسباب اإلعاقة السمعية  -
 .التي تقكد لعكامؿ كراثية جينية بسابباألالمجمكعة األكلى: -
 ي.الرايزيبساختبلؼ العبمؿ   -1
 .ـ المحمكؿ عمى جينبت متنحيةمالص -2
 بسبئدة.ـ المحمكؿ عمى جينبت مالص -3
 الصمـ المحمكؿ عمى الكركمكبسكـ الجنبسي . -4
 .الخبصة ابلعكامؿ الايئية بسابباألالمجمكعة الثبنية: -
 .صمـ قاؿ مرحمة الكالدة  -1
 .الصـ اعد مرحمة الكالدة -2
 .ثالثًا: تصنيفات اإلعاقة السمعية -
 اإلصباة.التصنيؼ حبسب مكقع  -1
 اإلصباة.التصنيؼ حبسب شدة  -2
 .رابعًا: تأثير اإلعاقة السمعية عمى النمو -
 خامسًا: خصائص المعاقين سمعيًا. -
 بسمعيبن.الخصبئص المغكية لدل المعبقيف  -1
 بسمعيبن.الخصبئص المعرفية لدل المعبقيف  -2
 بسمعيبن.الخصبئص الجبسمية كالحركية لدل المعبقيف  -3
 التحصيؿ األكبديمي. -4
 ية كالنفبسية لدل المعبقيف بسمعيبن.الخصبئص االجتمبع -5
 سادسًا: طرق واستراتيجيات التواصل.   -
 التكاصؿ الشفيي.  -1
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 ".قراءة الشفبه"قراءة الكبلـ  -2
 .الطريقة التحميمية - أ
 .الطريقة التركياية - ب

  .التدريب البسمعي -3
 .التكاصؿ اليدكم -4

 شبرة.لغة اإل - أ
 .أاجدية األصباع - ب

 .التكاصؿ الكمي -5

 

 ة القوقعةـــــــزراع -ثانياً 
  .ًل: تاريخ ظهور زراعة القوقعةأو  -

 .ثانيًا: المستفيدون من زراعة القوقعة -

  .ثالثًا: تصنيف زراعة القوقعة -

  .الصغبر طفبؿزراعة القكقعة لؤل - أ

 .زراعة القكقعة لمكابر - ب

  .رابعًا: مكونات زراعة القوقعة -

 .خامسًا: آلية زراعة القوقعة -

  .سادسًا: خطوات زراعة القوقعة -

 .قاؿ الجراحة فترة مب - أ

 .فترة الجراحة كالنقبىة - ب

 .فترة إعبدة التأىيؿ - ت

 .العوامل المؤثرة في نجاح زراعة القوقعة: سابعاً  -



01 
 

 ل الثانيــــــــــــــالفص
 ار النظريــــــــــاإلط

 القسم الول 
 القوقعةوزراعة  اإلعاقة السمعية

 السمعيةاإلعاقة  -أولً 

 السمعية: عاقةاإلالتعريف ب :أولً  -
-"البسػػػػػمع  لعبلمػػػػػو عمػػػػػى المعمكمػػػػػبت التػػػػػي يبسػػػػػتقاميب عاػػػػػر الحػػػػػكاس نبسػػػػػبفاإل إدراؾيعتمػػػػػد      

مػػػػػف ىػػػػػذه الحػػػػػكاس  أكثػػػػػر أكة كاحػػػػػدكحػػػػػدكث أم خمػػػػػؿ فػػػػػي  "الممػػػػػس–الػػػػػذكؽ -الشػػػػػـ  -الاصػػػػػر
 نبسػػػػػػػبففػػػػػػػي نمػػػػػػػك اإل رئيبسػػػػػػػيبن  البسػػػػػػػمع يمعػػػػػػػب دكران  جـ عنػػػػػػػو صػػػػػػػعكابت عديػػػػػػػدة كمتنكعػػػػػػػة ألفيػػػػػػػن

يػػػػػة اك قػػػػػبدرا عمػػػػػى تعمػػػػػـ المغػػػػػة كىػػػػػي تشػػػػػكؿ حجػػػػػر الز  نبسػػػػػبففحببسػػػػػة البسػػػػػمع ىػػػػػي التػػػػػي تجعػػػػػؿ اإل
ػػػػػػ فػػػػػػ فكػػػػػػذلؾ . ابلنبسػػػػػػاة لمتطػػػػػػكر البسػػػػػػمكؾ االجتمػػػػػػبعي مػػػػػػف فيػػػػػػـ  نبسػػػػػػبفف اإلحببسػػػػػػة البسػػػػػػمع تمك 

 (haring,1982:13). تجنايب إلىايئتو كمعرفة المخبطر المكجكدة فييب فتدفعو 
ح ايف ضعؼ بسمعي ابسيط كضعؼ اك تة مف الضعؼ البسمعي تتر بك يبت متفالبسمعية مبستك  عبقةلئل

منيب التعريؼ الكظيفي كيعتمد ىذا  ،البسمعية عبقةكىنبلؾ تعبريؼ مختمفة لئل. بسمعي شديد جدان 
 .كفيـ المغة المنطكقة إدراؾالتعريؼ عمى مدل تأثير الفقداف البسمعي عمى 

مف  في البسمع يحد   البسمعية تعني انحرافبن  اإلعبقةف أ  "Lioyd,1973"كمب كيرل لكيد 
 .المفظي-القدرة عمى التكاصؿ البسمعي 

البسػػػػػمعية إنمػػػػب ىػػػػي نتػػػػػبج لشػػػػدة الضػػػػػعؼ فػػػػي البسػػػػمع كتفبعمػػػػػو مػػػػع عكامػػػػػؿ  اإلعبقػػػػةكشػػػػدة      
عنػػػػد اكتشػػػػبؼ الفقػػػػداف البسػػػػمعي كمعبلجتػػػػو كالمػػػػدة  كالبسػػػػفعنػػػػد فقػػػػداف البسػػػػمع  البسػػػػفمثػػػػؿ  أخػػػػرل

فقػػػػػػداف  إلػػػػػػىالفقػػػػػػداف البسػػػػػػمعي كنػػػػػػكع االضػػػػػػطراب الػػػػػػذم أدل الزمنيػػػػػػة التػػػػػػي ابسػػػػػػتغرقيب حػػػػػػدكث 
 األبسػػػػػػػػريةتضػػػػػػػػخيـ الصػػػػػػػػكت كالخػػػػػػػػدمبت التأىيميػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة كالعكامػػػػػػػػؿ  أدكاتالبسػػػػػػػػمع كفعبليػػػػػػػػة 

 .(25:1998،)الخطيب التكيفية أككالقدرات التعكيضية 

مف ضعؼ في  تة الشدة ادءان بك مبستكيبت متف إلىالبسمعية  اإلعبقةكمب كيشير مصطمح       
ـ ماعد تككف المغة كقد يككف الص ـ التبـ كقد تككف متأخرة حصمت في بسف مبممع كحتى الصالبس

التي تحكؿ دكف تمكف الفرد مف  اإلعبقةالبسمعية ىي  بإلعبقةف ،حبسيبن  كقد يككف عصايبن  تكصيميبن 
حد مف القدرة عمى التكاصؿ البسمعية ت اإلعبقةف أ أكالحيبة العبدية  لؤلغراضابستخداـ بسمعو 
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 اإلعبقةالمفظي كذلؾ تحكمو مجمكعة مف العكامؿ كالمؤثرات مثؿ البسف التي تحدث ايب -البسمعي
 األبسريةالتعكيضية لمبسمع كالخدمبت التأىيمية كالعكامؿ  األدكاتكمدل القدرة عمى االبستفبدة مف 

 .(192:2995،اك فخرأ) كالقدرة الفردية

( ديبساؿ كتقؿ 35ف البسمعي تزيد عف)ة مف الفقدانو درجأعمى  ضعؼ البسمعكمب كيعرؼ      
ديبساؿ كتجعؿ الفرد يعبني مف صعكابت في فيـ الكبلـ اببستخداـ حببسة البسمع فقط ( 79عف)

 .(199:2996،)القمش دكنيب أكاببستخداـ البسمبعبت 

البسمعية تمؾ المشكبلت التي تحد مف قدرة الفرد عمى التكاصؿ البسمعي  بإلعبقةكمب كيقصد ا     
البسمعية مف حيث شدتيب مف الدرجبت الخفيفة كالمتكبسطة التي ينتج عنيب  اإلعبقةح اك المفظي كتتر 

 أكـ مكالتي ينتج عنيب الص الدرجبت الشديدة جدان  إلىفقداف جزئي لمبسمع أم ضعؼ في البسمع 
 :كىمب بسمعيبن المعبقيف  األطفبؿد لمبسمع كىنب يمكف التمييز ايف فئتيف رئيبسيتيف مف يفقداف الشدال

 .ثقيمكا البسمع أكضعبؼ البسمع  األطفبؿك  ،الصـ   األطفبؿ

العبدية  الحيبة أغراضيمكنو االبستفبدة مف حببسة البسمع في  ىك الطفؿ الذم ال األصـ  فبلطفؿ  -ا
 اإلعبقةذيف كلدكا ادرجة مف أك اللمبسمع تمبمب  فالذيف كلدكا كىـ فبقدك  األطفبؿكتشمؿ ىذه الفئة 

الذيف  األطفبؿذنيـ في فيـ الكبلـ كتعمـ المغة كتشمؿ أالبسمعية التي منعتيـ مف االعتمبد عمى 
 ـ اعد تعمميـ الكبلـ كالمغة مابشرة.مأصياكا ابلص

 :أم ،ثقؿ فيو أكلئؾ الذيف يككف لدييـ ضعؼ في البسمع أك ضعبؼ البسمع ىـ  األطفبؿأمب  -ب
 ادكنيب. أكبلـ كالمغة بسكاء اببستخداـ المعينبت البسمعية تككف لدييـ اقبيب بسمع تمكنيـ مف تعمـ الك

يعبني مف خمؿ كاضطراب كعجز يمنعنو مف االبستفبدة مف حببسة البسمع  األصـ  أف الطفؿ  :مأ
ثقيؿ  أكك غير قبدر عمى تعمـ الكبلـ كالمغة في حيف ضعيؼ البسمع فيمعطمة ابلكبمؿ  ألنيب

 .(195:2996)أاك فخر، مقدرتو البسمعيةالبسمع ا مكبنو تعمـ المغة كالكبلـ في حدكد 
 
 :السمعية عاقةأسباب اإل :ثانياً  -

 اإلعبقة أبساببالبسمعية لذلؾ تقبسـ  اإلعبقة إلىالتي تؤدم  بساببىنبلؾ العديد مف األ     
  :مجمكعتيف رئيبسيتيف إلىالبسمعية 

 
 ".جينية"السباب التي تعود لعوامل وراثية مجموعة ال :لىو ال 

 .مجموعة السباب الخاصة بالعوامل البيئية :الثانية
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 ":الجينية": السباب الخاصة بالعوامل الوراثية المجموعة الولى -
ىػػػػػػـ أكراثيػػػػػة ك  بسػػػػػػاببـ تعػػػػػكد ألممػػػػػف حػػػػػػبالت  الصػػػػػ %(59)ف حػػػػػػكاليأتشػػػػػير الدرابسػػػػػبت        

 بسابب:ىذه األ
 : اختالف العامل الرايزيسي -1 
كىك عدـ تكافؽ دـ األـ الحبمؿ كالجنيف كيحدث عندمب يككف كيككف االختبلؼ ايف األـ كالجنيف  

مف العبمؿ الرايزيبسي كيككف ىذا العبمؿ عند األب فقد يرث الجنيف في ىذه  يبن دـ الجنيف خبل
دـ أمو كخبصة أثنبء  إلىنقؿ دـ الجنيف  إلىالحبلة العبمؿ الرايزيبسي عند األب ممب يؤدم 

بمب مضبدة ألف دـ الجنيف مختمؼ عف دميب كىذه األجبسبـ ممب يجعؿ دـ األـ ينتج أجبس ،الكالدة
 (.191:2996،القمش) دـ الطفؿ عار المشيمة إلىالمضبدة تنقؿ 

  :م المحمول عمى جينات متنحيةمالص -2
 آابءاألانبء مف  إلىـ مـ الكراثي ينقؿ كصفة متنحية فينتقؿ الصممف الص%( 84)ف أيعتقد 
كبف لدل كؿ مف األب  إذا :مأ ،كلكنيمب يحمبلف جينبت الصــ مليس لدييـ ص :مأ ،بسميميف

 %(.25)ـ انبساة مـ فبالحتمبؿ ابف يككف لدل األانبء صمكاألـ جيف الص
 :م المحمول عمى جينات سائدةمالص -3

معبنبة الطفؿ مف الصـ كتعتار نبساة حدكث ىذا النكع مف  إلى كاحدفي ىذه الحبلة يؤدم جيف 
 .%(14ـ قميمة حكالي )مالص
 :م المحمول عمى الكروموسوم الجنسيمالص -4

 (.49:1998)الخطيب، الذككر فقط األطفبؿ%( كيتأثر او 2أنكاع الصـ حدكثب )يعتار ىذا النكع اقؿ 

 الخاصة بالعوامل البيئية. : السبابالمجموعة الثانية -
 :صمم قبل وخالل مرحمة الولدة -ا
     في ىذه  اإلعبقةاف كصغر حجـ الكليد كتككف نبساة ك لؤلم الكالدة البسباقة : أجاألطفبؿ الخد   - 

 %(.69)الحبلة احبسب العديد مف الدرابسبت تتعدل     
 تبسمـ الحمؿ. -
 .كس ( أثنبء الحمؿإأشعة )  إلىالتعرض  -
 .التيبب البسحبيب الاكتيرم -
 .الزكاج الماكر لمفتيبت -
 .القكابء المكضعية -
 إلىكيعمؿ ىذا الفبيركس عمى تكبسيع الخبليب في الكاد كالكميتيف ممب يؤدم  ""MVفبيركس  -

  .ابليرقبف اإلصباة
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 .نقص مبدة اليكد في الجبسـ كانتفبخ الغدة الدرقية -
 .اختبلؼ الزمر الدمكية لمزكجيف -
 .كبسجيف أثنبء الكالدةك نقص األ -
 .مف الحمؿ كلىاألإصباة األـ ابلحصاة األلمبنية خبلؿ فترة الثبلث شيكر  -
 .أمراض القمب -
 .تشكىبت الرأس كالعنؽ -
 .(26:1996)دابانة، تعبطي العقبقير كاألدكية كالمضبدات الحيكية خبلؿ الحمؿ -
  :مرحمة الولدة الصمم بعد -2
 فقداف البسمع  إلىالداخمية ممب يؤدم  ب األذفتيبب تيبجـ الاكترياال اففي ىذ :التيبب البسحبيب -
  .الشيخكخةكقر بسمع  -
  .الضجيج المتكرر -
 التبسمـ ابلعقبقير. -
  ظيكر  إلىممب يؤدم  األذفلشابب كيحدث فيو زيبدة ضغط البسبئؿ في ايصيب  :مرض منيير -
  .الرأس أك األذفأعراض مثؿ الدكار كالرنيف في    
 كبؼ.الن -
  .المزمف مع القيح األذفالتيبب  -
 االضطراابت في العظيمبت  أكالكبسطى  األذفيؼ في كالحكادث في الرأس كبلنز  صبابتاإل -
 .الثبلث   
 .(57:1998،)الخطيبير مبسمكح ايب دكف ابستعمبؿ كاقيبت أعمبؽ غ إلىالغكص  -
 
  :السمعية عاقةتصنيفات اإل :ثالثاً  -

  :لثبلث معبيير ىي البسمعية تاعبن  اإلعبقةيعتمد تصنيؼ 
 اإلصباة.العمر عند  -أ

 اإلصباة.مكقع  -ب 
 اإلصباة.شدة  -ج 
 العمر عند اإلصابة  حسب التصنيف -أ

 .اعد الكالدة بن مكتبسا أككيدرؾ كقت الكالدة  بن خمقيالصمـ قد يككف 
يشتمؿ عمى الصمـ قاؿ المغكم كالصمـ  اإلصباةالبسمعية حبسب العمر عند  اإلعبقةكتصنيؼ 
 اعد المغكم.
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القػػػػدرة عمػػػػى البسػػػػمع  فقػػػػدذلػػػػؾ ىػػػػك شػػػػخص  ضػػػػمفالشػػػػخص المصػػػػنؼ  :الصػػػػمـ قاػػػػؿ المغػػػػكم -
كيمتػػػػبزكف اعػػػػػدـ  .الصػػػػـ األفػػػػرادمػػػػف  %(95)كيشػػػػػكمكف نبسػػػػاة  األطفػػػػبؿقاػػػػؿ تطػػػػكر المغػػػػة كىػػػػـ 

مػػػػف  كاحػػػػدعمػػػػى تكاصػػػػميـ مػػػػع ا خػػػػريف كانبسػػػػاة  القػػػػدرة عمػػػػى تعمػػػػـ بسػػػػمبع المغػػػػة ممػػػػب يػػػػؤثر بسػػػػمابن 
كىػػػػذه الفئػػػػة تػػػػدرب عمػػػػى التكاصػػػػؿ مػػػػف  أصػػػػـ اػػػػبءا  أحػػػػديكػػػػكف لػػػػدييـ  غبلاػػػػب مػػػػب أطفػػػػبؿعشػػػػرة 

 .(59:2993،الزريقبتشبرة قراءة الشفبه )خبلؿ لغة اإل

ف تككف الميبرات الكبلمية كالمغكية قد تطكرت أـ حدث اعد مف الصأ :مأ :الصمـ اعد المغكم -
فجأة يبسمى ىذا النكع ابلصمـ المكتبسب كتعتمد تأثيرات الصمـ  أك كىذا النكع قد يحدث تدريجيبن 

نمط  ،ذكبؤه ،شخصية الفرد ،بسرعة حدكثو ،شدة الصمـ" :د المغكم عمى عدة عكامؿ مف أىميباع
 ".حيبتو

ة غبلاب مب يتدىكر ابساب عدـ مقدرتيـ عمى بسمبع مبستكل كبلميـ ئىذه الف أفرادككبلـ      
 .(27:1998،الخطيب) كابساب القمؽ الذم يتطكر لدييـ

 :التصنيف حسب موقع اإلصابة -ب
الخمؿ الذم يصيب الجيبز البسمعي في  أك اإلصباةلمكقع  البسمعية كفقبن  اإلعبقةتصنؼ      

 اإلعبقة ،البسمعية الحس عصياة اإلعبقة ،البسمعية التكصيمية اإلعبقة :الفئبت األراعة التبلية
 .البسمعية المركزية اإلعبقة ،البسمعية المختمطة

 .افيزيكلكجيب البسمعكىذا التصنيؼ األبسبس فيو ىك التشخيص الطاي كيتعمؽ 

 السمعية التوصيمية: عاقةاإل -1
 األذفاضطراب في  أكم خمؿ أالفقداف البسمعي الذم ينتج عف  إلى اإلعبقةكتشير ىذه      

ممب  "العظيمبت الثبلث ،غشبء الطامة ،القنبة البسمعية الخبرجية ،الصيكاف"الكبسطى  أكالخبرجية 
 .الداخمية كابلتبلي لمدمبغ األذف إلىيحكؿ دكف نقؿ المكجبت الصكتية اشكؿ طايعي 

المنخفضة لكف اصعكاة تككف  األصكاتفبلمصبب ايذا النكع مف الصـ يكاجو صعكاة في بسمبع 
ضعؼ البسمع في ىذه النكع ال  أكدرجة الفقداف البسمعي  ف ف ،المرتفعة صكاتقؿ انبساة لؤلأ
 .(299:2996،اك فخرأ)  بسياؿ( دي69كز )جبيت

 :السمعية الحس عصبية عاقةاإل -2
 األذف إلىالعصب البسمعي احيث اف مكجبت الصكت  أكالداخمية  األذفكينتج عف خمؿ في      

قد ينتج عف خمؿ  أكشحنبت كيرابئية داخؿ القكقعة ابساب خمؿ فييب  إلىالداخمية ال يتـ تحكيميب 
الدمبغ كدرجة الفقداف البسمعي في ىذا  إلىفي العصب البسمعي فبل يتـ نقؿ مكجبت الصكت 
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األصكات مف صعكاة في فيـ  اإلعبقةىذا النكع مف  أفراديعبني . ( ديبسياؿ79النكع تزيد عف )
كعدـ المقدرة عمى بسمبعيب كاضطراب في نغمبت الصكت كازديبد شدة الصكت اشكؿ غير 

ف البسمبعبت الطاية في ىذا النكع أعي كعبدة مب يتكمـ الفرد اصكت مرتفع ليبسمع نفبسو كمب طاي
 . قميمة الفبئدة

 .السمعية المختمطة عاقةاإل - 3
عبقةتكصيمية ك  إعبقةكبف الشخص يعبني مف  إذاالبسمعية المختمطة  اإلعبقةتككف       حس  ا 

ايف التكصيؿ اليكائي  ةبؾ فجكة كاير كفي ىذه الحبلة قد يككف ىن. عصاية في الكقت نفبسو
كقد تككف البسمبعبت الطاية مفيدة كلكف اعضيـ يعبني مف . كالتكصيؿ العظمي لمكجبت الصكتية

 .الذيف يعبنكف مف ضعؼ حس عصاي شخبصالتي يعبني منيب األ نفبسيب المشكبلت

 :السمعية المركزية عاقةاإل -4
في المراكز  أكم اضطراب في الممرات البسمعية في جذع الدمبغ أعف  اإلعبقةتنتج ىذه      

مف اضطراابت  اإلعبقةييـ ىذا النكع مف دالذيف ل األفراديعبني  مب بن االبسمعية في الدمبغ كغبل
عصاية خطيرة تطغي عمى الضعؼ البسمعي كفي ىذا النكع تككف البسمبعبت الطاية كالمعينبت 

 (.194:2996القمش،) البسمعية ذات فبئدة محدكدة

 :التصنيف حسب شدة اإلصابة -ج
 :عدة فئبت إلىالبسمعية احبسب شدة الفقداف البسمعي  اإلعبقةتصنؼ 

  :ديبسياؿ( 39-15الفقداف البسمعي الابسيط )  -1
يػػػػػػػؤثر الفقػػػػػػػداف البسػػػػػػػػمعي الابسػػػػػػػيط اشػػػػػػػكؿ ممحػػػػػػػػكظ عمػػػػػػػى التكاصػػػػػػػؿ كعمػػػػػػػػى تعمػػػػػػػـ المغػػػػػػػػة       

البسػػػػػػبكنة غيػػػػػػػر  األصػػػػػػكاتالمتحركػػػػػػة تبسػػػػػػػمع اشػػػػػػكؿ كاضػػػػػػح ك  بألصػػػػػػكاتف. كتحصػػػػػػيؿ الدرابسػػػػػػي
 فيػػػػػو كتػػػػػأخران  ضػػػػػعفبن  أكفػػػػػي االنتاػػػػػبه  ىػػػػػذا النػػػػػكع يظيػػػػػركف تشػػػػػتتبن  أطفػػػػػبؿالمنطكقػػػػػة رامػػػػػب تفقػػػػػد ك 

 األصػػػػػػػػكاتالعبليػػػػػػػػة ك  األصػػػػػػػػكاتابسػػػػػػػػيطة كيبسػػػػػػػػمع الطفػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػةكمشػػػػػػػػكبلت كبلم ابسػػػػػػػػيطبن  لغكيػػػػػػػػبن 
 مشدكدة.الالكبلمية المنطكقة فقط كالكممبت غير 

 ديبسياؿ(: 59-31ف البسمعي المتكبسط )الفقدا -2
الكبلمية لممحبدثة كلكنيـ  األصكاتذك الفقداف البسمعي المتكبسط يفقدكف معظـ  األطفبؿ     

ىذا  أطفبؿك . يبستجياكف اشكؿ جيد لمنشبطبت التراكية كالمغكية اببستخداـ المضخمبت الصكتية
مية كمشكبلت تعمـ كيظيركف كمشكبلت كبل لغكيبن  النكع يظيركف ضعفب في االنتابه كتخمفبن 

المتحركة تبسمع اشكؿ أفضؿ مف  األصكاتك . صعكاة في تعمـ معنى الكممة كقكاعد المغة
 .البسبكنة األصكات
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كمب أنيـ يعبنكف مف صعكاة في بسمبع الكممبت غير المشددة كنيبية الكممبت كىذا يؤدم      
تطكير مكضكع بسمعي كارتابؾ  الكبلمية كمعبني الكممبت كصعكاة في األصكاتتداخؿ ايف  إلى

الجر  أحرؼالعطؼ ك  أدكاتفي القكاعد كأخطبء في كضع الكممبت في جمؿ كحذؼ لاعض 
 صكات.كيمتبز نطؽ الكبلـ لدييـ ابلحذؼ كالتشكيو لؤل

 :ديبسياؿ( 79-59الفقداف البسمعي الشديد ) -3
 ،التدخؿ الماكر جراءات ىذه الفئة ال تتطكر لدييـ المغة كالكبلـ اشكؿ تمقبئي اؿ ا أطفبؿ     

دكف ابستعمبؿ المضخمبت الصكتية تية منببساة كارامج تراكية خبصة ك كاببستخداـ مضخمبت صك 
 .المحبدثبت أك األصكاتذكك الفقداف البسمعي الشديد بسمبع  األطفبؿال يبستطيع 

الايئة العبلية  األصكاتكيبسمعكف اعض  ف كبف ذلؾ مشكىبن ا  فيـ يبسمعكف نطقيـ الخبص ك      
لمحبدثبت عبلية الشدة عف مبسبفبت قرياة كاببستعمبؿ البسمبعبت يككنكف قبدريف عمى التمييز كا

 .المتحركة األصكاتالمتحركة كفركؽ في طريقة نطؽ  األصكاتايف 
 .فبلفقداف البسمعي الشديد يؤدم لمشكبلت لغكية ككبلمية شديدة

 :(ديبسياؿ فمب فكؽ 71ي الشديد جدا )الفقداف البسمع -4
ف يتعممكا المغة كالكبلـ مف خبلؿ أيمكف فقط  كك الفقداف البسمعي الشديد جدان ذ األطفبؿ     

ير عمى التشخيص كالتدخؿ يعتمد كاشكؿ كا الحيبةكنجبحيـ في . ارامج تراكية خبصة كمكثفة
 األصكات.دكف ابستخداـ المعينبت كالمضخمبت الصكتية فيـ غير قبدريف عمى بسمبع الماكر ك 

الايئية كيؤدم ىذا النكع  األصكاتنمبط إيقبع الكبلـ كنطقيـ الخبص ك أاذلؾ يبسمعكف فيـ      
كطاقة الصكت . تخمؼ لغكم كمشكبلت كبلمية كصعكابت في التعمـ إلىمف الفقداف البسمعي 

العبدييف كيعبني ىؤالء  شخبصفي األ أكثرتككف  البسمعية الشديدة جدان  اإلعبقةم ك ذ األطفبؿلدل 
يقبع شبذ كلفظ األ التنغيـكمشبكؿ في  عرضيةبكؿ مف مش األطفبؿ مف األنؼ اشكؿ زائد  حرؼكا 
 .ابستخداـ غير منببسب لميكاء أككتدفؽ 

 :اػػ األطفبؿكيمتبز نطؽ ىؤالء 
 .حركبت فكية زائدة -1
 قمة تحريؾ المبسبف. -2
  .كضع حمقي لمبسبف -3
 .ارتابكبت صكتية كغير صكتية لمحركة البسبكنة -4
 نطقية.مشكبلت  -5
  .صعاة الرؤية أصكاتالمرئية ا األصكاتإاداؿ  -6
 .(53:2993،)الزريقبت كقفبت مراكة -7
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 :السمعية عمى النمو عاقةتأثير اإل :رابعاً  -
عمى  األكلىجة ر فيك يؤثر ابلد ،النمك المختمفة عند الطفؿنكاحي يؤثر فقداف البسمع عمى      

نمكه المغكم كنمكه االجتمبعي كاالنفعبلي كنمكه المعرفي كالتحصيؿ الدرابسي كيؤثر فقداف البسمع 
كمف  أخرل إلىفي النمك مف خبلؿ مجمكعة مف العكامؿ تجعؿ درجة التأثير تتابيف مف حبلة 

 .كضع  خر
 :سمعياً العوامل المؤثرة عمى نمو المعاق  -

أشػػػػػبر فقػػػػد  فػػػػي تاػػػػػبيف آثػػػػبر فقػػػػداف البسػػػػمع فػػػػي النمػػػػك ىنبلػػػػؾ مجمكعػػػػة مػػػػف العكامػػػػؿ تػػػػؤثر     
ىر النمػػػػػػػك لػػػػػػػدل الطفػػػػػػػؿ تػػػػػػػأثير العكامػػػػػػػؿ التبليػػػػػػػة عمػػػػػػػى مظػػػػػػػب إلػػػػػػػى Altman,A.1996""التمػػػػػػػبف

 :المعكؽ بسمعيبن 
 :السمعية عاقةالعمر عند اإلصابة باإل -1

الذيف يفقدكف  األطفبؿفي بسف ماكرة عف  أكالذيف يفقدكف البسمع منذ الكالدة  األطفبؿيختمؼ      
 .كاخبصة في مجبؿ النمك المغكم تقدمبن  أكثرالبسمع اصكرة مكتبساة كفي عمر 

 :السمعية عاقةدرجة اإل -2
 ؟ابختبلؼ درجبت إعبقتيـ أكبنت ابسيطة أـ شديدة بسمعيبن المعكقيف  األطفبؿيختمؼ      

المدربسية  لحيبةا أغراضكيختمفكف امدل مب يمتمككف مف اقبيب بسمعية تمكنيـ مف ابستخداميب في 
 .كالشخصية كاالجتمبعية

 :الوعي الذاتي -3
ف الكعي الذاتي لدل الطفؿ المعكؽ افقدانو لمبسمع كاببستخدامو لمبسمبعة يؤثر عمى مدل إ     

 االبستفبدة مف الاقبيب البسمعية األمر الذم يؤثر في الحيبة اليكمية.
 :والسر والستجابة السموكية با انفعالت اآل -4

 طفميػػػػـ كمػػػػدل قػػػػدرتيـ عمػػػػى تقاػػػػؿ الطفػػػػؿ كانػػػػبء الجػػػػك األبسػػػػرم عبقػػػػةإل اػػػػبءابسػػػػتجباة ا  فإ     
 .نمك الطفؿ كانفعبالتو عمىيؤثر الذم  كالبسميـ كالمتمببسؾ المنببسب

 الوضع القتصادي والجتماعي لألسرة: -5
 المبسبعدة المختمفة. أدكاتتقصير  أككىك الكضع الذم يبسمح اتيبسير      

 :اإلثارة السمعية ونوعيتهامدى توفر  -6
 .(212:2996)أاك الفخر، كذلؾ ايدؼ إثبرة الايئة المغكية لمطفؿ     
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 خامسًا: خصائص المعاقين سمعياً: -

 :سمعياً الخصائص المغوية لدى المعاقين  -1
عمى  تؤثر بسمابن  بإلعبقةف ،البسمعية بإلعبقةالمظبىر المتأثرة ا أكثرىك  إف النمك المغكم     

خبصة في المفظ لدل األفراد المعكقيف بسمعيبن، كيعكد ذلؾ إلى غيبب جميع جكانب النمك المغكم 
التغذية الراجعة في مرحمة المنبغبة، فبلطفؿ الطايعي عندمب يقكـ ابلمنبغبة يبسمع صكتو، كىذا 

ابلتبلي منبغبتو ك  ال يبسمعأف الطفؿ األصـ  ، في حيفيشكؿ لو تغذية راجعة فيبستمر ابلمنبغبة
 تتطكر لديو المغة اعد ذلؾ. يتكقؼ عنيب كال

يحصؿ عمى إثبرة بسمعية أك تغذية راجعة أك تعزيز مف قاؿ األبسرة  كمب أف الطفؿ األصـ ال
 الحصكؿ عمى لغة منببساة يقكـ اتقميدىب.تكفر لمطفؿ األصـ  كابلتبلي ف ف اإلعبقة البسمعية ال

عمى النمك المغكم، كخبصة لدل األفراد المذيف يكلدكف فينبلؾ ثبلثة آثبر بسماية لئلعبقة البسمعية 
 صمبن، كىي: 

ال يتمػػػػػؽ الطفػػػػػؿ األصػػػػػـ أم رد فعػػػػػؿ بسػػػػػمعي مػػػػػف ا خػػػػػريف عنػػػػػدمب يصػػػػػدر أم صػػػػػكت  -1
 مف األصكات.

ال يتمػػػػػػؽ الطفػػػػػػؿ األصػػػػػػـ أم تعزيػػػػػػز لفظػػػػػػي مػػػػػػف ا خػػػػػػريف عنػػػػػػدمب يصػػػػػػدر أم صػػػػػػكت  -2
 مف األصكات.

ية مف قاؿ الكابر كي يقكـ ال يتمكف الطفؿ األصـ مف بسمبع النمبذج الكبلم -3
 (.195:2993،اتقميدىب)الصمبدم

كيعتار العمر عند اإلصباة ابإلعبقة البسمعية مف العكامؿ الميمة في تحديد درجة التأخر في 
كقاؿ اكتبسبب المغة النمك المغكم، فبألطفبؿ المذيف يصباكف ابإلعبقة البسمعية منذ الكالدة 

يكاجيكف عجزان في تطكر المغة منذ الطفكلة الماكرة عمى الرغـ نت أنيـ يصدركف أصكاتبن 
 الطايعييف.كيقكمكف ابلمنبغبة كابقي أقرانيـ مف األطفبؿ 

كمب تتأثر مظبىر النمك المغكم ادرجة اإلعبقة البسمعية، فكممب زادت درجة اإلعبقة كممب زادت 
فبألشخبص ذكك اإلعبقة البسمعية الابسيطة يكاجيكف مشكبلت في بسمبع  المشكبلت المغكية.

األصكات المنخفضة أك الاعيدة أك في فيـ مكضكع الحديث ككؿ، كمب يكاجيكف مشكبلت في 
تككيف المفردات المغكية، أمب األشخبص ذكك اإلعبقة البسمعية المتكبسطة يكاجيكف مشكبلت في 

كتنبقص في عدد المفردات المغكية كابلتبلي صعكابت في فيـ المحبدثبت كالمنبقشبت الجمبعية 
التعاير المغكم، في حيف يكاجو األشخبص ذكك اإلعبقة البسمعية الشديدة مشكبلت في بسمبع 

 األصكات العبلية كتميزىب، كابلتبلي مشكبلت في التعاير المغكم.
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المفظ، لغتيـ غير  كمف أىـ مظبىر القصكر المغكم لدل األفراد المعكقيف بسمعيبن الصعكاة في
غنية، مفرداتيـ أقؿ، جمميـ أقصر كتتصؼ ابلتركيز عمى الجكانب الحبسية المممكبسة مقبرنة 

، كمب أف لدييـ أخطبء في الكبلـ كعدـ اتبسبؽ في نارات الصكت الطايعييفامغة األفراد 
 (.76:2991،)الركبسبف

 

 :سمعياً الخصائص المعرفية لدى المعاقين  -2
 ت درابسبتأشبر البسمعية ال تؤثر عمى الذكبء ك  اإلعبقةف أعديدة  بسمعية ت احكثأشبر      
دييـ تمؼ عمـ كالتفكير التجريدم مبلـ يكف للدييـ القبامية لمت بسمعيبن لمعبقيف ف اأ أخرل بسمعية

 .عبقةدمبغي مرافؽ لئل
 يعتمد عمى المغة ابلضركرة كلذلؾ فيـ ي الرفف النمك المعأفاعض الابحثيف يعتقدكف      

اؿ اف الاعض يرل  بسمعيبن ف المفبىيـ المتصمة ابلمغة ىي كحدىب الضعيفة لدل المعبقيف أيؤكدكف 
ف أالمغة كامب  عمى ي يعتمدرفف النمك المعأيركف فمب اعض الابحثيف ألغة حقيقة  شبرةلغة اإل
ف النمك أفيـ يعتقدكف  بسمعيبن  كؽلمعايف مظبىر النمك المختمفة لدل ا ضعفبن  كثراأل ىيالمغة 

لمغكية ىذا احد ذاتو اف اختابرات الذكبء تقكـ عمى الميبرات أابلضركرة كامب  بسيتأثرالمعرفي 
ذكبء غير لؾ يجب االعتمبد عمى اختابرات اللذ في فئة المتخمؼ عقميبن  بسمعيبن بسيضع المعبؽ 
 بسمعيبن.لمعبقيف ا شخبصداء األأالمفظية لتقييـ 

نشطة أيقترح ابستخداـ العبب ك  بسمعيبن لمعبقيف ا األطفبؿلدل كلتطكير مظبىر النمك المعرفي      
 :ابستخداـ مبيمي "Bigge,1982"كتقترح ايجي .متنكعة خبصة ابلمراحؿ العمرية الماكرة

  .خارات لمبسية متنكعة -أ
 .خارات حركية متنكعة -ب
  .خارات اصرية مختمفة -ج
 .خارات بسمعية متنكعة -د

 

 :الخصائص الجسمية والحركية -3
ف الفقداف البسمعي ينطكم عمى حرمبف الشخص مف الحصكؿ عمى تغذية راجعة بسمعية إ     

المعكقيف  شخبصاعض األ ف فعمى كضع الفراغ كعمى حركبت جبسمية كلذلؾ  ممب قد يؤثر بسمابن 
ك متأخر يف شخبصمب النمك الحركي ليؤالء األأ. ضبع جبسمية خبطئةأك تتطكر لدييـ  بسمعيبن 

فبل يرفع قدميو  ،اعضيـ يمشي اطريقة مميزة ف فالطايعيف  شخبصالحركي لؤلمقبرنة ابلنمك 
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نيـ يشعركف اشيء رض كترتاط ىذه المشكمة اعدـ مقدرتيـ عمى  بسمع الحركة كرامب ألعمى األ
 .رضمف عندمب تاقى القدمبف عمى اتصبؿ مع األمف األ

 :التحصيل الكاديمي -4
ف تحصيميـ العممي أال إ ليس منخفضبن  بسمعيبن لمعبقيف ف ذكبء الطبلب اأعمى الرغـ مف      

مؼ في التحصيؿ تخ أكمب يعبني ىؤالء الطبلب مف تأخر  بن امنخفض اشكؿ ممحكظ فغبل
ف مبستكل أكتظير الدرابسبت في دكؿ العبلـ . كبديمي كاشكؿ خبص في التحصيؿ القرائياأل

تحصيؿ الطبلب العبدييف في كبديمي لدل معظـ الراشديف الصـ اليتعدل مبستكل التحصيؿ األ
 .الخبمس االاتدائيك الرااع 

 اإلعبقػػػػػػػػػػػػػػػةاف المشػػػػػػػػػػػػػػكبلت كالصػػػػػػػػػػػػػػػعكابت االكبديميػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػزداد اأزديػػػػػػػػػػػػػػػبد شػػػػػػػػػػػػػػدة  :كابلتػػػػػػػػػػػػػػبلي
 .(85: 1998)الخطيب، البسمعية

 :سمعياً لدى المعاقين  الجتماعية والنفسية الخصائص -5
اشكؿ كاير ابلبسيبؽ  بسمعيبن المعبقيف  شخبصفبسي كاالجتمبعي لؤليتأثر التكيؼ الن     

 أكمحدكدة كتتطكر ضمف العبئمة  ىي بسمعيبن عممية التكاصؿ مع الطفؿ المعبؽ  ف فاالجتمبعي 
ف فرصيـ محددكدة أصدقبء كمب صعكاة في تككيف األ شخبصىؤالء األ يكاجو لذلؾ، الطفؿ أبسرة

 .قرانيـ ابساب مشكمة التكاصؿ لدييـأفي التفبعؿ مع 
صػػػػػػػػػعكابت فػػػػػػػػػي التكيػػػػػػػػػؼ  إلػػػػػػػػػىف صػػػػػػػػػعكابت التكاصػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػؤدم أ إلػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػبفةىػػػػػػػػػذا ابإل     

اػػػػػبلرفض مػػػػػف  بسػػػػمعيبن االجتمػػػػبعي كخفػػػػػض تقػػػػػدير الػػػػذات خبصػػػػػة عنػػػػػدمب يشػػػػعر الطفػػػػػؿ المعػػػػػبؽ 
 ،الحصػػػػػػػػاة :البسػػػػػػػػمعية مثػػػػػػػػؿ اإلعبقػػػػػػػػة أبسػػػػػػػػاببيضػػػػػػػػب اأقرانػػػػػػػػو كيتػػػػػػػػأثر التكيػػػػػػػػؼ النفبسػػػػػػػػي أقاػػػػػػػػؿ 
 كعدـ تكافؽ دـ االـ كالجنيف. ،البسحبيب

لدييـ صعكاة في  بسمعيبن ف المراىقيف المعبقيف أ إلىAltman.A,1996" "كمب كيشير التمبف 
في المشبركة في عممية اتخبذ القرار كالتي تؤثر عمى  كايران  الكصكؿ البستقبللية فيي تمعب دكران 

 .مفيكـ الذات
قد يمتمككف  بسمعيبن المعبقيف  شخبصاف األ إلى"Moores.D,1996" كؿ مف  مكرز  أشبركقد 

 :اعض الخصبئص التبلية
 .بسميـ يرنضج انفعبلي غ -1
 شخصية منطكية. -2
 مفيكـ ذات متدني. -3
 خريف.صعكاة في عمؿ افتراضبت حكؿ تفكير كمشبعر ا  -4
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 البسبمعيف. شخبصمف األ أكثرصفة الخضكع كالتطفؿ  -5
 .مف الضغكطبت النفبسية ةالمعبنب -6
 متكيؼ مع البسبمعيفل أطكؿبجكف كقت تيح -7
 .(181:2993،الزريقبت) لتحقيؽ تفبعبلت مرضية أكثرجيد  إلىيحتبجكف  -8
 
  :طرق واستراتيجيات التواصل :سادساً  -

ىك عممية تابدؿ األفكبر كالمعمكمبت كىك عممية نشطة تشتمؿ عمى ابستقابؿ  :التكاصؿ     
 .الربسبئؿ كتفبسيرىب

يتـ تكصيؿ  يحبجبت الطرؼ ا خر ليك إلىف ينتاو أكيناغي عمى كؿ مف المربسؿ كالمبستقاؿ 
 .الربسبلة افبعمية كابلمعنى الحقيقي المقصكد منيب

يقتصػػػػػػػػػػػػر عمييمػػػػػػػػػػػػب  ف التكاصػػػػػػػػػػػػؿ الأال إكيعتاػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػبلـ كالمغػػػػػػػػػػػػة كبسػػػػػػػػػػػػبئؿ لمتكاصػػػػػػػػػػػػؿ       
كضػػػػػػػػػػػػػع  ،اإليمػػػػػػػػػػػػبءات"تشػػػػػػػػػػػػػمؿ : األاعػػػػػػػػػػػػبد غيػػػػػػػػػػػػػر المغكيػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػػي أخػػػػػػػػػػػػرل أاعػػػػػػػػػػػػػبدفينبلػػػػػػػػػػػػؾ 
كحركػػػػػػػػػػػػػبت  ،كالتعايػػػػػػػػػػػػػرات الكجييػػػػػػػػػػػػػة ،كالتكاصػػػػػػػػػػػػػؿ العينػػػػػػػػػػػػػي ،كالمبسػػػػػػػػػػػػػبفة الجبسػػػػػػػػػػػػػمية ،الجبسػػػػػػػػػػػػػـ

، التغيػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػي ناػػػػػػػػػػػرة الصػػػػػػػػػػػكتألاعػػػػػػػػػػػبد المغكيػػػػػػػػػػػة المكازيػػػػػػػػػػػة كتشػػػػػػػػػػػمؿ "كا "الػػػػػػػػػػػرأس كالجبسػػػػػػػػػػػـ
األاعػػػػػػػػػػػػػػبد مػػػػػػػػػػػػػػب كراء المغكيػػػػػػػػػػػػػػة ك  تقػػػػػػػػػػػػػػديـ الربسػػػػػػػػػػػػػػبلة كالتكقػػػػػػػػػػػػػػؼ أك التػػػػػػػػػػػػػػردد"كبسػػػػػػػػػػػػػػرعة  ،الجػػػػػػػػػػػػػػـز

مؤشػػػػػػػػػػػػػرات الكضػػػػػػػػػػػػػع التكاصػػػػػػػػػػػػػمي كالعبلقػػػػػػػػػػػػػبت اػػػػػػػػػػػػػيف المبسػػػػػػػػػػػػػتقاؿ كالمربسػػػػػػػػػػػػػؿ مثػػػػػػػػػػػػػؿ كتشػػػػػػػػػػػػػمؿ "
 .(124:1998" )الخطيب،مبك التبس ،اإلذعبف ،البسيطرة

 :التواصل الشفهي -1
الشفكم الذم يمثؿ الكبلـ فيو قنبة  أكف التكاصؿ المفظي أيؤكد أنصبر الطريقة الشفيية      

قدرة عمى فيـ الكممبت المنطكقة كذلؾ مف  أكثرمف الصـ  شخبصالتكاصؿ الرئيبسية يجعؿ األ
خبلؿ االبستفبدة مف التمميحبت كاإليمبءات النبجمة عف حركة شفبه المتكمـ كيتضمف ىذا النظبـ 
في التكاصؿ ابستخداـ البسمع المتاقي كذلؾ مف خبلؿ التدريب البسمعي كتضخيـ الصكت كقراءة 

 .الشفبه كالكبلـ
لدييـ اعض القدرة البسمعية كىذا  ف أغماية الصـ  أ إلى كيبستند ىذا األبسمكب في التكاصؿ     

يجبايبت ىذا األبسمكب تكمف في تمكيف الشخص ا  ك  ،البسمع يجب تطكيره كتنميتو ابلطرؽ المختمفة
تبسيـ في عزؿ  شبرةف لغة اإلأىذا األبسمكب  أصحببمف التكاصؿ مع البسبمعيف كيرل  األصـ

الذيف يتعممكنيب لف  شخبصاأل ف فابلتبلي بسيكلة ك  أكثرب يالصـ عف ا خريف كان شخبصاأل
 .يككف لدييـ دافع قكم لتعمـ الميبرات البسمعية المفظية
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 ":قرا ة الشفاه "الكالم  قرا ة -2
عمى مبلحظة حركبت الشفبه  بسمعيبن المعكقيف  األفرادتتضمف ىذه الطريقة تدريب كتعميـ      

فيـ الكبلـ ام تعتار ىذه  أجؿتدريب الاقبيب البسمعية كذلؾ مف  إلى ضبفةابإل األصكاتكمخبرج 
 :الطريقة ىي تفبسير اصرم لمتكاصؿ الكبلمي كىنبلؾ طريقتبف ليذه الميبرة

عمى كؿ حركة مف حركبت شفتي المتكمـ ثـ  بسمعيبن كفييب يركز المعبؽ  :الطريقة التحميمية  -أ
 .ينظميب معب لتشكؿ المعنى المقصكد

مف تركيزه عمى حركة  أكثرعمى معنى الكبلـ  بسمعيبن كفييب يركز المعبؽ  :لتركيايةالطريقة ا -ب
 .شفتي المتكمـ لكؿ مقطع مف مقبطع الكبلـ

مكر عتمد عمى عدد مف األتطريقة  أمنجبح  إنمب أخرلنو ال تكجد طريقة أفضؿ مف أكمب 
 :أىميب

 .لمكبلـالاصرية المصبحاة  لممثيرات بسمعيبن مدل فيـ الفرد المعكؽ  -أ
 .مدل بسرعة المتحدث -ب
 .مدل المغة مكضكع الحديث لمفرد -ج
 بسمعيبن.مدل مكاجية المتحدث لمفرد المعكؽ  -د
 بسمعيبن.القدرة العقمية لمفرد المعكؽ  -ق

إال أنيػػػػب تعػػػػبني مػػػػف اعػػػػض تنميػػػػة ميػػػػبرة التكاصػػػػؿ  فػػػػي كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف فبعميػػػػة ىػػػػذه الطريقػػػػة
 :المشبكؿ منيب

 .الشفتيف إلىمتشباية في النطؽ كابلتبلي يصعب تميزىب مف خبلؿ النظر  األصكاتاعض  -أ
شفكية ممب يجعؿ  بن أحرفاعض الكممبت ىي حمقية كغير مرئية مقبرنة ابلكممبت التي تتضمف  -ب

 .(116:2996،) القمش مف الصعب قراءتيب

 :التدريب السمعي -3
ابسػػػػػتخداـ حببسػػػػػة الاصػػػػػر لمحصػػػػػكؿ لطريقػػػػػة التكاصػػػػػؿ الشػػػػػفيية يمكػػػػػف التركيػػػػػز عمػػػػػى  كفقػػػػػبن      

التركيػػػػػػز عمػػػػػػى تطػػػػػػكير القػػػػػػدرة عمػػػػػػى ابسػػػػػػتخداـ القػػػػػػدرات  أكعمػػػػػػى المعمكمػػػػػػبت ) قػػػػػػراءة الشػػػػػػفبه( 
 .المتاقية في حببسة البسمع

كيعتمد القرار اشأف التدريب البسمعي عمى مقدار البسمع المتاقي الذم يمتمكو الطفؿ فكممب كبنت 
البسمعية  اإلعبقةكممب كبنت ك كار أالتدريب البسمعي  إلىبنت الحبجة كقؿ شدة أالبسمعية  اإلعبقة

 كار.أقراءة الشفبه  إلىاشد صبرت الحبجة 
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الثقيؿ البسمع عمى تكظيؼ كؿ مب  أك األصـكيشتمؿ التدريب البسمعي عمى تعميـ الطفؿ      
الصـ  األفرادف معظـ أالبسمعية  اإلعبقةيمتمكو مف قدرة بسمعية كيعتقد المتخصصكف في مجبؿ 

 .ف التدريب البسمعيت بسمعية متاقية كأنيـ يبستفيدكف مقدرا لدييـ
 :ىيبسببسية ك أ أىداؼف ارامج التدريب البسمعي تحقؽ ثبلثة أ "بسبندرز"كيرل 

 بألصكات.تطكير الكعي ا -1
  األصكات.تطكير القدرة عمى تمييز  -2
 .تابهناالصغبء ك اإلنة كعمى بيفي ظركؼ متا األصكاتتطكير القدرة عمى التمييز ايف  -3

مراعبة النقبط التبلية عند تنفيذ ارامج التدريب البسمعي  Silver man""كيقترح بسمفرمبف      
 بسمعيبن.المعكقيف  فرادلؤل
ف أفيـ يعبنكف مف صمـ كبمؿ يمكنيـ صاك  تشخصييـ طايبن  يتـ الذيف األطفبؿف معظـ أ -1

 ،تضخيـ الصكت المنببساة كالمعينبت البسمعية امفردىب التكفي أدكاتاببستخداـ  األصكاتيبسمعكا 
 األصـف ىذه الارامج قبدرة عمى مبسبعدة إ إذافبل اد مف تطكير ارامج ربسمية لمتدريب البسمعي 

 .بستفبدة مف القدرات البسمعية المتاقيةاالعمى 
 .ابلاصر كالممس بالبستعبنةفعبلية عندمب يتـ ا أكثرف التدريب البسمعي يككف أ -2
ف تككف طايعة التدريب البسمعي معتمدة عمى القدرات البسمعية لمطفؿ كىذا يتطمب أيجب  -3

 .تقييـ بسمعي متكرر
ف ياػػػػػػدأ التػػػػػػدريب البسػػػػػػمعي حتػػػػػى فػػػػػػي حبلػػػػػػة عػػػػػػدـ ابسػػػػػتخداـ البسػػػػػػمبعة مابشػػػػػػرة اعػػػػػػد أيجػػػػػب  -4

 .  تشخيص حبلة الصـ
طاية ألنو يزكد اخارات ة العبمبسلم قاكالن  أكثرف التدريب البسمعي المنتظـ قد يجعؿ الطفؿ أ -5

 .(129:2996،ذات معنى ) القمش

  :التواصل اليدوي -4
المعمكمبت لآلخريف  إليصبؿالتكاصؿ اليدكم ىك نظبـ يعتمد عمى ابستخداـ رمكز يدكية      

 :كالكممبت كيشمؿ ىذا النظبـ في التكاصؿ عمى األفكبركلمتعاير عف المفبىيـ ك 
  اإلشبرة.لغة  -أ

  األصباع.أاجدية  -ب
 
 اإلشارة:لغة  -أ

المغػػػػػػػػة العبمػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػي اإلشػػػػػػػبرةف لغػػػػػػػػة إ :لقػػػػػػػد قػػػػػػػػبؿ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الاػػػػػػػبلغيف فبقػػػػػػػػدم البسػػػػػػػػمع     
ات ليػػػػػػػب معػػػػػػػبف كاضػػػػػػػحة كالكممػػػػػػػبت يمكػػػػػػػف راطيػػػػػػػب لتكػػػػػػػكف اإلشػػػػػػػبر ف إحيػػػػػػػث  ،الطايعيػػػػػػػة لمصػػػػػػػـ
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الصػػػػػػـ ىػػػػػػي لغػػػػػػة تمثيميػػػػػػة مػػػػػػف الجمػػػػػػؿ  األطفػػػػػػبؿمػػػػػػع  اإلشػػػػػػبرةاف لغػػػػػػة  "ردجػػػػػػكم"الجمػػػػػػؿ كقػػػػػػبؿ 
 .(236:2993ىدتيب عمى درجة عبلية مف التعاير )الزريقبت،مشب

نظػػػػػػػبـ حبسػػػػػػػي اصػػػػػػػرم يػػػػػػػدكم يقػػػػػػػكـ عمػػػػػػػى أبسػػػػػػػبس الػػػػػػػراط  أنيػػػػػػػبعمػػػػػػػى  اإلشػػػػػػػبرةكتعػػػػػػػرؼ لغػػػػػػػة 
 .كالمعنى اإلشبرةايف 
ـ امبستكل فقدانيـ الص األطفبؿلغة متكبممة عند الصـ كتعمميب ضركرم لكؿ  اإلشبرةف لغة إ     

قؿ لمتكاصؿ ايف الصـ فيمب األغنى عنيب فيي الزمة عمى  الألف ىذه المغة  البسمعي المختمؼ
 .ئ لمطفؿ كبسيمة التعاير الطايعية ابلنبساة لوياينيـ كتنميتيب كالتعريؼ ايب منذ الصغر يي

ف إىمبؿ ىذه المغة كالتركيز عمى لغة أ إلىتناو التراكيكف في كثير مف دكؿ العبلـ كقد      
نطبلؽ مف ىكية الطفؿ كحبجبتو االالطايعي لذلؾ يناغي الكبلـ المنطكؽ بسيضيع فرص التعمـ 
 .كليس مف مشكمة النقص في البسمع لديو

أداه لمكصكؿ  ىياتطكير ذكبئو كانبء شخصيتو العميقة ك  األصـأداة تبسمح لمطفؿ  اإلشبرةكلغة 
 المغة التي تييئ لمفرد فرص التعمـ ىي اإلشبرةفمغة  الذاكرة الجمبعية لممجتمع كثقبفتو. إلى

تعممو المغة في صرؼ مف كقت يكالتخبطب كاكتبسبب المعمكمبت اصكرة أبسرع كأفضؿ ممب 
 .المنطكقة

لية األك لدل الصـ الصغبر مف خبلؿ احتيبجبتيـ  اإلشبرة لغة  ؽ عممية التدريب عمىمكتنط     
 .المحيطة ابلطفؿ مكرت النكـ كالنظبفة ثـ تتكبسع لؤلبالفي المأكؿ كالمشرب كالمماس كفي ح

 الصابع:بجدية أطريقة  -ب
عندمب يعجز الطفؿ  تبستخدـحيث  اإلشبرةجدىب المرايكف لتككف مكممة لطريقة أك كىي طريقة      
معنى معيف كىذه الطريقة ترتكز اابسبطة عمى ربسـ حركؼ  أكالمعارة عف ابسـ  اإلشبرةجبد أيعف 

 .اليديف معبن  أكة كاحداليجبء اأصباع اليد ال
في المرحمة المدربسية لتبسبعدىـ عمى تيجئة  األطفبؿف يبستخدميب أريقة كيمكف ليذه الط     

صعاة ابلنبساة  أنيب إالبسمبء األديد حف تبستخدـ في تأالكممبت كقراءتيب كتذكرىب كمب يمكف 
 .في بسف قاؿ المدربسة طفبؿلؤل

ب البسمعية بيبستفبدة مف الاقاالالذيف يمكنيـ  األطفبؿف اعتمبد ىذه الطريقة كحدىب يحـر أ إال     
 .(238:2996،اك فخرأ) مف تعمـ المغة الشفكية المنطكقة

 :التواصل الكمي -5
ىك نظبـ يعتمد عمى التكاصؿ الشفكم كاليدكم كالبسمعي لضمبف تكاصؿ فعبؿ ايف      

الصـ كالمادأ  األطفبؿطريقة في تعميـ  تفبلتكاصؿ الكمي فمبسفة كليبسبسمعيبن. المعبقيف  األشخبص
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الصـ مف الطفكلة الماكرة  األطفبؿتكاصؿ مع ممي ىك ابستعمبؿ كبفة الكبسبئؿ لفي التكاصؿ الك
 .كجد نمكذج معيف يركز عميو التكاصؿ الكمي يعمر المدربسة فبل إلى
كتيجئة أصباع كتعباير  إشبرةمبءات طايعية كلغة إييعرضكف عمى  بسمعيبن المعبقكف  بألشخبصف
المفردات  إليصبؿكبسيمة  أمابستعمبؿ  أم:، جو ككبلـ مبسمكع مف خبلؿ البسمبعبت الطايةك 

 .األصـ كأم شخص آخرايف الشخص  األفكبركالمغة ك 
كيرل  .مف الطماة الصـ يتعممكف اببستعمبؿ ىذه الطريقة %(72)بسبت أصاح اكاحبسب الدر      

ف منيجية التكاصؿ أ"Machirdy and Kilimovitch,1994"  جبؾ كيردم ككميمكفتش كؿ مف
 :لمعتقدات الرئيبسية التبليةا إلىالكمي تبستند 

 .تشجع ابستخداـ كبفة الطرائؽ البسمعية كالاصرية كاليدكية -1
كالمدربسة  ا ابءمف قاؿ  بسمعيبن التشخيص الماكر كالتقاؿ الكبمؿ لمطفؿ كشخص معبؽ  -2

 .ضركرم لتطكير مفيكـ الذات
ايئة تعمـ التزكيده  أصـنو أف يادأ التكاصؿ الكمي عندمب يشخص الطفؿ عمى أيجب  -3

 .لتطكير لغتو لمتكاصؿ فكريبن 
 .(238:2993)الزريقبت،خبلؿ ابستخداـ طرؽ متعددة الحكاس مفتحقؽ زيبدة إمكبنية التعمـ  -4
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 ة القوقعةـــــزراع -ثانياً 

 :تاريخ ظهور زراعة القوقعة :لً أو  -
 لمحبكالتا أمب ،( في فرنبسب1957الفعمية المكتكاة حكؿ زراعة القػكقعة عبـ ) الادايةكبنت     

قطب  م( حيث تـ زراعة جيبز ذ1961ريكية عبـ )األمالمتحدة  بتيالكالقد ادأت في  األكلى
 إلى، أدت لممريض نفبسو نفبسيب في البسنة أخرل أجيزةزراعة عدة  تـلدل مريض كمب  كاحد

 األجيزةأنو لـ يبستطع فيـ الكبلـ. لكف خبلؿ عدة أبسبايع تـ تحبسيف  إالتحبسف البسمع لديو 
الميندبسيف ينفؽ عدة بسنكات لتصميـ  أحد، كقد شجعت ىذه النتبئج عمى جعؿ طة البسميككفباكبس

 المزركعة. األقطببالخبرجية ك  األقطببكؿ مف 
 األمريكية في الكاليبت المتحدة بستبنفكرد جبمعة في محبكلة( تمت 1964كفي عبـ )     

في العقد العصاية ازرع مجمكعة مف بستة أقطبب في المركز الرئيبسي  الخبليبلتحبسيف أجبسبـ 
أنيـ لـ يفيمكا الكبلـ. كترتب عمى  إالالكبلـ  اتإشبر لمحرقفة حيث ابستطبع المرضى أف يميزكا 

خبصة اعد أف عقد المؤتمر  اقدر ضئيؿ جدان  إلىحبث األاانتبئج ىذه  االىتمبـذلؾ عدـ 
لمجدؿ  ( كالذم كبف مثيران 1965عبـ )في الكاليبت المتحدة األمريكية الجراحي لزراعة القكقعة 

أف ىذا الجدؿ حمؿ العديد مف  إالمف خبلؿ البسمايبت النبتجة عف ابستخداـ ىذه الطريقة. 
حبث األادد الدرابسبت ك كالابحثيف عمى تجريب ىذه الطريقة كاختابرىب كىذا يظير في ع األطابء

قبـ ( حيف 1969في عبـ ) األكؿالتي أجركىب فيمب اعد ضمف ثبلثة أجيبؿ، حيث ظير الجيؿ 
( 5معيب أنظمة قطاية مككنة مف ) مكااالختابرات لزراعة القكقعة ابستخدابسمبسمة مف الابحثكف 
بلمقبرنة اى تحبسف في القدرة عمى تمييز الكبلـ لدل المرض أم كالـ يبلحظ ـأني إالأقطبب، 

 (.19:1994)بسميمبف،كاحدانظبـ القطب ال
ف حذريف في ابستخداـ ىذه ك حبث حكؿ زراعة القكقعة اقي المينياألاكنتيجة لتضبرب نتبئج      

أنو في  إالالمتخصصة.  المجبالتحبث المنشكرة في األاك  المقبالتالطريقة خبصة مع غيبب 
تقديـ عدة  إلىممب أدل  في الكاليبت المتحدة عبلـاإل أجيزةمف  االىتمبـ( ادأ 1978عبـ ) نيبية

في الكاليبت المتحدة  حبث حكؿ زراعة القكقعة مف قاؿ المركز الكطني الصحياألاطمابت لتمكيؿ 
أف اعض المرضى قد تحبسنت قدرتيـ عمى  :حبث كالتي أكدتاألا. كقد تـ نشر نتبئج األمريكية

عمى أف زراعة القكقعة قد  الايئة، فضبلن  صكاتأفيـ الكبلـ، كمب زادت قدرة الاعض عمى فيـ 
 يـ.أصكاتبسػبعدت المرضى عمى التحكـ ا

المتعددة كقد حدث ذلؾ في  األقطببالثمبنينبت مف خبلؿ زراعة  ةاياادأمب الجيؿ الثبني فقد ادأ 
ريكية كفي ابستراليب كابريس، حيث أجريت العديد مف الدرابسبت كالتي أثاتت األمالمتحدة  بتيالكال

 المتعددة في فيـ الكبلـ كفي زيبدة نمك الكممبت لمجمؿ. األقطببفعبلية زراعة 
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المبستخدمة مع زراعة القكقعة، حيث   األجيزةفي حيف أخذ الجيؿ الثبلث اتجبه تطكير 
( اتطكير معبلج جديد 1985عبـ ) في الكاليبت المتحدة األمريكية قبـ المعيد القكمي لمصحة

-1986في العبـ ) أخرليبسبعد زارعي القكقعة عمى فيـ الكبلـ كالحديث. كمب أجريت تطكرات 
 األجيزة( مف قاؿ مجمكعة مف الشركبت، التي أثاتت أف المرضى الذيف ابستخدمكا ىذه 1987

ا عمى درجبت في المطكرة قد حصمكا عمى عبلمبت كبممة في اختابرات فيـ الجمؿ، كمب حصمك 
 .(Dornan,1999:100)البسمع تقبرب البسمع الطايعي اعد أف أجريت عمييـ اختابرات البسمع

 
  :المستفيدون من زراعة القوقعة :ثانياً  -

فقػػػػدانيـ  حاك يتػػػػر ممػػػػف  شػػػػديد جػػػػدان  إلػػػػىف اصػػػػمـ شػػػػديد يالمصػػػػبا األفػػػػرادعػػػػبدة مػػػػب نجػػػػد أف      
مػػػػػف المضػػػػػخمبت  بسػػػػػتفبدةاالفمػػػػػب فػػػػػكؽ، مػػػػػف الػػػػػذيف ال يبسػػػػػتطيعكف  ديبسػػػػػاؿ (59البسػػػػػمعي مػػػػػف )

ينػػػػػتج عػػػػػف فقػػػػػػداف  المألكفػػػػػة ىػػػػػـ المرشػػػػػحكف لزراعػػػػػة القكقعػػػػػة. حيػػػػػػث أف الصػػػػػمـ الشػػػػػديد جػػػػػدان 
الشػػػػعرية فػػػػػي القكقعػػػػة، كالتػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػػى تكليػػػػد  الناضػػػػبت العصػػػػاية كالنشػػػػػبط  الخبليػػػػبكظيفػػػػة 

 .(229:2993)الزريقبت، الكيرابئي في العصب البسمعي
 

  :تصنيف زراعة القوقعة :ثالثاً  -
  :أف زراعة القكقعة تصنؼ ضمف مجمكعتيف إلى "Jerger" جيرجر  أشبر
 بسمعي شديد جدا، كال يبستفيدكا مف الذيف لدييـ فقدافالصغار:  طفالزراعة القوقعة لأل .1

 (.229:2993،)الزريقبتكف أف يبستفيدكا مف زراعة القكقعة، كيمعتيبديةاالالبسمبعبت الطاية 
الذيف أجركا عممية زراعة القكقعة مف مبستخدمي  األطفبؿت الدرابسبت أف أشبر كفي ىذا الصدد 

كالذيف كبنكا يعبنكف مف صعكاة في فيـ الكبلـ أف ميبرات التكاصؿ لدييـ قد  اإلشبرةلغة 
 تحبسنت اشكؿ ممحكظ. 

يعبنكف  أطفبؿفي الدرابسة التي أجريبىب عمى  Kuwin & Stewart""كىذا مب أكده كؿ مف     
أنو يمكف مبلحظة التحبسف الممحكظ في ميبرات  إلىبسمعية شديدة، كمب أضبفب  إعبقةمف 

الكبلـ لزارعي القكقعة مف خبلؿ متباعتيـ لفترات طكيمة، خبصة كأف لغة ك التكاصؿ كالبسمع 
 .Kuwin & Stewart,2000""مع تقدمو في العمر الطفؿ تتحبسف دكمبن 

أثنػػػػبء أجػػػػراء عمميػػػػة زراعػػػػة  مػػػػب كػػػػبف عمػػػػر الطفػػػػؿ صػػػػغيران فقػػػػد أثاتػػػػت الدرابسػػػػبت أنػػػػو كم
 األطفػػػػػبؿأف  إلػػػػػىت أشػػػػػبر كاينيػػػػػب درابسػػػػػة ايرتشػػػػػي كآخػػػػػركف التػػػػػي القكقعػػػػػة كػػػػػبف ذلػػػػػؾ أفضػػػػػؿ، 
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مػػػػب قكرنػػػػكا  إذاابسػػػػتفبدة مػػػػف زراعػػػػة القكقعػػػػة  أكثػػػػرالػػػػذيف يقػػػػؿ أعمػػػػبرىـ عػػػػف خمػػػػس بسػػػػنكات ىػػػػـ 
 .Bertschy, Tyler, Kelsay, Gontaz & Woodworth,1997""اغيرىـ

 
أصياكا ابلفقداف البسمعي اعد الكالدة كيمكف أف  أك الذيف كلدكا صمبن  :زراعة القوقعة لمكبار .2

 (.229:2993،كمبسبعدة لقراءة الشفبه )الزريقبت يبستفيدكا مف زراعة القكقعة خصكصبن 

فقد أثاتت الدرابسبت التي أجريت ايدؼ معرفة أثر زراعة القكقعة عمى الكابر الذيف 
اعد عممية زراعة القكقعة كذلؾ لعدة  صكاتفي مدل فيميـ لؤل بن أف ىنبؾ شككك كلدكا صمبن 

العمة ككيؼ تادك، كمب أف الجيبز  أحرؼأىميب: أف الفرد قد ال يككف لديو ذاكرة حكؿ  أبسابب
أف النظبـ  إلىنتيجة لحرمبف الفرد مف البسمع لفترة طكيمة، كىذا يؤشر  البسمعي قد يككف مدمران 

الجبسـ في مركز البسمع كالجيبز العصاي  بيخبلمع الصكت، ألف حجـ  بك بيتجالبسمعي لف 
أف عممية التحفيز التي تحدث خبلؿ مرحمة الطفكلة  إلى بإلضبفةاتككف قد تقمصت، ىذا 

اغرض تشكيؿ الركااط العصاية لف تنمك كتتطكر اشكؿ طايعي في غيبب عممية التحفيز كلذا 
 .(Rnie,1998:75)قع أف تككف ابستجباتيـ غير طايعيةيتك 

منذ الكالدة قد بسجمكا  تشير معظـ الدرابسبت أف الكابر الذيف كبنكا صمبن  كمف ىنب
ت القميؿ مف الدرابسبت أف أشبر ابستجبابت قميمة جديدا مف الفيـ لمكبلـ اكابسطة الزراعة. في حيف 

 األفرادفي فيـ الكبلـ في مبستكل عبؿ. مع أف العديد مف  تقدمبن  قد حققكان  األفرادمف  قميبلن  عددان 
 كمرتبحيف ايب، كذلؾ ابساب:  الذيف لـ يحصمكا عمى فيـ لمكبلـ يمابسكف أجيزتيـ يكميبن 

 أف الجيبز يمكنيـ مف البسمع.  . أ
 أف الجيبز يبسبعد عمى بسمبع الكبلـ.  . ب
 مثؿ رنيف اليبتؼ.  األصكاتأف الجيبز يمكنيـ مف تمييز اعض  . ت
 إلػػػػػػىالكػػػػػػبلـ اشػػػػػػكؿ جيػػػػػػد ممػػػػػػب يػػػػػػؤدم  إنتػػػػػػبجعػػػػػػة القكقعػػػػػػة تمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف تنظػػػػػػيـ أف زرا . ث

 تحبسيف نكعية الصكت. 

أمب فيمب يتعمؽ ابلدرابسبت التي احثت في زراعة القكقعة لمكابر الذيف أصياكا افقداف 
بسمعي مكتبسب ففد أثاتت الدرابسبت أنيـ يبستفيدكف مف زراعة القكقعة اشكؿ أكار كذلؾ ابساب 

 األصكاتكبسمبعيـ ليب مف قاؿ، كلذا نجدىـ قبدريف عمى بسمبع كتمييز  اتبألصك معرفتيـ ا
 الايئية.  األصكاتكفيـ الكبلـ العبدم، كبسمبع 
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ضمف  األصكاتأنيـ قد يجدكف اعض الصعكابت في بسمبع  إلى أشبرأف اعضيـ  إال     
كاب(، كمب أنيـ يجدكف صعكاة في بألاالمبسبفبت الاعيدة ذات الحكاجز )ك أكالمجمكعبت الكايرة 
التي يقؼ فييب المتحدث في  تبالالحفي  أكفي مراحؿ عمرية معينة،  األطفبؿفيـ كبلـ اعض 
 .(Dornan,1999:100) كجيبن لكجو مقكقعةل الشخص الزارع مكبف ال يقباؿ فيو

 
  :مكونات زراعة القوقعة : رابعاً  -
 . اتاإلشبر ميكركفكف يمتقط -1
 مف الميكركفكف. اتاإلشبر بسمؾ صغير يبستقاؿ  -2
 المحكلة عار البسمؾ.  اتاإلشبر يبستقاؿ  اتشبر لئلمعبلج  -3
   مف قاؿ  حبسبساإلمنببساة  اتاإلشبر اطبرية تقكـ اشحف المعبلج كتقكـ اجعؿ  -4

 الجيبز العصاي.     
 .المعبلجة مف قاؿ البسمؾ اتاإلشبر الذم يبستقاؿ  شعبعيةاإلمحكؿ الذاذابت  -5
 التي يربسميب  اتاإلشبر ، كالذم يبستقاؿ األذفخمؼ  أكالمبستقاؿ المزركع تحت الجمد فكؽ  -6

  .المحكؿ عار الجمد    
 القطب الكيرابئي المزركع إلى كتنقميب  اتاإلشبر الرفيعة التي تبستقاؿ  بسبلؾاألمجمكعة مف  -7

 (McCormick & Sheppard,1993) القكقعة أكالداخمية  األذففي     
   

  :آلية زراعة القوقعة خامسًا:  -
زراعة القكقعة مصممة إلثبرة العصب البسمعي مابشرة. حيث تزرع أقطبب كيرابئية 

مراكطب مع دكرة كيرابئية مزركعة في  أكفي القكقعة. القطب الكيرابئي الذم يككف ممحقب 
مراكط مع مضخـ  أكالصكتية تبستقاؿ اكابسطة ميكركفكف ممحؽ  اتاإلشبر العظـ الصدغي. 

طة الدكرة المزركعة. كعندمب يبستقاؿ بلمقطب اكبس اتإشبر ابلغ التعقيد. المضخـ عندئذ يربسؿ 
كيرابئية لمقكقعة، كابلتبلي إثبرة العصب  ات شبر او يزكد ف ن اإلشبرةالقطب الكيرابئي 

 (. 2993الزريقبت،  )البسمعي
 

  :ات زراعة القوقعةخطو  سادسًا: -
تمر زراعة القكقعة اثبلث خطكات ىي: مب قاؿ العممية الجراحية، كفترة الجراحة      

كؿ منيب اشيء  كبسنتنبكؿكالنقبىة، كفترة مب اعد الجراحة أك مب تعرؼ افترة إعبدة التأىيؿ. 
 مف التفصيؿ فيمب يمي: 
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  :فترة ما قبل الجراحة :لً أو 
إجػػػػػراء اختاػػػػػبرات بسػػػػػمعية كطايػػػػػة متتباعػػػػػة قاػػػػػؿ إجػػػػػراء الجراحػػػػػة لتقيػػػػػيـ مػػػػػدل ابسػػػػػتفبدتيـ  . أ

 مف عممية الزراعة. 
يـ لمتأكد مف معرفتيـ اخطكات العممية كمب قد ئآابك  بسمعيبن إجراء تقييـ نفبسي لممعبقيف  . ب

 يترتب عمييب مف آثبر. 
 تعيؽ التكيؼ قاؿ عممية الزراعة.  أكتحديد نقبط القكة كالضعؼ التي يمكف أف تبسبعد  . ت
 تطكير خطة بسمككية إلعبدة التأىيؿ البسمعي.  . ث
الذم بسيخضعكف لمعممية  بسمعيبن  كفتحديد المشكبلت البسمككية التي يعبني منيب المعبقي . ج

 .حابطبإلاكبلشعكر 
إجراء مقبابلت مع المرضى يتـ مف خبلليػب عػرض كبفػة المعمكمػبت الضػركرية عػف عمميػة  . ح

كبسػػػػػػػػػػمايبتيب  بىػػػػػػػػػبايمز ، كمػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػي يفيػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػدكثيب كمػػػػػػػػػػب يبسػػػػػػػػػاقيب كيعقايػػػػػػػػػبكالزراعػػػػػػػػػة، ك 
 .(Heinberg and Hayf,2000:43)المحتممة

  :فترة الجراحة والنقاهة :ثانياً 
عػػػػػػػػبدة مػػػػػػػػب تتطمػػػػػػػػب فتػػػػػػػػرة النقبىػػػػػػػػة الصػػػػػػػػار كالتكيػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف المرضػػػػػػػػى نتيجػػػػػػػػة لمػػػػػػػػب 

ىػػػػي الفتػػػػرة  األكلػػػػى بسػػػػبايعاألكالخػػػػكؼ كالتكقػػػػع، لػػػػذا ىػػػػـ يػػػػدرككف أف  حاػػػػبطاإليشػػػػعركنو مػػػػف 
. ممػػػػػػب يحػػػػػػتـ عمػػػػػػى الفريػػػػػػؽ الطاػػػػػػي القػػػػػػبئـ عمػػػػػػييـ تقػػػػػػديـ ارنػػػػػػبمج مكثػػػػػػؼ يتضػػػػػػمف صػػػػػػعباأل

نػػػػػػػػكع مػػػػػػػػف التػػػػػػػػدريب كالمعبلجػػػػػػػػة النفبسػػػػػػػػية، كذلػػػػػػػػؾ ابسػػػػػػػػاب مشػػػػػػػػبعر الخػػػػػػػػكؼ كالقمػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػي 
قمقيػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى مظيػػػػػػػػرىـ  إلػػػػػػػػى بإلضػػػػػػػػبفةايشػػػػػػػػعركنيب مػػػػػػػػف نتػػػػػػػػبئج العمميػػػػػػػػة الجراحيػػػػػػػػة، ىػػػػػػػػذا 

مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ إثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العية الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرجي فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرىـ ككضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
 .(Bertschy,1997:30)الجراحية

 :فترة إعادة التأهيل :ثالثاً 

 األجيزة تفعيؿ، كفييب يتـ مية( أبسبايع مف إجراء العم5-3كتتـ فترة إعبدة التأىيؿ اعد )
غير الطايعية التي تنقؿ ليـ اكابسطة الجيبز،  اتاإلشبر التي تبسبعد المرضى عمى تمقي اعض 

مف خبلؿ جمع النمبذج الصكتية الكيرابئية مع النمبذج  األكلىاحيث يتـ تدريايـ عمى الميبرة 
 التي كبنكا يبسمعكنيب كالتي تككف ذات معنى ليـ. 

، ألف ذلػػػػؾ يبسػػػػبعدىـ عمػػػػى بسػػػػرعة يـ لمجيػػػػبز كابسػػػػتخداميـ لػػػػوئفػػػػي ارتػػػػدا بسػػػػراعاإلكلػػػػذا يفضػػػػؿ 
فاعػػػػد إعػػػػبدة ضػػػػاط  خػػػػبلؿ ىػػػػذه الفتػػػػرة خػػػػريفا الػػػػتعمـ كتحبسػػػػيف ميػػػػبرات الكػػػػبلـ كالتكاصػػػػؿ مػػػػع 

األجيػػػػػزة كالتػػػػػدرب عمييػػػػػب تػػػػػأتي مرحمػػػػػة التأىيػػػػػؿ البسػػػػػمعي كاأللتحػػػػػبؽ اػػػػػبلارامج التدريايػػػػػة المكثفػػػػػة 



22 
 

دراكيػػػػػب، ك مػػػػػب كيمتحػػػػػؽ التػػػػػي تبسػػػػػبعد الشػػػػػخص الػػػػػزارع لمحمػػػػػزكف فػػػػػي التعػػػػػرؼ عمػػػػػى األصػػػػػكات كا 
الشػػػػػخص الػػػػػزارع لمحػػػػػزكف ااػػػػػرامج التػػػػػدريب النطقػػػػػي لتمػػػػػريف أعضػػػػػبء النطػػػػػؽ كتجييزىػػػػػب لعمميػػػػػة 

   .(Heinberg&Hays,2002) النطؽ كلمكبلـ اشكؿ منظـ كىبدؼ 
 
  :العوامل المؤثرة في نجاح زراعة القوقعة سابعًا: -

نجبح زراعة  فيمف العكامؿ التي قد تؤثر  أجمع العديد مف العممبء أف ىنبؾ عددان 
 : تيب ا، كقد حصركا تمؾ العكامؿ  بستفبدةاالمف حيث  بسمعيبن القكقعة لممعبقيف 

 العمر الذم أصيب فيو الشخص ابلفقداف البسمعي.  . أ
 لمشخص. كبديمياال داءاألك المبستكل التعميمي  . ب
 ، مف حيث القاكؿ كالتقاؿ. تأثير الايئة المنزلية عمى الشخصمدل  . ت
 يبستخدميب الشخص قاؿ إجراء العممية الجراحية.  الطريقة التي أك بسمكباأل . ث
عػػػػػػبدة التأىيػػػػػػؿ البس  كثبفػػػػػػة . ج  راء عمميػػػػػػة ػػػػػػػػػمعي الػػػػػػذم يتمقػػػػػػبه اعػػػػػػد إجػػػػػػػػػارنػػػػػػبمج التػػػػػػدريب كا 

 (Bertschy,H.et,1997). زراعة القكقعة
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 القسم الثاني
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 ثامنًا: الخصائص المغوية لدى المعوقين سمعيًا. -
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 القسم الثاني
 اكتساب المغة

 لمغة: المفاهيم الساسية :لً أو  -
الخصبئص  أحدفي عممية التكاصؿ ايف النبس كىك  األبسبليب انتشبران  أكثريعد الكبلـ مف       

الكبلـ  ف ف خرلعف اقية المخمكقبت كاخبلؼ أبسبليب التكاصؿ األ نبسبفاألبسببسية التي تميز اإل
لو تأثيره الخبص كقكتو كفبئدتو في تكصيؿ األفكبر كا راء كالمشبعر لآلخريف اصكرة يمكنيـ 

مكبنيبتيـ العقمية كالثقبفية كاالجتمبعية فيميب  .كامب يتنببسب مع قدراتيـ كا 
المعمكمبت  أكـ كبسيمة بسريعة لمتكاصؿ ممب يبسبعد في تقديـ قدر كاير مف المعرفة كالكبل

صعكاة كايرة  نبسبفعندمب يجد اإل أكثرلآلخريف في كقت كجيز كتتكضح أىمية الكبلـ اصكرة 
 ممبربسة الكبلـ اصكرة بسميمة. ال يبستطيعكففي التكاصؿ مع ا خريف ممف 

رابسة عممية التكاصؿ لدل اإلنبسبف مركزيف عمى المغة كقد اىتـ كثير مف المتخصصيف اد      
 ككبسيمة ليذا التكاصؿ كالكبلـ كأداة ليذه المغة كالنطؽ كتعاير عف كيفية إخراج أصكات الكبلـ.

 لذلؾ الاد مف التمييز ايف اعض المفبىيـ األبسببسية:

  :التواصل .1
اشتى  األفرادىك تمؾ العممية الشبممة التي تتضمف تابدؿ األفكبر كا راء كالمشبعر ايف      

 التعايرات ،حركبت اليديف ،تعباير الكجو ،كاإليمبءات اتشبر اإل: مثؿ كاألبسبليبالكبسبئؿ 
التكاصؿ التي تتيح لمفرد نقؿ  أشكبؿ أحدالكبلـ( ية كالمغة كتعد المغة المنطكقة )االنفعبل

 .المعمكمبت اصكرة دقيقة
يب تتطمب ف نغير لفظية  أخرلف عممية التكاصؿ تتضمف جكانب لفظية كجكانب أل كنظران      

 أكثر أك كاحدم خمؿ في أالعضكية البسميمة كي تتـ اصكرة عبدية ك  جيزةكجكد مجمكعة مف األ
 .قد يتحكؿ دكف حدكثيب اشكؿ منببسب جيزةمف تمؾ األ

كيتضػػػػػػػح أف عمميػػػػػػػة التكاصػػػػػػػؿ تػػػػػػػتـ اػػػػػػػيف شخصػػػػػػػيف: األكؿ يبسػػػػػػػمى المربسػػػػػػػؿ، كالثػػػػػػػبني يبسػػػػػػػمى 
المبسػػػػتقاؿ، كىػػػػذه الربسػػػػبلة إمػػػػب أف تكػػػػكف لفظيػػػػة أك غيػػػػر لفظيػػػػة، كالربسػػػػبلة المفظيػػػػة يعاػػػػر عنيػػػػب 

الكجػػػػػػو  اػػػػػػبلكبلـ، عمػػػػػػى حػػػػػػيف أف الربسػػػػػػبلة الغيػػػػػػر المفظيػػػػػػة يعاػػػػػػر عنيػػػػػػب ابإليمػػػػػػبءات كتعايػػػػػػرات
 كحركبت الجبسد .....إلخ.

ىػػػػػػػػػذه الربسػػػػػػػػػبئؿ عاػػػػػػػػػبرة عػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػفرات كرمػػػػػػػػػكز، يبسػػػػػػػػػتخدميب الشػػػػػػػػػخص لنقػػػػػػػػػؿ األفكػػػػػػػػػبر  ك     
 (.21:2919أ، كالمعمكمبت )اليكارنة



25 
 

  المغة: .2
جنس  أكايف أفراد فئة معينة  أكفي ثقبفة معينة  بعميي المتفؽعابرة عف نظبـ مف الرمكز      

ل كبسبئؿ أحدلقكاعد محددة كابلتبلي تعد المغة  معيف كيتـ ىذا النظبـ ابلضاط كالتنظيـ طاقبن 
لغة الجبسد كقد تضـ  أككلغة ارايؿ  إشبرةلغة  أكمكتكاة  أكالتكاصؿ كقد تككف المغة منطكقة 

إيقبعبت معينة يتفؽ عمييب  أكحركبت  أكاليندبسية كقد تتخذ صكرة أصكات  شكبؿرمكزا مف األ
 .كاحدالايف أفراد الجنس 

كتحتؿ المغة أىمية كايرة ايف أفراد الجنس الاشرم حيث تبستخدـ في مختمؼ مكاقؼ ىذا       
حيبتيـ ألغراض التحدث مع ا خريف كالتفكير كالتعميـ كالترفيو كالتحية كجذب االنتابه كطمب 

الت في المكاقؼ االجتمبعية كالتأثير عمى ا خريف المبسبعدة كالتعاير عف المشبعر كاالنفعب
تابدؿ كفي  ،األفرادكمب تبستخدـ المغة في تابدؿ الربسبئؿ ايف  ،كآرائيـكتشكيؿ اتجبىبتيـ 
الكقكؼ عمى طايعة حيبه اإلنبسبف في ك  ،الحصكؿ عمى األخابركفي  ،المعمكمبت كالمعبرؼ

 .(Vernon,1995:77)المبستقاؿ إلى كانطبلقبن  حبضران  أك تطكرىب قديمبن  أكاصكرة عبمة 

 :الكالم .3
بلكبلـ فيب ليعد الكبلـ الجبنب الشفيي المنطكؽ كالمبسمكع مف المغة كىك الفعؿ الحركي      

كىك  ةكاحدالعميو في الثقبفة  فؽعابرة عف بسيبؽ مف الرمكز الصكتية يخضع لنظبـ معيف مت
 .صكرىب فببستخداـ المغة المبسمكعة ىك األصؿ أحد ألنوخصكصية مف المغة  أكثراذلؾ 

 األفػػػػرادالحبسػػػػية كالحركيػػػػة كالعصػػػػاية لػػػػدل  جيػػػػزةكتعتمػػػػد عمميػػػػة الكػػػػبلـ عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف األ
لممبربسػػػػػػػة الكػػػػػػػبلـ  بن أبسببسػػػػػػػ كابسػػػػػػػتعدادان  كتنببسػػػػػػػقيب مطماػػػػػػػبن  جيػػػػػػػزةكيعػػػػػػػد تكبمػػػػػػػؿ كظػػػػػػػبئؼ ىػػػػػػػذه األ

 .اصكرة صحيحة
ف ثمة عبلقة ايف الصكت كمب يدؿ عميو عف الرمز ابلحركؼ ذلؾ أل بألصكاتكيختمؼ الرمز ا

 تتمثؿ في حركة الفـ ككيفية تشكيمو كفي صفة الصكت الصبدر.

لى ابستقابؿ كبلـ ا خريف ثـ تتـ معبلجتو ك ف األكىكذا تبسير عممية الكبلـ في مراحؿ معينة تتضم  
 .(25:2919،ب )اليكارنة ممبربستو أكإربسبؿ الكبلـ  الثبلثةفي المرحمة الثبنية كتتضمف 

 :قالنط .4
الصبدرة عف الجيبز  األصكاتمف خبلليب تشكيؿ  تمؾ العممية التي يتـ   إلىيشير النطؽ      

لقكاعد  نبسبؽ خبصة كفقبن أك  أشكبؿير في صكرة رمكز تنتظـ اصكرة معينة كفي ظالصكتي كي ت
تعد الخبمة األبسببسية لمكبلـ كىي تخرج  بألصكاتمتفؽ عمييب في الثقبفة التي ينشأ فييب الفرد ف
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منيب  أجيزةمصحكاة ايكاء الزفير كتتعرض لمجمكعة كايرة مف العمميبت تشترؾ فييب عدة 
 ...(..األنؼ ،الشفتبف ،األبسنبف ،المبسبف ،الفـ ،الحمؽ ،الجكؼ)

في صكرة رمكز كلكؿ صكت خصبئص كصفبت تميزه عف  األصكاتكينتج عف ذلؾ خركج      
ف يتعمـ كيفية إخراج أغيره كيصعب عمى الفرد ممبربسة الكبلـ اصكرة صحيحة كمثمرة قاؿ 

 (.8:2991)اف عيبسى،نطقيب اصكرة تتفؽ مع تمؾ القكاعدم أ األصكات

 أصوات الكالم: .5
 أكالصكت ىك ذلؾ المؤثر الذم يحدث نتيجة الىتزازات األجبسبـ كاألشيبء عندمب تصطدـ      

تبستطيع  مقداران  ةكاحدالىتزازات الصكت في الثبنية اأجزائيب احيث يصؿ عدد ا أكضيب تحتؾ ااع
التي  بألصكاتابلتردد كتبستطيع اذف الفرد العبدم اإلحبسبس ا مب يبسمىاإلحبسبس او كىك  األذف

 .(18:1997،الشخص) ذاذاة في الثبنية (2999ك29)تردداتيبتنحصر 
 
 :نظريات اكتساب المغةثانيًا:  -
أنيـ يتعممكف نظر الادييية لكيؼ يتعمـ األطفبؿ الكبلـ النظرية المحبكبة كالتقميد: ترمي كجية  -1

يبسمعكف فيـ دائمبن يتعممكف أشيبء امب في ذلؾ معبني كممبت  ابلتقميد أم أنيـ يقمدكف مب
ال لمب تعمـ األطفبؿ لغة آابئيـ فبألطفبؿ  االبستمبعجديدة عف طريؽ اإلفراط في  لمكابر،  كا 

المغة العراية كاألطفبؿ  ادكرىـ الذيف يعيشكف في ايكت يتكمـ أفرادىب المغة العراية يتكممكف
 .اإلنكميزيةابلمغة  ادكرىـ يتكممكف اإلنكميزيةميب ابلمغة الذيف يعيشكف في ايكت يتكمـ أى

فنظرية "تعمـ المغة ابلمحبكبة كالتقميد" جزء مف نظرية تعمـ المغة كالمظير الابرز ليذه النظرية ىك 
 (.41:1992أف الطفؿ يتعمـ المغة اتعديؿ بسمككو المفظي افعؿ تأثير ايئتو فيو )صبلح،

كاإلجرائػػػػػػي: يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى ىػػػػػػذه النظريػػػػػػة أبسػػػػػػمبء متعػػػػػػددة كأاػػػػػػرز نظريػػػػػػة الػػػػػػتعمـ الشػػػػػػرطي  -2
 ىذه األبسمبء:

 النظرية البسمككية. -أ 
 نظرية تعمـ المغة. - ت
 .النظرية الايئية - ث

كتقكـ النظرية البسمككية عمى الدليؿ المبستمد مف التجبرب التي تجرم عمى تعمـ اإلنبسبف كالحيكاف 
ز الذم يشكؿ لغة يكؿ مف األفراد كاألحداث في الايئة كعكامؿ تقدـ التعز  أىميةكتؤكد عمى 

يختمؼ عف أم بسمكؾ  الطفؿ لذا تبسمى ابلنظرية الايئية كيرل البسمككيكف أف البسمكؾ المفظي ال
 آخر لذا يتـ تعممو ابلطريقة التي يتـ ايب تعمـ أم بسمكؾ لذا تبسمى نظرية تعمـ المغة.
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 ثة أنكاع مف التعمـ:كيركز البسمككيكف عمى ثبل
 التقميد.  - أ

 االشراط الكبلبسيكي. - ب
 اإلشراط اإلجرائي. -ج 
كقد اقترحو لتفبسير مظيريف مف مظبىر تعمـ المغة  ؼابفمك  اإلشراط الكبلبسيكي: الذم اكتشفو -

كىمب )ارتابط األصكات االتفبقية ابلمعبني، كتقميد الطفؿ الصغير لكبلـ الابلغ( كمب ىك الحبؿ 
 ابفمكؼ الشييرة كىي صكت الجرس )ابستخبلص المعبب عند قرنو اتقديـ الطعبـ(.في تجراة 

اشكؿ مكبسع يعتار مؤثران قكيبن في البسمكؾ كلقد اقترح  راإلشراط اإلجرائي: الذم دربسو بسكين -
ابستخداـ اإلشراط اإلجرائي أيضبن كآلية في تعمـ المغة كالفكرة األبسببسية لئلشراط اإلجرائي ىي 

ابلتعزيز يتـ تشكيؿ جميع أنكاع التي تعزز تزداد قكة كفي كممبت آخرل ف نو  تاالبستجبابأف 
البسمكؾ امبفي ذلؾ المغة، أم ترل نظرية اإلشراط اإلجرائي أف الطفؿ الرضيع يخرج كحدات 
صكتية )مب، اب، دا( كابلتعزيز االنتقبئي يجمع الطفؿ ىذه المقبطع الصكتية غير المنظمة 

لفبظ أشكبالن تحقؽ نتبئج مبلئمة كاذلؾ تتجمع الكحدات الصكتية في كابلتدريج تتخذ ىذه األ
كممبت مثؿ )اباب، مبمب، دادا( كعندمب تتطكر مفبىيـ جديدة ترتاط ايب كممبت جديدة كاذلؾ 

 (.69:2993مفردات الفرد )بسميمبف،تنمك 
 نظرية تحميؿ المعمكمبت )نظرية تشكمبسكي(: تقكـ اشكؿ عممي عمى مابدئ اإلشراط -3

عمى تصحيح المغة  ال يعممكفاإلجرائي كاألمر كمب يراه تشكمبسكي ابسيطبن جدان كىك أف ا ابء 
التي يبستعمميب أطفبليـ كأف لغة الكابر التي يبسمعيب األطفبؿ تكثر فييب األخطبء النحكية إلى 
حد يجعؿ مف المذىؿ كيؼ يتعمـ األطفبؿ المغة الصحيحة، كلقد اعترؼ تشكمبسكي اأف 

التقميد كالدافعية تمعب أدكاران ميمة في اكتبسبب المغة لدل الطفؿ كلكنو يرل أف ىذه التعزيز ك 
لتفبسير نزعة الطفؿ لتعمـ المغة كقد زجو انتابىو إلى قدرة الطفؿ الابرزة عمى  ال تكفيالعكامؿ 

تحميؿ المعمكمبت المغكية كمعبلجتيب اطرؽ متنكعة كمعقدة جدان كتشكيؿ فركض اشأف قكاعد 
كغير الصحيحة كاختابر ىذه في الفركض في الايئة، كخبلصة النظرية لصحيحة المغة ا

الفطرية )تحميؿ المعمكمبت( أف أفراد اني اإلنبسبف معديف ايكلكجيبن لتعمـ المغة كيكجد لدييـ 
اشكؿ فطرم مجمكعة قدرات حبسية إدراكية معرفية متخصصة تبسيؿ تعمـ المغة كانتبجيب 

 المغة.كىي متمثمة اأداة اكتبسبب 
النظرية التفبعمية: تقكؿ ىذه النظرية أف المغة يتعمميب الطفؿ عف طريؽ تفبعمو النشط  -4

ابلمظبىر المغكية كغير المغكية في ايئتو أثنبء مبسيرة تطكره كىك في أثنبء تفبعمو مع ايئتو إنمب 
كذا ف ف يكجو إلييب انتابىو اشكؿ انتقبئي كياحث فييب عف المعمكمبت الجديدة كيعبلجيب كى

عممية تطكر المغة عند الطفؿ تحصؿ نتيجة تفبعؿ تطكره الايكلكجي مع الايئة المحيطة لو 
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كىي عممية نشطة حيث يتـ اكابسطتيب تعمـ العبلقة ايف األشكبؿ المغكية ) الكممبت كالتراكيب 
المغكية( كاألصنبؼ غير المغكية )محتكل المغة كىي المدلكالت التي تدؿ عمييب األشكبؿ 

 (.123:1997مغكية( كابستعمبؿ ىذه األشكبؿ المغكية )الشخص،ال
 
 : "Language Function"وظائف المغة :ثالثاً  -
تشكؿ المغة أداة تكافؽ كتكيؼ مع شركط الحيبة الخبرجية كالداخمية، كىي أداة لمتعاير  .1

 كالمشبركة في األحببسيس كاألفكبر، كالمشبعر، كالعكاطؼ.
البسيطرة عمى األشيبء، كالمكضكعبت، كالايئة، إذ تحؿ الكممبت المغة تبسبعد اإلنبسبف في  .2

 محؿ األشيبء، كالمكضكعبت التي ترمز إلييب.
كعف طريؽ المغة  يجكز الفصؿ ايف المغة كالفكر، المغة ىي أداة التفكير لدل اإلنبسبف، كال .3

ينقؿ يبستطيع الفرد أف يعار عف افكبره، فبلمغة كظيفة تعايرية، حيث يمكف لئلنبسبف  أف 
 أفكبره إلى ا خريف عف طريؽ الرمكز المغكية.

المغة تعتار أداة فعبلة في تبسجيؿ الحكادث، كالتجبرب البسباقة، كىي أداة لحفظ التبريخ  .4
 كالتراث كالفكر، ككذلؾ ىي أداة تراط المبضي ابلحبضر كابلمبستقاؿ.

لمغة يتـ تعمـ الطفؿ كالخارات، فعف طريؽ الممعمكمبت  كاالكتبسببالمغة تقكـ اكظيفة التعمـ  .5
إلى ا خريف، كحفظ المعمكمبت، كتذكر كتككيف الخارات  كاالبستجباةمكاده الدرابسية، 

 كالمعبرؼ.
جػػػػػػػػراء االختاػػػػػػػػبراتعمػػػػػػػػى عبمػػػػػػػػؿ المغػػػػػػػػة فػػػػػػػػي تطايػػػػػػػػؽ  االعتمػػػػػػػػبديمكػػػػػػػػف  .6 ، كالمقػػػػػػػػبييس، كا 

االبسػػػػػتفتبءات، كالمقػػػػػبابلت عمػػػػػى األفػػػػػراد اشػػػػػأف التمييػػػػػز اػػػػػيف الحػػػػػبالت البسػػػػػكية كالحػػػػػبالت 
 (.15:1999طراة )الزراد،المض

تعتار المغة كبسيمة لمتنفيس عف ا الـ كاليمكـ كاألحببسيس الداخمية، كمب تبسبىـ في عممية  .7
تنفبسي لمخارات المؤلمة، كتجعؿ اإلنبسبف ينغمس في األحبلـ ماتعدان عف الكاقع التفريغ ال

 الحبضر في عبمؿ الفكر المجرد.
لغيػػػػػػػػر، فيػػػػػػػػي تخضػػػػػػػػع لماػػػػػػػػدأ المثيػػػػػػػػر تبسػػػػػػػػتخدـ المغػػػػػػػػة كػػػػػػػػأداة إلنػػػػػػػػبرة العكاطػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػدل ا .8

ىػػػػػػػػي البسػػػػػػػػمكؾ  كاالبسػػػػػػػػتجباةط، فػػػػػػػػبلمثير ىػػػػػػػػك الكممػػػػػػػبت المبسػػػػػػػػمكعة، اكاإلشػػػػػػػػر  كاالبسػػػػػػػتجباة
 (.31:2993المغكم أك غير المغكم )بسميمبف،

 .يتور كالمحبفظة عمى ابستمرا األفرادتعزيز التفبعؿ ايف  .9
العبمػػػػة التػػػػػي يعجػػػػز الفػػػػػرد  ىػػػػػداؼفػػػػػي تحقيػػػػؽ األ األفػػػػراداػػػػػيف  فبك كالتعػػػػتحقيػػػػؽ التفػػػػػبىـ  .19

 .تحقيقيب كاحدال
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 يعرفو الفرد كالطمب منيـ إرشبده اليو. االبستفبسبر مف الغير عمب ال .11
ليػػػو كتقػػػػديـ المبسػػػبعدة البلزمػػػػة لػػػو فػػػػي إيكػػػػكف الفػػػرد احبجػػػػة  الطمػػػب مػػػػف الغيػػػر تمايػػػػة مػػػب .12

 مكر.كثير مف األ
أنفبسيـ أفراد المجتمع تجبه تكضيح القكانيف كالنظـ كاألفكبر العبمة التي تحكـ بسمككيبت  .13

كتحكـ بسمككيبت المجتمع تجبه  ،كتجبه مجتمعبتيـ ،ا خريف األفرادغيرىـ مف كتجبه 
 خرل.المجتمعبت األ

اراـ العقكد المختمفة .14  .تبسييؿ المعبمبلت التجبرية كا 
 .تحقيؽ التبسمية كالترفيو ابألنبشيد كقص القصص كالنكبت  .15
 .اعيدة عنب في الزمبف كالمكبفكاألشيبء كاألمبكف ال األفرادمعرفة  .16
عداد العدة لو .17  .(18:1992،)صبلح القدرة عمى التاصر امب بسيحدث في المبستقاؿ كا 

 
  :اكتساب المغة مراحل :رابعاً  -
 غير المغوية: الصواتالمغة أو مرحمة  ما قبلمرحمة  -1

  المغة إلى المراحؿ التبلية: مب قاؿكتقبسـ مرحمة 

 :مرحمة الصراخ - أ
الصكت لديو  أجيزةالخبمس تصاح اعمر الشير ف الجنيف أ :اعض عممبء األجنةيرل      

التي تأتي اعد الميبلد  لىك األمف المعرفة  قبدرة عمى العمؿ كعبدة تتطكر المغة لدل الطفؿ ادءان 
 الثنبيبرئتي الطفؿ حيث يتـ اىتزاز  إلىعار الحنجرة  التي تحدث ايف اندفبع اليكاء اقكةمابشرة ك 
تزكيد الدـ ابألكبسجيف كيبسمى ىذا  إلىكابلتبلي تحدث عممية التنفس التي تيدؼ  الصكتية

رتاط اكظبئؼ يصكتو الذم  إلى المنعكس اػ صدمة الميبلد كاعد ذلؾ يصغي الطفؿ تدريجيبن 
 ."قيء..... ،غضب، الـ، شراب، طعبـ"التغذية كحبجبتو األبسببسية 

كمب يرل  كالكجدانية كرغابت الطفؿ النفبسية.حبالت الجبسمية كيصاح الصكت معارا عف ال     
ف الصراخ الحبد االنفجبرم ىك أكثر أىمية ابلنبساة لمطفؿ ألنو يفيد في نمك المغة أاعض العممبء 

ف عممية الاكبء كالصراخ لدل الطفؿ ليب قيمة اجتمبعية كياقى صراخ الطفؿ حتى الشير ا  ك 
ف الطفؿ في الشير الثبلث يبستغؿ صراخو أمب لعممية التنفس كالبسعبؿ كالاكبء ك الثبني مصبحابن 

 جؿ الرضبعة.أمف 

%( مف صراخ األطفبؿ يككف ابساب دافع الجكع كىي 35)كمب ترل اعض الدرابسبت أف      
الصراخ مع حركبت  أكالصرخبت كيبلحظ لدل الطفؿ عدـ تآزر حركبت النطؽ  أشكبؿ أطكؿ
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جميع األطفبؿ البسمع لذلؾ يصعب في ىذه المرحمة تشخيص حبالت الصمـ الكالدية مبداـ 
 .(Hollin,1999:20)يصرخكف اعد كالدتيـ

 :مرحمة المناغاة - ب
اث ترديدات مف تمقبء نفبسو تككف شاو كاضحة كتأخذ حد ف الطفؿ في ىذه المرحمة يقكـ اإ     

يجد الطفؿ في  فعف شيء معيف في حي تعايران  شكؿ لعب صكتي كتككف غبية في حد ذاتيب ال
ذلؾ لذة كمتعة كيعتار ذلؾ اداية لمترااطبت البسمعية الصكتية كتدعـ ىذه الحركبت الصكتية 

 .النبس ،بسرةاأل ،ـافضؿ ردكد فعؿ األ
فبلطفؿ كىك جبئع يقكـ احركبت تشاو حركبت المص كيزداد ميؿ الطفؿ في حكالي الشير الرااع 

لصكت كحببسة البسمع كالمعب ايب كمب يزداد االنبسجبـ ايف ا األصكاتاث حدإ إلىمف الميبلد 
 جيبز الصكتي عار النطؽ.كيزيد تدريب ال

بسقؼ  أحرؼثـ  "خ ،غ ،ع،أ "لدل الطفؿ احركؼ الحمؽ المرنة مثؿ  األصكاتكتادأ      
كبسط المبسبف مثؿ  أحرؼثـ  "ذ ،ث ،ز"المبسبف  أحرؼثـ " ب ،ـ"الشفبه  أحرؼالحمؽ ثـ 

 البسبكنة. أحرؼالعمة مقبرنة ا أحرؼف الطفؿ في ىذه المرحمة يكثر مف أض( كمب ،)ص
مف الصـ كالاكـ  األطفبؿتكجد لدل جميع  المنبغبةف مرحمة  " "Cole i.and Motganكيرل

 (.45:1999كلكف اشكؿ كبمف )الزراد، المتخمفيف عقميبن 

الثبمف ثـ  أكالرااع حتى الشير البسبدس  أككتادأ فترة المنبغبة تقرياب منذ الشير الثبلث      
ؿ أحرؼ المنبغبة ىك أك ف أككجد الابحثكف  تتراجع تدريجيب حتى تختمط مع المرحمة التبلية لمكبلـ.

حيث تشاو المنبغبة الطفؿ ىديؿ الحمبـ لذا بسمى الاعض ىذه المرحمة امرحمة اليديؿ ثـ  "اب،دا"
كىذه األلفبظ التي يخرجيب الطفؿ تؤثر في  تتطكر المنبغبة اعد الشير الثبمف لتزيد حرفيف صكتيبن 

 المحبكلةطريؽ  عفحيث المغة تكتبسب نفبسو تكرار الصكت  إلىيدفعو  شرطيبن  بسمعو تأثيران 
كيتـ تعزيزىب لدل الطفؿ اكابسطة المكبفأة كمب يتـ انطفبء المغة عف طريؽ عدـ  كالخطأ
 .(42:2919،ب )اليكارنةتعزيزىب

 : "Imitation Stage"االمسموعة ومحاكاته الصواتمرحمة تقميد  - ج
ف أيدؼ اا خريف التي يبسمعيب كذلؾ  أصكاتفي ىذه المرحمة نجد الطفؿ يقمد صيحبت ك       

ايدؼ إشابع حبجة  أكاصكرة عفكية تمقبئية  أكجؿ الميك أمف  أكف يصاح مثميـ أيتصؿ ايـ ك 
ه مف طرائؽ التعمـ ككبسيمة تبسيؿ عممية التعمـ كاحدمب كقد اعتار الاعض عممية التقميد امثباة 

مب ف أ إلىمب كأمو يقكـ امفظ مب كتشير الدرابسبت  فبلطفؿ عندمب يبلحظ شخصبن  ،لدل الطفؿ
طريقة ممبثمة  إلىالكصكؿ  إلىنمب يبسعى إـ الطفؿ عممو ىك ليس التقميد التبـ أللفبظ األ كؿحبي
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ف عممية تقميد الطفؿ أللفبظ ا خريف يبسيـ فييب عممية المعززات التي يتمقبىب كمف ىذه أ كمب
عف إشابع ىذه الحبجبت فبلطفؿ يظير ميؿ متزايد  هصد أكالمعززات إشابع الطفؿ لحبجبتو 

 .األلفبظ اعد حدكث تفبعؿ بسبر معولتقميد 
خراج الصكت في عممية التقميد  لحفمع تعديؿ اإليقبع كالكزف كمع  حيبنبن أك       كفكارؽ زمنية كا 

كبف بسمبع الطفؿ لنفبسو كىك   ذاعابرة عف مثيرات بسمعية تبستمر لاعض الكقت ف ىيالصكتي 
ف يككف أبسمبعو لصكتو يمكف  ف فف بساب إخراج الصكت أالمثير الذم بساؽ  معياكي يحدث 

 .نفبسو امثباة مثير شرطي إلعبدة الصكت

جبف "مب أبساكعبن أكيمكف تحديد فترة التقميد المغكم منذ عمر الخمس أشير حتى عمر األراعيف 
لى مف الميبلد كاداية البسنة الثبنية كمب ك اخر البسنة األأك و يرل اأف فترة التقميد تقع في ف ن "يابجيو

لى مف ك ف تصاح في نيبية البسنة األأ إلىرادية إميد تتحكؿ مف عممية تمقبئية ال ف عممية التقأ
 .(51:1999)الزراد، رادية كيصبحايب عنصر الفيـإعمر الطفؿ عممية 

 ":المغة المقطعية"المرحمة المغوية  -2
 :لىو الكممة ال  - أ
( تييئ الطفؿ األصكاتتقميد  ،المنبغبة ،مقطعية ) الصراخالف المراحؿ البسباقة لمغة غير إ     

 إلىة كاحديصؿ مرة  ف الطفؿ اللمدخكؿ في المرحمة المغكية كتنمي لديو االبستعدادات لذلؾ كأل
ة كحيث يككف قد جمع مجمكعة كاحدف يتمفظ اكممة أنو يمر امرحمة تدرج قاؿ إابستخداـ المغة اؿ 

ؿ ك امب قاؿ نيبية عبمو األيبستطيع التمفظ  التي يفيميب كلكف ال يمبئيةمف األلفبظ كالحركبت اإل
امرىـ كلكف ليس أك ؿ يجيب عمى كممبت ا خريف كتعميمبتيـ ك ك فبلطفؿ قاؿ نيبية عبمو األ

شبر ك  إيمبئيةألفبظ اؿ احركبت  أكاكممبت  مف  بن ا... كغبل.في العيكف كالكجو كاليديف كالجبسـ اتا 
 .اعد ال يتكمـنو أتككف ابستجبابت الطفؿ صبدقة ابلرغـ 

يبسبعداف في  ف ىنبؾ معيبراف رئيبسيبفأ "Elezabith,T.J,1987" إليزاايث تبيمكر ذكرت
 ال كىذاف المعيبراف ىمب:ـ أمعرفة اف الطفؿ ادأ يتكمـ اصكرة حقيقة 

لمجميػػػػػػػػع  كمفيكمػػػػػػػػبن  ( كاضػػػػػػػػحبن لػػػػػػػػىك األكممتػػػػػػػػو ف يكػػػػػػػػكف كػػػػػػػػبلـ الطفػػػػػػػػؿ )أ ل:والمعيــــــــار ال  -
 .المقرايف فقط أك لؤلـكليس 

يقكلو كيعرؼ األشيبء التي تدؿ عمييب ألفبظو  يعي الطفؿ كيفيـ مبف أ المعيار الثاني:  -
مثؿ الادء اعممية المشي كتعمـ  مكركالطفؿ في اداية مرحمتو المغكية يكاجو العديد مف األ

حركبتو كمشكمة التبسنيف كىذا يؤثر في عممية نمك الكبلـ لدل الطفؿ كىنب يجب األخذ اعيف 
 :بسبب المغة كالنمك المغكم لدل الطفؿ في ىذه المرحمةاالعتابر عدة عكامؿ تؤثر في اكت
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 .النطؽ كالكبلـ كالجيبز العصاي كالحكاس لدل الطفؿ أعضبءبسبلمة  .1
 .الحرمبف العبطفي في نمك المغة أكمو كدكر الرعبية كالتشجيع كالحنبف أالعبلقة ايف الطفؿ ك  .2
كاحتكبؾ  بسرةكثقبفة األعبمؿ التشجيع االجتمبعي كبسيكلة تعبمؿ الطفؿ مع أشيبء الكبسط  .3

أفضؿ  و ينمك لغكيبن ىمف الطفؿ الكحيد ألأ إلىالطفؿ اعبلـ الراشديف كقد أكدت الدرابسبت 
 ثراء لغكيبن  أكثرمف الطاقبت المثقفة يككنكف  األطفبؿف اعبلـ الراشديف كمب أابساب احتكبكو 

 .األبسر الفقيرة اثقبفتيب أطفبؿمف 
يـ في نمك المغة يرىب تعتار كميب مثيرات لغكية تبسكغ ،التمفزيكف ،عةذااإل ،كبسبئؿ اإلعبلـ .4

 ككذلؾ دكر القصص كالحكبيبت التي يبسمعيب الطفؿ كيبسبىـ ايب.
ف اإلنبث يتفكقف عمى الذككر في بسرعة نمك المغة كعدد المفردات إعبمؿ الجنس حيث  .5

تقبف المغة  .المغكية كا 
 .يةكاالجتمبعية كالثقبف األبسريةالعكامؿ الصحية كالنفبسية ك  .6

اكثير مف  أكثركفي ىذه المرحمة يككف المحصكؿ المغكم مف الكممبت التي يفيمب الطفؿ       
التمييز حيث يميز الطفؿ ايف  أكعميمة الفيـ  إلىالكممبت التي ينطؽ ايب كتدريجيب يصؿ الطفؿ 

كايف العصفكر كالدجبجة كتأتي مرحمة التمييز اعد مرحمة التعميـ حيث  "ع" كالطفؿ "س"الطفؿ 
 مكبرثي عمى كؿ رجؿ كترل  "اباب"طبئر ك كبف يطمؽ قاؿ ذلؾ كممة عصفكر عمى كؿ

"Mccarthy"  ف يادأ أؿ اق أشيراف كصكؿ الطفؿ لمرحمة الفيـ كالتمييز يبستغرؽ ثبلثة
 (.(Mccarthy,M,1952:53 داللة اذ الكبلـ ابستعمبالن  اببستعمبؿ

الطفؿ فبلطفؿ العبدم يصؿ  ابختبلؼمة المغكية لدل الطفؿ تختمؼ حمب تحديد الفترة الزمنية لممر أ
 أشيرتادأ في عمر تبسعة فمب الطفؿ الممتبز في قدراتو كأاعد  ليذه المرحمة في عمر البسنة كمب

 .( بسنكات3)ب تادأ في عمرلمطفؿ المتأخر عقميمب ابلنبساة أ ك في عمر الشير الحبدم عشر أك
 ،دادا ،مبمب"كمضبعؼ مثؿ  كاحدتي ب األحيبف ذات مقطع صك غمألى في ك األكالكممة      
كىذه الكممة  "الكممة الجممة"كىذه الكممبت المفردة تقكـ مقبـ الجممة كىذه الظبىرة تبسمى  "كككك

 .تتمركز حكؿ ذات الطفؿ كاحتيبجبتو
 مب يتعممو ؿأك ك  ،فيادأ اتركيب جممة ابسيطة مككنة مف كممتيفمب الطفؿ في عمر البسنتيف أ     

 "مبمب ،اباب"مف المحيطيف او مثؿ  ادءان  األفرادأبسمبء األشيبء ك  ىيالطفؿ مف كممبت لغكية 
 إلىكأبسمبء اإلخكة كيادأ الطفؿ ابألبسمبء الحبسية ثـ ينتقؿ لؤلبسمبء المجردة كالمعبني الكمية ثـ 

في ف "التبسمية"كىذه المرحمة تبسمى مرحمة   ".....مر ،حمك ،صغير ،كاير"صفبت األشيبء مثؿ 
العطؼ  أحرؼمب أاخر البسنة الثبنية مف عمر الطفؿ يادأ الطفؿ اببستخداـ الضمبئر كالظركؼ أك 

 ."المرحمة النحكية"عمى ىذه المرحمة ابسـ  "Pichon,E,1962"ايشكفكالجر تأتي متأخرة كاطمؽ 
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تنمك لدل الطفؿ في عمر ماكرة فعبؿ بسمبء كاألاألأف  "Pichon,E,1962"يرل ايشكفحيث      
عممية  إلىضبؼ ايشكف أكقد  ( بسنكات.6-5تنمك في عمر )فكاألكقبت  ـأمب المعبني كاألرقب

كالتي تغير مف بسرعة كنكعية اكتبسبب كتطكير  "ابلمؤثرات المتنكعة لمغة" مب بسمبهاكتبسبب المغة 
ة يككف افضؿ كاحدف بسمبع الطفؿ لغة أصمية كالمرايبت احيث األـ األثؿ دكر المغة لدل الطفؿ م

بسرع مف الذككر في اكتبسبب لمغة كذلؾ أنبث ف اإلإمف لغتيف ككذلؾ دكر عبمؿ الجنس حيث 
 كبسبئؿتتضمنو مف  كاالجتمبعية كمب ةبسريمر البسبدبسة ككذلؾ عبمؿ الظركؼ األحتى ع
 .(43:2995)الزريقبت،ترغيب

 :البد  بتركيب الجممة لدى الطفل -ب
 أكدنػػػػػػػػى مػػػػػػػػف المفػػػػػػػػردات أ ف يكتبسػػػػػػػػب حػػػػػػػػدان أال اعػػػػػػػػد إياػػػػػػػػدأ اتركيػػػػػػػػب الجمػػػػػػػػؿ  الطفػػػػػػػػؿ ال     
 فقػػػػػػط ف الكػػػػػبلـ لػػػػػدل الطفػػػػػؿ لػػػػػيس الكممػػػػػةأ إلػػػػػى الداربسػػػػػبتلفػػػػػبظ الصػػػػػبدقة الداللػػػػػة كتشػػػػػير األ

الييػػػػػب يبسػػػػػتطيع تصػػػػػكر مفيػػػػػكـ الكممػػػػػة كالمػػػػػدركبت التػػػػػي تػػػػػؤدم  فبلطفػػػػػؿ ال أيضػػػػػبن  الجممػػػػػةاػػػػػؿ 
الطفػػػػػؿ  إدراؾف فيػػػػػك يقصػػػػػد اػػػػػذلؾ جممػػػػػة كأل فػػػػػي حديثػػػػػو الكاحػػػػػدةب يبسػػػػػتخدـ الكممػػػػػة كىػػػػػك عنػػػػػدم

كمػػػػػػػي يكػػػػػػػكف عمػػػػػػػى مبسػػػػػػػتكل الجممػػػػػػػة ال عمػػػػػػػى مبسػػػػػػػتكل الكممػػػػػػػبت  إدراؾقبسػػػػػػػبـ الكػػػػػػػبلـ ىػػػػػػػك أل
طة مككنػػػػػػػة مػػػػػػػف كممتػػػػػػػيف ف ياػػػػػػػدأ اتكػػػػػػػكيف جممػػػػػػػو ابسػػػػػػػيأ ا مكبنػػػػػػػوكالطفػػػػػػؿ فػػػػػػػي عمػػػػػػػر البسػػػػػػػنتيف 

ف يكتبسػػػػػػػػب مجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المفػػػػػػػػردات أركاػػػػػػػػة اال اعػػػػػػػػد اتركيػػػػػػػػب الجمػػػػػػػػؿ الم ياػػػػػػػػدأ كالطفػػػػػػػػؿ ال
 (.122:1992،)صبلح ( مفردة299-199الكاجب تكفرىب اأقؿ حد ممكف حكالي )

  التمييز ايف ثبلثة مراحؿ لتككيف الجممة لدل الطفؿ في مرحمة عمر المدربسة:كيمكف 
 .كاداية البسنة الثبنية لىك األكف في نيبية البسنة كمرحمة الكممة التي تقكـ مقبـ الجممة كت (1
مرحمة الجممة النبقصة: كيككف الطفؿ ايف البسنة الثبنية كالثبلثة كيبستخدـ الطفؿ في الجممة  (2

 ."تفبحة ،مبمب"تبمة مثؿ  أكف يتـ تككيف جممة مفيدة أكلكف دكف  أكثر أكالنبقصة كممتبف 
 أكفعبؿ األ أكلكصؼ الحركبت  أكشيبء ف الطفؿ يبستخدـ الجمؿ النبقصة لتبسمية األإثـ      

 ."لعاة جميمة" أك "مكبف كاير"مثؿ  ،كيفية أكصبؼ كمية أك التعاير عف 
كيتنبقص عدد الجمؿ  : كيككف عمر الطفؿ في البسنة الرااعة تقريابن مرحمة الجممة التبمة (3

 أكالجمؿ المركاة  مف البسنة الثبلثة مف عمر الطفؿ كيحؿ محميب تدريجيبن  ادءان  الابسيطة
 .تعقيدان  كثراأل
حبسب مراحؿ نمكه كنضجو كحبسب مبستكل  كقصران  ف مفردات الطفؿ كجممو تتأثر طكالن أ كمب     

و أىمابستخداـ الجمؿ القصيرة مع  إلىالذيف يخبطايـ فبلطفؿ يميؿ  شخبصممبربستو كعمر األ
قدرتو عمى  تزدادابستخداـ الجمؿ الطكيمة مع الابلغيف كمع نمكه  إلىكذكيو مف عمره اينمب يميؿ 
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 انفعبليبن  ابسئمة الطفؿ التي تأخذ طباعبن  تدريجيبن فيـ معنى الحكار كالكبلـ الذم يدكر حكلو كتزداد 
 .امر كالنكاىيك تدكر حكؿ رغابتو كحبجبتو كحكؿ األ

يبسبعد  بستعداد ليب كاالىتمبـ ابلصكر كالربسكمبت كىذا مبالطفؿ القراءة كاال لةبك محيمي ذلؾ 
 .عمى الجمؿ ثـ الكممبت التي يبستخدميب ثـ الحركؼالطفؿ عمى التعرؼ 

 
 :تكوين المعاني  -ج

مجمكعة مف المثيرات الداخمية كالخبرجية التي تكلد  إلىمنذ طفكلتو يتعرض  نبسبفف اإلإ     
التعرؼ الييب ابلشكؿ المنببسب كىذه العممية تعتمد عمى  إلىلديو احببسيس مختمفة يبسعى الفرد 

ف ىنبؾ مدركبت فينبلؾ فيـ كابلتبلي قرارات أكطبلمب ، "خارات كتجبرب"محتكل المفردات 
مر متككنة مف حكبـ تتككف مف معبف كالمعبني تككف في ابدئ األحكبـ كىذه القرارات كاألأك 

ثـ تادأ المعبني امرحمة تعميـ لدل الطفؿ ، "الرمز ،الشيء"إلييب األمكر الحية التي نشير 
مز يقكمبف مقبـ الشيء كعندمب يقكـ الرمز مكبف الشيء كيعطي الر يصاح المعنى ك  كتدريجيبن 

 كمع نمك الطفؿ ينمك تفكيره كتنمك مدركبتو."، المفيكـ"يطمؽ عميو  معنى معينبن 
عمى كؿ طبئر ينتقؿ  "كككك" كالطفؿ اعد اف يمر امرحمة التعميـ حيث نجده يطمؽ كممة      
شيبء عف اعض كمع اتبسبع مدركبت الطفؿ يادأ عممية التمييز حيث يادأ تمييز معبني األ إلى

شيبء كخبصة عبلقبت التشباو التي تككف بسباقة عمى عبلقبت التقباؿ اتككيف العبلقبت ايف األ
جنبس كالعمميبت العقمية التي تبسبىـ في عممية كاأل نكاعشيبء كاأليمي ذلؾ مرحمة تمبيز في األ

مميبت متداخمة فبلتجريد يؤدم لمتعميـ الذم كىذه الع ":التصنيؼك  ،التجريد" ىيتككيف المعنى 
 .(39:1999،يفيد في اقبمة العبلقبت ايف االشيبء كتصنيفيب اكابسطة الرمكز المغكية )الزراد

 
 خامسًا: أشكال المغة: -

 شكبلف رئيبسيبف ىمب:لمغة 
المغة المنطكقة: ىي المغة األكثر انتشبران فيي عممية فيبسيكلكجية تجرم عار مكجبت  -1

صكتية ىكائية، حيث تتفبعؿ فييب عدة عكامؿ نفبسية كاجتمبعية، يمكف أف تفيد المغة 
، كالبسيككلكجي لممتكمـ، إضبفة إلى ثقبفتو، كقدرتو االجتمبعيالمنطكقة في تحديد المبستكل 

ر المغة المنطكقة كبسيمة لمتكاصؿ كليب كظيفة تا. كتعلذم ينتمي إليوعمى األداء، كالامد ا
تعايرية عف طريؽ األلفبظ كالكممبت كالعابرات كاألصكات لذلؾ ف ف المربسؿ يبستخدـ فييب 

 (.39:2999أعضبء النطؽ اينمب يبستخدـ المبستقاؿ األذف )قببسـ،
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يبستخدميب الفرد اثنبء  المغة غير المنطكقة: ىي عممية تعتمد عمى جميع الميبرات التي -2
قيبمو ابلتعبمؿ مع ا خريف ايدؼ اربسبؿ كابستقابؿ ربسبلة منيـ أك إلييـ مف خبلؿ مجمكعة 

رمكز المفظية، كمف ىذه الميبرات التكاصؿ الاصرم، متنكعة مف الطرؽ دكف ابستخداـ ال
يصدر عف جبسـ  تعايرات الكجو، اإلشبرات كاإليمبءات، التكاصؿ ابلصكر. أم كؿ مب

 (.18:2998نبسبف اشكؿ ارادم أك غير إرادم )فبرع،األ
 

 ىنبلؾ أنكاع لمغة غير المنطكقة كىي عمى الشكؿ التبلي:
لغة اإلشبرة: ىي مجمكعة مف اإلشبرات كاإليمبءات كحركبت الجبسد التي يتـ التعاير ايب  - أ

احبسب ابختبلؼ الايئبت كالثقبفبت، كمف امد إلى امد آخر عف األفكبر، كتختمؼ ىذه المغة 
النظبـ اإلشبرم المتاع، إال أف ىنبؾ قبعدة إشبرية مشتركة تمكف األصـ مف التكاصؿ 
كالتفبعؿ مع أم نظبـ إشبرم رغـ االختبلفبت، كىنبؾ نكعيف مف اإلشبرات التي يبستخدميب 

 :األفراد
 الذراعيفاإلشبرات الكصفية كىي التي تعار عف شيئبن معينبن أك فكرة معينة، مثبؿ ) فتح  - 

لمتعاير عف الكثرة أك تضييؽ المبسبفة ايف األايبـ كالبساباة لمداللة عمى الصغر أك الشيء 
  .القميؿ(. كيبستخدـ كؿ مف الصـ كاألبسكيبء ىذه اإلشبرات لتكضيح المقصكد ابلكبلـ

لى ابسفؿ عمميب إال الصـ كأف يشير األصـ إيبست اإلشبرات الغير كضعية فيي التي الأمب  -
 مء.رد شيءف نو يعني 

األانبء المغة الكاحدة كىك أاجدية األصباع: ىك نظبـ مف الحركؼ األاجدية المتفؽ عمييب  - ب
، كيعتمد عمى مكاضع عديدة ألصباع اليد، تعرض اليدكمشكؿ مف أشكبؿ التكاصؿ 

الحركؼ في شكؿ ااجدم كمف ثـ تبستخدـ في ىجبء الكبلـ عف طريؽ ربسـ أشكبؿ الحركؼ 
كمف تككيف الحركؼ تتككف الكممة، كيتطمب تعميميب كثرة  اليجبئية اكابسطة أصباع اليد

 (.43:2999الممبربسة كالتدريب اغرض اتقبنيب )مرتضى،
ياكح امب في نفبسو كيعار أف  مف خبلليب ىي المغة التي يبستطيع الجبسد لغة الجبسد: -ج

يقكـ ايب األفراد مبستخدميف تعايرات الكجو عمب في داخمو اببستخداـ اعض الحركبت التي 
كاليديف كتعد ىذه المغة أداة قكية في التعاير عف كثير مف المعبني كالمشبعر كاألفكبر التي 

الكممبت التعاير عنيب ادقة، فبلممس مثبلن لغة قكية لتكصيؿ الكثير مف المشبعر  ال تبستطيع
لمتمثؿ ابلماس كالنظبفة كأدكات تجميؿ ، أك الترايت عمى الكتؼ، أمب المظير االعنبؽمثؿ 

كالتنببسؽ في األلكاف يعكس انطابعبت لدل الشخص المبستقاؿ عف الطباع الثقبفي 
 المنببسب لكؿ امد. كاالجتمبعي
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كمب أف لغة العيكف مف أىـ أنكاع التكاصؿ ايف األشخبص لمب تعار عف تكصيؿ المشبعر 
 (.129:2994مثؿ الحب كالكراىية )حنفي،

المكتكاة: ىي عابرة عف كممبت أك جمؿ أك عابرات ذات مدلكؿ أك معنى  المغة -د
مختمؼ، كالمغة المكتكاة  كأمتعبرؼ عميو مف قاؿ أفراد أك جمبعبت تنتمي إلى نكع كاحد 

، كمب تعد يختص ايب الجنس الاشرم، كتعد المغة المكتكاة أداة رئيبسية لمتعمـ اكبفة أنكاعو
لكتب كالمؤلفبت كىي أداة لحفظ التراث كأداة اتصبؿ كبسيمة لنقؿ المعرفة عف طريؽ ا

الحبضر ابلمبضي كالقريب ابلاعيد، كتبستخدـ في تبسجيؿ األحداث كالقضبيب، كمب تعد كبسيمة 
   (.64:1998فعبلة لتنفيس الفرد عف نفبسو، كالتعاير عمب يجكؿ في خبطره )عاد الحي،

 
 الجوانب الفسيولوجية لمغة: :سادساً  -
 :يجهاز الصوتال .1

ف كبل منيمب يقكـ ابعتراض تيبر إ إذيمكف فصؿ جيبز التصكيت عف جيبز النطؽ  ال     
 كيتألؼ جيبز التصكيت مف عدة أجيزة كىي:ثـ يتـ إطبلقو،  جزئيبن  أك كميبن  ىكاء الزفير اعتراضبن 

كىك الفراغ الذم يندفع خبللو النفس الخبرج مف الرئتيف أثنبء انغبلؽ الفـ  :التجويف النفي -أ 
يـ في آلية اعد صدكرىب مف الحنجرة كيبس األصكاتنو يخدـ كفراغ رنبف يضخـ اعض أكمب 

 رنيف الغنة. كيكبسايبالنطؽ ا خراج صكت الميـ كالنكف 
 .النطؽ أعضبءكيشمؿ عمى عدد مف  :التجويف الفمي -ب 
ــــــف الحمقــــــي  -ج  كىػػػػػػك يقػػػػػػع اػػػػػػيف الحنجػػػػػػرة كالفػػػػػػـ كيبسػػػػػػبىـ الحمػػػػػػؽ فػػػػػػي  :البمعــــــومي أوالتجوي

يـ الحمػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي إخػػػػػػػػػراج كمػػػػػػػػػب يبسػػػػػػػػػ "ص ،ط ،ض ،ظ"مثػػػػػػػػػؿ  األصػػػػػػػػػكاتتضػػػػػػػػػخيـ اعػػػػػػػػػض 
 ."ع ،ح ،ؽ"الحمقية مثؿ  األصكات

عمى أ إلىبسفؿ الفراغ الحمقي كيمكف ليب اف تتحرؾ أعمى القصاة اليكائية ك أكىي  :الحنجرة -د 
لىبسفؿ ك أك  األمبـ كالخمؼ كابلتبلي يتغير الرنيف الصبدر عف ىذا التجكيؼ كتبسمى الحنجرة  ا 

 .اصندكؽ الصكت ألىميتيب الابلغة في عممية التصكيت كعممية النطؽ
بلت كالغضبريؼ كىمب مرنبف ضتتككف الحابؿ الصكتية مف رـز الع :الوتران الصوتيان -ق 

 أطكؿالخمؼ كىمب عند الرجؿ  إلىألمبـ مف ا تداف داخؿ الحنجرة أفقيبن ميشايبف الشفتيف كي
لمغكم ااىتزا مع الصكت   ذاكأغمظ مف عند المرأة كلمحابؿ الصكتية كظيفة ىبمة في النطؽ ف

ذاك  ميمكبسبن كبف   .لـ ييتزا كبف الصكت محاكبسبن  ا 
 يؼبك التجعمى الحنجرة كيقع فكقو أ: كىك الفتحة الكاقعة ايف الكتريف الصكتيف في المزمار -ك 

فبلمزمبر يتشكؿ حبسب  األصكاتمختمفة مع  ىيكىي الحمؽ كالفـ كاألنؼ ك  ،المزمبريةفكؽ 
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ذاكبف المزمبر في كضع االنفتبح ك  كبف الصكت ميمكبسبن   ذاطايعة الصكت ف  كبف مجيكران  ا 
غبلؽ اشكؿ متكرر كيككف في حبلة إغبلؽ مع صكت اليزة.  كبف المزمبر في كضع فتح كا 

قنبة غضركفية تصؿ ايف الرئتيف كالحنجرة كتبستغؿ  ىيغبمى ك كتبسمى الر  :القصبة الهوائية -ز 
 .ثر كاضح في درجة الصكتأذا  رنبنبن  في اعض األحيبف فراغبن 

بف اػػػػػػػػػدكر رئيبسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػة النطػػػػػػػػػؽ فعػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ الزفيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذم تقكمػػػػػػػػػ :الرئتـــــــــان -ح 
 األصػػػػػػػكاتاث تيػػػػػػػبر الػػػػػػػنفس كىػػػػػػػذا التيػػػػػػػبر ىػػػػػػػك الػػػػػػػذم يحػػػػػػػدث أحػػػػػػػدتقػػػػػػػكـ اػػػػػػػو الرئػػػػػػػة يػػػػػػػتـ 

 (.51:2996المغكية كغير المغكية )عمبيرة،
مر الذم ابسترخبئيب األ أكيـ في عممية التصكيت عار تقمصيب فيي تبس :عضالت البطن -ط 

كالحجبب الحبجز يفصؿ الصدر عف الرئتيف  .ارتفبع الحجبب الحبجز كنزكلو إلىيؤدم 
عممية  فعندمب يرتفع الحجبب الحبجز يتبسع التجكيؼ الصدرم فتنابسط الرئتبف كتحدث

 اعممية الشييؽ كالزفير. كثيقبن  فبلتصكيت يرتاط ارتابطبن  ،الشييؽ
نو يبسبعد الرئتيف أيـ في عممية النطؽ اشكؿ غير مابشر مف حيث يبس :الحجاب الحاجز -م 

 .عمى االنقابض عند الزفير كعمى االنابسبط عند الشييؽ
تجكيؼ الصدر نيب تتحكـ في حجـ أككظيفتيب  :العضالت الواقعة بين ضموع الصدر -ؾ 

 ابنابسبطيب كانقابضيب كيتحكـ حجـ التجكيؼ في حجـ الرنيف.
 .األصكاتمتمييز ايف ل آلية البسمع -ؿ 
دراكك  األصكاتالدمبغ البسميـ كالجيبز العصاي البسميـ البستقابؿ  -ـ   يب.ا 
التجكيؼ  -التجكيؼ الحمقي -التجكيؼ الرئكم " :ىيك  يؼبك تجىنبلؾ أراعة  :التجاويف -ف 

 .(76:1997)الشخص،" صاة اليكائيةقاألنفي كالالتجكيؼ  -الفمي
 :انتاج الصوتآلية  .2

 :الحبلتيف لحدإحيف يندفع ىكاء الزفير مف الرئتيف كيدخؿ الحنجرة يجد نفبسو أمبـ 
يف كالمزمػػػػػبر شػػػػػديد نيكػػػػػكف الػػػػػكتراف الصػػػػػكتيبف مشػػػػػدكديف كمتضػػػػػبم حيػػػػػث :لػػػػػىك األالحبلػػػػػة  -1

مػػػػػػف المزمػػػػػػبر الكاقػػػػػػع اػػػػػػيف الػػػػػػكتريف الصػػػػػػكتيف فيفتحيمػػػػػػب  الضػػػػػػيؽ ينػػػػػػدفع تيػػػػػػبر اليػػػػػػكاء الزفيػػػػػػر
كيغمقيمػػػػػػب ابنتظػػػػػػبـ كابسػػػػػػرعة فبئقػػػػػػة كىػػػػػػذا يبسػػػػػػمى تذاػػػػػػذب الػػػػػػكتريف الصػػػػػػكتيف فينشػػػػػػأ عػػػػػػف ىػػػػػػذا 

ضػػػػػػعفيمب كتقػػػػػػكـ  أكالتذاػػػػػػذب نغمػػػػػػة صػػػػػػكتية تختمػػػػػػؼ درجتيػػػػػػب كشػػػػػػدتيب احبسػػػػػػب شػػػػػػدة تكترىمػػػػػػب 
 "رجيػػػػػال"صػػػػػكتية اػػػػػػغمػػػػػة كتبسػػػػػمى ىػػػػػذه النغمػػػػة الاتضػػػػػخيـ ىػػػػذه الن خػػػػػرلاأل يؼبك كالتجػػػػػالحنجػػػػرة 

 .كر ىك الذم يتذاذب معو الكتراف الصكتيبفجيفبلصكت الم
تيبر  ف فحيث يككف الكتراف الصكتيبف متراخيف كمنفرجيف في كضع التنفس  :الحبلة الثبنية -2

 .ىمبييز  م اعتراض كاذلؾ الأف يكاجو أ م مف المزمبر دكفأر يمر خبلليمب ىكاء الزفي
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يتذاذب  فأدكف النطؽ في الفـ  والذم يحدث نبسداداالكتبسمى النغمة الصكتية التي تخرج افعؿ 
 (.9:7995الكتراف الصكتيبف ابليمس )الخكلي،

 :جهاز النطق .3
 .التصكيت البسباقة أعضبءجميع  -1 

 النطؽ داخؿ التجكيؼ الفمي كحكلو كىي: أعضبء -2
 :الحنك (1

 :ىيك  أجزاءكيتألؼ مف ثبلثة 
يقع ايف المثة كالطاؽ كيمتبز عف الطاؽ ابلصبلاة كىك يعمؿ  :(بسقؼ الحمؽ الصمب) الغبر-أ

 ج(. ،يقترب منو مقدـ المبسبف كمب في )ش أكمكبف النطؽ حيث يبلمبسو 
: يقع ايف الغبر كالميبة كىك الجزء الخمفي لمحنؾ كيبسمى الحنؾ )بسقؼ الحمؽ الميف( الطاؽ -ب

 أكؿ مكبف نطؽ حيث يبلمبسو مؤخر المبسبف كىك يعم بن ليس متحرك الخمفي كىك عضك 
ككذلؾ لمطاؽ دكر في التحكـ يمر تيبر التنفس كذلؾ ، "غ ،خ ،ؾ"يقترب منو كمب في 

و يبلمس الجدار الخمفي ف ن مب يمكفعمى األ إلىبسفؿ ف ذا ارتفع أ أكعمى أ إلىاحركتو 
نؼ كيمكف نطؽ كثير طريؽ األ عفلمفراغ الحمقي كيمنع مركر النفس الخبرج مف الرئتيف 

 ".ض..... ،ص ،ت ،ب"مف أصكات المغة العراية في ىذا المكقع مثؿ 
نفس الخبرج مف الرئتيف لكي يخرج و يفتح الطريؽ امبـ الف ن لؤلبسفؿتحرؾ الطاؽ  إذامب أ

 .ال عندمب يككف الطاؽ في ىذا المكقعإ "ـ ،ف"يمكف نطؽ الصكتيف  االنؼ كالمف 
 ."ظ ،ط ،ض ،ص"مثؿ  األصكاتاعض  إلىبسمو التفخيـ  إضبفةيـ الطاؽ في كيبس

كليب  "ؽ"يـ في نطؽ يتدلى مف الطرؼ الخمفي لمحنؾ كتبسعضك لحمي صغير  ىيك  :الميبة -ج
 .(76:1997)الشخص، كىي بسد طريؽ التنفس اثنبء الامع أخرلكظيفة 

 :المسان (2
ضبعو أك كىك قطعة عضمية شديدة المركنة كيعد أىـ عضك في جيبز النطؽ كاحبسب 

 .المغكية األصكاتالمختمفة تتابيف 
 :خمبسة أقبسبـ إلىكيقبسـ المبسبف 

 "ت"كىك جزء أمبمي نشيط في عممية النطؽ فيك يبلمس المثة كمب في حرؼ :رأس المبسبف -أ
 ."ر"لمخمؼ كمب في  كيرتد منعقفبن  "ث"كيبلمس األبسنبف كمب في 

مف  مب يكازيوكىك الجزء الذم يقع ايف رأس المبسبف ككبسطو كيبلمس ىذا الجزء  :المقدـ-ب
 ."م"يقترب منو كمب في  أك "الحنؾ"بسقؼ الفـ 

 .مؤخر الىك الجزء الكاقع ايف مقدـ ك  :الكبسط -ج



41 
 

كىك الجزء الكاقع ايف الكبسط كالجذر كىك الجزء المقباؿ لمطاؽ كعندمب مؤخر المبسبف:  -د
 المضخمة. األصكاتحيبنبن لنطؽ أنو يقترب أكمب  "ؾ"يبلمبسو تنطؽ أصكات مثؿ 

عنػػػػػدمب يقتػػػػػرب مػػػػػع  "ع"الحمقيػػػػػة كمػػػػػب فػػػػػي  األصػػػػػكاتيـ فػػػػػي نطػػػػػؽ اعػػػػػض ر: يبسػػػػػذالجػػػػػ -ق
 تمػػػػػػػػب قكرنػػػػػػػػ إذا ةالجػػػػػػػػذر فػػػػػػػػي النطػػػػػػػػؽ محػػػػػػػػدكد كظيفػػػػػػػػةالجػػػػػػػػدار الخمفػػػػػػػػي لمحمػػػػػػػػؽ كتعتاػػػػػػػػر 

 خرل.المبسبف األ أجزاء ا بسيبمبت
 :الشفتان (3

المختمفة  األصكاتمختمفة عند نطؽ  ضبعبن أك النطؽ المتحركة كتتخذاف  أعضبءكىمب مف  
تبسمحبف لميكاء ابلخركج مدة مف الزمف ثـ  يمكف مبلحظتيب ايبسر كبسيكلة فيمب تنطاقبف فبل

كتبستديراف كمب يحدث في  "ب"كمب في نطؽ  انفجبريبن  صكتبن  تنفرجبف فيندفع اليكاء محدثبن 
 .في نطؽ الكبسرة مخبلفبن  نطؽ الضمة كتتخذاف كضعبن 

 :تيفارز ميمبت الشفأمب أ
 ."ـ ،ب"كمب في  ايف الشفة العميب كالشفة البسفمىالتبلمس  - أ
 ."ؼ"التبلمس مع األبسنبف العميب في  - ب
 ."ك"كمب في  ايف الشفتيفالتدكير  - ت
الفـ لتضخيـ  خبرجمع الشفة العميب في عمؿ تجكيؼ رنيني صغير  إبسيبـ الشفة العميب - ث

 .تنكينيب أك األصكاتاعض 
 ."س"مع الشفة العميب لنزع بسمة التدكير مع الصكت كمب في  انابسبط الشفة البسفمى - ج
امب الشفة العميب فتقكـ اجميع كظبئؼ الشفة البسفمى مبعدا التبلمس مع  -

 .(Quist,1997:46)األبسنبف
  :السنان (4

 :لؤلبسنبف البسفمى عدة كظبئؼ
كقػػػػػع اينيمػػػػػب يػػػػػدخؿ فيػػػػػو رأس المبسػػػػػبف كمػػػػػػب ماث حػػػػػدإمػػػػػع األبسػػػػػنبف العميػػػػػب فػػػػػي  فبك التعػػػػػ - أ

 ."ذ ،ث"يحدث عند نطؽ 
التػػػػػػػي يكػػػػػػػكف مكػػػػػػػبف نطقيمػػػػػػػب  األصػػػػػػػكاتتعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػؿ مكػػػػػػػبف النطػػػػػػػؽ الاػػػػػػػديؿ لػػػػػػػاعض  - ب

 ."د ،ت"األبسنبف العميب كمب في 
 :مب كظيفة األبسنبف العميب فييأ
 ."د ،ت"يبلمبسيمب رأس المبسبف كمب في  -1
 ."ؼ"تبلمبسيمب الشفة البسفمى كمب في نطؽ  -2
 ."ث" لرأس المبسبف كمب في نطؽ تككف مع األبسنبف البسفمى منفذان  -3

 (83:1992صبلح،)"ؿ،ف"عمؿ المثة مكبف نطؽ يبلمبسيمب رأس المبسبف كمب في نطؽ ت :المثة (5
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 فسيولوجيا النطق: :سابعاً  -
تعػػػرض يكىػػػذا المجػػػرل  .الكبلميػػػة مػػػف اليػػػكاء القػػػبدـ مػػػف منطقػػػة المزمػػػبر األصػػػكاتتتشػػػكؿ      

تػبر الصػكتية نتيجػة لمضػغط تحػت المزمػبرم المرتفػع ك لمضػغط خبصػة عنػد عمميػة الزفيػر تاتعػد األ
 حاك تتػػر تػػبر الصػػكتية التػػي ك الجيػػبز الصػػكتي كمػػع اىتػػزازات األ إلػػىاليػػكاء المضػػغكط ينطمػػؽ  فػػ ف

و ينطمػػػؽ مكجػػو مػػػف اليػػػكاء المضػػػغكط كالطبقػػػة حتػػػى تثيػػػر ف نػػػكػػػؿ ثبنيػػػة مػػػرة فػػػي ( 159)حػػكالي 
ف مكجػػػبت أعمػػى منطقػػػة الحنجػػػرة كيعرضػػيب لبلىتػػػزاز لكقػػػت قصػػير كمػػػع أالعمػػكد البسػػػبكف الكاقػػػع 

يبسبعد عمػى حفػظ عمػكد اليػكاء اشػكؿ ميتػز كىػذه  األصكاتف تتباع أالصكت تتبلشى ابسرعة اال 
اليكاء التػباع لمنطقػة تحػت المزمػبر ىػك الػذم يشػكؿ النغمػة  االىتزازات القصيرة المتكلدة في عمكد

لمجيػػبز الصػػػكتي كالتػػي يمكػػػف  أاعػػبدىنبلػػؾ ثبلثػػػة  فػػ فالكػػػبلـ  إنتػػبجالمزمبريػػة كمتػػى تػػػتمكف مػػف 
الطػػػػكؿ اشػػػػكؿ عػػػػبـ كمكقػػػػع االنقاػػػػبض كدرجػػػػة ىػػػػذا  :ىػػػػيالنطػػػػؽ ك  أعضػػػػبءتعػػػػديميب مػػػػف خػػػػبلؿ 

فتعتاػػػر ابسػػػتدارة الشػػػفتيف مػػػف العكامػػػؿ المبسػػػبعدة عمػػػى زيػػػبدة طػػػكؿ الجيػػػبز الصػػػكتي  ،االنقاػػػبض
 كانقابضو.

نقص طكؿ الجيبز الصكتي كتككف  أكف ارتفبع كانقابض الحنجرة لو تأثير عمى زيبدة إ     
مب مكقع كدرجة االنقابضبت أ انخفبض في الذاذابت الصكتية. أكمب ارتفبع إالنتيجة الصكتية 

 يحدد إذا مب كبف الفـ كالذم  إلىفي الجيبز الصكتي ىي التي تقرر نشر الصكت  التي تحصؿ
 (.81:1996)دابانة، صبئت أكىذا الصكت صكت صبمت 

 :الصكائت كالصكامت بقبسميف ىم إلىتقبسـ الكحدات الكبلمية  :الصكائت كالصكامت
 ب كىي مرتاطة انمط صكتي بسمعي رنبف كم بن تنتج الصكائت عندمب يككف الجيبز الصكتي مفتكح

قكية تميز الصكت العبلي كمعظـ المقبطع المفظية ليب  أصكاتف الصكائت تكصؼ اأنيب أ
مب الصكامت فيي تنتج عندمب يككف االنقابض في اعض المكاقع في الجيبز الصكتي أ ،صبئت
 نو ليس لدييب نكعية رنينية قكية.أكمب 

كؿ صكت مف الصكائت اطبقة مميزة لمتكزيع كالتي تنتيي ا عطبء  يتميز :الصكائت إنتبج      
بسمبت عار المنطقة العرضية كالطكلية لمجيبز الصكتي التغيرات التي تحصؿ في الجيبز 

لصكائت ىي المبسبف الصكتي تككف مف خبلؿ أعضبء النطؽ كالعكامؿ التي تدخؿ في إنتبج ا
 (.97:2995كالفؾ كالشفتيف )الزريقبت،

كلكف  "i"نو صكتأو كالمبسبف مرفكع لؤلعمى كاألمبـ يمكف تمييزه عمى إنتبجت الذم يتـ ف الصبئإ
لىأقصى الجية المعبكبسة في تجكيؼ الفـ لمخمؼ ك  إلى كبف المبسبف متحركبن  إذا  ف فاألبسفؿ  ا 

 ."a"الصكت يككف 
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الصكائت يب مكاقع المبسبف كذلؾ يمكف تصنيؼ إنتبجلمصبئت كيتحكـ في  أشكبؿىنبؾ ثمبنية  -
حبسب مكقع المبسبف ابلنبساة لبسقؼ الحمؽ كىنبؾ عبمؿ آخر كىك درجة ابستدارة الشفتيف كالتكتر 

 .العضمي
تكصؼ الصكائت مف خبلؿ كضع المبسبف ككضع الشفتيف كيحدد كضع المبسبف مف خبلؿ اعديف 

 :رئيبسيف
 ."مرتفع -منخفض ،خمفي -أمبمي "

 :ىيكىنبلؾ أراعة مظبىر 
 مرتفع أمبمي  .1
 أمبميمنخفض  .2
 مرتفع خمفي .3
 منخفض خمفي .4

 :الصكامت إنتبج -
 اغبلقػػػػػػػػػبت مؤقتػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػبز الصػػػػػػػػػكتي غبلاػػػػػػػػػبن  أكتتصػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػكامت ابنقابضػػػػػػػػبت       

اليمػػػػػس كالصػػػػػكامت ىػػػػػي حركػػػػػبت انقابضػػػػػية  أك الجيػػػػػرأبسػػػػػمكب ك تكصػػػػػؼ مػػػػػف خػػػػػبلؿ المكػػػػػبف 
كتتصػػػػػػػػػؼ  .لمكػػػػػػػػػبلـ اينمػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػكائت تمتػػػػػػػػػبز ادرجػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػددة النقاػػػػػػػػػبض الجيػػػػػػػػػبز الصػػػػػػػػػكتي

خراجيػػػػػػب الشػػػػػػفتيف كاألبسػػػػػػنبف كالمثػػػػػػة  الصػػػػػػكائت اطايعػػػػػػة نبقمػػػػػػة لمكػػػػػػبلـ كيكػػػػػػكف مكػػػػػػبف إنتبجيػػػػػػب كا 
 .(59:1987)المشباقة،  كبسقؼ الحمؽ الصمب كالميف كالمزمبر

 :كتكصؼ الصكامت مف خبلؿ 
 :مكان النطق .1

 ."الشفتبف العميب كالبسفمى "شفكية  -
 ."الشفة البسفمى مع األبسنبف العميب"شفكية بسنية  -
 ."رأس المبسبف يبلمس األبسنبف العميب"المبسبنية البسنية  -
 ."رأس المبسبف يبلمس المثة"المبسبنية المثكية  -
 ."نصؿ المبسبف مع بسقؼ الحمؽ الصمب"المبسبنية الغبرية  -
 ."مؤخرة المبسبف مع بسقؼ الحمؽ الميف كالصمب"المبسبنية طاقية  -
 .(41:2919،أ )اليكارنة "تبر الصكتيةك األ" المزمبرية -
 :طريقة النطق .2

درجبت التكقيؼ التي يخضع ليب تيبر اليكاء الضركرم لحدكث  ابختبلؼتختمؼ األصكات  
 األصكات، كفيمب يمي مجمكعبت األصكات مف حيث طريقة نطقيب:
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يػػػػػػػث يتكقػػػػػػػؼ حكتنػػػػػػػتج مػػػػػػػف االنغػػػػػػػبلؽ الكمػػػػػػػي لمجيػػػػػػػبز الصػػػػػػػكتي  :االنفجبريػػػػػػػة األصػػػػػػػكات -
كاعػػػػػػد انتيػػػػػػبء االنغػػػػػػبلؽ ينػػػػػػدفع اليػػػػػػكاء المتجمػػػػػػع فػػػػػػي قصػػػػػػير  تػػػػػػدفؽ اليػػػػػػكاء كميػػػػػػب لكقػػػػػػت 

 الخمؼ لتحدث انفجبر ىكائي.
  كتنػػػػػػتج مػػػػػػف مبسػػػػػػبر انقابضػػػػػػي ضػػػػػػيؽ حيػػػػػػث يمػػػػػػر اليػػػػػػكاء فينػػػػػػتج  :االحتكبكيػػػػػػةاألصػػػػػػكات  -

 .األصكاتىذه 
 .كتنتج مف انطبلؽ التجكيؼ الفمي كفتح التجكيؼ األنفي :األنفيةاألصكات  -
المنتجة مع انتقبؿ  األصكاتصبئت يشاو  ىيشاو الصكائت ك كتبسمى  :االنزالقيةاألصكات  -   

 .نطقي تدريجي مف شكؿ  خر
 ".االنفجبرية كاالحتكبكية" المزجية األصكات -
 الرائية.كىي قبسمبف الجبناية كتنتج مف خبلؿ االنغبلؽ الكبسطي  :المبئعة األصكات -
 :الجهر .3

 األصػػػػػػػػكاتالصػػػػػػػػكامت كتبسػػػػػػػػمى  إنتػػػػػػػػبجتػػػػػػػػبر الصػػػػػػػػكتية خػػػػػػػػبلؿ ك اىتػػػػػػػػزاز األ إلػػػػػػػػىكيعػػػػػػػػكد      
دكف اىتػػػػػػػزاز  المنتجػػػػػػػة األصػػػػػػػكاتمجيػػػػػػػكرة ك ال بألصػػػػػػػكاتالصػػػػػػػبمتة المنتجػػػػػػػة خػػػػػػػبلؿ االىتػػػػػػػزاز ا

 .(96:2995،الزريقبت) تبسمى الميمكبسة
 
 :ن سمعياً يالخصائص المغوية لدى المعاق :ثامناً  -
 :صمالمغة لدى ال -

تأخر في النمك ليس المغكم  إلىيصعب عميو التفبىـ مع الغير ممب يؤدم  صـف الطفؿ األإ     
 نمب تأخر في النمك االجتمبعي كالفكرم ككبسبئؿ التدريب كالتعميـ الخبصة المتكفرة الا  فحبسب ك 

تقف أال إذا إيمكف تعميـ الصـ كممبت جديدة  لذلؾ ال .تحقؽ فبعمية كايرة في ىذا المجبؿ
األمر عمى األشيبء الحيبتية العبمة الكممبت القديمة التي تدرب عمييب كالاد مف التأكد في ابدئ 

كالضركرية منيب الصبلت ك العبلقبت كعند تدريب األصـ الاد مف مراعبة خصبئص الصكت 
كعممية التنفس كالعبلقة ايف الفـ كاألبسنبف كالشفبه كذلؾ ابلنبساة لكؿ كممة يتعمميب كعميو عند 

المتكمـ كمب يرتاط اذلؾ مف  قراءة حركة الشفبه اف يميز ايف الكممبت عند خركجيب مف شفتي
أفكبر كذلؾ عف طريؽ ترجمة الصمة ايف حركبت الفـ كاألبسنبف كالشفتيف كالخركج اعد ذلؾ 

كىذا يكضح لنب بساب التأخر العقمي كالدرابسي كالنمك العبطفي كالكجداني لدل  ابلمعنى العبـ.
 9(252:1999،دالفرد األصـ ) الزرا
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يبستطيع  نيـ مف يتكمـ كيقرأ حركة الشفبه كمنيـ مف يتكمـ كالايف الصـ فم خصبئي يجد فركقبن كاأل
قراءة حركة الشفبه كمنيـ مف يقرأ حركة الشفبه دكف إمكبنية الكبلـ كمف الصـ مف يتحدث 

 . طة اليجبء عمى األصباعببساك  أك شبرةابإل
 
 
 :المغة لدى ثقيمي السمع -

في قدرتو عمى البسمع كىذا الضعؼ يككف  الذم يككف ضعيفبن ف الفرد ثقيؿ البسمع ىك الفرد إ     
معية ابستخداـ كبسبئؿ بس ؿبك كيحعبدة عمى درجبت كالفرد ثقيؿ البسمع يفيـ المغة كقد يتمكف منيب 

داخؿ الكظبئؼ كالمدارس كالمصبنع فقد تجد  يتكزعكفالبسمع  مبسبعدة لو عمى البسمع كثقيمك
 .ف حكلو اذكبءمإخفبء حبلتو ع ؿبك يحاعضيـ 

ف أ لىك األاض التي تترتب عمى الفرد الضعيؼ البسمع كخبصة في المراحؿ كمف األعر      
عممية مكتبساة تعتمد  ىيف العممية الكبلمية كالمغة كذلؾ أل عبديبن  يتطكر تطكران  نطؽ الطفؿ ال

عمى التقميد كالمحبكبة الصكتية فبلخمؿ في النكاحي البسمعية يترتب عميو اضطراب  كايران  اعتمبدان 
تدريابت خبصة لمعبلج الكبلمي كمب أنيـ يحتبجكف  إلىيحتبج ضعيؼ البسمع في النطؽ ليذا 

 :تدريابت لتقكية البسمع كتشتمؿ ىذه التدريابت عمى النكاحي التبلية إلى
 .....البسيبرات ،المختمفة كصكت األجراس األصكاتف يميز ايف أتعكيد الفرد ضعيؼ البسمع  (1
الرقيقػػػػػػػة كػػػػػػػبليمس كالصػػػػػػػفير  األصػػػػػػػكاتتػػػػػػػدريب الفػػػػػػػرد الضػػػػػػػعيؼ البسػػػػػػػمع عمػػػػػػػى مبلحظػػػػػػػة  (2

 .اصكت منخفض
يض اضعؼ مر كبلمية تنطؽ اشكؿ كاضح كعمى مبسبفبت تمكف ال أصكاتتدريابت عمى  (3

الكبلـ كعبدة يتـ الادء ابلحرؼ المتحركة ثـ البسبكنة  أعضبءمييز مع مبلحظة تالبسمع مف ال
 .ثـ الكممبت كالمقبطع

ية التي يتبح لمفرد مف خبلليب بسمبع تدريابت االنتابه البسمعي عف طريؽ التبسجيبلت الصكت (4
 .ف تترافؽ التدريابت البسمعية مع التدريابت الكبلميةأصكتو كمقبرنة اصكت ا خريف كيجب 

 :التجريب عمى قراءة الشفبه مع االلتزاـ ابلنكاحي التبلية (5
 الراط ايف منطكؽ الكممة كمدلكليب. .1
 يجب مراعبة مبستكل الطفؿ كمرحمة نمكه. .2
 .المتعمقة احيبتو كحبجبتو الخبصة مكرالادء ابأل .3
تقؿ عف قدميف  خمبسة أقداـ كال عمىتزيد  ض اليف تككف المبسبفة ايف المدرب كالمر أيفضؿ  .4

 حتى تتضح حركبت الكجو.
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ف يعيد الطفؿ الكممبت التي يتفكه ايب أكليس مف الضركرم  ف يككف الكبلـ كاضحبن أيجب  .5
 المدرب دكف إخراج الصكت. ف يقمد الحركبت التي يقكـ ايبأالمدرب كيكفي 

ف ىنبؾ اعض الحركؼ البسبكنة تككف ذا صكرة حركية متشباو عمى أ إلىيجب االنتابه  .6
 ."ح ،د ،ت ،ب ،ـ"الشفبه مثؿ حركؼ 

جيب اكيمكف مبسبعدة المريض عمى التفرقة ايف الحركؼ المتشباية في طريقة اخر         
  .(247:1999،ادالزر ) كابستعمبؿ المرآة يبسبعد عمى مبلحظة حركبت الشفبه
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 الفصل الثالث
 سات السابقةراالد

 
 .: محاور الدراسات السابقةأولً  -

  .السابقة التي تناولت المغة عند األطفال الصم الدراسات -

  .لت زراعة القوقعة عند األطفال الصمالتي تناو السابقة الدراسات  -

 .ألطفال زارعي الحمزوندى ناولت تنمية المغة لالتي تالسابقة الدراسات  -

 الدراسات التي تناولت البرامج العالجية لألطفال الصم. -

 وأوجو الستفادة منيا. الدراسات السابقةمكانة الدراسة الحالية بين  :اً ثاني -
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 :محاور الدراسات السابقةأوًل: 

 .صمالدراسات السابقة التي تناولت المغة عند األطفال ال  -

 :"Dagenanins and Critz,1994"دراسة داجنانيس وكريتيز  -1

 ة في التدريب النطقي لمطفل األصم.: أىمية الطريقة المفظيعنوان الدراسة
"The importance of the way in verbal cognitive training for deaf children" 

 الواليات المتحدة األميركية. مكان الدراسة: 
   التدريبات ": ىدفت الدراسة إلى المقارنة بين الطريقة التقميدية لمطريقة المفظية ىدف الدراسة

وطريقة الرسم البياني االلكتروني في اكتساب األطفال المعوقين سمعيًا  "النطقية لممعوقين سمعياً 
 .إعاقة شديدة ونطق بعض األصوات الساكنة

( أطفال وقد دربت 9كل مجموعة إلى ) ( طفل وقد قسمت88تكونت العينة من ) عينة الدراسة:
المجموعة األولى عمى الطريقة المفظية والمجموعة الثانية دربت عمى طريقة الرسم البياني 

 ( أشير.6االلكتروني الحنكي وكانت مدة التدريب )
ن استخدام التقنيات االلكترونية ىي بدائل مساوية ومكافئة أأظيرت النتائج نتائج الدراسة: 

التدريبات النطقية التقميدية إذا لم تكن ىناك فروق واضحة بين المجموعتين باستخدام لتقنيات 
 اختبار التقويم الكالمي المصور.

 
 : "Inkevan and Koopmans,1998"دراسة انك فان وكوبمانس -2

عنةةةةةةد  صةةةةةةواتالكةةةةةةالم السةةةةةةمعي عمةةةةةةى إصةةةةةةدار األ إدراكثةةةةةةر نقةةةةةة  أدراسةةةةةةة  :عنوووووووان الدراسووووووة
 .الصم األطفال

"Study the impact of a lack of awareness of the auditory speech on the 
pronunciation of sounds in deaf children" 

 ىولندا :مكان الدراسة
: ىدفت الدراسة إلى معرفة اثر نق  اإلدراك الكالمي السمعي عمى نطق ىدف الدراسة

 األصوات عند األطفال.
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الصةةةةةم والسةةةةةامعين بشةةةةةةكل  األطفةةةةةةال ( طفةةةةةاًل مةةةةةن02عمةةةةةةى)أجريةةةةةت الدراسةةةةةة  :عينوووووة الدراسووووووة
الصةةةةةةوت عنةةةةةةد  إنتةةةةةةاجكيفيةةةةةةة تةةةةةة ثر  إلةةةةةةىلمتعةةةةةةر   شةةةةةةيراً  (88)حتةةةةةةى  (0.2)طةةةةةةولي مةةةةةةن سةةةةةةن 
السةةةةةةةةمعي ووجةةةةةةةةد ان االخةةةةةةةةتال  بةةةةةةةةين الصةةةةةةةةم والسةةةةةةةةامعين فةةةةةةةةي عةةةةةةةةدد  دراكالصةةةةةةةةم بفقةةةةةةةةدان اإل

 .األلفاظ المنطوقة وفي نوع  النطق والمغة
ارت النتائج إلى ت ثر إنتاج األصوات عند األطفال باإلدراك السمعي من أش: نتائج الدراسة

 ( أشير وما فوق.9مرحمة عمرية مبكرة وما بعدىا وكذلك اختال  في أنواع النطق من سن )
 
 :"Mayne,a.M.1998 "دراسة ماين -3

 الصم. األطفالعند تطور المفردات االستقبالية  :عنوان الدراسة
"Development of receptive vocabulary in deaf children" 

 الواليات المتحدة األمريكيةمكان الدراسة: 
 معرفة مدى تطور المفردات االستقبالية عند األطفال الصم. :ىدف الدراسة

( طفاًل وطفمًة، حيث قام الباحث بدراسة تطور المفردات 02عينة الدراسة ) :عينة الدراسة
عمى اختبار فرعي لمكالم توى تحصيل المفردات االستقبالية عند األطفال الصم ومساالستقبالية 

 .مصابين بفقدان لمسمع شيراً  (00-8)لمجموعة أطفال تتراوح أعمارىم بين 

وقد أظيرت النتائج وجود عالمة ىامة بين مستوى تفصيل درجات المفردات  :نتائج الدراسة
 ،حالة اإلعاقة ،العمر ،وجد ان المتغيرات لمعينة كالجنسكما  ،المستقبمية ومقاييس فرعية أخرى

ليس ليا عالقة ممموسة بدرجات المفردات االستقبالية  ،درجة الفقدان السمعي ،مألمستوى تعميم ا
 عند األطفال.

 
 ":Dornan  "1999,دراسة دورنان -4

  عند األطفال الصم. أىمية العالج السمعي المفظي :عنوان الدراسة
"The importance of auditory verbal therapy in deaf children" 

 : كندامكان الدراسة
 المفظي.-ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى أىمية العالج السمعي :اليدف من الدراسة

 ( طفاًل وطفمًة.02تكونت من ) :عينة الدراسة

نمو طبيعي لمكالم والمغة  إلىيركز األسموب السمعي المفظي عمى اإلصغاء الذي يؤدي      
في  ن ينمو الطفل فاقد السمع في ظرو  تعميمية ومعيشية عادية ليصبح مستقالً أواليد  ىو 

تنمو من  خرىن كل الميارات المغوية األأل ،ضرورياً  المجتمع ويعتبر نمو الميارات السمعية امراً 
 .خالل القدرة السمعية
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ىم الفروق بين البرامج المختمفة لمطفل فاقد السمع أن أأشارت النتائج إلى :  نتائج الدراسة
ن يفعمو الطفل بل فيما ىو متوقع لو وىد  تعميم األطفال الفاقدين لمسمع أليس فيما يستطيع 

 باألسموب السمعي المفظي ىو دمجيم في مجال التعميم العام.
 

 ":"Huttunen,K.H,2001دراسة ىوتنين  -5

( 6-4بين) ولوجي عند األطفال الصم في عمر ماىمية التطور الفونأعنوان الدراسة: 
 .سنوات

"Importance of phonological development when deaf children 
between the age of 4-6 years" 

 : فمندا.مكان الدراسة
الكش  عن النظام الصوتي لدى األطفال المعوقين سمعيًا  ىدفت الدراسة إلى: ىدف الدراسة

 إعاقة متوسطة.
 إعاقةيعانون من  أطفال( 82ذوي سمع طبيعي و) أطفال( 2تكونت العينة من ) عينة الدراسة:

( سنوات وقد استخدم الباحث اختبار تسمية 6-4بين ) سمعية متوسطة تتراوح أعمارىم ما
 .الصور ك داة لمدراسة

ة قميمة جدا ن األطفال السامعين كانت أخطاؤىم النطقيأقد أشارت النتائج إلى : نتائج الدراسة
بينما كانت األخطاء النطقية عند األطفال المعوقين سمعيًا كثيرة جدا وخصوصا في األصوات 

 الساكنة.
 

 ":"Moeller,M,2000دراسة مولر -6

 ثر التدخل المبكر عمى تحسين المغة عند األطفال الصم في سن الخامسة.أعنوان الدراسة: 
"The impact of early intervention to improve the language of deaf 
children at the age of five" 

 : الواليات المتحدة األميركيةمكان الدراسة
تحاق ببرنامج التدخل لفح  العالقة بين سن اال ىدفت الدراسة إلى :ىدف الدراسة

 ومخرجات المغة عند سن الخامسة.
الخامسة وذلك داخل مجموعة تم فح  ميارات المفردات المفظية عند سن  عينة الدراسة:

كما بفقدان السمع والذين تم إلحاقيم ببرامج التدخل الشامل،  مصاباً  ( طفالً 880تتكون من )
من ىؤالء  ( طفالً 82تم فح  ميارات االستنتاج المفظي لدى مجموعة فرعية تت ل  من )

قبل  مغة لسن مااألطفال وتم تقييم المشاركين باستخدام اختبار لممفردات المصورة وأداة ال
 المدرسة.
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داللة إحصائية بين سن االلتحاق  يأشارت النتائج إلى ظيور ارتباط ذنتائج الدراسة: 
ن األطفال الذين تم إلحاقيم إببرنامج التدخل وبين مخرجات المغة عند سن الخامسة حيث 

 بو. خراً ميارات استنتاج لفظي ومفردات أفضل من األطفال الذين الحقوا مؤ  اظيرواً  مبكراً 
 

 ": "Kargin,T,2004دراسة كارين -7

 سرة في تنمية المغة عند األطفال الصم.دور األعنوان الدراسة: 
"The role of the family in language development in children deaf" 

 المممكة المتحدة.  مكان الدراسة:

األسرة تم تطويره لتمبية التعر  عمى فعالية برنامج تدخل مبكر مركز عمى  :ىدف الدراسة
 احتياجات األطفال الذين لدييم فقدان سمعي شديد.

 إلىتراوحت أعمارىم من الميالد  ( طفالً 80تم تطبيق الدراسة عمى ) :عينة الدراسة
 إلىوتم تقسيم المشاركين  ،ي تدخل مبكر من قبلأسنوات وىؤالء األطفال لم يتمقوا (4)

 مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وتم جمع البيانات قبل وبعد البرنامج.
أظيرت النتائج اختالفات كبيرة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة نتائج الدراسة: 

 فيما يتعمق باالتصال المفظي.
 

 الدراسات السابقة التي تناولت زراعة القوقعة عند األطفال الصم:  -
 :"1991،األمريكية والعقاقير األغذية وكالو"دراسة -1

 ن من عممية زراعة القوقعة؟و : من ىم المستفيدعنوان الدراسة
"Who are the beneficiaries of the cochlear implant process?" 

 : الواليات المتحدة األمريكية.مكان الدراسة
  .زرع القوقعة مدى االستفادة من عمميوىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة : ىدف الدراسة

 مايمي: ىذه الدراسة إلى معرفة أسفرت نتائجنتائج الدراسة:  
 ونالبالغ:  

 .المحيطية بمستويات عمو مريحة صواتممكن أن يسمعوا المحادثة واأل -8
 في قراءه الشفاه. اً ظيروا تحسنأالجميع  -0

  .تحسن في التواصل -0

 .فيم الحديث دون قراءه الشفاه نيستطيعو  %(22)أعمى من -4

  .محدودة في استخدام اليات  ةقدر  -2
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 األطفال: 
 المحيطة بيم. صواتاكتشا  وتمييز األ -8
  .تمييز أنماط الحديث المختمفة -0

  .تحسن في ميارة قراءه الشفاه -0

 تحسن في الحديث. -4

 

 :ألجيزه زرع القوقعة   "Cochlear,2000"دراسة شركو كوشمير  -2
 االستفادة المتوقعة من زرع القوقعة.عنوان الدراسة: 

Expected to benefit from the cochlear implant"" 
 : الواليات المتحدة األمريكية.مكان الدراسة

 .معرفة مدى التحسن بعد تمقي التدريب السمعي عند األطفال الزارعي لمحمزونىدف الدراسة:
  .أجريت الدراسة عمى بالغين أصيبوا بالصمم بعد اكتساب المغة عينة الدراسة:

المشاركة في  إلى حداستطاعوا فيم الكالم  اً ( شخص864%( من أصل)  28) الدراسة:نتائج 
 :كانت النتائج اً شخص (824ىاتفيو ومن أصل) محادثو

 .في االتصال اً ظيروا تحسنأ% (  92) -8
 عند الحديث في األماكن العامة. % ( ازدادت الثقة لدييم80) -0
 .ة% ( ازدادت لدييم الفر  االجتماعي 06) -0
 .% ( أشاروا لتحسن في األداء الوظيفي00) -4
 .((Alpiner,2000اضافيو بوجود فر  عمل شعروا % (08) -2
 
 :"Govaerts,2002"دراسة غوفا يترس  -3

 .معرفة أثر زراعة القوقعة عند األطفال الصم في مرحمة قبل المدرسةعنوان الدراسة: 
Knowing the impact of cochlear implants in deaf children at pre-school"" 

 .بمجيكامكان الدراسة: 
الذين  تقييم نتائج زراعة القوقعة لدى عينة من األطفال ىدفت الدراسة إلى: ىدف الدراسة

( سنوات حيث تم تقييم مجال األداء السمعي لألطفال واالندماج 6)لدييم صمم خمقي قبل سن 
 والتكامل في المدرسة.

 ( طفاًل وطفمة.22الدراسة عمى )أجريت عينة الدراسة: 
ن الزراعة بعد أبشكل عام يوجد زيادة في األداء السمعي لدى جميع األطفال و نتائج الدراسة: 

و االندماج والتكامل في أ( سنوات يكون فييا صعوبة من حيث زيادة األداء السمعي 4عمر )
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األداء السمعي مع ( سنوات أدت إلى زيادة في 4-0بين عمر ) المدرسة وان الزراعة ما
يتمم زيادة في  سنتينن الزراعة قبل عمر أاحتمالية اندماج وتكامل في المدرسة االبتدائية و 

 األداء السمعي بشكل فوري.
 

 ":2112دراسة "منصور، -4
 .حق األصم في الحصول عمى عممية زرع القوقعة:  عنوان الدراسة
 دولة قطر. :مكان الدراسة

 إلى معرفة فوائد زرع القوقعة االلكترونية لمطفل األصم.ىدفت الدراسة ىدف الدراسة: 
بفقدان سمع عميق في  ة( سنوات مصاب6عمرىا ) ةأجريت الدراسة عمى طفم :عينة الدراسة

( سنوات ثم أجريت ليا 0كمتا األذنين وقت ت خرت في تمقي الت ىيل المغوي والسمعي لعمر )
 بعد إجراء العممية: الحمزون وكان التدريب الذي تمقتو ةزراع ةعممي

 :حسب التدرج التالي "التمييز السمعي"التدريب السمعي  -8
 .الوعي لوجود الصوت -
 .تتحديد مصدر الصو  -

 .تمييز الصوت -

 معرفو الصوت. -

 الكالمية والمقاطع المفظية. صواتتمييز األ -0
 .تمارين التنفس وتمارين الصوت -0

 .قراءه الشفاه -4

 بعض الحرو . ةقراءة وكتاب -2

 كممات من الحياة اليومية.الو فيم العبارات  -6

 شيور من التدريب: (2)بعدنتائج الدراسة: 
حيث وصمت حصيمتيا المغوية إلى  تمكنت الطفمة من اكتساب ونطق عدد كبير من الكممات -

 كممو مع بعض العيوب النطقية.( 22)
  . .........خارج–تمييز ونطق كممات ذات مفيوم داخلتمكنت من  -

 بسيطة عن طريق اإلجابة عمى أسئمة ةاستطاعت الطفمة القيام بمحادثمن ناحية المحادثة  -
 .وين بابا(بسيطة )

 والكممات التي تدربت عمييا. صواتالشفاه الطفمة قرأت جميع األ ةمن ناحية قراء
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 :ألطفال زارعي الحمزوندى الدراسات السابقة التي تناولت تنمية المغة ل -
 :""Wailtzman,S,1994دراسة والتزمان   -1

 ثر زراعة القوقعة عمى ت ىيل الكالم والمغة عند األطفال الصم زارعي القوقعة.أعنوان الدراسة: 

"The impact of cochlear implants on the rehabilitation of speech 
and language when deaf children with Cochlear Implants" 

 : الواليات المتحدة األمريكية.مكان الدراسة
  .ت ىيل لزارعي القوقعةالثر التدريب الشفوي في إعادة أمعرفة مدى  :ىدف الدراسة
  .( سنوات0في عمر ) ( طفالً 84أجريت الدراسة عمى ) :عينة الدراسة

من خالل التدريب الشفوي المكث  وتتبع العينة لمدة عامين توصل ىؤالء  :نتائج الدراسة
 في أداء وفيم الكالم. األطفال لمستويات عالية جداً 

 
 :"Domico and Lupfer,1994"لوبفير  دراسة دوميكو و  -2

 .(سنوات2دراك وفيم الكالم في عمر )إثر زراعة القوقعة عمى أعنوان الدراسة: 
"The impact of cochlear implants to recognize and understand 
speech at the age of 5 years" 

 الواليات المتحدة األمريكية.: مكان الدراسة
 معرفة أثر زرع القوقعة عمى ادراك وفيم الكالم.ىدف الدراسة: 
 .( طفالً 88أجريت الدراسة عمى )عينة الدراسة: 

تحسن أداء وفيم الكالم عند األطفال الذين قاموا بزراعة  إلىأشارت الدراسة نتائج الدراسة: 
مرتبط لدييم يم وفيم الكالم ئداأفي  اً ن تحسنأ إلى تسنوات كما أشار  (2)القوقعة قبل سن 

 بالعمر الذي حدث فيو الفقدان السمعي والعمر عند زراعة القوقعة.
 
 :Wailtzman,S,2000"" والتزماندراسة -3
 .: مدى االستفادة من عممية زرع القوقعةعنوان الدراسة 

"Improve the cochlear implant process" 
 المتحدة األمريكية.: الواليات مكان الدراسة

من عممية زرع القوقعة لدى األطفال في تمييز األصوات  االستفادةمعرفة مدى  ىدف الدراسة:
 وفيم الكممات وقراءة الشفاه.

 قناة  (00)طفاًل يستعممون جياز ب (82)تم إجراء الدراسة عمى عينة الدراسة:



56 
 

  :نتائج الدراسة 
 .ت عند مستويات المحادثة العاديةاصو المزروع ليم الجياز ميزوا األ األطفالجميع  -8

 .المحيطة بيم صواتتمكنوا من تحديد األ األطفالبعض  -0

 صواتعمى تمييز الكالم وتمكن القميل منيم من فيم الكممات عن طريق األ األطفالمقدرة  -0
 .الصادرة من أجيزتيم فقط

 .تحسنت لدييم القدرة عمى قراءة الشفاه -4
 

 :"Rhodes.e,2002"دراسة رودس  -4
المعوقين  طفالستقبالية والمغة التعبيرية لألالتقدم المغوي في مجال المغة اال :عنوان الدراسة

 .زارعي القوقعة األطفالو  سمعياً 
"Linguistic progress in the field of receptive and expressive language 
for children with disabilities and hearing impaired children with 
Cochlear Implants" 

 : كندا.مكان الدراسة

الكش  عن التقدم المغوي الشامل في مجال المغة ىدفت الدراسة إلى  :ىدف الدراسة
إعاقة شديدة المستخدمين السماعات  االستقبالية والمغة التعبيرية لألطفال المعوقين سمعياً 

 .ارعي القوقعةز و  الطبية واألطفال المعوقين سمعياً 
وقد استخدم برنامج تدريبي سمعي لفظي  طفالً  (42جريت الدراسة عمى)أ عينة الدراسة:

 .واختبار تقويمي كالمي مصور
مقارنة بالمغة االستقبالية لدى ىؤالء األطفال  "النطق "التقدم في المغة التعبيرية :نتائج الدراسة

اتصال حيوية لألطفال  ةالمفظي طريق-أن المدخل السمعيوىذا يدعم المبدأ  المعوقين سمعياً 
 عمى مختم  مستويات مقدار فقد السمع لدييم. سمعياً المعوقين 
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 :الدراسات التي تناولت البرامج العالجية لألطفال الصم  -
 :"Romero bacios,2000"دراسة روميرو باكيوس  -1

 المغوية. االضطراباتأثر البرامج العالجي المقترح عمى األطفال ذوي عنوان الدراسة: 
"The impact of the proposed therapeutic programs for children with 
language disorders" 

 : استراليا.مكان الدراسة

ىدفت الدراسة إلى تطبيق برنامج عالجي مقترح عمى األطفال ذوي االضطرابات  ىدف الدراسة:
 المغوية.

( أطفال، حيث تم تقسيم العينة لمجموعة تجريبية 8تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 وضابطة.

توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة  نتائج الدراسة:
 التجريبية تعزى إلى تطبيق البرنامج المغوي المقترح.

 
 :"Ekars,2002"دراسة إكارس  -2

 فاعمية برنامج عالجي لغوي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية. عنوان الدراسة:
"The effectiveness of linguistic treatment program for children with 
hearing disabilities" 

 .الواليات المتحدة األمريكية: مكان الدراسة

ىدفت الدراسة إلى اختبار مدى فاعمية برنامج عالجي لغوي لألطفال ذوي  ىدف الدراسة:
 اإلعاقة السمعية.

( أطفال، حيث تم تقسيم العينة لمجموعتين تجريبية 82أجريت الدراسة عمى ) عينة الدراسة:
 وضابطة.

أظيرت النتائج فروقًا دالة احصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح  نتائج الدراسة:
 المجموعة التجريبية وتعزى ىذه النتيجة لتطبيق البرنامج المغوي المقترح.
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 :"Agnew,Dorn,Eden,2004"رن و أيدن دراسة أجنيو ودو  -3
كث  من خالل برنامج لغوي عالجي عمى عممية المعالجة مأثر التدريب ال عنوان الدراسة:

 السمعية لدى الطفل األصم.
"The impact of intensive training through therapeutic language 
program on audio processing with the deaf child' 

 : البرتغال.الدراسةمكان 

لغوي عالجي ىدفت الدراسة إلى قياس أثر التدريب المكث  من خالل برنامج  ىدف الدراسة:
 عمى عممية المعالجة السمعية لدى الطفل األصم.

 ( أطفال حيث تم تطبيق البرنامج قبل وبعد التدريب.7تكونت الدراسة من ) عينة الدراسة:
 سة تحسنًا ممحوظًا في عممية المعالجة السمعية.أظيرت نتائج الدرا نتائج الدراسة:

 
 : "Alzyoudi,and Alsartawi,2010"دراسة الزيودي والسرطاوي  -4

ستقبالية لدى األطفال الصم عالجي عمى تدريب وتطوير المغة االاثر برنامج  عنوان الدراسة:
 مارات العربية المتحدة.في اإل

"The impact of a treatment program to train and develop receptive 
language with deaf children in the United Arab Emirates" 

 اإلمارات العربية المتحدة. مكان الدراسة:
أثر برنامج عالجي عمى تدريب وتطوير المغة  ىدفت الدراسة إلى دراسة ىدف الدراسة:

 االستقبالية لدى األطفال الصم.
( طفةةةةةةةاًل تةةةةةةةم تةةةةةةةوزيعيم إلةةةةةةةى مجمةةةةةةةوعتين 62تكونةةةةةةةت عينةةةةةةةة الدراسةةةةةةةة مةةةةةةةن ) عينوووووووة الدراسوووووووة:
 تجريبية وضابطة.

اشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة  نتائج الدراسة:
 التجريبية والضابطة وذلك لصالح التجريبية.

 
 ":2115دراسة "عابدين, -5

ية الميارات المغوية لألطفال الصم المذين يعانون من فاعمية برنامج مقترح لتنمعنوان الدراسة: 
 ضع  في التواصل المغوي في مرحمة التعميم ماقبل المدرسي.

 السودان. مكان الدراسة:
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميم وتطبيق برنامج لتنمية المغة لدى األطفال المذين  ىدف الدراسة:
لمغوي في مرحمة ماقبل المدرسة، والكش  يعانون من اإلعاقة السمعية وضع  في التواصل ا
 عن الفروق بين الذكور واإلناث في الميارات المغوية.

 ( طفاًل وطفمة.62شممت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:
توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات  نتائج الدراسة:

بطة لصالح المجموعة التجريبية، كما توصمت النمو المغوي بين المجموعة التجريبية والضا
الدراسة لعدم وجود فروق جوىرية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي.
 
 ":2118دراسة "صيام, -6

فاعمية برنامج ميارات التواصل لدى التالميذ المعاقين سمعيًا في معيد األمل عنوان الدراسة: 
 الخرطوم.في 

 السودان. مكان الدراسة:
التعر  عمى السمة العامة لميارات التواصل لدى التالميذ المعاقين سمعيًا في  ىدف الدراسة:

 معيد األمل، كما تيد  لمتعر  عمى الفروق في ميارات التواصل تبعًا لمجنس.
 ( طفل وطفمة.02تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
صمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: ىنالك فروق ذات داللة احصائيا في تو  نتائج الدراسة:

متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية عمى مقياس 
ميارات التواصل، كما توصمت الدراسة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

 تجريبية في القياس البعدي لميارات التواصل.درجات الذكور واإلناث في المجموعة ال
 
 ":1991دراسة "رشاد, -7

 فاعمية برنامج لغوي لمطفل األصم في مرحمة ماقبل المدرسة. عنوان الدراسة:
 مصر. مكان الدراسة :
 الكش  عن النمو المغوي لدى الطفل األصم نتيجة لتعرضو لبرنامج لغوي. ىدف الدراسة:
( طفاًل من األطفال الصم تتراوح اعمارىم بين 800تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ( سنوات.0-82)
اشارت نتائج الدراسة إلى التحسن في النمو المغوي لدى األطفال الصم نتيجة  نتائج الدراسة:

 لتطبيق البرنامج المقترح.
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 ":1996دراسة"نقول, -8
تدريبي في تنمية بعض ميارات التواصل المفظي لدى عينة فاعمية برنامج مدى  عنوان الدراسة:

 ( سنوات.6-2من األطفال ضعا  السمع في مرحمة ماقبل المدرسة )
 مصر. مكان الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي لتنمية بعض ميارات التواصل المفظي  ىدف الدراسة:

 عند الطفل الضعي  سمعيًا.
( طفاًل وطفمة من ضعا  السمع في مرحمة ماقبل 82الدراسة من )تكونت  عينة الدراسة:

 المدرسة، حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.
أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق افراد المجموعة التجريبية عمى المجموعة  نتائج الدراسة:

 الضابطة من حيث القدرات المغوية وميارات التواصل المفظي.
 

 ":1998سة "عبد الحي,درا -9
 فاعمية برنامج مقترح لتحسين ميارات تواصل األطفال المعاقين سمعيًا. عنوان الدراسة:
 اإلمارات العربية المتحدة. مكان الدراسة:
ىدفت الدراسة إلعداد برنامج مقترح يعمل عمى تحسين ميارات التواصل لدى  ىدف الدراسة:

 اإلطفال المعاقين سمعيًا.
 ( طفاًل اصمًا.42تكونت الدراسة من ) الدراسة:عينة 

اشارت نتائج الدراسة لوجود فروق في ميارات التواصل في ابعاد مقياس  :نتائج الدراسة
 التواصل لألطفال الصم لصالح القياس البعدي.
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 :ثانيًا: مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة وأوجو الستفادة منيا

عمى الدراسات السابقة التي تناولت بعض الجوانب الشبيية بموضوع الدراسة الحالية بعد االطالع 
تبين أن ىناك العديد من الدراسات التي تناولت مدى االستفادة من زراعة القوقعة لدى األطفال 

شركو كوشمير دراسة  ،"1991األمريكية، والعقاقير األغذية "وكالو الصم كدراسة 
"Cochlear,2000"   حيث أكدت تمك  "،2112،منصور" دراسة  ألجيزه زرع القوقعة

وعمى مدى التحسن الحاصل بعد  الدراسات عمى أثر وأىمية زراعة القوقعة لدى األطفال الصم
ومن جية أخرى كان ىناك العديد من  العممية من خالل التدريب المكث  من قبل األخصائيين

المغة لديو لما يحققو ذلك  جوانب لمغة عند الطفل األصم و أىمية تنميةالدراسات التي تناولت ا
 ودراسة ،""Moeller,M,2000مولر من التحسن الممحوظ في األداء المغوي لمطفل كدراسة 

 ."Dornan  "1999,دورنان

ومةةةةةةن خةةةةةةالل مراجعةةةةةةة الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة تبةةةةةةين أن القميةةةةةةل مةةةةةةن الدراسةةةةةةات التةةةةةةي سةةةةةةعت لتنميةةةةةةة 
المغةةةةةة عنةةةةةد األطفةةةةةال الصةةةةةم بشةةةةةكل عةةةةةام ولةةةةةوحظ أن القميةةةةةل مةةةةةن الدراسةةةةةات التةةةةةي ىةةةةةدفت لتنميةةةةةة 

الدراسةةةةةة الحاليةةةةةة أىميةةةةةة  مةةةةةا يبةةةةةينالمغةةةةةة لةةةةةدى األطفةةةةةال الةةةةةزارعين لمحمةةةةةزون بشةةةةةكل خةةةةةا  وىةةةةةذا 
السةةةةةةابقة الشةةةةةةةبيية إلةةةةةةى حةةةةةةةد مةةةةةةا بةةةةةةةبعض جوانبيةةةةةةا بموضةةةةةةةوع  الدراسةةةةةةةات جميةةةةةةع وتةةةةةةم االسةةةةةةةتفادة

الدراسةةةةة الحاليةةةةة فةةةةي عةةةةدة نقةةةةاط حيةةةةث سةةةةاعدت تمةةةةك الدراسةةةةات فةةةةي التعةةةةر  عمةةةةى أىميةةةةة المغةةةةة 
لةةةةةةدى األطفةةةةةةال الصةةةةةةم وخاصةةةةةةة تمةةةةةةك الدراسةةةةةةات التةةةةةةي وأىميةةةةةةة تنميةةةةةةة جوانةةةةةةب المغةةةةةةة المختمفةةةةةةة 

غةةةةةةة االسةةةةةةتقبالية  والتعةةةةةةر  عمةةةةةةى المتنميةةةةةةة اعتمةةةةةةدت عمةةةةةةى التةةةةةةدريب النطقةةةةةةي لألطفةةةةةةال وعمةةةةةةى 
كدراسةةةةةةة األسةةةةةاليب المختمفةةةةةةة المسةةةةةةتخدمة فةةةةةي العةةةةةةالج السةةةةةةمعي المفظةةةةةةي لةةةةةدى األطفةةةةةةال الصةةةةةةم 

نووووك فووووان وكوبمووووانس ا دراسةةةةة ،"Dagenanins and Critz,1994"داجنووووانيس وكريتيووووز 
"Inkevan and Koopmans,1998"، موووووواين دراسةةةةةةة "Mayne,a.M.1998" 

تةةةةةم االسةةةةةتفادة مةةةةةن العديةةةةةد مةةةةةن الدراسةةةةةات فةةةةةي كمةةةةةا . Dornan"  "1999,دورنوووووان ودراسةةةةةة
فةةةةةةي  التعةةةةةةر  عمةةةةةةى كيفيةةةةةةة تحسةةةةةةين النطةةةةةةق لةةةةةةدى األطفةةةةةةال الصةةةةةةم وأىميةةةةةةة التةةةةةةدخل والتةةةةةةدريب

 ودراسةةةةةةةةةةة ،""Moeller,M,2000مووووووووووولر  تحسةةةةةةةةةةين المغةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد األطفةةةةةةةةةةال الصةةةةةةةةةةم كدراسةةةةةةةةةةة
 "."Huttunen,K.H,2001ىوتنين 

أىمية تنمية المغة عند األطفال الزارعين لمحمزون  في التعر  عمىالدراسات السابقة  كما أسيمت
حيث أكدت تمك الدراسات عمى دور زراعة الحمزون في مساعدة األطفال الصم عمى اكتشا  
وتمييز األصوات المحيطة بيم وغيرىا من الفوائد التي يحققيا األطفال بعد زراعة الحمزون 

شركة كوشمير  دراسة ،"1991األمريكية، والعقاقير األغذية "وكالوكدراسة 
"Cochlear,2000"   حيث أكدت تمك الدراسات عمى مدى التحسن  ،ألجيزه زرع القوقعة
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ساىمت تمك الدراسات من  ومن جانب آخر فقدالذي يظير لدى األطفال الزارعين لمحمزون 
يل عمى المجاالت والفوائد والدور الذي يحققو زراعة الحمزون في تنمية الكالم والت ى التعر 

ويمتزمان  دراسة ،"2112دراسة "منصور،كدراسة  المغوي لدى األطفال
"Wailtzman,S,2000"، دوميكو ولوبفير   دراسة"Domico and Lupfer,1994". 

حيث ناقشت تمك الدراسات التي يحققيا زرع الحمزون ومدى التقدم الذي يالحظ عند الطفل 
ودراسة  ،"Rhodes.e,2002"رودس كدراسة وخاصة في مجالي المغة االستقبالية والتعبيرية 

 ."Govaerts,J&it.al,2002" وآخرونغوفا يترس 
كما أسيمت الدراسات السابقة في التعر  عمى العديد من الطرق العالجية المستخدمة في 
تدريب األطفال الزارعين لمحمزون وبالتالي تصميم البرنامج التدريبي المعتمد في الدراسة الحالية 

 .المغة المنطوقة لدى األطفال الزارعين لمحمزون وذلك وفق خطوات عممية منيجيةلتنمية 
كما اسيمت الدراسات السابقة في التعر  عمى فعالية البرامج العالجية المغوية عند األطفال 
الصم، حيث أكدت تمك الدراسات عمى دور ىذه البرامج في تنمية المغة لدييم كدراسة روميرو 

، ودراسة اجينو ودورن "Ekars,2002"، دراسة إكارس "Romero bacios,2000"باكيوس 
و دراسة  "0282ودراسة "الزيودي والسرطاوي، "Agnew,Dorn,and Eden,2004"وايدن 

" 8998" ودراسة "عبد الحي،8996" ودراسة "نقوال،8998" و دراسة "رشاد،0222"عابدين،
 ".0228ودراسة "صيام،

دى التحسن الذي يظير لدى األطفال الصم من خالل تنمية حيث أكدت تمك الدراسات عمى م
 وتدريب الجانب المغوي لدييم.

وباالستفادة من الدراسات السابقة تم اجراء الدراسة الحالية التي ىدفت إلعداد برنامج تدريبي 
لتنمية المغة المنطوقة لدى األطفال الزارعين لمحمزون وتميزت الدراسة الحالية عن غيرىا من 

عند األطفال الزارعين لمحمزون  عمى تدريب المغة المنطوقة والمغة االستقبالية راسات باعتمادىاالد
لتحقيق  باستخداميا لمعديد من األدوات والوسائل والفنيات وكذلكفي مرحمة رياض األطفال 

 اليد  المطموب.
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 الفصل الرابع
جراءاتها  منهج الدراسة وا 

 
 منهج الدراسة. :أولا  -

  .مجتمع الدراسة ثانياا: -

 .عينة الدراسة ثالثاا : -

  .أدوات الدراسة رابعاا: -

 الخطوات اإلجرائية لمدراسة. :خامساا  -

  .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة سادساا: -
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 الفصل الرابع
جراءاتهامنهج الدراسة   وا 

 
عل يااااا  ماااانيد حثةثحلاااا  حثم ةحن اااا  حثتاااا   ااااا تتنااااالب حثةافياااا  لاااا  ىااااتح حثً ااااب  ل ااااًًا تً اااا ً  ث

حثم تااااااثد لتفة اااااة تاااااثلر ل رااااالح  ح  ت ااااااث ع نااااا  حثلتثاااااخ مااااا   ااااا ب ل ااااا  حثةفااااا   تحىااااا
لح ةلح  حثملاااااات ةم  لاااااا  حثةثحلاااااا   حيااااااال  إثااااااا  عااااااث  ح لاااااااث   ح ف ااااااا    حثتاااااا  تااااااا  

 تا د.حعتماةىا ثتًل ث حثن
 :أولا : منهج الدراسة -

ف    عتةث حثمنيد  "Experimental Method"حعتمة  حثةافي  عل  حثمنيد حثتجث ة       
فاةي  مع ن   ثة قت ث عل  مجثة ل نو  أت إحثتجث ة  م  أةق أنلحع حثةفل  لأكيثىا علم   

ل ع  ل  حثماي  حل مجثة ل   حثظلحىث حثت  تتنالثيا حثةثحل  ةما  فة  عاةد ل  حثةفل  
نما  ية  إث  ةثحل  ح لةا  حثت  تكم  لثحء حثظلحىث لحثتل ب إث  نتا د  مك  إحثل ً   

 .(5002006 )ةل ةحث ح عتماة عل يا ل  تل ع حثملتقةب
 

 :التجريبيةومن أنواع  التصميمات 
 أسموب المجموعة الواحدة وهو المطبق في هذه الدراسة.

ة اب إتعث    تةاث  ةل  ثمعثل  فاثتيا  ةب ت لت ة  ىتح ح للل  مجملع  لحفةد لقر      
نم   حثلغ  حثمنرل   ثةى تتعث  ثلمتغ ث ي   ت  حثترة ق حثةثنامد حثتةث ة  ثي   حثمتغ ث حثتجث ة 

جثحء ح تةاث ةعةي ل  كل  حثًثق ةإ ي  تقل  حثةافي  ع ًا جحثع  حثفلجل  ح رًاب حثمعل    لم
 ل  نتا د حثمجملع  عل  ح  تةاث   حثقةل  لحثةعةي ناتجا ع  تأيثىا ةاثمتغ ث حثتجث ة .

 
  :مجتمع الدراسة: ثانياا  -

حثلح عاااااا   حث ااااا ثلياااااا   ماااااا  أرًااااااب أرًااااااب( 00)لع نااااا  ماااااا  ح  اااااال  ثمجتماااااع حثتكااااال       
لاااا  مة ناااا  ةمتااااق منرقاااا  )ملاااااك  ةااااثجد( ف اااا  كااااا  جم ااااع أرًاااااب حثع ناااا  جحثعاااا   ثلفلاااااجل  

  . 2004لحثملجل   ثلعا  
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 :عينة الدراسة :ثالثاا  -
 :اختيار عينة الدراسة -1

( 6-5) ة   حث   تتثحلح حعماثى  ما ح رًابثلي   أرًابع ن  م   ةانتقاء ام  حثةافي       
ل  ىته حثثلي  لتثخ ثلف لب عل   ح رًابف    ام  حثةافي  ةاثتعال  مع معلم    لنلح 

م  ىته  أرًاب( 00  ل ة ت  ح ت اث ) ح رًابحثمعللما  حث جم  ع  كب رًب م  ىؤ ء 
عة  لجلة حعا ا  ح ثى( –  تلحلث حثتثلر كامل  ميب )حثعمثحثثلي  ثغث  حثةثحل  ثك  ثعة

( 3ىته حثثلي  ) م  أرًاب( 6حثجحثع  ثلفلجل  ل  ىتح حثعمث ت  ح ت اث ) ح رًابثقل   لنظثحً 
 .( إنا 3تكلث ل )

 :ط الواجب توفرها في عينة الدراسةالشرو 
  تغ   كي ثًح عنيا.    كل  حثرًب ملتجمًا ةاثفيلث ثلثلي   ل أ - أ
تةث   تلق  عة   حثعقل    ألحثجلة    ح عا ا حثعمث لحث لل م  )حثتجانح م  ف    -  

ف   ت  حنتقاء ح رًاب حثجحثع   ثلفلجل  للث  ةلمي  إث    ملةق م   ةب ةاف  آ ث
 .(عمث جثحع  حثفلجل حثثلي   

  لتثخ م    ب ع ن  حثةثحل  أرًابجيجد حثنرق ثةى أ لب ل  أل  إعا  عة  لجلة أي  -  
 رةاء حثتأكة م  حثتاث خ حثرة  ثلفاث  لم    ب ح ر ع عل  تت  ص مجملع  م  ح

 مني  )رة   ح ن  لح ت  لحثفنجثد(.
  ةب مثفل  حكتلا  حثلغ . عا  فةل  ح  -  

 
 مرحمة فحص عينة الدراسة بشكل طبيعي : -2

أي أل  عا ا  ثة ي إحثع ن  ثلتأكة م  عة  لجلة  أرًاب ام  حثةافي  ةا ر ع عل  لج   
 لحثفنجثد. ثى لم  ىته حثلج   تقث ث رة   ح ن  أمتاكب عيل   

 
 :ادوات الدراسة: رابعاا  -

 تعتمة حثةثحل  حثفاث   عل  ح ةلح  حثتاث  0
 حثلغ  إعةحة "حثةافي " ح تةاث أولا: -
حثمعاااااااال    لاااااااامع ًا جحثعااااااااا                            ةثنااااااااامد تنم اااااااا  حثلغاااااااا  حثمنرل ااااااااا  ثااااااااةى ح رًاااااااااب ثانياااااااااا: -

 ".حثةافي "إعةحة  حثفلجل 
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 إعداد "الباحثة":أولا: اختبار المغة  -
 الهدف من الختبار: -

 ية  ىتح ح  تةاث ثق اح حثلغ  ح لتقةاث   )ةنلة حثتةث   حثلمع  لمياثح  ح لتماع م       
ةثحخ  ف   حثتقار لحكتتا  ح  لح  لتم  ج ح  لح  لحثتعث  عل  ح  لح  للي  لح 

 ح  لح (.
عنة حثرًب حثمعاق لمع ًا جحثع حثفلجل  م   حثمنرل  كما  ية  ىتح ح  تةاث أ يًا ثق اح حثلغ  

-ألًب( -  ب ل   حث لث, تكمل  حثعةاثح  حثنا     حثتم  ج ة   حثمًاى   حثم تلً )أعل 
 مًيل  حثمكا   ح فجا   ح رلب  ح لعاب  ح عةحة  لظا   ح ت اء  ح ثلح . -مًيل  حثجما  

حثترلث حثفا ب ةعة ترة ق حثةثنامد ةا يال  ثتثخ  ية  ىتح ح  تةاث حث    اح مةى 
 حثع ج  حثمقتثح.

 وصف الختبار: -
تعة ث   تترل   ةنلةحً حلتقةاث     تترل  حلتجاة  ثًظ   كما  تيم   ةنلةحً  تيم  ح  تةاث      

 حلتجاة  ثًظ    ل تكل  ىتح ح  تةاث م  ح تةاث  0
 .( لؤح ً 30تتيم  ) ةنةحً ( 06ح  تةاث ح لب0 حثلغ  ح لتقةاث   ل تأث  م  )

 .( لؤح ً 57تتيم  )ةنةًح ( 27 تأث  م  ) حثمنرل  أما ح  تةاث حثيان 0 حثلغ  
 لح  تةاثح  ى  عل  حثنفل حثتاث 0

 :الختبار األول لمغة الستقبالية -1
ثق اح  ةثد حثرًب عل  حلتقةاب  ( لؤح ً 30تتيم  )ةنةًح ( 06 تكل  ىتح ح  تةاث م  )     

ةثحكيا لتترل  ح جاة  عل  ىتح ح  تةاث ح تاثد ث لثد  ح  لح  لحثتعث  عل يا لليميا لح 
حثت ء أل ح ت اث  لثد حث ل  لتعر  ح جاة  حث ف ف  ةثج  لحفةد  ف   تت ث حثةثج  

لحثتعث  عل يا لتم جىا حثمثتًع  عل  ىتح ح  تةاث حث   ةثد حثرًب حثج ةد  لتقةاب ح  لح  
ةثحكيا ة نما تت ث حثةثج  حثمن ًي  إث  عة   ةثد حثرًب عل  حلتقةاب  لةاثتاث  ليميا لح 

ةثحكيا.  ح  لح  لحثتعث  عل يا لتم جىا لةاثتاث  ليميا لح 
 
 :المنطوقةالختبار الثاني لمغة  -2

ثد حثرًب عل  حثتعة ث ثق اح  ة ( لؤح ً 57تتيم  )ةنةًح ( 27 تكل  ىتح ح  تةاث م  )      
حثلًظ  ع  ألكاثه لع  ح ت اء حثت   رل  منو تًل ثىا ل  كلما  منرل   لتقاح م    ب 

 إجاة  حثرًب ع  ح ل ل  لل   ح ت اء.
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 عر  حثرًب ةثج  لحفةد ع  ح جاة  حث ف ف  ف   تت ث حثةثج  حثمثتًع  إث   ةثد حثرًب 
حثمن ًي  عل  ىتح ح  تةاث إث  حن ًا  ملتلى  ةثد  عل  حثتعة ث حثلًظ  ة نما تت ث حثةثج 

 حثرًب عل  حثتعة ث حثلًظ .
 
 خطوات إعداد الختبار: -

  ام  حثةافي  لى  ة ةة إعةحة ىتح حثمق اح ةاث رلح  حثتاث  0     
حثملح حثنظثي ثلةثحلا  لحثمقا  ح لح  تةاثح  ل  ىتح حثمجاب لح ر ع عل  حثةثحلا  حثلاةق  

الث  حثتةث   حثلمع  لمياثح  ح لتماع لح ةحء حثلغلي ةية  ح لتًاةد منيا ل  حثت  تن
   اغ  ةع  حثةنلة حثت  تتًق مع أىةح  ىته حثةثحل  لأةعاةىا لم  ىته حثمقا  ح0

 ".2009ةراث   ح تةاثح  حثقةثح  حثنًل   حثلغل   ثرًب حثثلي  "حثيلحثن    -
 
   :ختبارالصدق  -

 صدق المحتوى: 
لاتتد  ام  حثةافي  ةعث  ح تةاث حثلغ  ل   لثتو حثمةة    عل  مجملع  م  ح       

 ت  تعة ب ةع  حثةنلة ل   لل  يلء آثحء حثلاةد حثمفكم(4ل ة ةلغ عةةى  ) مل حثمفك
لحلتةةحثيا ةةنلة أ ثى  كما أكة حثمفكمل  عل  يثلثد إعاةد حثنظث ل    اغ  ةع  حثةنلة 

 .(0)ملفق ث  
 تبار المغة:ثبات اخ

 كيث م  رث ق  ثفلا  يةا  حثمق اح منيا ما ل 0أحلت ةم  حثةافي  
 ": Test – Retestطريقة إعادة الختبار "  -1

رة عاا   ماا  نًااح حثً اا   ( رًااً  لرًلاا ً 26ع ناا  حثمكلناا  ماا  )حثعلاا   حثلغاا تاا  ترة ااق ح تةاااث 
ل اة  ( لانلح 6-5أعمااثى  ماا ةا   )  مما  تثحلفا ح  تةااثحثعمث   ثع ن  حثةثحل  ثلتأكة م  يةاا  

  يا  إعااةد ت  لف  حثع ن  م  ثلي  عةاة حثقااةث حثمااجن  لا  مة نا  ةمتاق )منرقا  ملااك  ةاثجد(
لةفلاا  معاماب ح ثتةاار   ةًا اب جمنا   اةثه ألاةلعا   نًلايا حثترة ق مثد أ ثى عل  حثمجملع 

ةرث قااا  "  رًااابتةاااث حثلغاا  ثأةاا   حثترة قاا   ح لب لحثيااان  نف ااب علاا  معاماااب يةااا  ةثجااا  ح 
ثةثجاا  حثكل اا  حل  رًاااب(  ليااح معااام   ح ثتةااار   تةاااث حثلغاا  ثأ4/0لحثجااةلب ث اا  ) " ة ثلاال  
 ث  تةاث.
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 (4/1جدول رقم )
 رًابيةا  ح تةاث حثلغ  ثأ

 ةرث ق  إعاةد ح  تةاث
 ملتلى حثة ث  ث   ح تةاث حثلغ 

 00,0 ,805** 26 حثلغ  ح لتقةاث  
 00,0 ,967** 26 حثمنرل  حثلغ  

 00,0 ,957** 26  تةاثحثةثج  حثكل   ث 
 
( أ  معااام   ح ثتةااار ج اااةد لةحثاا  إف اااا  ًا 4/0ل تيااح ماا  نتاااا د حثجااةلب حثلاااةق ث ااا  )     

علا   اةث منالا   رًاابمما  عة مؤتثًح ج ةًح عل  أ  ح تةاث حثلغ  ثأ ؛(00,0عنة ملتلى ة ث  )
 لمثتًع م  حثيةا .

 طريقة التساق الداخمي: -2
( رًً  26م  )حثمكلن  ع ن  حثكما  ام  حثةافي  ةفلا  ح تلاق حثةح ل    تةاث حثلغ  عل  

عل  كب ح تةاث لثع    ح رًاب  ف   ت  فلا  معامب ح ثتةار ة   ةثجا  رة ع    لرًل 
(  ليح معةب ح ثتةار ة   ح  تةاثح  حثًثع   4/2لحثةثج  حثكل     تةاث حثلغ  لحثجةلب ث   )

 ث  تةاث لحثةثج  حثكل  . 
 

 (4/2رقم )
 يةا  ح تةاث حثلغ 

 ةرث ق  ح تلاق حثةح ل 

 حثةثج  حثكل   حثمنرل  حثلغ   حثلغ  ح لتقةاث   ةعاة ح  تةاثأ

 ,726** ,326 7 حثلغ  ح لتقةاث  

 ,326 حثمنرل  حثلغ  
7 **887, 

 ,887** ,726** حثةثج  حثكل  
7 

  ح رًاب( أ  معام   ح ثتةار ة   ةثجا  4/2ل تيح م  نتا د حثجةلب حثلاةق ث   )      
عل  كب ح تةاث لثع  لحثةثج  حثكل     تةاث حثلغ  ج ةد لةحث  إف ا  ًا عنة ملتلى ة ث  
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عل   ةث منال  لمثتًع م   رًابمما  عة مؤتثًح ج ةًح عل  أ  ح تةاث حثلغ  ثأ ؛(00,0)
 حثيةا  ةرث ق  ح تلاق حثةح ل .

 
سااااااامعياا زارعااااااااي                          ثانيااااااااا: برناااااااامج تنميااااااااة المغاااااااة المنطوقااااااااة لااااااادى األطفاااااااال المعااااااااوقين 

 الحمزون "إعداد الباحثة".
ل  حثتةث   عل  مياثح  ل  حعةحة ىتح حثةثنامد عل  حثتةث   حثلمع  لع  حثةافي حعتمة      

مجملع  م  ح لتثحت ج ا   ةالت ةح ي  ةإعةحة حثةثنامد حثتةث ة  فل ة  ام  حثةاح لتماع  
حثمعا    لمع ًا جحثع  حثفلجل   ح رًابحثع ج   حثت  تلع  ةلثًح ل  تنم   حثلغ  حثمنرل   ثةى 

  لتثخ ع  رث ق تفة ة حثية  م  ت م مو لحعةحةه  لمعثل   لثه ح رًابل  مثفل  ث ا  
 ةلح  حثملت ةم  ل  تنً ته.نتر  لح لمفتلحه لح 

 :هداف البرنامجأ -
حثمعل    لمع ًا جحثع   ح رًاب ية  حثةثنامد حثتةث ة  ثتنم   حثلغ  حثمنرل   ثةى      

 0 إث ة لثد مةاتثد  ح رًابحثفلجل  ل  مثفل  ث ا  
 تنم   حثلغ  ح لتقةاث  . -0
 .حثمنرل  تنم   حثلغ   -2
 ة   ل  نرق حثرًب لك مو لتعة ثه.حثتثك ج عل   لق تغ ثح  ح جا -3
 التدريبي : ركان البرنامجأ -

 .حثةافي  -0
 .حثرًب -2
 ح .حثلحثة -3
 .تقل   ح ةحء -4

 حدود البرنامج : -
 لت  فةلة عل  حثتكب حثتاث 0 إث تنقل  فةلة حثةثنامد حثفاث  

 
 :عدد الجمسات -1

 ( جلل 00جللا   أما حثعةة حثكل  ثلجللا  لي  )( 6ةا ) ح لال   ت  تفة ة عةة حثجللا 
 لةلع ًا ل ت  ترة ق حثجللا  ةتكب لثةي ثكب رًب .أي   جللا  أل  تتثحلح ة   جللت  

 :المدة الزمنية لكل جمسة -2
 .فلح جي ل ياء  ل ع ا ث( ة  ق  تتيم  حلتثحف  لتقة    رع فللى 40ى  )
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 مكان تطبيق الجمسة التدريبية: -3
حث اااااااا  لاااااااا  مة ناااااااا  ةمتااااااااق ل اااااااات  ترة ااااااااق  ح رًاااااااااب اااااااات  ترة ااااااااق حثةثنااااااااامد لاااااااا  ثلياااااااا  

 تاثد .حثةثنامد عل  حثع ن  حثم 
)المجموعاااة  األطفاااليااتم تطبيااق التاادريبات المسااتخدمة فااي البرنااامج عماا  مجموعااة ماان  -4

( حناااا  ممااا  تتاااثحلح 3( تكااالث ل )3ماااني  ) أرًااااب( 6) ح رًاااابل اااة ةلاااغ عاااةة  :التجريبياااة(
 ( لنلح .6-5ة   ) عماثى  ماأ

 التدريبات المنزلية: -5
نتر  تكل   لحثةي حثرًب ةةع  ح    ىته حثتقن   حثع ج   تتيم أف   تثى حثةافي      

 حث ا   حثمتعلق  ةجللا  حثةثنامد لتثخ ثتفق ق ما ل  0
 نتر  ل  تى  حثرًب.تثل خ ح  -0
 ىب .نتر  ل  حثمنجب م   ةب ح كيث ف   تعاة ح أتفق ق حلتًاةد  -2
 ماك  لحثظثل .نتر  ل  جم ع ح حثتأكة م   ةثد حثتلم ت عل  تنً ت ح  -3

  الباحثة والطفل:حدود العالقة بين  -6
 ا د حليب لحكيث ثلل ًا ثةى حثرًب.كلما كان  حثع    ة   حثرًب لحثةافي  ج ةد كان  حثنت

 ةعةد نقار0  ل تفةة ةلث حثةافي
 ل  مكا  حثع ج. مع حثرًب  ام  ع    لة  إ -0
 يال  جل م  حثيق  لحثمفة  ة   حثةافي  لحثرًب.إ -2
 . وةحإةةحء أي تعل ق للة  عل  إتقةب حثرًب كما ىل ةل   -3
 :البرنامجمحتوى  -

لحثت  تتميب ل   لثد  ح نتر مفتلى حثةثنامد حثفاث  مجملع  م  حثتةث ةا  ل   تيم      
لال    تتفةة كب منيا ألاث   ثغل   للللك    ل ة ت  تنظ   ىتح حثةثنامد ل   لثد لفةح  أ

لغ  تلللب مع    لمح ثلرًب ةنمل حثللق  ل  مجملع  م  حثمياثح  لحث ةثح  حثمنظم  
تنم   حثلغ  حثمنرل   ثةى  إث لثما كان  حثةثحل  حثفاث   تية   ثة و حثمنرل  ح لتقةاث   ل 

لاح مجملع  م  أة ة مفتلى حثةثنامد حثفاث  عل  ف  لقة  ت  تح رًابمثفل  ث ا   أرًاب
لال   حآلت   لحثت  ت  ح عتماة عل يا ح عتةاثح  حثنظث   لحثعمل    لحثت  تتميب ل  حثمفالث ح 

 ل  ةناء  رلح  حثةثنامد لى  عل  حثنفل حثتاث 0
 ام  حثةافي  ةا ر ع عل  حثعة ة م  حثةثحمد حثعثة   لح جنة   لحثت  حلتيةل  تنم    -

 .مياثح  ح لتماع
 ابأرًح ر ع عل  حثعة ة م  حثةثحلا  حثلاةق  لحثةفل  حثت  حىتم  ل  مجاب تأى ب  -

 حثفلجل . جحثع 
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حث    ح رًابلةق   ام  حثةافي  ةإعةحة ةثنامد ثتنم   حثلغ  حثمنرل   ثةى  عل  ماةناًء  -
 فلجل .حثجحثع  حثمعل    لمع ًا 

 ىةحلو ثتنم   حثجلحن  حثتاث  0أ رلح  منظم  فل  ةت  ةناء حثةثنامد  -
 تنم   مياثح  ح لتماع م  ف  0 -0

 . لح حثنقار ح  - أ
 .ح  لح تم  ج  -  
 .ح  لح حثتعث  عل   -ج
 .ح  لح ةثحخ ح  لي  ل  -ة

 ياء حثنرق0عتماث   تةث   ح -2
 تماث   تقل   حعياء حثنرق. -أ

 تماث   حثًخ حثلًل . - 
 تماث   تقل   حثجياج حثتنًل . -ج
 تماث   حثتًت  . -ة
 تماث   تقل   لق  حثفلق. -ه
 تماث   تقل   حثجياج حث لت . -ل

 م  ف   0 ثتنم   ح ةثحخ حثلمع أةلح   -3
 .حثلمع ح لتقةاب  - أ
 .تفة ة م ةث حث ل  -  
  ملح اااااااا    أتاااااااا اص  ف اااااااالح "ة   اااااااا   أ اااااااالح  ثتم  ج ةاااااااا  حثتم  اااااااج حثلاااااااامع  كااااااااا -  

 ".حثجل  أججحء  أرعم 
 تً ة تكل   حثمًاى   ميب0 أةلح  -4
  حثمراةق  ة   حث لث لحثمجلما.  
  حثت ن   ثً ا  ميب حثًاكي  لحث يثحلح.  
   حثتتاةو لح  ت.  
   حعل  لحلًب"  0مًيل  حثمكان."  
   حثل ب لحثقمث  حثنياث لحثتمح"  0حثجمن". 
 :األدوات المستخدمة في البرنامج -

 كثل . -0
 رالث . -2
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متفثكااااا    ااااالث ف لحناااااا   ةرا اااااا  مللنااااا    ااااالث ثللاااااا ب حثملح ااااا    أ ااااا    ةمااااا  -3
تااااااامع   مثكااااااا  لث ااااااا   ثعةاااااا  حث ااااااااةل     تلًااااااال   ماااااااثآد  لاكيااااااا    ياااااااثحلح   مللناااااا 

 .ةاثل   علك   رةب
 ح ةلح  حث ا   ةكب جلل  ع  حثجللا  ح  ثى. كما ح تلً  -4

 
 لتطبيق البرنامج: الفنيات السموكية -

 "Modeling and Imitation0"حثنمتج  لحثتقل ة  -0
ةحؤه لتعلم و ثلرًب حمامو م    ب   ا  أل ق ة ةيا عث  نملتج م  حثتةث   حثمرلل       

عاةد إما  حثرًب ف   تقل  حثةافي  ةتنً ت حثتةث   ي   رل  م  حثرًب أ لتجنمعمب ةحثةافي  
حثتةث   مع حلتمثحث حثةافي  ل  تقة   حثتلج يا  لحثم فظا  لحثةع  حثماةي لحثمعنلي لكب 

 تكاب حثتعج ج.أ
 Positive Reinforcement"0" جاة  حثتةع   ح  -2

 ج ة م  ظيلث   ق ة ةو حثتةع   حثًلثي )حثمعجج( عنةما  ظيث حثلللخ حثمرلل  مما     
نلحع ل ة حلت ةم  حثةافي  ل  حثةثنامد أث و لحثمفالظ  عل و  ل ثلتعج ج إحثلللخ حثمثحة حثل لب 

 حثتعج ج حثتاث 0
 .ثخ(إفلن  .....أ ممتاج ميب )  رثحء لحثمة ح حثتعج ج حثلًظ 0 ككلما  ح  -أ
 ثلرًب.لحثع ا ث( تقة   حثفللى ) عل  لة ب حثمياب حثتعج ج حثماةي0 -  
 Prompting"0"ةحء حثف  عل  ح  -3

حثمثغلة   ةية   ح لتجاة يال   ثلرًب   ةب ظيلث  ق ة ةو تقة   حثمعلن  لحثملاعةد ح      
 ةحء نلعا 0ج اةد حفتماث   فةل  لتكثحث تلخ ح لتجاة   لثلف  عل  ح 

حثً  لتلج و أل  حثت  أل  حثف  حثةةن 0 لىل   ا  حثةافي  ةتقة   حثملاعةد ةةن ًا كتفث خ حث ة   -أ
 حثمرلل  منو.  فثكا  حثرًب فت   تمك  م  تأة 

    حثملاعةد لحثتلج و حثلًظ  ثتأة   حثمياثد حثمرللة .حثف  حثلًظ 0 أي   ا  حثةافي  ةتقة - 
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 :الخطوات اإلجرائية لمدراسةخامساا:   -
 ثلةثحل  حثفاث   للقًا ثل رلح  حثتاث  0 ح جثح   حث رلح    مك  تفة ة

 ام  حثةافي  ةعمب ملح تامب ثلتثح  حثنظثي لحثةثحلا  حثلاةق   ل ة ت  تنالب تثخ ل   -0
 ل لب لاةق .

( لنلح  6-5ة   ) عماثى  ماأمم  تتثحلح  ح رًابث ا   أرًابت  تفة ة ع ن  حثةثحل  ة -2
 ."ملاك  ةثجد"ةمفالظ  ةمتق منرق  

 ةلح  حثةثحل  حثفاث   عل  حثنفل حثتاث 0أت  تفة ة  -3
    حثةافي (  إعةحةح تةاث حثلغ  ةقلم و 0 حثقل  ح لب  تكل  م  ةنلة ثق اح حثلغ  ح لتقةاث   ) -
 .حثمنرل   )إعةحة حثةافي (لة ثق اح حثلغ  لحثقل  حثيان   تكل  م  ةن   
 .حثةافي ( إعةحةحثةثنامد حثتةث ة  ثتنم   حثلغ  حثمنرل   ) -
 ت  عث  حثةثنامد عل  مجملع  م  حثمفكم   ثلتفقق م  أىةحلو لجم  جللاتو   -
 (.3ملفق ث   )   
 ".حثتجث ة  "ت  حثق اح حثقةل  ثمجملع  حثةثحل   -
 ."حثمتغ ث حثملتقب"حثمجملع  حثتجث ة   ثلةثنامد حثتةث ة   إ ياعت   -
م    ب  ت  حثق اح حثةعةي ثلمجملع  حثتجث ة  حثتفقق م  لاعل   حثةثنامد حثتةث ة  ف    -

 .إعاةد ترة ق ح تةاث حثلغ 
  ةعة حثق اح حثتتةع  ثلمجملع  حثتجث ة  حثتفقق م  حلتمثحث أيث حثةثنامد حثتةث ة  ةإجثحء -

 .م    ب إعاةد ترة ق ح تةاث حثلغ  لةلع   م  حثترة ق حثةعةيأمثلث 
علاااااااااا   رًاااااااااابفث اااااااااا  حثةافياااااااااا  علاااااااااا  ترة ااااااااااق حةلح  حثةثحلاااااااااا  ةرث قاااااااااا  لثة اااااااااا  ثكااااااااااب  -

 فةد ثلف لب عل  حليب حثنتا د .
يااااااااااءد لحثتيل اااااااااا     كاااااااااال  مكاااااااااا  ترة ااااااااااق ح  تةااااااااااث منالااااااااااةًا مااااااااا  ف اااااااااا  ح أثلعااااااااا   -

 لحثمي ثح  حث لت  .
   كااااااااااال  ترة اااااااااااق ح  تةااااااااااااث لااااااااااا  ةةح ااااااااااا  حث ااااااااااال  حثةثحلااااااااااا  تجنةاااااااااااًا ثتعاااااااااااث  أثلعااااااااااا   -

 لحثتع . ثإلثىاقحثرًب 
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 0المستخدمة في الدراسة اإلحصائيةاألساليب : سادساا  -
   ام  حثةافي  ةإجثحء حثترة ق لفلا  حثةثجا  حث ا   كا   ةة م  معاثج  ىته أةعة      

م    ب  نا  حثةثحل  حثفاث  ا  ل ة ت  معاثج  ة ح ف ا   ح لاث    ةالت ةح حثةثجا  حث ا  
 حثتاث  0 ح ف ا   ح لاث   ل ة ت  حلت ةح   "SPSS.11.5"حثةثنامد ح ف ا   

 ح ف اء حثملت ة  ل  ىته حثةثحل 0 -0
 (Non Parametric)ح ف اء حث ةاثحمتثي  -
 حثملت ةم 0 ح ف ا   مقا  ح حثة ث   -2

  لىتح ح  تةاث  عة عليًا ع   (Mann-Whitney Test)ل تن   –حلت ةح  ما   - أ
ل تن  -ح تةاث " " حثمتيلث عنةما نعجج ع  تلل ث تثلر " "  ل عتةث ح تةاث ما 

 (.08700990)حثتثة ن   (Powerful nonparametric) ح تةاثًح   معمل ًا  ل ًا 
ثًثق ة   متللرا  ةثجا  ىتح ح  تةاث ل  حثًثي   حثياثي  ثفلا  ح حلت ةح ل ة ت  
  ل  حثق اح حثةعةي   تةاث حثلغ  لح نا حثتكلث 

 Wilcoxon)تاااا  حلاااات ةح  ح تةاااااث ل لكلكلاااال   تاااااثح  حثثتاااا  ثااااأجلحج حثمتراةقاااا  -  
Signed)  (Ranks test)   ل تم اااج ىاااتح ح  تةااااث ةاثكتااا  عااا  حتجااااه حثًاااثلق

حكياااااث  ااااالد مااااا  لكلااااال  ل لكةااااا   حجلحج حثاااااةثجا  لفجااااا  تلاااااخ حثًاااااثلق  ل عاااااة ح تةااااااث 
 (.26002003 262)أةل ع     (Sign Test) ح تاثدح تةاث 

ةالاااات ةح  ىااااتح ح  تةاااااث لاااا  حثًثياااا ت   ح لثاااا  لحثيان اااا  ثمعثلاااا   ف اااا   اماااا  حثةافياااا 
  ثلتأكااااااة ماااااا  حثًااااااثق لاااااا  أةحء حثع ناااااا  حثتجث ة اااااا   ةااااااب لةعااااااة ترة ااااااق حثةثنااااااامد حثتااااااةث ة 

ماااااةى لاعل تاااااو. ل اااااة تااااا  حلااااات ةح  ىاااااتح ح  تةااااااث كاااااتثخ ثفلاااااا  حثًاااااثق ةااااا   حثق الااااا   
حثةعااااااةي لحثتتةعاااااا  ةعااااااة ح نتياااااااء ماااااا  ترة ااااااق حثةثنااااااامد ةعااااااة مياااااا  لتااااااثد )حلااااااةلع  ( 

   ثمعثل  مةى حلتمثحث لعاث تو.
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 الفصل الخامس

 تهاومناقش عرض نتائج الدراسة

 

 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها أواًل: -

 توصيات الدراسة. :ثانياً  -

 .مقترحات الدراسة ثالثًا: -
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 الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 
تعرض الباحثة في ىذا الفصل الجداول االحصائية الخاصة بنتائج الدراسة، محاولة تفسيرىا      

او  االتفاق، ومن ثم تحاول توضيح مدى طار النظريفي ضوء نتائج الدراسات السابقة واإل
 .االختالف بين نتائج وفروض ىذه الدراسة ونتائج وفروض الدراسات السابقة

  
 الدراسة ومناقشتهاعرض نتائج  أواًل: -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفاال زارياي الحمازون لممجموياة   -1

 التجريبية في القياسين القبمي والبعدي في الدرجة الكمية الختبار المغة.

ويمكوكساون إلااارات الرتاأل لاجزواج  تام اساتخدام اختباار ،لمتحقق من صحة ىاذا الفارض     
والاذي يحساأل الفارق فاي إداء العيناة باين "  Wilcoxon Signed Ranks Test" المتطابقاة 

( يوضااح 5/1جاادول ر اام  الو القياااس القبمااي والقياااس البعاادي فااي الدرجااة الكميااة الختبااار المغااة 
 وفقًا لجسموأل اإلحصائي المستخدم. ؛نتائج المعالجة اإلحصائية

 
 (5/1جدول رقم )

المجموية التجريبية في القياسين القبمي والبعدي           الفروق بين متوسطات درجات أطفال 
 في الدرجة الكمية الختبار المغة

 

 مستوى الداللة Z يمة  مجموع الرتأل متوسط الرتأل ن الرتأل المغة

الدرجة 
 الكمية 

 الرتأل السالبة
 الرتأل الموجبة

 التساوي
 المجموع

0   
 6  
  0  

6 

00,   
50,3 

00, 
يند  دالة إحصائياً  -2 ,207 00,21  

05, 

 
 
 
 
 
 
 

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية  ( يتضااح5/1ماان خااالل اسااتعراض الجاادول السااابق ر اام        
في القياساين القبماي والبعادي فاي الدرجاة الكمياة  ،بين متوسطات درجات أطفال المجموية التجريبية

حياث كانات  ايم  لصاالح القيااس البعادي،"، وذلاك المنطو اةالختبار المغة " المغاة االساتقبالية والمغاة 



38 
 

"z   ؛,05يناد مسااتوى داللااة   (، وىااي  يماة دالااة إحصااائياً -2 ,207" فاي القياسااين القبماي والبعاادي) 
 إحصائيًا. األولوىذا يعني يدم تحقق الفرض 

التحسن  إلى أاارتوالتي  "2002منصور،"ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة  نتيجةتتفق  -
  بل وبعد تمقي التدريأل السمعي . والتعبيريةالممحوظ في المغتين االستقبالية 

 إلى أاارتوالتي  (1990كما وتتفق مع نتيجة دراسة  وكالة االغذية والعقا ير االمريكية، -
مدى التحسن بعد يممية زراية الحمزون وتمقي التدريأل يمى مستوى المغتين االستقبالية 

 مع اآلخرين . التواصلويمى مستوى  والمنطو ة

مدى التحسن  إلى أاارتوالتي  "Cochlear,2000" كوامير كما وتتفق مع نتيجة دراسة -
من العينة يمى مستوى التواصل بعد التدريأل المتمقى بعد يممية زراية  %(90 يند 

 الحمزون .
 إلى أاارتوالتي  ""Govaerts,2002دراسة  غوفايترس وآخرون  نتيجة معكما وتتفق  -

 المتمقي لمتدريأل. األطفالزيادة في االداء السمعي لدى جميع 

أظيرت نتائج المعالجة اإلحصائية ليذه الفرضية التحسن والزيادة في  تفسير الفرضية األولى: -
إداء المجموية التجريبية  بل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي مباارة ويعود ىذا التحسن إلى 

 مجموية من العوامل منيا: 

 ة فايمية البرنامج التدريبي المقترح في نمو المغة المنطو ة لدى أطفال المجموية المستيدف
بو البرنامج من د ة اإليداد وذلك بما  امت بو  زما يتميلمدراسة وتؤكد ىذه النتيجة 

الباحثة من االطالع المكثف يمى التدريبات واالستراتيجيات التي يمكن االستناد يمييا في 
إيداد البرنامج ومراجعة لخصائص نمو ىؤالء األطفال والماكالت المصاحبة ليذه 

دراكيا ويدم القدرة يمى التعبير اإليا ة مثل يدم القد رة يمى تمييز األصوات وفيميا وا 
 ين أنفسيم وأفكارىم وماايرىم.

  .تنمية ميارات االستماع لدى األطفال الصم زاريي الحمزون بطريقة منظمة وىادفة 

 .تدريأل الطفل يمى االنتباه والبحث ين الصوت واالستدارة إلى مصدره 

 تي تصدر أصواتًا مختمفة، لمسايدة الطفل يمى اكتااف استخدام مجموية من األلعاأل ال
دراكيا.  األصوات وبالتالي فيميا وا 

  تدريأل الطفل يمى سماع األصوات الحسية المألوفة والمتوفرة في بيئتو يمى سبيل المثال
 . أصوات المواصالت، أصوات الحيوانات،....(

 د مصدر الصوت،....(.تنمية اإلدراك السمعي مع حيث    االستقبال السمعي، تحدي 
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  استخدام ادوات تكوين المفاىيم  المطابقة بين الصور والمجسمات، التدريأل يمى المفاىيم
 المكانية والزمانية،....(.

ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية باين متوساطات درجاات أطفاال زارياي الحمازون لممجموياة  -2
 في الدرجة الكمية الختبار المغة. التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي

ويمكوكساااون إلااااارات الرتاااأل لاااجزواج  تااام اساااتخدام اختباااار ،لمتحقاااق مااان صاااحة ىاااذا الفااارض     
والاااذي يحساااأل الفاارق باااين درجاااات العيناااة "  Wilcoxon Signed Ranks Testالمتطابقااة " 

( 5/2وجاادول ر اام  المغااة التجريبيااة فااي القياااس القبمااي والقياااس التتبعااي فااي الدرجااة الكميااة الختبااار 
 وفقًا لجسموأل اإلحصائي المستخدم. ؛يوضح نتائج المعالجة اإلحصائية

 

 (5/2جدول رقم )

 الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموية التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 
 في الدرجة الكمية الختبار المغة

 

 مستوى الداللة Z يمة  مجموع الرتأل متوسط الرتأل ن الرتأل المغة

الدرجة 
 الكمية 

 الرتأل السالبة
 الرتأل الموجبة

 التساوي
 المجموع

4   
 2  
  0  

6 

50, 4  
50,1 

00,18 
  دالة إحصائياً غير  -1 ,577 00,3  

   

ياااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة  ( يتضااااح5/7ماااان خااااالل اسااااتعراض الجاااادول السااااابق ر اااام        
فااي القياسااين البعاادي والتتبعااي فااي  ،المجمويااة التجريبيااةإحصااائية بااين متوسااطات درجااات أطفااال 

" فاي القياساين  zحيث كانت  ايم "  "،المنطو ةالدرجة الكمية الختبار المغة "المغة االستقبالية والمغة 
 الثاااانيوىاااذا يعناااي تحقاااق الفااارض  ؛ (، وىاااي  يماااة غيااار دالاااة إحصاااائياً -1 ,577البعاادي والتتبعاااي  

 إحصائيًا.

 (.1990الدراسة مع نتيجة دراسة  وكالة األغذية والعقا ير األمريكية، اتفقت نتيجة ىذه -
حيث أاارت ىذه الدراسة إلى التحسن الممحوظ بعد إجراء يممية زراية القو عة وبعد تمقي 
التدريأل الالزم وكان التحسن باكل كمي يمى المستويين االستقبالي والتعبيري من حيث 

 حيث التواصل واستخدام أنماط الحديث المختمطة. االكتااف وفيم وتمييز الكالم ومن
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حيث أاارت إلى مدى االستفادة من  "Wailtzman,1994"كما اتفقت مع نتيجة والتزمان -
يممية زرع القو عة وبعد التدريأل الافوي المتمقى تم تتبع العينة لمدة يامين فأظير األطفال 

 تحسنًا يمى مستوى أداء وفيم الكالم.
" حيث أاارت الدراسة إلى التحسن الممحوظ بعد 2002نتيجة دراسة "منصور،كما اتفقت مع  -

ايور من التدريأل من حيث نطق يدد كبير من الكممات ومن حيث تمييز المفاىيم  (5 
 والقيام بالمحادثات البسيطة.

 
 تفسير الفرضية الثانية:  -

البعدية والتتبعية ألداء  أظيرت نتائج ىذه الفرضية التحسن والثبات وذلك بعد إجراء المقارنات
تطبيقو ويؤول ىذا  انتياءالمجموية التجريبية بعد تطبيق البرنامج وبعد مرور اسبويين من 

 التحسن إلى مجموية من العوامل منيا:
  الجيد لمجمسة التمييدية  بل تطبيق البرنامج من أجل إزالة الحواجز وخمق الباحثة تقديم

 تير في يممية تييئة واستعداد األطفال، وكما كان در من األلفة مع األطفال أثر كب
يداد الوسائل التدريبية المستخدمة في تنفيذ البرنامج دورًا فعااًل حيث يلعممية اخت ار وا 

إلى تفايل األطفال مع اناطة البرنامج واستجابتيم لمتعميمات المقدمة ليم. كما أدت 
الكثير عديد من األدوات التي تامل لعبت اناطة البرنامج التي من خالليا تم استخدام ال

من األلعاأل واألاياء المحببة لنفوسيم دورًا في أثارة دافعية األطفال ورغبتيم في تنفيذ 
 بعض األناطة، وكذلك تعزي الباحثة ىذه النتيجة لميل الطفل لمتقميد وحبو لمتاجيع.

 لثقة وتقبل أدائو كما فيم والمحبة والعال ة الجيدة بين الباحثة والطفل وبناء جو من التا
 ىو  دون أبداء أي تعميق سمبي.

  دور التدريبات المنزلية باالاتراك مع األىل في ترسيخ األناطة التي تدرأل يمييا الطفل
في جمسات البرنامج، والتأكد من  درتو يمى تنفيذ األناطة في جميع األماكن والظروف 

 ومتابعتو باكل مستمر.
  ترسيخ األناطة والتدريبات مما يزيد من ظيور استمرار دور التدييم اإليجابي في

السموك المراد الوصول إليو والمحافظة يميو، كالتعزيز المفظي من خالل كممات المديح 
  ممتاز، أحسنت،....(، والتعزيز المادي من خالل  تقديم الحموى والعصائر،...(.
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الااذكور واإلناااث فااي المجمويااة  ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات درجااات -3
 .ختبار المغةال الدرجة الكمية التجريبية في القياس البعدي في

 Mann-Whitneyويتنااي " -مااان لمتحقااق ماان صااحة ىااذا الفاارض تاام اسااتخدام اختبااار     

Test،"  القياااس البعاادي فااي والااذي يحسااأل الفاارق بااين متوسااطات درجااات الااذكور واإلناااث فااي
      الختبار المغة.الدرجة الكمية 

 وفقًا لجسموأل اإلحصائي المستخدم. ؛( يوضح نتائج المعالجة اإلحصائية5/3جدول ر م  الو       
 

 (5/3جدول رقم )

              متوسطات درجات الذكور واإلناث في المجموية التجريبية في القياس البعدي الفروق بين 
 .المغة الدرجة الكمية الختبارفي 

 مستوى الداللة U يمة  مجموع الرتأل متوسط الرتأل ن المجموية اختبار

المغة 
 االستقبالية

 ذكور
 إناث   

3 
3 

67, 3     
33,3       

00,11    
 دالة غير  000,4 00,10

المغة 
 المنطو ة

 ذكور
 إناث   

3 
3 

50, 3     
50,3       

50,10    
 دالة غير  500,4 50,10

الدرجة 
 الكمية

 ذكور
 إناث   

3 
3 

33, 3     
67,3       

00,10    
 دالة غير  000,4 00,11

       

ياااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة  ( يتضااااح5/3ماااان خااااالل اسااااتعراض الجاااادول السااااابق ر اااام       
طفاال المجموياة التجريبياة فاي القيااس البعادي أل إحصاائية باين متوساطات درجاات الاذكور واإلنااث

(، وىاي  يماة غيار دالاة 000,4" فاي القيااس البعادي   U، حياث كانات  ايم " فاي المغاة االساتقبالية
(، وىااي  يمااة 500,4" فااي القياااس البعاادي   Uحيااث كاناات  اايم "  المنطو ااةوفااي المغااة  ؛إحصااائياً 

(، 000,4" فاااي القيااااس البعااادي   Uحيااث كانااات  ااايم "  غياار دالاااة إحصاااائيًا، وفاااي الدرجاااة الكمياااة
 إحصائيًا. الثالثوىي  يمة غير دالة إحصائيًا،  وىذا يعني تحقق الفرض 

ان  إلااااى أاااااارتوالتااااي  "Mayne,a.M.1998"تتفااااق ىااااذه الدراسااااة مااااع نتيجااااة دراسااااة ماااااين -
ممموساة بادرجات المفاردات االساتقبالية  يال اةلايس لياا  ،متغيرات في العيناة كاالجنس والعمارال

 بعد تطبيق التدريأل المطموأل.
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   :يوامل يدة ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء
  ناااوع اإليا اااة التاااي  اااد يجعااال الفاااروق غيااار واضاااحة باااين الجنساااين فاااي القااادرة يماااى اكتسااااأل

المغاة، وما ااد ينااتج ياان ىااذه اإليا ااة ماان آثاار نفسااية واجتماييااة ساامبية، كمااا يمكاان أن تعاازى 
كمماا أتااح فرصاة م العينة ىذه النتيجة إلى صغر حجم يينة الدراسة، حيث أنو كمما كبر حج

 أكبر لظيور فروق بين الجنسين.

 اجتمايية ، حيث تاجع االسرة الحديث مع اطفاليم بصرف النظر يان جانس الطفال  يوامل
ثااراء ا  حااد كبياار فااي المعاممااة بااين الااذكر واالنثااى فااي الناحيااة العمميااة و  إلااىباااء يفاارق اآل فااال
 داء المغوي.األ

 االىتماااام المتسااااوي،  إلاااىن يااادم وجاااود فاااروق باااين درجاااات الاااذكور واالنااااث ، ربماااا ينساااأل إ
 .ناثسرة والمجتمع لكل من الذكور واإلمن  بل الباحثة واأل ىوالذي يوص

  وبالو ت نفسو. نفسو العالجي البرنامجيمكن ان تنسأل ىذه النتيجة لتمقي الجنسين 

 
 :توصيات الدراسة :ثانياً  -

مجموية من التوصيات  إلىالدراسة الحالية من نتائج تم التوصل  إليوتوصمت  في ضوء ما     
لدييم  يمى تنمية المغة المنطو ة وميارات االستماع طفالاأليم في مسايدة ن تسأالتي يمكن 

 يمي: كما وىي
أي ردة فعل اتجاه أي صوت أو يدم  درتيم  أطفاليمفي حال مالحظة األىل يدم إبداء  -1

جعة طبيأل أنف امقارنة بمن ىم في أيمارىم فعمييم مر  صوت  النطق بو(راج أي خيمى إ
 .وأذن وحنجرة حتى يتم التعرف يمى الماكمة ومتابعتيا ويالجيا في و ت مبكر

يضاء أن إحيث  ،القيام بعممية زرع القو عة في يمر مبكر و بل مرجمة اكتساأل المغة -2
 لنتائج جيدة فيما بعد.النطق تكون في طور النمو والتطور حتى يتم الوصول 

 باإلضافةخصائي التخاطأل أو  المغة والكالمخصائي أأن يتم تدريأل الطفل يمى يد يجأل  -3
 الطبيأل المعالج حتى يستمر التحسن. إلى

ن يممية زراية الحمزون ليست بالحل السحري الذي يجعل الطفل يتحدث ويسمع مباارة إ -4
ة من الزمن حتى يتعود الطفل يمى ن يتم تدريأل الطفل سمعيًا ونطقيًا لفتر أبل يجأل 

 يسمع. ويفيم ما صواتاأل
 ىااااال الصااااابر فعممياااااة التااااادريأل السااااامعي ليسااااات بالعممياااااة السااااايمة فالطفااااال اليجاااااأل يماااااى األ -5

 يعرف كيف ينطق . يسمع وال يعي ما
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خصائي السمعي والطبيأل المعالج والمعالج النطقي يجأل يمى األىل التعاون مع األ -6
ريأل المنزلي لو دور كبير في ترسيخ العالج في المنزل واستمراره فالواجبات المنزلية والتد

 يمى المدى الطويل.
أي  إىمالىل يدم م تفا م الماكمة لذلك يجأل يمى األالتدخل المبكر سبأل رئيسي بعد -7

 يم.أطفالماكمة تواجو 
 ببرنامج التأىيل والتدريأل لمعرفة كيفية التعامل مع الطفل. اآلباءيجأل ان يمتحق  -8
ىل التعاون البناء مع المعالج والطبيأل تدريأل يممية متكاممة فيجأل يمى األيممية الن إ -9

 يمى مستوى من النجاح.أالمختص لتحقيق 

مميئة بالصبر حتى  ىل والطفل يال ة حأل وتفيم وتسامح ويال ةيجأل أن تكون العال ة بين األ
 نو اخص سمبي يمييم.أأو  ىموياعر الطفل أنو يألء يمى أ ال

 مقترحات الدراسة. :رابعاً  -
المزيد من الدراسات  إلىلقد تبين من خالل نتائج ىذه الدراسة الحالية وجود حاجة ماسة      

 طفالاألالمغة يند  اكتساألثراء العوامل المؤثرة في ا  ن توضح بعمق و أالعربية، التي يمكن 
وانطال ًا من الجيد الذي بدأتو ىذه الدراسة الحالية واستكمااًل لممجيودات السابقة المبذولة في 

دراسات في ىذا وال البحوثجراء المزيد من وترى الباحثة امكانية إ .والكالم مجال تقويم المغة
حوث تقترح الباحثة القيام ببعض الب ،طار النظري والدراسات السابقةالمجال وفي ضوء اإل

 والدراسات يمى النحو اآلتي:
 لتنمية المغة المنطو ة. الحمزونالصم الزاريي  طفالاألدراسة مدى تأثير التدخل المبكر يمى  -1
ضعاف السمع من حيث البرامج  طفالاألو  الحمزونالصم الزاريي  طفالاألدراسة مقارنة بين  -2

 التدريبية المقترحة.
التعميمية  و اال تصادية"من حيث الحالة  الحمزونالصم الزاريي  طفالاألمقارنة بين  دراسة -3

 ."سرةوالثقافية لج
ممتحقين الوغير   طفالاألالممتحقين برياض  الحمزونالزاريي  طفالاألدراسة مقارنة بين  -4

 .طفالاألبرياض 
 دراسة تأثير التفايل بين الوالدين والطفل في النمو المغوي لمطفل. -5
 من الفئة العمرية نالطبيعيي طفالاألو  الحمزونالزاريي الصم  طفالاألدراسة مقارنة بين  -6

 من حيث النمو المغوي . نفسيا
 طفالاألبعد اكتساأل المغة و  في مرحمة ما الحمزونالصم الزاريي  طفالاألدراسة مقارنة بين  -7

 .نفسيا فئة العمريةالفي مرحمة  بل اكتساأل المغة من  الحمزونالصم الزاريي 



19 
 

 

 

 

 

 

 ممخص الدراسة بالمغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 ممخص الدراسة بالمغة العربية

  :مقدمة الدراسة: لا أو  -
تشكككككلغ  أداكككككو فق و أدتي  كككككو ي أتلاكككككا جكككككل شكككككويل  أياككككك و  أ  و اكككككو ي أق  داكككككو يأدت  اكككككو  ككككك       

 أل لكككككككك و ي أ ي لككككككككا يصككككككككم لككككككككدأو فق و  ت تكككككككك غ يت كككككككك ص   ككككككككا   أل ككككككككو ق ي أ ج  كككككككك   تيلج كككككككك  
ج جي ككككو جكككك   ألي  ككككق ي أككككلو   ككككم  أج تجككككل  أي يككككقو يلككككق ت ككككت ق   أداككككو أدت  اككككو في  ألدكككك  في 

قثككككو ت  ككككد جي قثككككو  أتككككم تككككت   ككككا  ش تككككا  في  ككككقو فشكككك    يصككككد   أجي  أتلككككقا  جكككك   كككك غ  أ
 شلً  ج   شل غ  التت غ.

يج   ألجيو  أ  جو  أتم تؤثو  د ً   دى لجي ي لت     أداو صم  إل  لو  أ ج او ياث ف     
 يقيث في  دغ  م  أ   ز  أ ج م جتو  و جل جشل    م  لت     أداو يتليوص .

أج لككككككككو  كككككككك   إل  لككككككككو  أ ككككككككج او ي أتككككككككق غ  أج لككككككككو جكككككككك  ل ككككككككغ  أل ككككككككوو أككككككككدأو   ألشككككككككا       
ي أل تككككك ياا  ا كككككق ا كككككو ً  ص جكككككً   أديكككككق  جككككك  قو كككككو  إل  لكككككو  أ كككككج اوو لجككككك  اكككككؤقي اأكككككى تي ككككك  
 كككككم فق    أداكككككيي أال ككككك غو ي   تكككككو  كككككم جويدكككككو واككككك    ألل ككككك غ  أتكككككم تجثكككككغ تج اكككككقً  أدلجكككككي 

  أدايي  ال تج  م أقى  ألل  غ  شلغ    .

ت ت ككككككو  جداككككككو زو  ككككككو  أيدككككككزي   أيككككككغ  أجل  كككككك  أال كككككك غ ديي  أ لككككككق    أ ككككككج م  أشككككككقاق أل  
 ككككل   ألتكككك ية  أجو ككككيو أكككك  تلكككك   أككككون  جكككك  ل كككك ة صككككد   أ جداككككو ي دككككى  وتكككك   أد ككككج ، جيككككقيقوو 

اال   كككككككق يلكككككككل  أل كككككككغ  كككككككم  كككككككو جة تكككككككقوا  تولكككككككز  دكككككككى تلكككككككياو  أج ككككككك و    أ كككككككج او  اكككككككقو 
  ككككككككق ا ككككككككو    أ جداككككككككو  "Auditory Training"  ككككككككج مي أل جاككككككككو ي أداياككككككككو ي أتككككككككقوا   أ

 أتكككككم اجلككككك   تكككككي    ككككك   أل اأكككككىيالتكككككق   أتكككككقوا   أ كككككج م تكككككقوا   أل كككككغ  دكككككى  ال كككككتج ، 
 دكككككى   أل كككككو قأكككككق  أتل ل ككككك  ياكككككث ت كككككتاغ  ألكككككقوو  أ كككككج او يتيككككك  و  دا ككككك   ككككك  لواكككككو تكككككقوا  

 .قيل   في و ال تج ، ي اللت     أ ج م    ت ق   ج ال    ج ا

ج   أ  يثو   د   أقو  و أج و و جقى    داو  ول جة تلجاو  أداو  أجلليلو أقى  ألل  غ أد  ل 
  أج يلا   ج اً  ز و م  أيدزي .

 
 :الدراسة ةمشكم :ثانياا  -

ا  لم  ألثاو ج   ألل  غ  أت  ز و م  أيدزي   م جويدو وا    ألل  غ ج  ل ا  م       
 أداو  أجلليلو جج  ا ولغ  جداو  أتي تغ  أ   غ جل  آل وا  يات يي   و   دأو    زا     
 أت  او     ل     ي  ل وص  يجش  وص  ي أت   غ  شلغ     جل  أ ايو  أجيالو    . تو  و دأو 
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ألثاو ج   أجش لغ  أل  او ي ال تج  او ي أتم ت تق م  أتق غ  أج لو ي أ وال أج   قو جل  
 صؤال   ألل  غ  دى  أتي تغ  أ اق ي أ   غ جل  آل وا  ي ألش     أجيالا       م  أج تجل.

يج  صل   للدل   لوو صد   أقو  و ياث تشلغ اي  س  أ  يثو   د   أجشلدو ج    غ  جد    
تليا   أللو ي أداو يلا ج     قو زا و   أدجو لز  أجت تتو يجل  دو ديي  ألل  غ  م ج  غ 

 جج  ف وا  أليالقص   جداو زو  و  أيدزي .
ي يأ   أ  يثو  م صد   أقو  و ا ق ق  ول جة أتلجاو  أداو  أجلليلو أقى  ألل  غ  أج يلا   ج اً  

ل جة لق ا     م ج   قو  ألل  غ ( لي  و ياث ف  صد   أ و 6-5ز و م  أيدزي  ج   جو )
  دى تلجاو  أداو  أجلليلو يدأو لووً  ألدو  أقو      م صد   أج  غ.

  ككككككت قج   أ  يثككككككو  ككككككقو  لاكككككك   جل كككككك  ج كككككك و    ال ككككككتج ، يتككككككقوا  أتلجاككككككو  أداككككككو  ال ككككككتل  أاو 
 ي أداو  أجلليلو.

 ول جة أج و و جقى    داو  ج  لغ ج  تلق   ل ثل  جشلدو  أقو  و  أي أاو  أتم تي يغ ا ق ق     
 ول جة أتلجاو  أداو  أجلليلو أقى  ألل  غ  أج يلا   ج اً   أز و م أديدزي و ي  أتيقاق  لل   

  أت أم:  أ ؤ غتي يغ  إل   و    

 ج جقى    أاو  ول جة أتلجاو  أداو  أجلليلو أقى  ألل  غ  أج  لا   ج اً  ز و م  أيدزي .

 

 :أهميه الدراسة :ثالثاا  -

 صد   أقو  و فصجات   ج    غ ج ادم: لت     
 فصجاو  أداو  أجلليلو  م  جداو  أتي تغ أقى  ألل  غ  أج يلا   ج اً  ز و م  أيدزي . -1

إل  لكككككككككككو  أ كككككككككككج او  دكككككككككككى  أداكككككككككككو  أجلليلكككككككككككو أ  أ كككككككككككد م ثكككككككككككو ألت كككككككككككدال  ألكككككككككككي   دكككككككككككى  -2
أقاكككككككككق  أداكككككككككيي  لكككككككككق   ألل ككككككككك غ  أتككككككككك   أكككككككككز و ا  أديدكككككككككزي و   أل كككككككككغ  ألتككككككككك  ي ألجكككككككككي  

 يتادو أاياو ل ا و ي لو   أج وق   ي ق   ألقوو  دى  أت  او  أدايي.

فصجاو  أتقوا   أ ج م ي أتق غ  أج لو  م تلجاو  أداكو  أجلليلكو  لكق  ألل ك غ  أتك  ز و كم  -3
 (  لي   .6-5 أيزي   م جويدو وا    ألل  غ ج   جو )

ة تكككككقوا م أتلجاكككككو  أداكككككو لجككككك  يت دككككك  فصجاكككككو صكككككد   أقو  كككككو  كككككم ج و كككككو جكككككقى    أاكككككو  ولككككك ج -4
  أجلليلو أقى  ألل  غ  أج  لا   ج اً  ز و م  أيدزي .

الكككك  و لوالككككو تككككقوا   قاككككقو أتلجاككككو  أداككككو  أجلليلككككو   ككككملككككق ت كككك   صككككد   أقو  ككككو فالككككً   -5
     لق  ألل  غ ز و م  أيدزي  ج  جويدو وا    ألل  غ .
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 :الدراسة أهداف :رابعاا  -

 ت قا  أقو  و  أي أاو اأى تيلاو ج ادم:
 أج يلا   ج اً    ألل  غ داو  ول جة  م تلجاو  أداو  أجلليلو أقى   أت وا  دى جقى    -1

 (  لي   ج  جويدو وا    ألل  غ.6-5 أدا  تتو ية ف ج وص  ج   ا  ) ز و م  أيدزي 
  آلتاو:ياجل  تيلاو صد   أ قا ج    غ تيلاو  ألصق ا  أ و او 

 تلجاو  أداو  ال تل  أاو أقى  ألل  غ  أج يلا   ج اً  زو  م  أيدزي . -

 تلجاو  أداو  أجلليلو أقى  ألل  غ  أج يلا   ج اً  زو  م  أيدزي . -
  أت وا  دى جقى  ألثو  أدي فيقثق  أ ول جة أقى  ألل  غ  أت   أز و ا  أديدزي . -2
ولكككك جة أككككقى  ألل كككك غ  أتكككك   أككككز و ا  أديدككككزي   أت ككككوا  دككككى جككككقى  ألثككككو  أككككدي فيقثككككق  أ  -3

  ي    أ لس.
  أت وا  دى جقى   تجو و    داو  أ ول جة   ق  أتيلا     أتل او. -4
 :خامساا: فرضيات الدراسة -

و ي أتيلو ولا   م لي  ج    و دلو و تي يغ  أقو  و  أي أاو   تو   ج جي و ج   أ      
  صد   أقو  و  دى  أليي  أت أم:  ولا  ج  تيت  و ياجل  تا نو 

 ال تي ق  ويو د   قالأو ايت ياو  ا  جتي ل   قو    فل  غ ز و م  أيدزي  أدج جي و  -1
  أت وا او  م  ألا  ا   أل دم ي أ  قي  م  أقو و  ألداو ال ت  و  أداو.    
ي  أدج جي و ال تي ق  ويو د   قالأو ايت ياو  ا  جتي ل   قو    فل  غ ز و م  أيدز  -2

  أت وا او  م  ألا  ا   أ  قي ي أتت  م  م  أقو و  ألداو ال ت  و  أداو.
  ال تي ق  ويو د   قالأو ايت ياو  ا  جتي ل   قو     أدليو ي إلل ث  م  أج جي و  -3

 .ال ت  و  أداو  م  أقو و  ألداو أت وا او  م  ألا س  أ  قي     
 عينة الدراسة: 

     فل  غ (6)ويلو  أت و يتليل   الو  أقو  و ج   فل  غت    تا و  الو  أقو  و ج   ا  
  لي  . (6-5) ا   ز و ا  أديدزي و يتتو ية   ج وص   أزجلاو ج 

 أدوات الدراسة: 
 :قي    أت أاوت تجق  أقو  و  أي أاو  دى  أل

   ت  و  أداو ا ق ق " أ  يثو" أولا: -
 ولكككككككككك جة تلجاككككككككككو  أداككككككككككو  أجلليلككككككككككو أككككككككككقى  ألل كككككككككك غ  أج ككككككككككيلا   ككككككككككج اً  ز و ككككككككككم                           ثانياااااااااااا: -

  أيدزي  "ا ق ق  أ  يثو".
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 : نتائج الدراسة 

 لق تيتد   أقو  و اأى  ألت ية  أت أاو:

تي ق  ويو د   قالأو ايت ياو  ا  جتي ل   قو    فل  غ ز و م  أيدزي  أدج جي و  -1
  ألا  ا   أل دم ي أ  قي  م  أقو و  ألداو ال ت  و  أداو. أت وا او  م 

ال تي كككككق  كككككويو د   قالأكككككو ايتككككك ياو  كككككا  جتي كككككل   قو ككككك   فل ككككك غ ز و كككككم  أيدكككككزي   -2
  م  أقو و  ألداو ال ت  و  أداو أدج جي و  أت وا او  م  ألا  ا   أ  قي ي أتت  م

يو ي إللك ث  كم  أج جي كو تي كق  كويو د   قالأكو ايتك ياو  كا  جتي كل   قو ك    أكدل ال -3
  ت  و  أداو.ال  أقو و  ألداو  أت وا او  م  ألا س  أ  قي  م
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 مــــــــــــــــــــــراجع الدراسة

 

 .المراجع بالمغة العربية :أولً  -

 .المراجع بالمغة اإلنكميزية :ثانياً  -
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 المراجع بالمغة العربية  -أولً 

 .جامعة دمشق .التربية الخاصة بالطفل .( 2006) .غسان .فخر أبو -
دار  .ردناأل :(1)ط .المغوي عند األطفالتنمية الستعداد  .(2000) .عبد الفتاح .معال أبو -

 .الشروق لمنشر
الخميج قسم الدراسات  أطفالدى تمن .زراعة القوقعة .(2006) .لينا عمر .بن صديق -

 .كمية دار الحكمة .واألبحاث
الشركة الوطنية لمطباعة .محاضرات في عمم النفس المغوي(.2001بن عيسى. حنفي.) -

 .الجزائر والنشر:
دار  .منـــــابح البحـــــث فـــــي التربيـــــة وعمـــــم الـــــنفس .(1973) .عباااااد الحمياااااد جاااااابر .جاااااابر -

 .النهضة العربية
 .دار ريحانة لمنشر .الجزائر :منهح البحث العممي .(2003) .خالد .حامد -
(: القاهرة. دار الفكر 4.ط)طرق التواصل لممعوقين سمعياً (. 2004حنفي. عمي عبد النبي.) -

 العربي.
 دار الفكر. .عمان :(1)ط .مقدمة في اإلعاقة السمعية .(1998) .جمال .الخطيب -
 : الرياض. مكتبة الخريجي.األصوات المغوية(. 1995الخولي. محمد عمي. ) -
 األراضيمؤسسة  .األردن :(1)ط .نافذة عمى تعميم الصمم .(1994) .سمير .دبابنة -

 المقدسة لمصم.
البحث في عمم النفس وفنيات المرجع في منابح  .(2006) .محمد .عبد الفتاح .دويدار -

 .دار المعرفة الجامعية .(4)ط .كتابة البحث العممي
: عمان. دار الفكر لمنشر قضايا ومشكالت التربية الخاصة(. 2001الروسان. فاروق. ) -

 والتوزيع.
 فاعمية برنامح لغوي لمطفل األصم في مرحمة ماقبل المدرسة.(. 1191رشاد. نبيمة محمد.) -

 رسالة ماجستير. جامعة عين شمس: القاهرة.
ــــــــــة واضــــــــــطرابات النطــــــــــق والكــــــــــالم .(1990) .فيصاااااااااال محمااااااااااد خياااااااااار .الاااااااااازراد -  :المغ

 .المريخ لمنشر ارد .الرياض
دار  .عمااااااااان :(1ط) .اإلعاقــــــــة الســــــــمعية .(2003).بااااااااراهيم عبااااااااد ا  فاااااااارج إ .الزريقااااااااات -

 وائل لمنشر.
ــــــة .(2005).بااااااراهيم عبااااااد ا  فاااااارجإ .الزريقااااااات - ــــــالم والمغ  .عمااااااان:(1ط) .اضــــــطرابات الك

 .دار الفكر لمنشر
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ـــــــــة .(2000).عباااااااااد العزياااااااااز .السااااااااارطاوي -  .الريااااااااااض :(1ط) .اضـــــــــطرابات الكـــــــــالم والمغ
 .كاديمية التربية الخاصةأ

 .القااااااااهرة :(1ط) .ســـــــيكولوجية المغـــــــة والطفـــــــل .(2003)السااااااايد عباااااااد الحمياااااااد. .ساااااااميمان -
 .دار الفكر العربي

الندوة العممية الثامنة لالتحاد العربي لمهيئات العاممة في مجمة  .(2008) .غسان .شحرور -
 ."ا في التدخل المبكرقعة الصطناعية ودوربقو ال"بحث لالتحاد بعنوان  .رعاية الصم

مكتبااااااة  .(1ط) .اضــــــطرابات النطــــــق والكــــــالم .(1997) .عبااااااد العزيااااااز الساااااايد .الشااااااخص -
 .فهد الوطنيةالممك 

(: الكويت. 1. ط)األطفال ذوي الحتياجات الخاصة تربية(. 2003الصمادي. ميادة. ) -
 منشورات الجامعة العربية المفتوحة.

 .دار النفائس األردن. (:1. ط)تطور المغة عند الطفل .(1992).عبد الرحيم .صالح -
مهارات التواصل لدى المعاقين سمعيًا بمعهد األمل بمحمية (. 2008صيام. سموى محمد.) -

 جامعة الخرطوم: السودان.. رسالة دكتوراه. الخرطوم
فاعمية برنامح لتنمية لغة األطفال المذين يعانون من ضعف (. 2005عابدين. نهى حسن.) -

 . رسالة ماجستير. جامعة الخرطوم: السودان.التواصل المغوي في مرحمة ماقبل المدرسة
(: األمارات 1ط) طرق التصال بالصم وأساليبها.(. 1998عبد الحي. محمد فتحي. ) -

 ربية المتحدة. دار القمم.الع
 (: عمان. دار الفكر.3ط) مقدمة في المغويات المعاصرة.(. 2006جهاد. ) عمايرة. -
ديوان   .الجزائر :(4ط) .منابح البحث العممي وتطبيقاتها .(2002) .عمار .عوابدي -

 .المطبوعات الجامعية
 دار وائل.(: األردن. 4(. مقدمة في المغويات المعاصرة. ط)2008فارع. شحدة. ) -
 (: االسكندرية.1(. مقدمة في سيكولوجية المغة. ط)2000أنس محمد. ) قاسم. -
         .األردن :(1ط) .األطفال ذوي الحتياجات الخاصة .(2006) .مصطفى نوري .القمش -
 .مؤسسة الطريق لمنشر -
موقااااااع  .عياً التــــــدريع الســــــمعي لــــــدى المعــــــوقين ســــــم .(2001).عطيااااااة عطيااااااة .محمااااااد -

 .الخميج االلكتروني أطفال
 .القااااااااهرة :ســـــــاليع التعمـــــــيم لـــــــذوي الحتياجـــــــات الخاصـــــــةأ .(2004) .رفعااااااات .محمااااااود -

 عالم الكتب.
 (: الجزائر.1ط) المغة والتواصل.(. 2000مرتضى. عبد الجميل. ) -
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  .في اضطرابات النطق لدى األطفال العرع .(1987) .فارس موسى مطمب .المشاقبة -
 الطفولة.الجمعية الكويتية لتقدم 
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 ــــالحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـــــ

 

 األساتذة المحكمون. :(1ممحق ) -

 .اختبار المغة :(2الممحق ) -

 .برنامج تنمية المغة المنطوقة لدى األطفال المعوقين سمعيًا زارعي الحمزون: (3ممحق ) -
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 (1ممحق )

 األساتذة المحكمين

 في قسم الصحة النفسية أ.د  الدكتور سامر رضوان  -1
 أ.م في قسم التربية الخاصة  الدكتورة دانية القدسي -2
 أ.م في قسم الصحة النفسية  الدكتور أحمد الزعبي  -3
 أ.م في قسم التقويم والقياس  الدكتور ياسر جاموس -4
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 (2الممحق )
 .اختبار المغة 

 الهدف من االختبار: -
ييدف ىذا االختبار لقياس المغة االستقبالية )بنود التدريب السمعي وميارات االستماع من      

دراك  حيث التقاط واكتشاف األصوات وتمييز األصوات والتعرف عمى األصوات وفيم وا 
 األصوات(.

ن من عند الطفل المعاق سمعيًا زارع الحمزو  المنطوقةلقياس المغة  أيضاً كما ييدف ىذا االختبار 
-أسفل( -ييز بين المفاىيم المختمفة)أعمىالتم ،خالل وصف الصور, تكممة العبارات الناقصة

 األلوان. ،وظائف األشياء، األعداد ،األفعال ،األطول، األحجام ،مفيوم المكان -مفيوم الزمان 
باإلضافة لذلك ييدف ىذا االختبار الى قياس مدى التطور الحاصل بعد تطبيق البرنامج 

 الجي المقترح.الع

 وصف االختبار: -
تعبيرية تتطمب  بنوداً تتطمب استجابة لفظية كما يتضمن  استقبالية ال بنوداً يتضمن االختبار      

 ويتكون ىذا االختبار من اختبارين: ،استجابة لفظية
 .( سؤاالً 33تتضمن ) بنداً ( 16لمغة االستقبالية ويتألف من )ا :االختبار األول
 .( سؤاالً 57تتضمن )بندًا ( 27يتألف من ) المنطوقةلمغة ا :الثانيأما االختبار 

 واالختبارات ىي عمى النحو التالي:

 :االختبار األول لمغة االستقبالية -1
لقياس قدرة الطفل عمى استقبال  ( سؤاالً 33تتضمن )بندًا ( 16يتكون ىذا االختبار من )     

دراكيا وتتطمب اإلجابة عمى ىذا االختبار اإلشارة لصورة  األصوات والتعرف عمييا وفيميا وا 
حيث تشير الدرجة ، اختيار صورة الصوت وتعطى اإلجابة الصحيحة درجة واحدة أوالشيء 

والتعرف عمييا وتميزىا المرتفعة عمى ىذا االختبار الى قدرة الطفل الجيدة الستقبال األصوات 
دراكيا بينما تشير الدرجة المنخفضة  عدم قدرة الطفل عمى استقبال  إلىوبالتالي فيميا وا 
دراكيا.  األصوات والتعرف عمييا وتميزىا وبالتالي فيميا وا 
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 :المنطوقةاالختبار الثاني لمغة  -2
لقياس قدرة الطفل عمى التعبير  ( سؤاالً 57تتضمن )بندًا ( 27يتكون ىذا االختبار من )      

المفظي عن أفكاره وعن األشياء التي يطمب منو تفسيرىا في كممات منطوقة وتقاس من خالل 
 إجابة الطفل عن األسئمة ووصف األشياء.

قدرة الطفل  إلىيعطى الطفل درجة واحدة عن اإلجابة الصحيحة حيث تشير الدرجة المرتفعة 
انخفاض مستوى قدرة  إلىير الدرجة المنخفضة عمى ىذا االختبار عمى التعبير المفظي بينما تش
 الطفل عمى التعبير المفظي.

 
 خطوات إعداد االختبار: -

 قامت الباحثة وىي بصدد إعداد ىذا المقياس بالخطوات التالية:     
ة المسح النظري لمدراسات والمقاييس واالختبارات في ىذا المجال واالطالع عمى الدراسات السابق

التي تناولت التدريب السمعي وميارات االستماع واألداء المغوي بيدف االستفادة منيا في 
 صياغة بعض البنود التي تتفق مع أىداف ىذه الدراسة وأبعادىا ومن ىذه المقاييس:

 ."2339،اليوارنة "بطارية اختبارات القدرات النفسية المغوية لطفل الروضة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



301 
 

    االختبار األول لقياس المغة االستقبالية 
 (Receptive Language) 

 ال نعم

عمى الطفل الصوت من اآللة الموسيقية)الطبل(  ةعرض الباحثت -1
 ن يضرب بيده عمى الطاولة أثناء سماعو لمصوت.أطمب من الطفل تو 

  

يقوم الطفل بتحديد مصدر الصوت الصادر عن الطبمة من  -2
يساره( من خالل االستدارة -خمفو-االتجاىات التالية )يمينوحيث 

 نحو مصدر الصوت.

  
  
  

ضعيا في مكان بعيد عن تدمية ناطقة و  ةعرض الباحثت -3
وتكون االستجابة من  ،سألو أين الدميةتمستوى نظر الطفل ثم 

 خالل بحث الطفل عن الدمية.

  

قطة(  ،ديك ،)دجاجةيتعرف الطفل عمى أصوات الحيوانات  -4
 من خالل اإلشارة لصوت صاحب الصورة. 

  
  
  

سيارة -دراجة-يتعرف الطفل عمى أصوات المواصالت )سيارة -5
 إسعاف( من خالل اإلشارة لصورة صاحب الصوت.

  
  
  

يميز الطفل الصوت من مجموعة أصوات من خالل سؤالو:  -6
واإلشارة لألداة مثال)عرض عن اآللة التي صدر منيا الصوت 

 عمى الطفل دمية ناطقة ولعبة موسيقية الجرس(.

  

يميز الطفل بين صوتين مختمفين بالشدة مثل صوت )جرس  -7
 جرس صغير(.-كبير

  

-يميز الطفل الكممات التي ليا وزن متشابو مثل)موز -8
 نار(.-نحمة()دار-جوز()نخمة

  

يضع  جموعات مثال:يضع الطفل األشياء المتشابية في م -9
جيتار( في مجموعة و الدمى -جرس-األدوات الموسيقية)طبل

 الناطقة في مجموعة أخرى.

  

  

(أقالم مختمفة األلوان ثم            3عمى الطفل ) ةعرض الباحثت -13
 األخضر(.-األسود-طمب منو اإلشارة لمقمم)األحمرت
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-؟مثال)أين السيارة يشير الطفل لصور وسائل المواصالت -11
 (.؟أين القطار-؟أين الطيارة

  
  
  

يميزززززززز الطفزززززززل األشزززززززياء المتشزززززززابية بكزززززززل شزززززززيء إال الحجزززززززم  -12
 ،كزززززرة كبيزززززرة( عزززززن طريززززق سزززززؤالو أيزززززن الكزززززرة الكبيزززززرة-)كززززرة صزززززغيرة

 أين الكرة الصغيرة.

  

  

-نفكأيشير الطفل ألعضاء جسمو عن طريق سؤالو أين:)  -13
 قدميك(. -رقبتك

  
  
  

 ؟يميز الطفل يده من خالل سؤالو أين اليد التي نأكل بيا -14
 وىنا يجب عمى الطفل رفع يده اليمنى.

  

يميز الطفل الكممات المتطابقة بحرف العمة والمختمفة  -15
 دار(.-زار-باألحرف الساكنة ومكان النطق مثل)طار

  

اإلشارة ( من خالل 13-1يتعرف الطفل عمى األعداد ) -16
 لصورىا.
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                      المنطوقةاالختبار الثاني لقياس المغة 
(Expressive Language) 

 يعرف ال يعرف

   التحية عمى الطفل وعمى الطفل أن يرد السالم. ةمقي الباحثت-1
   ن يذكر اسمو الثالثي.أطمب من الطفل ت -2
التي صدر عنيا الصوت بكممة  يعبر الطفل عن اسم األداة -3

صورة وصوت طيارة( ثم  ،مثال:)اعرض صورة وصوت قطار
 سأل الطفل ىذا صوت ماذا؟ت

  

  

   الطفل بأي يد نكتب باليد اليمنى أم اليد اليسرى؟ ةسأل الباحثت -4
نيار من خالل سؤالو: القمر يفرق الطفل بين مفيوم الميل وال -5

وبنروح عمى  ....؟إحنا بنام  ،تطمع....؟بيطمع....؟ والشمس 
 ؟....المدرسة 

  
  
  
  

سفل أيعرف الطفل مفيوم تحت وفوق من خالل وضع الكتاب  -6
 ؟سأل الطفل أين الكتابتالطاولة وعمى الطاولة ومن ثم 

  

-يميز الطفل األفعال مع عرض صور توضيحية لطفل)يأكل -7
 موجود بكل صورة.نائم( ثم سؤالو عما ىو -يشرب

  
  
  

يكمل الطفل العبارات الناقصة من الجمل مثل:)شو بتقول  -8
 (؟( )محمد صبي  وشيماء.....؟القطة.....

  
  

   بالترتيب. 13-1يستطيع الطفل العد من  -9
   يذكر الطفل وجو الشبو بين األشياء مثل)الطيارة والعصفور(. -13
يتعرف الطفل عمى أسماء األطعمة من خالل صور  -11

 ؟؟....ما ىذاحميب( من خالل سؤالو -كعك-توضيحية)خبز
  
  
  

كرز( -فريز-عمى الطفل صور لمفواكو )تفاح الباحثة عرضت -12
األطعمة؟.....فواكو. ثم  ما ىذه ،طمب منو التعرف عميياتثم 
خيار( ثم -ممفوف-عرض عميو صور ألنواع من الخضار )خست
 األطعمة؟ ما ىذهلتعرف عمييا طمب منو ات
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الطفل عن أعضاء الحواس من خالل: بماذا  الباحثة سألت -13
 ......؟نرى التمفاز

 .....؟بماذا نسمع الراديو
 .....؟بماذا نشم الورود

  
  
  

عمى الطفل صور لمفيوم قريب وبعيد  الباحثة عرضت -14
مثال:)صورة لمركب بعيد وصورة لمركب قريب ثم اسأل الطفل ىذا 

 (.؟المركب قريب أم بعيد

  

الطفل مع عرض صور توضيحية عن وظائف تسأل الباحثة  -15
 ..... ؟الحيوان الذي نركب عميو ما ىوالحيوانات مثل: 

 .. ....؟الحيوان الذي يعطينا الحميب ما ىو 
 ......؟الحيوان الذي يعطينا البيض ما ىو
 ......؟الحيوان الذي يعطينا الصوف ما ىو

  
  

  
  

 يتعرف الطفل عمى الفصول مثل: -16
 الثمج بينزل بز........ 

 بنسبح بالبحر بز....... 
 الورد بيفتح بزز....... 

 ورق الشجر يسقط بز.......

  

  

  
  

مثل: سؤال  واألحجام عمى مفيوم األطول يتعرف الطفل -17
 :متنوعة الطفل مع عرض صور

 الرجل طويل أم قصير؟ ىذا ما طول
 ىذه الكرة؟ ما حجم

  

  

 يتعرف الطفل عمى مفيوم الحرارة من خالل سؤالو: -18
 .......؟الشاي يكون
 .......؟البوظة تكون

  

  

يتعرف الطفل عمى األقالم الممونة من خالل عرضيا عميو  -19
ن يتعرف عمى ثالث ألون ىذا القمم وعمى الطفل  ما ىوثم سؤالو 

 األزرق(.-األصفر-األخضر-األسود-لوان عمى األقل )األحمرأ
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يتعرف الطفل عمى وظائف أدوات الطعام من خالل سؤالو:  -23
 ......؟ نأكل الرز بز

 ......؟ نقطع البرتقالة بزز
 ...... ؟ نضع الطعام بز

  

  

  

 ...... ؟الطفل الفران بيعطينا الباحثة سألت -21
 ......؟المحام بيعطينا

  
  

 ...... ؟الطفل الطائرة بتطير في الباحثة سألت -22
 ...... ؟والسفينة بتسبح في

 ......؟والسيارة بتمشي عمى

  
  
  

من الطفل التعرف عمى األحرف من خالل  الباحثة طمبت -23
 الحرف؟ ما ىذاالياء( -الحاء-عرضيا بالصور مثل)حرف األلف

  
  
  

ن يحكي قصة قصيرة مثل ليمى أمن الطفل  الباحثة طمبت -24
 ي قصة يعرفيا.أ أو والذئب

  

عمى الطفل مجموعة من الصور ألحداث  الباحثة عرضت -25
  طمب من الطفل ترتيبيا ووصفيا.تمتسمسمة تحكي قصة ثم 

  

 ...... ؟الطفل ماذا يأكل الخروف الباحثة سألت -26
 ...... ؟والكمب يأكل

  
  

يتعرف الطفل عمى الوقت من خالل سؤال الطفل كم الساعة  -27
 اآلن ؟
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 (3الممحق )

 تنمية المغة المنطوقة لدى األطفال المعوقين سمعيًا زارعي الحمزونبرنامج 

 جمسات البرنامج
 التدريبي الجمسة األولى من جمسات البرنامج

 والطفل" ةالتعارف بين الباحث"
 األهداف الخاصة: 
 .التعرف عمى الطفل والترحيب بو .1
 .تعرف الطفل عمى الباحث وبناء الثقة معو .2
 .من حيث الخطواتتعريف الطفل بالبرنامج  .3
 استفادة منو. أكبرحقق ترنامج حتى تبزم الطفل بالتن يمأ .4
 ( دقيقة43) :مدة الجمسة. 
 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
 جراءات الجمسة  :محتوى وا 

عمى الطفل واسمو كما يتعرف الطفل  التعرفمن جمسات البرنامج  األولىتيدف الجمسة      
 .في ىذه الجمسة عمى اسم الباحث مما يحقق بناء الثقة واأللفة بين الطرفين

ا التزم بالحضور لكامل ذإلمطفل خطوات البرنامج واالستفادة الجيدة منو  ةالباحث وضحت كما
المعززات  الجمسات لمطفل بجو من التفيم والتقبل واستخدام أىدافالجمسات ويتم توضيح 

 .المادية كالحموى والمشروبات حتى يصبح لدى الطفل رغبة بالحضور لمجمسة القادمة
النبرة  مراعياً ل الطفل وجيا لوجو وفي مستوى الطفل ويتحدث بصوت عا ميجمس  الباحث أما

 :في الجمسات جميعًا وىيلمصراخ وىناك بعض اإلرشادات التي يتبعيا الباحث  ومتجنباً 
  .نتباه الطفل قبل التحدث معوالحصول عمى ا .1
  .الوجو معدم وجود عوائق اما .2
 .ي شيء بالفم كالعمكة والطعام والسجائرأعدم وضع  .3
 .التحدث بوضوح تام وسرعة متوسطة  .4
يماءات مناسبة  .5  .استخدام تعابير وجو وا 
  .إعادة صياغة الحديث عندما يكون غير مفيوم .6
 .وغير متعجل في اإلجابة من قبل الطفل ومسترخياً  وايجابياً  ن يكون الباحث صبوراً أ .7
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نو يريد مساعدتو حتى يستطيع التواصل مع أومن ثم يبدأ الباحث بالترحيب بالطفل ويخبره 
 األطفالن ىناك العديد من أن مشكمتو ليست الوحيدة بل أاآلخرين بشكل فعال ويخبره 

 .تدريب والتأىيل المبكروقد استفادوا استفادة كبيرة من خالل ال نفسيا يعانون من المشكمة
 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 

 ."كرسي لمطفل ،كرسي لمباحث"
 في ىذه الجمسة ةمالحظات الباحث. 
 في الجمسة ةالمشكالت التي واجيت الباحث. 
 إنياء الجمسة وتحديد موعد الجمسة القادمة. 

 الجمسة الثانية من جمسات البرنامج
 "تقوية جهاز النطق لتدريبات "

 وتتألف من ثالث جمسات فرعية
 

 "تدريبات لتقوية جهاز النطق"الجمسة األولى 
 األهداف العامة لمجمسات:  

 .النطق لتييئتيا لمكالم والتصويت لدى الطفل أعضاءب يتدر يتم  ان -1
 تدريب جياز التنفس عند الطفل. -2

 ( دقيقة لكل جمسة43) :مدة الجمسات  
 ( جمسات فرعية3):عدد الجمسات. 

 
 "تقوية جهاز النطقلاألولى من جمسات التدريب الفرعية الجمسة "

 األهداف الخاصة لمجمسة:  
 التدريب عمى تقوية عضالت المسان  -1
 التدريب عمى تقوية الفك -2

 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
 ( دقيقة43):مدة الجمسة. 
 إجراءات الجمسة: 

وعمى  بالمرآة في بعض التدريباتمستعينًة  الطفل أمامبعدة حركات وتمارين  ةقوم الباحثت     
 .مع إعطاء التعزيز الالزم بعد كل تمرين متقن ان يقوم بتقميدىأالطفل 
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 تدريبات المسان: - أ
دخالو بسرعة      لف المسان بحركة دائرية  حركة الثعبان حيث يمد الباحث لسانو خارج الفم وا 

موة عمى فم الطفل حتى يقوم بممسيا حول الفم بأقصى سرعة وىنا يقوم الباحث بوضع مادة ح
 التمرين حتى يستمتع الطفل. أثناء
عادتو ببطء والعكس -   .يمد لسانو خارج الفم بسرعة وا 
 .يستطيع الوصول إليو من سقف الحمق الرخو رفع وخفض المسان ألقصى ما -
  .االيس كريم أو العسل أو يقوم الباحث بمعبة لحس الطبق الذي بو القميل من السكر -
 .تحريك المسان بطريقة دائرية داخل الفم -
 تدريبات الفك: - ب

 .تحريك الفك يمينا ويساراً 
  .سفلتحريك الفك لأل

 .ن يدفعو لألسفلأسفل ذقن الطفل وعمى الطفل أيضع الباحث يده 
 .العمكة بعدة اتجاىات مضغ -
  الجمسة إلنجاحاألدوات الالزمة: 

 (مرآة ،ايس كريم ،عصير ،عمكة ،سكر ،حموى ،عسل ،طبق ،كرسي لمطفل ،كرسي لمباحث"
 الواجبات المنزلية: 

 بإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام بيا بالجمسة حتى يتم تدريب الطفل عمييا ةقوم الباحثت   
 قل كل يوم.في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األ

 في الجمسة ةمالحظات الباحث. 
 في الجمسة ةالمشاكل التي اعترضت الباحث. 
 تحديد موعد الجمسة القادمة. 
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 الجمسة الثالثة من جمسات البرنامج
 "تدريبات لتقوية جهاز النطق"

 الجمسة الفرعية الثانية من جمسات البرنامج
 "تقوية جهاز النطقلالتدريب "

 األهداف الخاصة بالجمسة: 
 تدريبات لتقوية الشفتين. -1
 .تقوية سقف الحمق الرخو والمياة والحمق -2

 ( دقيقة43) :مدة الجمسة. 
 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
 إجراءات الجمسة: 
بعزززززددىا مزززززع اعطزززززاء الطفزززززل التعزيزززززز  ابعزززززدة تمزززززارين عمزززززى الطفزززززل تقميزززززدى ةقزززززوم الباحثزززززت      

   .بعد كل تمرين
 تمارين تقوية الشفتين: -أ

  .ماملأل ومدىماضم الشفتين  -
  .عمىسفل واأليمن األيسر واألن تجاه الجانب األتحريك الشفتي -
 .فتح الشفتين وغمقيما بطريقة تكرارية  -
 .يستطيع الطفل إدخال الشفة العميا والسفمى بين األسنان بالتبادل ألقصى ما -
 .مسك القمم بالشفتين لفترة من الوقت -
 .خذ نفس وحبسو في الفم بالضغط عمى الشفتينأ -
 .بو(،بي،بطريقة مستمرة ومنغمة بالحركات الطويمة )با "ب ب ب"نطق حرف -
  .استخدام شفطات العصير-

 تمارين سقف الحمق الرخو والمهاة والحمق: -ب
 خو(-خي-الحمقية بطريقة مستمرة بالتبادل وبالحركات الطويمة )خا صواتنطق األ

  .بقوة عدة مرات "ىوىوىو"تكرار كممة  حو(-حي-)حا،كو(-كي-)كا،غو(-غي-)غا
  .التثاؤب -
 .حموى طرية أو المضغ من خالل عمكة -

 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 
 ".كرسي لمطفل ،ةكرسي لمباحث  ،حموى ،عمكة  ،عصير ،راشفة عصير ،قمم"
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 الواجبات المنزلية: 
تدريب الجمسة حتى يتم في بإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام بيا  ةقوم الباحثتحيث 

 الطفل عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األقل كل يوم.
 في الجمسة ةمالحظات الباحث. 
 في الجمسة ةالمشاكل التي اعترضت الباحث. 
 تحديد موعد الجمسة القادمة. 

 
 الجمسة الرابعة من جمسات البرنامج

 "تدريبات لتقوية جهاز النطق "
 الجمسة الفرعية الثالثة من جمسات البرنامج

 "التدريب عمى تقوية جهاز النطق"
 األهداف الخاصة بالجمسة: 

 ".الصوتية والثناياالحنجرة "تقوية الجياز الصوتي  -1
 .تقوية الجياز التنفسي  -2

 ( دقيقة43) :مدة الجمسة. 
 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
 إجراءات الجمسة: 

مزززززع إعطزززززاء الطفزززززل التعزيزززززز  ،بعزززززدىا ابعزززززدة تمزززززارين وعمزززززى الطفزززززل تقميزززززدى ةقزززززوم الباحثزززززت      
 بعد كل تمرين.

  .تمارين تقوية الجهاز الصوتي -أ
 .الحيوانات والطيور ووسائل المواصالت بطريقة ممتعة ومن خالل قصة أصواتتقميد  -
 الميموسة والمجيورة بالتبادل. صواتنطق األ -
 تمارين الجهاز التنفسي: -ب
وقزززززززت ممكززززززن فزززززززي ممارسززززززة التمزززززززارين الرياضززززززية لتقويزززززززة عضززززززالت اليزززززززدين  أكبززززززرقضززززززاء  -

 .واألقدام والرقبة
 .نفخ الكرة من عمى الطاولة -
 نفخ مراكب ورقية في حوض من الماء. -
 .نفخ قصاصات من الورق من عمى سطح ناعم -
 النفخ بمعبة الصابون. -
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 عدة.فات متباانفخ الشموع المضاءة ومحاولة إطفاءىا من عمى مس -
خراجو بسرعة والعكس.أ -  خذ نفس سريع وا 
  .حبس النفس لفترة معينة من الوقت -
 :تمارين التنفس الصوتية مثل -
 ي(إ ،أو ،هآالمتحركة ) صواتاستخدام األ  
 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 

حوض  ،ورقيمركب  ،حوض ماء ،عمكة ،طاولة ،كرة ،بالون ،كرسي لمطفل ،ةكرسي لمباحث"
 ".شمعة ،لعبة الصابون ،الماءمن 

 الواجبات المنزلية: 
حتى يتم تدريب  في الجمسةبإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام بيا  ةقوم الباحثتحيث 

 قل كل يوم.الطفل عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األ
 في الجمسة ةمالحظات الباحث. 
 في الجمسة ةالمشاكل التي اعترضت الباحث. 
  موعد الجمسة القادمةتحديد. 

 

 الجمسة الخامسة من جمسات البرنامج
 "ستماعاال مهارات"

ة سالتدريب السمعي ىو التركيز عمى تطوير القدرة عمى استخدام القدرات المتبقية في حا     
السمع وىذا يعتمد عمى مقدار السمع المتبقي الذي يمتمكو الطفل ومن مراحل التدريب السمعي 

 االستماع.تنمية ميارات 
 :األهداف العامة لمجمسات

  مايمي: المحيطة بالنسبة لمطفل من حيث صواتالتقاط واكتشاف األ (1
 .تحسين الميارات السمعية عمى مستوى االنتباه لمصوت .1
 تحسين الميارات السمعية عمى مستوى البحث عن مصدر الصوت. .2
 تحسين الميارات السمعية عمى مستوى االستدارة نحو مصدر الصوت. .3
 .البيئية صواتتحسين الميارات السمعية عمى مستوى اكتشاف األ .4
 .من خالل المعب صواتتحسين الميارات السمعية عمى مستوى اكتشاف األ .5
 بواسطة التقميد. صواتتحسين الميارات السمعية عمى مستوى اكتشاف األ .6
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  صواتتمييز األ (2
 صواتالتعرف عمى األ (3
دراكفيم و  (4   صواتاأل ا 
 دقيقة لكل جمسة( 43) :مدة الجمسة. 
 ( جمسات فرعية3) :عدد الجمسات. 

 
 الجمسة الخامسة من جمسات البرنامج

 "مهارات االستماع"الجمسة الفرعية األولى من 
 "التقاط واكتشاف األصوات"

 األهداف الخاصة بالجمسة: 
 تحسين الميارات السمعية عمى مستوى االنتباه لمصوت. -1
 مستوى البحث عن مصدر الصوت.تحسين الميارات السمعية عمى  -2

 ( دقيقة43):مدة الجمسة 
 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
 إجراءات الجمسة: 
الضزززززززززززعف السزززززززززززمعي  أطفزززززززززززالأىزززززززززززم شزززززززززززيء فزززززززززززي تأىيزززززززززززل  ىزززززززززززيالتزززززززززززدريبات السزززززززززززمعية       

يسزززززززززمع وبالتزززززززززالي يزززززززززتعمم  مزززززززززاذان يفيزززززززززم أوىزززززززززو عبزززززززززارة عزززززززززن تعمزززززززززم الطفزززززززززل كيزززززززززف يسزززززززززمع و 
 .لمكالمن السمع ىو المدخل الرئيسي الكالم أل

 .اشعار الطفل بوجود الصوت ىيفي التدريب عمى ميارات االستماع  األولىن الخطوات إ
الصوت كالقرع عمى الطبل في  أو بعرض الدمية الباحثةقوم تحيث  ةالباحث أماميجمس الطفل 

ستعمل تو  دائماً  ااسمي الباحثةستخدم تمستوى نظر الطفل ولممساعدة عمى جذب انتباه الطفل 
استجابة الطفل لمصوت كقيامو  الباحثةالدمية عمى فترات متعددة وبمجرد مالحظة  أو الصوت

 "سمعتيا".ىذه االستجابة كأن يقول لمطفل  تالحظ ااني الباحثةوضح لو تبحركة ما 
والعناصر من مواقع مختمفة عمى مستويات مختمفة  صواتاأل الباحثةعرض توبالتالي 

 .وبارتفاعات مختمفة بالصوت
تحسين ميارة الطفل عمى مستوى البحث عن مصدر فيي الثانية في الجمسة  الخطوةما أ

طمب من تبإصدار الصوت من األداة بعدة اتجاىات وثم بعد ذلك  الباحثةقوم تالصوت حيث 
في عممية التدريب عمى  الباحثةركز تن يتعرف عمى الجية التي صدر منيا الصوت و أالطفل 

التي يسمع بيا الطفل الصوت وتكرر المحاولة عدة  األذنمعرفة مصدر الصوت وليس عمى 
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 الباحثةقدم تاالستجابة الصحيحة  ف الطفل عمى مصدر الصوت وعند حدوثلم يتعر  إذامرات 
 .التعزيز المناسب لمطفل

 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 
 ة ذات صوت".يدم ،طبل ،كرسي لمطفل ،كرسي لمباحث"
 الواجبات المنزلية: 

حتى يتم تدريب  في الجمسةبيا  تبإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام الباحثةقوم تحيث 
 الطفل عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األقل كل يوم.

  في الجمسة الباحثةمالحظات: 
  في الجمسة الباحثةالمشكالت التي اعترضت. 
 تحديد موعد الجمسة القادمة. 
 

 مجالجمسة السادسة من جمسات البرا
 "جمسات التدريب عمى التقاط واكتشاف األصوات"الجمسة الفرعية الثانية من 

 األهداف الخاصة بالجمسة: 
و مصزززززززدر الصزززززززوت مزززززززن لسزززززززمعية مزززززززن حيزززززززث مسزززززززتوى االسزززززززتدارة نحزززززززتحسزززززززين الميزززززززارات ا .1

 .حيث المكان واالتجاه
 .البيئية صواتتحسين الميارات السمعية من حيث اكتشاف األ .2
 دقيقة( 43) :مدة الجمسة. 
 :جمسة واحدة. عدد الجمسات 
 إجراءات الجمسة: 
ن يحزر من المتحدث وان حدثت أووالد الطفل ويتكمم واحد منيم وعمى الطفل  الباحثةجمس ت -

 .االستجابة الصحيحة يكافأ الطفل
 ابالتكمم مع الطفل من مختمف االتجاىات وعندما يبدأ الطفل بالبحث عني الباحثةقوم تكما  -

 .بتجوال نظرة سيكون قد بدأ الربط بين النظر بعينو وبين مصدر الصوت
تعود الطفل عميو( ثم يراقب ىل )حد األلعاب التي تصدر صوتا مثيرا أبتخبئة  الباحثةقوم ت -

 ويجدىا ليمعب بيا. اسيبحث عني
ن يحدد مصدر الصوت من ألعبة تصدر صوت تحت الكرسي وعمى الطفل  الباحثةخبئ ت -

 الكراسي تحت الكرسي الصحيح ثم يغير الدور.بين 
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قوم تحسية مألوفة في بيئة الطفل حيث  صواتالتدريب عمى سماع األ ىيالثانية و  ما الخطوةأ -
 أو حيوانات أصواتالحسية من بيئتو مثل عرض لصور و  صواتالطفل عمى األ دريببت الباحثة

بتعزيز السموك  الباحثةقوم توت و مواصالت حيث يقوم الطفل بانتقاء الصورة المناسبة لمص
من مرة ودون  أكثر الباحثةإعادة لتكرار الميمة من قبل  إلى شارةالصحيح المرغوب ويجب اإل

 .اإللحاح لإلجابة
 :صوات مثلواألمثمة عمى األ

 .Ohoooالقطار ، Weeowاإلسعاف ،Beepالسيارة  :المواصالت أصوات
 . Quackالبطة  Meoww ،القطة القطة :الحيوانات أصوات
 .كالضحك والبكاء والعطس نسان:اإل أصوات
 .التمفون وجرس الباب صوت،كغمق الباب وفتحو :في المنزل أصوات
م ىي المساعد األول في تنمية الميارات السمعية األم في الجمسة حيث ان األويتم اشراك      

تدريب الطفل بشكل دائم عمى سماع  إلىيقوم بإرشادىا  التي الباحثةلمطفل وذلك بمساعدة 
 .البيئة المحيطة بالطفل أصوات

 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 
صور  ،حيوانات أصوات ،مجمة ،لعبة ذات صوت ،كرسي لألم ،كرسي لمطفل ،كرسي لمباحث"

 ".تمفون ،جرس ،وصور مواصالت أصوات ،حيوانات
 الواجبات المنزلية: 

حتى يتم تدريب  في الجمسةبإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام بيا  الباحثةقوم تحيث 
 الطفل عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األقل كل يوم.

  في الجمسة الباحثةمالحظات.  
  الباحثةالمشكالت التي اعترضت. 
 تحديد موعد الجمسة القادمة.  
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 الجمسة السابعة من جمسات البرنامج
 "جمسات التدريب عمى التقاط واكتشاف األصوات"الجمسة الفرعية الثالثة من 

  األهداف الخاصة بالجمسة 
 .من خالل المعب صواتتحسين الميارات السمعية عمى مستوى اكتشاف األ .1
 .التقميد بوساطة صواتتحسين الميارات السمعية عمى مستوى اكتشاف األ .2

 :دقيقة (43) مدة الجمسة 
 :جمسة واحدة. عدد الجمسات 
 :إجراءات الجمسة 
ربط الصوت مع الحركة وأمثمة  إلىبالمعب مع الطفل وىذه األلعاب تيدف  الباحثةقوم ت  .1

 عمى ىذه األلعاب:
 الباحثةالسمع مع الممس كأن يقول  يتطابقالحركة حتى  أثناءة الطفل مع الضحك غدغد 
  ".كركركر..."

 ".ويب"الغمز بالعين مع صوت 
 ."م أم أم أم أ"تحريك المسان مع صوت 
 ."دي"لعبة الغميضة مع صوت 

 ".طب طب طب"ىنا الصوت مع حركة الكرة  الباحثةطابق تالكرة و بالمعب  -
 ".تك تك تك"ضرب القدم باألرض  مع صوت  -
 ."فيو"المعب بالطائر مع صوت  -
 ."خش خش خش"الخربشة عمى الورق مع صوت -
بعمل  قومتي الطفل صورة طفل رضيع و تر أن بالمعب والتقميد مع الطفل ك الباحثةقوم تكما  .2

 ."واع واع"،"بوبو"صوت 
 بإعطزززززاء فزززززوراً  الباحثزززززةقزززززوم صزززززوت مزززززا مزززززع اقتزززززران الصزززززوت بالصزززززورة توعنزززززدما يقمزززززد الطفزززززل 

 التعزيز الالزم.
 .والطفل ىي "م م م مأ" لقو تالطفل قطعة حموى ويأكل مع الطفل و  بإعطاء الباحثةقوم ت -
رى استجابة الطفل تو  "مياو مياو " ،"ةطىي ق"قول لمطفل تو  صورة قطة مثالً  الباحثةرى ت -

 .الباحثةىل سيقمد الطفل 
 .لتقوية الجياز التنفسي لمطفل النفخ عمى الشمعة بقوة وببطء وىذا التمرين يفيد أيضاً  -
 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 
 "شمعة ،صورة قطة ،حموى ،صورة طفل رضيع ،قمم ،ورقة ،طائرة ،كرة"



311 
 

 الواجبات المنزلية: 
بيا بالجمسة حتى يتم تدريب الطفل  تبإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام الباحثةقوم تحيث 

 عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى االقل كل يوم.
  بالجمسة الباحثةمالحظات: 
  الباحثةالمشكالت التي واجيت. 
  الجمسة القادمةتحديد موعد. 

 
 من جمسات البرنامج الثامنةالجمسة 

 "تمييز األصوات"
 األهداف الخاصة بالجمسة: 

 البيئية المألوفة. صواتان يميز الطفل األ .1
 .صواتان يميز الطفل كيفية تقميد األ .2
 .من خالل المعب صواتان يميز الطفل األ .3
 ( دقيقة43):مدة الجمسة. 
 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
  جراءاتهامحتوى  :الجمسة وا 
والتعرف عمييا وتقميدىا ميارة ضرورية لنمو ميارات االستماع المؤثرة عمى  صواتيز األيتم -

 .تعميم المغة وخطوة ىامة في التدريب السمعي
 ةبدأ المدربتمألوفة لديو في بيئة  أدوات أصواتن يتعرف الطفل ضعيف السمع عمى أفبعد 

 ،األجيزة المنزلية" :الطفل تعمم التمييز بينيا مثلي عمى بغمتنوعة وين أصواتبتقديم 
 ."الحروف ،أصوات الموسيقية ،الطيور ،الحيوانات ،األلعاب

الطفل صوت وعمى الطفل انتقاء صورة صاحب الصوت من  بإعطاء الباحثةقوم تكما  -
 .مجموعة من الصور

كإعطاء الطفل صوت  أصواتإعطاء الطفل صوت ويجب عمى الطفل تمييزه من مجموعة  -
 .؟ين صوت الحصانأسألو تسمعو صوت الدجاجة والكمب و تالحصان و 

يسزززززمع الصزززززوت حززززززين  دعزززززوتو عمزززززى الطفززززززل  صزززززواتاأل مصزززززدرواحزززززدة مززززززن  الباحثزززززةقزززززدم ت -
صززززانع الصززززوت  الباحثززززةقززززدم تالطفززززل ومززززن ثززززم  أمززززامضززززع الدميززززة عمززززى الطاولززززة و صززززدوره ب

الثززززاني ويززززدع الطفززززل يسززززمع الصززززوت حززززين صززززدوره يضززززع الدميززززة عمززززى الطاولززززة فززززي مقابززززل 
 .الصوت األول مصدر
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 .الصوت بالقماش مصدرغطي ت -
 .الصوت مصدريحد أيز تتحت القماش و  اضع يدييت -
 "ي منيا صدر الصوت؟أ "سأل الطفل تقوم بإزالة القماش و ت -

يستجب الطفل وفي حال استجاب الطفل يعطي تكرر المحاولة عدة مرات في حال لم 
 .التعزيز المناسب

توقف تسير حول الغرفة مع الطفل وعند توقف الموسيقى تبتشغيل الموسيقى و  الباحثةقوم ت -
 .أخرىنتظر بداية تشغيل الموسيقى مرة تو  والطفل يقف قميالً  يعن السير ى الباحثة

 "بيب بيب"السيارة بتعمل   :ائرةبتقميد صوت السيارة مثال وصوت الط الباحثةقوم ت -
كيزززززف بتعمزززززل السزززززيارة ىنزززززا يجزززززب عمزززززى الطفزززززل تقميزززززد الصزززززوت ،"فيزززززو فيزززززو"الطيزززززارة بتعمزززززل 

يضززززززا مززززززن الطفززززززل تمييززززززز الصززززززحيح والصززززززوت الخززززززاطئ فززززززي أ الباحثززززززةطمززززززب تالمطمززززززوب و 
 .مواقع مختمفة من الكممات

متطابقين  أو صوتين مختمفينكان ال إذايسمع الطفل صوتين ويتدرب عمى تحديد  -
عرض عمى الطفل صوت شديد تمن حيث الشدة كأن  صواتتميز األ "زىور -زىرة"مثل:

القرع عمى الطبل بشدة ثم القرع عمى "طمب من الطفل التمييز بينيما مثل توصوت خفيف و 
 ."الطبل بضربة خفيفة

 الصور من المجموعات أو المعب المجسمة أدواتباختيار عدد من  الباحثةقوم ت. 
 الطفل. أماماألرض  أو المؤثرات عمى الطاولة ةلمدربضع ات 
 ن يشير اليوأعنصر ويطمب من الطفل  ةحدد المدربت. 

 في ىذه المرحمة المغة المفيومة لمطفل مثل: ةستخدم المدربتو 
 التفاحة.اعطني   ،    القمم  إلى؟  اشر   الكتاباين الز  

  :إلىتزداد صعوبة التمييز مع تطور استجابة الطفل  -
 ........تسمع بو ،......ماىو الشيء الذي ترى بو

 .ين الحيوانات التي نركبياأ -
 .ين الطيور التي نأكمياأ -
طززززززززززاء التعزيززززززززززز المناسززززززززززب حززززززززززين مززززززززززع اع ،يززززززززززن الحيززززززززززوان الززززززززززذي نأخززززززززززذ منززززززززززو الحميززززززززززبأ -

 جابة الصحيحة.صدور اإل
 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 

 ،طبل ،صور لمجموعة من الحيوانات والطيور ،طاولة ،كراسي ،لعاب ذات صوتأ"
 ."مسجمة ،لمجموعة من الحيوانات أصوات ،خشخاشة ،مزمار
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 الواجبات المنزلية: 
بإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام بيا بالجمسة حتى يتم تدريب الطفل  الباحثةقوم تحيث 

 عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األقل كل يوم.
  بالجمسة الباحثةمالحظات. 
   الباحثةالمشكالت التي واجيت. 
  تحديد موعد الجمسة القادمة. 

 

 الجمسة التاسعة من جمسات البرنامج
 )التعرف عمى األصوات(

  هدف الجمسة 
 صواتن يتعرف الطفل عمى األأ -

 (دقيقة43) :مدة الجمسة. 
 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
 إجراءات الجمسة: 
 إلى شارةاإل أو جواب عمى السؤال أو ؟قيل ماذاتكرار  صواتاأليتطمب التعرف عمى  - 

طمب اليو تالطفل صوت ما و  بإعطاء الباحثةقوم تسمع حيث  ماذاالكممة التي تمثل  أو الصورة
 .الشيء المراد التعرف عميو أو صورة الصوت إلىان يشير 

الموسيقية األدوات التي تنتمي لفئة معينة ك صواتعمى الطفل مجموعة من األ الباحثةعرض ت -
 :طمب منو ان يختار األداة التي صدر منيا الصوت مثلتو 

 .إصدار صوت من الطبل
 .إصدار صوت من الغيتار 

 .إصدار صوت من الخشخاشة
 ؟ ماذاويقوم لمطفل ىذا صوت 

بطريقة إيقاعية وسيمة مع إعطاءه  (13إلى 1)األرقام من ى عدبحث الطفل عم الباحثةقوم ت -
 .يعطيو صور أرقام مبعثرة وعمى الطفل ترتيبيا يضاً أصورة بكل األرقام و 

الحصان ويطمب من  ،الخاروف ،الكمب :حيوانات مختمفة مثل أصواتبإصدار  الباحثةقوم ت -
 ".؟ ماذاىذا الصوت "المصدر  تالطفل االستجابة عمى الصو 
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  الجمسةاألدوات الالزمة لنجاح: 
 ،مزمار ،طبل ،صور لمجموعة من الحيوانات والطيور ،طاولة ،كرسي ،العاب ذات صوت"

 ".مسجمة ،لمجموعة من الحيوانات أصوات ،خشخاشة
 الواجبات المنزلية: 

حتى يتم تدريب  في الجمسةبيا  تبإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام الباحثةقوم تحيث 
 الطفل عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األقل كل يوم.

  ة.في الجمس الباحثةمالحظات 
  الباحثةمشكالت التي اعترضت.  
 .تحديد موعد الجمسة القادمة 

 

 الجمسة العاشرة من جمسات البرنامج
دراك األصوات"  "الجمسة الفرعية األولى لفهم وا 

 هدف الجمسة: 
 المحيطة بو  صواتويدرك األن يفيم الطفل أ
 ( دقيقة لكل جمسة43):مدة الجمسة. 
 جمستان فرعيتان: عدد الجمسات. 
 إجراءات الجمسة: 

 .والكممات والجمل صواتسمع من األ يتم في ىذه الجمسة تدريب الطفل عمى إعادة ما     
 :؟سألو أين المونعمى الطفل ثم ت أقالم مثالً  (3)بعرض  الباحثةقوم وىنا ت

 .زرقاأل - أ
 .صفراأل - ب
 .البني - ت

طمب تو قطار و سفينة ثم  دراجةبعرض صور لوسائل المواصالت من  الباحثةقوم تثم      
 التعرف عمييا. الصورة المراد إلىن يشير أمنو 

 .قمم كبير ،قمم صغير :بعرض شيئين متطابقين بكل شيء اال الحجم مثل الباحثةقوم ت
سألو ىذا قمم كبير وىذا قمم تكل واحد منيم عمى حدى ثم  إلىطمب من الطفل ان يشير تثم 

 .صغير
عمى الطفل مجسمات وصور ألشياء منتمية لفئات مختمفة مثل الفاكية  الباحثةعرض ت

 .طمب من الطفل تصنيفيا لفئاتياتوالخضراوات و 
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 ةالباحثضع تثم  الكرة؟ين أ سأل الطفل مثالً تمجموعة أشياء عمى الطاولة و  الباحثةضع تو 
 ،سفلأعمى و أ :وىنا يجب ان يفيم الطفل مفيوم المكانية الكرة؟سألو اين تالطفل اسفل الطاولة و 

 .فوق ،يضا بكممة تحتأويجب عمى الطفل ىنا اإلجابة 
  ...... النيار.الطفل أسئمة تدل عمى مفيوم الزمانية مثل الشمس بتطمع بزز الباحثةسأل ت

 .... الميل.طمع فيتب والنجوم
سأل الطفل المعبة بأي يد توىنا  اليسرى ايدى إلىنقميا تاليمين و  ابمسك لعبة في يدى الباحثةقوم ت

 ."يسار ،يمين"بالكممة  أو بالصوت أو شارةالطفل باإل استجابةم اليسار وىنا قد تكون أاليمين 
بتزززززدريب الطفزززززل عمزززززى الكممزززززات المتطابقزززززة فزززززي حزززززروف العمزززززة والتزززززي تختمزززززف  الباحثزززززةقزززززوم ت -

 ،دور ،زور" ،"سزززززززار ،نزززززززار ،زار"فزززززززي طريقزززززززة الحزززززززروف السزززززززاكنة ومكزززززززان النطزززززززق والتعبيزززززززر 
   ."ديب ،فيل ،بير""، مول

 "ناس،فاس،راس"الكممات المتطابقة عدا االختالف بحرف واحد ومن ناحية التعبير مثل  إدراك -
 .بتعزيز االستجابات لكافة النشاطات التي استجاب ليا الطفل الباحثةقوم توىنا  -
 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 

 ،من الفاكية والخضراوات أنواع ،صور لوسائل الموصالت ،أقالم ممونة ،طاولة ،كرسي"
 "دمية متحركة  ،صور لمشمس والقمر ،كرة

 الواجبات المنزلية: 
حتى يتم تدريب  في الجمسةبيا  تبإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام الباحثةقوم تحيث 

 قل كل يوم.الطفل عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األ
  في الجمسة الباحثةمالحظات. 
  في الجمسة الباحثةالمشاكل التي اعترضت. 
 تحديد موعد الجمسة القادمة. 
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 من جمسات البرنامج ةالحادية عشر الجمسة 
دراك األصوات الفرعية الجمسة"  "الثانية لفهم وا 

 هدف الجمسة:  
  صواتن يفيم ويدرك الطفل األأ -
 ( دقيقة43):الجمسة مدة. 
 جمسة واحدة. :عدد الجمسات 
 إجراءات الجمسة: 

 "األكل: مثلبتدريب الطفل عمى النشاطات الحياتية المتكررة والمتنوعة  الباحثةقوم ت     
محتويات  إلىن يشيروا أخالل النيار  ىلحيث يجب عمى األ ىلاأل معوىذا بالتعاون  "والشرب

 :الباحثةقوم بيا تالبيت ويتحدثوا لمطفل عنيا ومن التدريبات التي 
 "تيك توك"ىذه الساعة  :لمساعة مثل شارةاإل

 ؟مى المتصلنقول عندما يرن التمفون ونرد ع ماذاماىي الساعة ؟  "رن رن"ىذا التمفون 
  ؟اين انت ذاىب إلى ،باي ؟تقول ماذا ؟نت خارج المنزلأ

 "بس بس مياو مياو "ىذه قطة بتقول 
 شو بتقول القطة ؟

  .مع ايقاع سيل وبسيط لكل عدد (13إلى1)صغيري من  ىيا عد يا -
  .القطة جوعانة بنطعمييا ؟ىمم؟ كيف بتاكل ىم ىم

 .فوقنو أ؟ فوق لطفل اين الضوءا الباحثةسأل ت -
 .بأخبار الطفل أطفئ الضوء أشعل الضوء الباحثةقوم ت -
   وانتظر  "شكرا" :خبر الطفل ان يعطيك شيء بعبارة ميذبة لو سمحت ثم قل لو بعبارة الشكرأ -
 اإلجابة ثم عزز.  
 وفزززززي ىزززززذه المرحمزززززة يزززززدرب الطفزززززل عمزززززى تكزززززوين األسزززززئمة بإكمزززززال بعزززززض األلفزززززاظ والعبزززززارات  -

 :الناقصة مثل
  ؟شو بتقول البقرة :صور الكتاب إلىانظر  -
                            ."يسزززززززبح ،يزززززززركض ،يمشزززززززي":ىزززززززذا الولزززززززد شزززززززو بيعمزززززززل ،األفعزززززززالثزززززززم يزززززززدرب الطفزززززززل عمزززززززى    

 .  .....قولي الكمب
ن يشجع أوكممات في البيت يجب  أصواتكيد إصدار أن يبدأ الطفل بشكل أجرد موب     
 دراكمية متنوعة مع األخذ بعين االعتبار مستوى اإلصالطفل الذي تعرض لميارات توا انالوالد

 السمعي الذي يظيره الطفل من خالل التدريب.
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ختزن الطفل مجموعة المفردات والصفات واألشياء من خالل التدريب السمعي ين أوبمجرد 
 .قةالمنطو يكون قد انتقل من مرحمة المغة االستقبالية لمرحمة المغة 

 األدوات الالزمة لنجاح الجمسة: 
 ،ضوء ،13 إلى 1أغنية األرقام من  ،صور قطة ،تمفون ،ساعة ،قطعة حموى ،عصير"

 ."مجسمات لحيوانات مختمفة
 الواجبات المنزلية: 

حتى يتم تدريب  في الجمسةبإعطاء األىل ورقة بالتمارين التي قام بيا  الباحثةقوم تحيث 
 قل كل يوم.الطفل عمييا في المنزل لمدة ربع ساعة عمى األ

  في الجمسة الباحثةمالحظات. 
  في الجمسة الباحثةالمشاكل التي اعترضت. 
 تحديد موعد الجمسة القادمة. 
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Abstract of the Study 

 

1. The Introduction: 
    A large number of specialists have interested in studying the human 

communication process. They have intensified language as a mean for this 

communication, speech as a mean for this language and articulation as an 

express on how the sounds of speech are being articulated.  As a result, 

some branches of science, that are  concerned with this like Linguistic 

Psychology, communication disorder and articulation and speech disorder, 

have been emerged. That is because the study of the acquisition, growth 

and disorder of the language is considered very important. 

     Language is considered to be a mean to the accordance and adaptation 

with the external and internal conditions of life. In addition, it is a mean to 

express thoughts and feelings. Furthermore, it is used as a tool of 

communication and understanding among groups and among individuals as 

well, controlled by a group of rules and grammar in a single society. 

 

    Language might be used as a mean of expression, command or offer 

between two people or more. This dialogue takes the form of 

communication. 

Hearing impairment is produced because of different factors including 

heredity, creation problems, diseases, injuries and shocks that affect the 

different parts of the human ear. The hearing impairment is classified due 

to its type. It could be:  

- Senseorineural (sensorial) hearing loss. 

- Conductive hearing loss. 

- Mixedhearing loss. 

     Hearing impaired is also classified due to its level(grade) and strength 

which might be mild, moderate, sever, profound and anacusis. So children 

who suffer profound hearing impairment are classified as deaf. 

               Hearing impairment, therefore, can affect the language acquisition 

negatively. That is because the language development is considered an 

important thing for the children who suffer auditory disability. Children 

need to develop their language as much as possible in order to achieve the 

suitable growth. Any delay in the child's language development will appear 

later as he is getting older. 
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    Children, who suffer auditory disability, are affected by the quantity and 

quality of the early training, the time of the use of megaphones, the visual, 

emotional and intelligence factors, the cultural support loss as well as the 

family support  loss, the diagnostic age and the early interference 

(troubleshoot)  services. 

   The opportunity to hear from various sound sources is limited to the 

children of auditory loss. This leads to a shortage  in experience and that 

affects the language grammar forming and the language words' and 

vocabularies' growth negatively. Therefore, the early discover of the 

auditory disability, in addition to the early interference( troubleshoot) of the 

family and specialists are considered to be an important procedure to 

minimize the auditory disability in order to improve the child's linguistic 

efficiency. Studies insures that the early interference has a major role in 

minimizing the language delay of the auditory disabled. Thus, children 

,who suffer a sever and profound auditory disability, have narrow 

opportunities to hear from the different sound sources. In addition, they do 

not  take a benefit of the hearing aids and the medical earphones which 

help in amplifying sounds very well. Therefore, the suitable solution for 

them is to implant cochlea. 

      Cochlea implant was taken as a standard treatment for the deaf who 

suffer a deep senseorineural (sensorial) hearing loss in both ears and that 

they do not take use of the hearing aids because of the destruction or the 

disappearance of the hearing hairs. i.e. the sensitive hearing receivers, 

whereas in cochlea implant operation, the sound is not amplified, but it is 

transferred into the hearing nerves directly. 

    Although this operation was a success, it did not lead to the desired 

results. The child had to be set to training programs that concentrated on 

the developing of the auditory,  speech and language skills as well as the 

auditory training after the operation had been carried out. Auditory 

Training means the training of the child to listen to some sounds that he can 

get where the auditory ability could be got used of and could be preserved 

by training the individuals to listen and pay attention audibly using audio-

aids or not. 

    Before the discovery of earphones, this kind of auditory training was 

carried out by talking through the ear directly or by using special tubes to 

amplify sounds. Auditory training, in particular, is taken to train on the 

listening skills which is considered a fundamental basis on the audio- oral 

treatment. This training is carried out through a connected series that starts   

training the child to discover the sound, then distinguish it, after that to 
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recognize it, whereas understanding and apprehending the meaning of the 

sound is considered the last episode of this series. 

   Therefore, the researcher has done this study to know  how effective is 

the articulated language developing program is with auditory disabled 

cochlea implanted children.  

 
 

2. The Subject of the Study: 
        Auditory disabled cochlea implanted children suffer the weakness of 

the articulated language too much. At the kindergarten stage and that 

obstructs the dynamic communication process with others. Therefore, they 

become unable to express their feelings and thoughts, and to interact with 

the surrounding environment as well. All this is accompanied with a great 

deal of social and psychological problems that involve an early valid 

interference to help those children communicate with others and others in 

the surrounding community well and effectively.  

       Hence, the idea for this study has emerged in accordance with first of 

all the researcher's vision, then her job and study in articulation and 

language correction aspect. Thirdly, the visits she has made to a number of 

the concerned centers.  Finally, the interviews she has made with the 

auditory disabled cochlea implanted children's parents.  

  This study attempts to create a program in order to develop the 

articulation language for the auditory disabled cochlea implanted children 

between (5-6) years. The researcher uses various techniques of listening 

and listening training to develop the expressive and respectability language. 

So, this program might help those children to develop the articulation 

language due to the shortage of studies in this respect. 

    Cochlea implant has encountered some difficulties such as the lack of an 

auditory survey program and the lack of pre-school language training 

programs. This operation does not transfer deaf children into natural ones. 

Therefore, it is not a magical solution for those children. Thus, after each 

cochlea implant, the child needs an organized  functional effective training 

so that he can receive his ability to hear , then to grow his language 

acquisition. 

    All what have been presented previously is considered to be the reason 

why the current study subject has emerged. It has created a program to 

know how effective is the articulated language growth program of the 

auditory disabled cochlea implanted children. 
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  Hence, wording the problem of this study could be possible after 

answering this  inquirie: 

How effective is the program for the development of spoken language 

in children with disabilities Hearing with Cochlear Implants? 

 

3. The Importance of The Study: 

The importance of the study has been acquired from the following: 

1. The importance of the language in the communication process for 

auditory disabled cochlea implanted children. 

2. The focus on the auditory disability effectiveness on the articulated 

language and the language development of the deaf children. 

3. This study shows the importance of the auditory training and the 

early interference in developing of the articulated language for 

cochlea implanted deaf children in kindergarten at age between (5-

6) years old. 

4. Furthermore, this study is important as it shows how effective is a 

developing language training program for the auditory disabled 

cochlea implanted children. 

5. This study might contribute to create a new training method to 

develop the articulated language of  the cochlea implanted children 

at kindergarten stage. 

6.  This study might also contribute to create more programs to give 

those children an aid to overcome their problem. 

 

4. The Objectives of the Study: 

This study aims at: 

1. Knowing how effective a program of developing the articulated 

language for auditory disabled cochlea implanted children at 

kindergarten at (5-6) age. 

This objective can be achieved through these sub objectives: 

- Developing listening skills by 

1. discovering the sound. 

2. distinguishing the sound. 
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3. recognizing the sound. 

- Developing the expressive language for the  cochlea implanted 

deaf children. 

2. Knowing the incidence of the program on   cochlea implanted deaf 

children. 

3. Knowing the continuation of the effectiveness of the program after 

its application has been stopped. 

 

5. The Hypothesis of the Study. 

1. There are no differences of statistical indicators among cochlea 

implanted children's degree averages for the experimental group in 

both the fore and after measurements in the  total degree of the 

language test. 

2. There are no differences of statistical indicators among males' and 

females' degree averages for the experimental group in both the fore 

and after measurements in the language test. 

3.   There are no differences of statistical indicators among cochlea 

implanted children's degree averages for the experimental group in 

both the subsequent and after measurements in the total degree of 

the language test. 

 

 The Theoretical Approach 
 

    This research has studied theoretically the following: 

 

 The Research Sample:  
 

The research sample has been selected from the children of the deaf 

kindergarten. It consists six cochlea implanted children between (5-6) years 

old. 

 The Research Sources: 
 

This study is based on the following sources: 

1. The fore and after measurement  (the language test). 

2. The auditory disabled cochlea children's articulation language 

quantity program. 

 

 The Statistical Treatment:  
 

1. The statistics used in this study are non-parametric. 
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2. The statistical indication measurements which are used in this study 

are: 

a. The correlation parameters. 

b. The Mann-Whitney Test. This test is used instead of the well-

known "T" test when we are unable to make T conditions 

available. The Mann-Whitney Test is considered a powerful 

non-parametric test. (Zakaria Al- Sharbenie, 187:1990). 

c. Wilcoxon's Signed Ranks Test for the identical pairs has been 

used. This test is recognized with the discovery of the 

direction of the differences among the pairs of degrees and 

their size. Wilcoxon's  Test is considered more powerful  than 

the sign test. (Rajaa abu Allam, 262,260,2003). 

d. The Inter-quartiles.  

 

 

 

 

 The conclusion of the study: 
 

The study has come to the following: 

 

1. There are no differences of statistical indicators among cochlea 

implanted children's degree averages for the experimental group in 

both the fore and after measurements in the  total degree of the 

language test. 

2. There are no differences of statistical indicators among males' and 

females' degree averages for the experimental group in both the fore 

and after measurements in the language test. 

3. There are no differences of statistical indicators among cochlea 

implanted children's degree averages for the experimental group in 

both the subsequent and after measurements in the total degree of 

the language test. 
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