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  شكر وتقدیر
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

وأعانني على إنجاز هذه الرسالة وإتمامهـا، حتـى    الشكر هللا عزوجل الذي وفقني
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ـ أتوجه بوافر ا عبـد  عبـاس  آذار  ي الـدكتور لشكر والتقدير إلى المشرف العلم

، الذي منحني من علمه وجهده الكثير، وكان له الدور الكبير في توجيهي، اللطيف

م يبخـل  إذ اكتسبت منه مهارة الدقة، واألمانة العلمية في مسار البحث العلمي، ول

علي بتوجيهاته، ومساعدته فكان نعم المشرف والمتابع لهذه الدراسة، بـدءاً مـن   

  اقتراح موضوع الرسالة وحتى آخر لحظات إعدادها.

كما أتقدم بوافر الشكر واإلمتنان ألعضاء لجنة الحكم المؤلفة من اإلستاذة الدكتورة 

الرفاعي لما بـذلتاه مـن   رئيسة قسم التربية الخاصة مها زحلوق والدكتورة عالية 

  جهد وما قدمتاه من نصائح علمية ساهمت في انضاج هذا العمل .

و أخـص  وأتوجه بالشكر أيضاً إلى كل من ساهم بانجاز هذا العمل وممتنة للجميع 

لما أبـدوه مـن اهتمـام    بالذكر منظمة آمال للمعوقين وجميع اإلختصاصيين فيها 
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  :ةقدمم

أداة  فهـي  باللغـة المنطوقـة   سائر المخلوقات عن بني البشرسبحانه وتعالى ميز اهللا 

الخصائص التي أهم من  والقدرة على اكتساب وتعلم اللغة هم.وتفرد تهمومصدر قواصلهم، تو

 عـد أن هذه المرحلة تللباحثين في مجال الطفولة  تبين قد. وتتميز بها مرحلة الطفولة المبكرة 

اللغـوي   هتعبير يتجهلدى الطفل حيث  يراً وفهماًمن أسرع مراحل النمو اللغوي تحصيال وتغَ

لذا فالنمو والتطور اللغوي والكيفية التي يـتم بهـا    رويداً رويداً .ضوح والدقة والفهم نحو الو

 سواء اآلباء أو المربين أو المعلمين، أهمية بالغة لكل من يتعامل مع الطفل ذاتاكتساب اللغة 

كما أن معرفتنا بالحقائق والمعلومات األساسية حول التطور الطبيعي للغة الطفل تفيد  كـل  . 

 ؛ ) 9ص، 2010الهـوا رنـة،  ن يضعون ويصممون البرامج العالجية للمشكالت اللغوية (م

فمعرفتنا بالتطور الطبيعي للغة يساعدنا في تحديد المستوى اللغوي الذي وصل إليه الطفل في 

  كل مرحلة عمرية  .

لـذا   للتفاهم والتواصل إن اللغة نظام رمزي صوتي تتفق عليه جماعة معينة من الناس

تخرج على  حيث ساسي الذي يستخدمه اإلنسان في تواصله مع اآلخرينبر اللغة الشكل األتعت

من خالل اللغة يستطيع ف ؛ )34:ص 2001، السر طاويشكل كالم يسمعه اآلخرين ويفهمونه(

  الفرد التواصل مع البيئة المحيطة به .

امل التي تسـهم فـي   وللسمع دوراً هاماً في تعلم اللغة والكالم ويعد دوره من أكثر العو

. يحتاج إلى السمع إلنتاج الكالم  دعم العالقة اإلرتباطية بين اللغة والكالم السيما وأن اإلنسان

فحاسة السـمع   ، إذاًأننا نسمع أنفسنا ونقوم بتعديل مانقوله والطريقة التي نقول بها الكالم  إذ

فيتعلم الطفل ،  رة من حياة الطفل في اكتساب اللغة والكالم في السنوات المبك هاماً تلعب دوراً

الكالم عن طريق سماع كالم اآلخرين وتقليد ما يسمعه منهم وتتحول هذه التغيرات الصـوتية  

  )  51، ص 1988، طفل سن المدرسة ( فتحيإلى رموز مكتوبة عند بلوغ ال

ض الفقدان الحسي الذي يمكن أن يتعر وبالتالي فإن فقدان السمع يعتبر حالة صعبة ألن 

من قصور أو  سيعانيألنه وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة سيؤثر على الطفل له اإلنسان 

في اكتساب اللغة التي تمثـل   هاماً خلل في واحدة من أهم الحواس األساسية التي تلعب دوراً
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ها يفقد وسيلة من أهم وسائل اكتساب الخبرات انخرين وبفقدوسيلة الفرد األولية للتفاعل مع اآل

  ) 2، ص   1999، تنميتها . (عبد الرحمن و

نقـص  أولئك الذين يعانون من  وهذا ما ينطبق على أطفال اإلعاقة السمعية وخصوصاً

والتي ساعدها تطور التكنولوجيا الطبية من تحسين واقعها وخاصة بعد اختـراع   سمع شديد 

إلـى أطفـال    مزارعي الحلزون من حالة الصـم جهاز الحلزون الذي ساهم في نقل األطفال 

  قادرين على التواصل اللفظي مع أقرانهم .

بأن نقص السمع لديهم يشـوه اإلشـارات   فالمشكلة عند أطفال زارعي الحلزون تكمن  

  ويتداخل ذلك مع معالجة المعلومات السمعية المستقبلية  الصوتية 

                                                             )NORTHERN,2002,P22 & DOWNS(  

االهتمام بالمعاقين سمعيا بشكل عام وأطفال زارعي الحلـزون  يمكن القول أن وبالتالي 

وذلـك    - العقدين الماضـيين في  وظهوراً بشكل خاص زاد وأصبح من أكثرالمجاالت جذباً

ن الذي بسبب ازدياد االهتمام بعمليات زراعة الحلزون التي فتحت المجال أمام تدريب األطفال

 بهـدف  مـاأمكن  لغتهميعانون من نقص سمع شديد إلى عميق  لذلك فهم بحاجة إلى تطـوير 

 المراحـل  بوضوح في سيظهر لديهم غويلالنموال تأخيرفي أي ألن النموالمناسب إلى الوصول

 الذين الحلزون زارعي لألطفال بالنسبة أمرهام اللغة السيما وأن اكتساب ،العمر من المتأخرة

  . المبكر التدريب بمدى يتأثرون

  :ة البحثشكلمأوالً : 

وأطفال زارعي الحلزون بصفة  ،إن االهتمام باكتساب اللغة عند األطفال بصفة عامة 

في  فاكتساب اللغة المنطوقة يعد من أكثر المظاهر تأثيراًيعد موضوعا حيوياً للغاية . ،خاصة 

ل والتفاعل االجتماعي الذي يلعب في التواص نجح استخداماًالطريق األفهي  تطور الطفل لغوياً

تطور اللغة والكالم يتم بصورة طبيعية وسهلة عند غالبيـة  ، ف في الحياة اليومية للطفل دوراً

فاللغة تتطور من أصوات إلى مقاطع إلى كلمات ثم إلى جمل كاملـة مـع تعـابير     ،األطفال 

 والتواصـل  فرد لالتصـال فاللغة ماهي إال نظام لألصوات يستخدمه ال ،مناسبة ونماذج كالم 

  . أو كتابياً شفهياًباآلخرين 

في تطور القدرة اللغويـة   تأخراً عنده يسببعند الطفل الشديد نقص السمع ن إف لكلذ

الطفل صعوبات لغوية ومشـكالت   يواجهغالباً سو ،لديه وبالتالي تأخر في القدرة على الكالم 
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  )  Halhan (1991) & Koufmanكل من هالهـان وكوفمـان    عليه وهذا ماأكد ،تربوية 

 للطفل ، تظهر في مجال النمو اللغوي ،اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية  ندما اعتبرا أن أكثرع

  ) 156ص،  1995،  تياوالذي يعبر عنه باللغة المنطوقة (القريو

الباحثة في بعض مراكـز وجمعيـات    ومن خالل الدراسة االستطالعية التي أجرتها

يدخل هذه المراكز  منذ أن الحظت أن الطفل زارع الحلزون ل زارعي الحلزوناألطفا تأهيل

والجمعيات وبدالً من التركيز على اكتساب اللغة لديه والعمل على تنميتها بالتدريب السـمعي  

لى الطريقة الكلية في التواصل ، والنتيجة والتدريب اللفظي يتم التركيز على لغة اإلشارة أو ع

و يهمل ما لديه من قدره على السمع واللفظ  من جهة  لغة اإلشارة لسهولتها د الطفل علىتعو

 يستطيع تنميتها واالستفادة منها بعد زراعة الحلزون وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرةالتي 

 همتواصلخالل عن استخدام اللغة  ينعاجزغالباً ما يجد هؤالء األطفال أنفسهم و من جهة ثانية

تهم،وتوافقهم مع بيئتهم ، لذلك البـد  على جوانب شخصي عكس سلباًني ر الذياألممع اآلخرين 

 إلـى  ماسة حاجةب عديدة مشكالت ألن لها ى هذه الفئة وإعطائها اهتماممن تسليط الضوء عل

اللغوية  هاتنمية قدرات على تساعدها عديدة ومسالك بابتكارأساليبوذلك  وعالجها عليها التغلب

وتدريبية مختلفة تهـدف إلـى    تأهيليهوذلك من خالل برامج  ا،من حوله لفهم العالم اوإعداده

  على اكتساب اللغة وهذا مادفع الباحثة إلى تناول هذا الموضوع. تهامساعد

 عندأطفال اللغة الكتساب لفظي سمعي تدريبي برنامج بتصميم البحث مشكلة تتبلور لذا

ـ  والتدريب السمعي التدريب خالل من،  في مرحلة الطفولة المبكرة الحلزون زارعي ي اللفظ

  . بعد عملية زراعة الحلزون 

  جابة عن التساؤل اآلتي :بذلك تسعى الدراسة الحالية لالو

في مرحلـة   الحلزون زارعي لألطفال اللغة اكتساب في لفظي سمعي تدريبي برنامج مافاعلية

  الطفولة المبكرة ؟
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  :أهمية البحثثانياً : 

: التالية النقاط من يتهأهم البحث هذا يستمد  

سنوات) ، التي أثبتت  6-2أطفال زارعي الحلزون من ( الفئة المستهدفة وهي من أهمية .1

 .الدراسات األهمية الكبرى لهذه المرحلة في اكتساب اللغة 

عمليات زراعة الحلزون التي فتحت المجال أمام تدريب األطفال ذوي من الدور االيجابي ل .2

قادر على التفاعل مع  لى طفلإ الطفل المعاق سمعياً حولتد حيث الفقدان السمعي الشدي

 قدر المستطاع . محيطه بشكل جيد

إعادة النظر في الخدمات التي تقدم ألطفال زارعي الحلزون في مرحلة الطفولة أهمية  .3

 سنوات  فيما يخص اكتساب اللغة. 6-2المبكرة مابين 

لمساعدته على إدراك لطفل زارع الحلزون لبرنامج التدريب السمعي اللفظي المقدم  أهمية .4

 .يز األصوات وتدريبه على استخدام اللغة للتواصل مع اآلخرين يوتم

 واللفظي في التدريب السمعيمن البرنامج  اختصاصي تقويم الكالم واللغة إمكانية استفادة .5

أسر يساعد البرنامج التدريبي السمعي اللفظي ومن إمكانية أن  ألطفال زارعي الحلزون

من حيث التواصل أطفال زارعي الحلزون في كيفية التعامل مع أطفالهم بشكل صحيح 

 . اللفظي 

لفت النظر إلى التطور الكبير في مجال زراعة الحلزون في سورية والحاجة الماسة إلى  .6

 طفال زارعي الحلزون من مرحلة الطفولة المبكرةاللغة عند األإعداد برامج تدريبية لتأهيل 

 مع الطفل في البيئة السورية .تتناسب 

من حيث عينة الدراسة وعمرها ،في ضوء  –تعد الدراسة جديدة نسبيا على حد علم الباحثة  .7

 ازدياد عدد عمليات زراعة الحلزون في سورية .

  :أهداف البحثثالثاً : 

  التالي : ييسعى البحث الى تحقيق الهدف الرئيس

 الحلـزون  زارعي ألطفال في اكتساب اللغة لدى المقترح تدريبي برنامج فاعلية عن الكشف 

  في مرحلة الطفولة المبكرة والذي يعتمد على التدريب السمعي اللفظي .
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  األهداف الفرعية التالية :للبحث من الهدف الرئيسي  تفرعوي

 .الحلزون زارعي عنداألطفال اللغة الكتساب لفظي سمعي تدريبي برنامج بناء .1

 زارعي األطفال مساعدة أجل منح المقتر لفظيا سمعيال تدريبيال برنامجال فاعلية قياس .2

 . اللغة اكتساب على الحلزون

لالختصاص���یین  ، نت��ائج الت���ي ی��تم التوص���ل إلیھ��ا   البن��اء عل���ى  تق��دیم جمل���ة م��ن المقترح���ات    .3

  . ارعي الحلزونوالمشرفین على األطفال ز

  :فرضيات البحثرابعاً : 

  الفرضيات التالية : يسعى البحث الحالي إلى التأكد من صحة

 بين متوسـطات رتـب  % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ". 1

بأبعـاده  لى مقياس اكتسـاب اللغـة   المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 

في القياسـين   اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –األربعة ( الدرجة الكلية 

  قبلي والبعدي".ال

بين متوسـطات رتـب   % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية . 2

بأبعـاده  لى مقياس اكتسـاب اللغـة   المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 

  والمؤجل".   في القياسين البعدي الدرجة الكلية  األربعة 

بين متوسـطات رتـب   % 0,05مستوى الداللة  عندال توجد فروق ذات داللة إحصائية . 3

بأبعـاده  لى مقياس اكتسـاب اللغـة   المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 

تبعاً لمتغيـر   اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –األربعة ( الدرجة الكلية 

 الجنس بعد تطبيق البرنامج التدريبي".

بين متوسطات رتـب  % 0,05عند مستوى الداللة اللة إحصائية ال توجد فروق ذات د" . 4

بأبعـاده  لى مقياس اكتساب اللغـة  المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 

تبعاً لمتغير  اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –األربعة ( الدرجة الكلية 

  العمر بعد تطبيق البرنامج التدريبي". 

بين متوسـطات رتـب   % 0,05عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال". 5

الدرجـة  في لى مقياس اكتساب اللغة المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 
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 ء بعد تطبيق البرنامج التدريبي".تبعاً لمتغير المستوى التعليمي لألبا الكلية 

  منهج البحثخامساً : 

زارعي  ق البحث على أطفالوطب ،الذي يجري في الميدان التجريبيالمنهج  اعتمد البحث على

امج نويشمل هذا البر من خالل تدريبهم وفق برنامج تدريبي قامت الباحثة بتصميمه الحلزون

  : هي مراحل ست

 . وجود الصوت دراك إ .1

 . التمييز بين صوتين مختلفين  .2

 مرحلة إنتاج الكلمة الواحدة . .3

 من كلمتین . ةمرحلة إنتاج جمل .4

 مرحلة جملة من ثالث كلمات إلى سبع كلمات . .5

 مرحلة الربط بین أكثر من جملة .  .6

  : حدود البحثسادساً : 

عميقـة )  الشديدة إلى العاقة ( اإل ، ذووالحلزون واألطفال زارع: بشريةالحدود ال

  .) سنوات 6 -2( بينالذين تتراوح أعمارهم و

غة والكالم في مدينة دمشق ( المنظمة لسـورية  كز تأهيل اللمر: مكانيةالحدود ال

   .معوقين /آمال/ لل

  .)م2015 -م2014: الفترة الزمنية عام (زمانيةالحدود ال

  

 البحث عينةصلي والمجتمع األسابعاً : 

، دمشق مدينة في الحلزون زارعي طفالاأل للبحث األصلي المجتمع يشملالمجتمع األصلي: 

 40، حیث بلغ عددھم ()6- 2(  العمرية الفئةمن ،للمعوقین آمال   یةالسور في المنظمة المسجلین 

  ) طفًال وطفلة .
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  . ) طفالً من زارعي الحلزون12لغت عينة الدراسة (بالبحث:  عينة

  أدوات البحثثامناً : 

   مـن اعـداد   ألطفال زارعي الحلزون الكتساب اللغة لبرنامج تدريبي سمعي لفظي

 .الباحثة 

 مدى فاعلية البرنامج السمعي اللفظي فـي اكتسـاب   لمعرفة  اللفظيالسمعي ختبار اال

  . من اعداد الباحثة  عند األطفال زارعي الحلزون اللغة

  ات البحثمتغير :تاسعاً 

 ات المستقلة: متغيرال -

  .لوالدين، العمرالمستوى التعليمي ل ،برنامج التدريب السمعي اللفظي ،الجنس 

 بعد تطبيق البرنـامج  ألطفال زارعي الحلزون ساب اللغةدرجة اكت: ات التابعةمتغيرال -

  في االختبار القبلي والبعدي. األطفالوتقاس بالفرق بين درجات 

  اإلجرائيةمصطلحات البحث والتعريفات عاشراً : 

هاريـة  تعني المستوى الذي يبين مدى تحقيق األهداف المعرفية والوجدانيـة والم :   الفاعلية 

 ) 213، ص  2000،ناصر_ للبرنامج ( القال 

قدرة البرنامج على تحقيق األهداف التي وضع من أجلها فـي اكتسـاب   : الفاعلية (إجرائياً) 

 خـالل  اللغة عند األطفال زارعي الحلزون وتقاس الفاعلية بما اكتسبه الطفل من اللغـة مـن  

  قياس البعدي .مال

بحيث تقود المتعلم إلى إتقان أحد  هو سلسلة من عدة نقاط يتم تصميمها بعناية فائقةالبرنامج : 

  ) . 13، ص  2007الموضوعات بأقل وقت وأقل األغالط ( الخطيب،
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هو خطة تدريبية مصممة بهدف تدريب األطفال زارعـي الحلـزون    البرنامج  ( إجرائيا ) :

  على اكتساب اللغة  من خالل التدريب السمعي واللفظي .

 علـى ات التي من شأنها مساعدة الشخص المعوق : يقصد به جملة الخدمات والخبرالتدريب 

  ) 259، ص  1997تحقيق األهداف الموضوعة . ( الخطيب ،

هو مجموعة من المهارات والنشاطات التي تقوم على أسـاس االسـتفادة    :) إجرائياالتدريب (

 علـى  تهبهدف مساعد الطفل زارع الحلزون الكاملة من اإلمكانات السمعية التي حصل عليها

  اب اللغة.اكتس

السمع أو الذين  وعات التي يمكن أن يتعلم بها فاقدلى التوقعيعتمد التدريب السمعي اللفظـي :  

 ). 223، ص 2003ن إعاقات سمعية باستخدام البقايا السمعية لديهم .( زريقات ، م يعانون

 فظيـة التدريب على مجموعة المهارات السمعية الل: هو )  إجرائياًالتدريب السمعي اللفظي (

زارعي الحلزون علـى اكتسـاب    طفالاألرئيسية في مساعدة  كقوةعتمد على االستماع تي تال

 بهدف التواصل مع المحيط . اللغة

هو نظام رمزي صوتي ذو مضامين محددة ، تتفق عليه جماعة معينة مـن النـاس ،   :اللغة 

ـ  ، ص  2000ودة ،ويستخدمه أفرادها في التفكير والتعبير واالتصال ( السر طاوي و أبو ج

34 (  

طـرح   –هي قدرة الطفل على القيام بالوظائف اللغوية مثل : التبليـغ بشـئ   اكتساب اللغة :

إتباع المعلومات وإعطائهـا وصـف النشـاطات     –التنبؤ والربط بين المعلومات  –األسئلة 

 ) 17، ص 2010،  الهوا رنةومعرفة مصادرها ووظائفها ( 

جميـع األصـوات    و لفظ تمييزإدراك و قدرة الطفل على :  : هي) إجرائيااكتساب اللغة ( 

جملـة  إلـى   -تتألف من كلمتين إلى جملة   - إلى كلمة -مقطع  لفظ و) (حروف األبجدية 

   . إلى سرد قصة تتألف من عدة جمل -تتألف من ثالث إلى سبع كلمات 

جهاز السمعي للفـرد  يقصد فيها تلك المشكالت التي تحول دون أن يقوم الاإلعاقة السمعية : 

بوظائفه ، أو تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات المختلفة ، وتتراوح اإلعاقة السـمعية  

في شدتها بين الدرجات البسيطة ،و المتوسطة التي ينتج عنها ضعف سمعي ، إلـى الدرجـة   

  . ) 54، ص 2003الشديدة إلى العميقة التي ينتج عنها الصمم ( حنفي ، 
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لشخص الذي ال يستطيع معالجة المعلومات اللغوية من خـالل اسـتخدام حاسـة    هو ااألصم :

  . )11،ص 2003، ( الصفديلم يستخدم السماعات  السمع سواء استخدم أم

بصمم ولم يستفيدوا من المعينات السـمعية   هم األطفال المصابونالحلزون :  األطفال زارعو

  . ) 15، ص  2005( صديق ،   لك أجريت لهم عملية زراعة حلزون(السماعات) ، لذ

ن في المنظمة السورية للمعوقين هم األطفال الموجودوالحلزون ( إجرائياً ) :  األطفال زارعو

  سنوات . 6-2آمال ، وتم زراعة حلزون لهم ، وتتراوح أعمارهم بين 
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  الفصل الثاني

ابقةالدراسات ال 
ّ
  س

  

  

  مقدمة:

  السابقة التي تناولت إكتساب اللغة . أوالً : الدراسات

  ثانياً : الدراسات التي تناولت األطفال زارعي الحلزون .

  . ثالثاً : التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
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  :ةقدمالم

 طفال المعوقين سـمعياً األالسابقة موضوع اللغة واكتساب اللغة عند  تناولت الدراسات

بالتدريب ق مختلفة ائ، باستخدام طربشكل خاص وعند األطفال زارعي الحلزون  ، بشكل عام

  الطريقة الكلية . الطريقة الشفوية ومنها ما اعتمدك

الدراسات موضوع زراعة الحلزون ومدى أهميتة وفاعليته في إدراك وتمييز وفهم كما شملت 

كان منها ما أجري على األطفـال قبـل   الكالم واللغة ، وتعددت الدراسات من حيث العمر ف

  )سنوات ومنها ما أجري بعده .6عمر (

جنبية في هذا المجال ، بينمـا  الحصول على بعض الدراسات األ ولقد استطاعت الباحثة

  جد الكثير من الدراسات العربية .لم ت

ـ  –الدراسة  أداة –األهداف  -وعرضت تلك الدراسات وفق التسلسل اآلتي : العنوان  ة عين

  نتائج الدراسة . –الدراسة 

  التي  تناولت اكتساب اللغة :  أوالً : الدراسات

  ):2000دراسة السيد (

عنوان الدراسة : مدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الحصيلة اللغوية ومفهوم الذات لدى 

  عينة من األطفال المتأخرين لغوياً في مرحلة ما قبل المدرسة .

دى فاعلة برنامج تدريبي في تنمية الحصيلة اللغوية ، ومفهوم الذات تعرف مهدف الدراسة : 

  ) سنوات  .6- 2لدى عينة من األطفال المتأخرين لغوياً في مرحلة ما قبل المدرسة ( 

) طفالً وطفلة من األطفال المتأخرين لغوياً ، والذين تتراوح 60تكونت من ( عينة الدراسة :

سمت بالتساوي إلى مجموعتين ، أحداهما ضابطة ) سنوات ، وقد ق6- 2أعمارهم بين (

  ) من المحرومين بيئياً 15)من ضعاف السمع ، و(15واألخرى تجريبية ، تضم كل مجموعة (

اختبار اللغة العربية ( إعداد نهلة عبد العزيز ) ، واختبار مفهوم الذات  أدوات الدراسة :

عت منصور وحليم بشاي )، )سنوات ( إعداد طل6- 2لألطفال في سن ما قبل المدرسة (

واختبار رسم الرجل ، و مقياس الحرمان البيئي ، واستمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي 

  والثقافي ( إعداد سامية  قطان ).
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تنمية الحصيلة اللغوية ومفهوم الذات  نتائج فاعلية البرنامج التدريبي أثبتت ال نتائج الدراسة :

ين لغوياً قي مرحلة ما قبل المدرسة ، وأظهرت النتائج أن اآلباء لدى عينة من األطفال المتأخر

 المتعلمين كان مستوى الحصيلة اللغوية ألطفالهم أفضل من اآلباء غير المتعلمين . 

  ) سوريا : 2003دراسة الهوا رنة ( 

  عنوان الدراسة : دراسة بعض متغيرات اللغة لدى أطفال ما قبل المدرسة .

  فة المتغيرات المؤثرة في اكتساب اللغة لدى أطفال ما قبل المدرسة .معر هدف الدراسة  :

 سنوات ). 6 – 5) طفالً وطفلة من أطفال ما قبل المدرسة بين (110(عينة الدراسة : 

: استمارة المستوى االقتصادي االجتماع الثقافي ، واختبار رسم الرجل ، أدوات الدراسة 

ين إسماعيل ) ، ومقياس المخاوف ( إعداد زينب محمود ومقياس اللغة ( إعداد محمد عماد الد

 شقير ) ، واستمارة جمع البيانات األولية عن الطل ، واستمارة دراسة الحالة .

عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة بين األداء اللغوي لدى األطفال والمستوى  نتائج الدراسة :

دالة بين األداء اللغوي والمستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة ، وجود عالقة ارتباطيه  

الثقافي لألسرة و التعيليمي ، وجود عالقة ارتباطيه دالة بين األداء اللغوي بين الجنسيين ، وال 

توجد فروق لديهم وفق حجم األسرة ، وهناك فروق في األداء اللغوي بين األطفال الذين توجد 

منخفضة لصاح منخفضي األداء ،  لديهم مخاوف مرتفعة واألطفال الذين توجدلديهم مخاوف

وال توجد فروق دالة في األداء اللغوي حسب الترتيب الميالدي لدى األطفال ما قبل المدرسة ( 

  ) .44،ص2011الخضراء ، 

 ) : 2003خضرا (  دراسة 

عنوان الدراسة : برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية وعالقته بمستوى النمو 

 ف السمع .اللغوي لألطفال ضعا

تصميم برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية عند األطفال ضعاف هدف الدراسة : 

 السمع ودراسة فاعليته في تحسين مستوى النمو اللغوي لديهم
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 9طفالً وطفلة ) من ( 20تكونت  العينة من مجموعتين تجريبية وضابطة ( عينة الدراسة : 

 ) ديسبل . 70 – 40) سنة  وعتبة السمع لديهم ( 12–

انتهت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين درجات المهارات  نتائج الدراسة :

االجتماعية ودرجات النمو اللغوي لألطفال ضعاف السمع ، كما يوجد فرق بين المجموعة 

ن النمو اللغوي عند اإلناث كان أسرع من ية والضابطة بعد تطبيق البرنامج  وتبن أالتجريب

  النمو اللغوي عند الذكور ويعود ذلك  الى امتالك اإلناث لمهارات اجتماعية تفوق الذكور . 

: ) 2012( محمد دراسة   

: التأهيل اللغوي لألطفال ضعاف السمع في مرحلة ما قبل المدرسة إللحاقهم  عنوان الدراسة

  بمدارس العاديين ( نظرة مستقبلية ) 

 من كاختبارأو سمعياً و ًلفظيا السمع ضعاف األطفال أهيلت إلى الدراسة تهدف: الدراسة هدف

  . المحلي المجتمع في مدمجه و اللغة اكتساب على ممساعدته أجل

  . سمعي تدريبي برنامج الدراسة استخدمت أداة الدراسة :

 النفسي وتوافقهم اللفظي تواصلهم في اًملحوظ اًتحسن النتائج أظهرتنتائج الدراسة :

  ).44، ص 2001د الواحد ، ( عب واالجتماعي

   Dornan ( 1999)دراسة دورنان 

  (Auditory-Verbal Therapy)عنوان الدراسة : العالج السمعي اللفظي 

 التعليم، طريق عن عامة نظرة وإعطاء اللفظي–السمعي العالج أهمية توضيح:  هدف الدراسة

 للمدخل منطقياً أساساً و وصفاً توفر وهي اللفظي، -السمعي العالج في المعاصرة والفلسفة

 للتعليم شاملة ونظرة السمعية، المهارات وتنمية الوالدين، مشاركة وأهمية اللفظي، -السمعي

 نمو إلى يؤدي الذي اإلصغاء على اللفظي -السمعي األسلوب ويركز هذا اللفظي السمعي

 ومعيشية ميةتعلي ظروف في للسمع الفاقد الطفل ينمو أن هو والهدف واللغة، للكالم طبيعي

 أمراً السمعية المهارات نمو ويعتبر .العامة المجتمع حياة في مشاركاً مستقالً ليصبح عادية

 دورات السمعية وتشمل القدرة خالل من تنمو األخرى اللغوية المهارات كل ألن ضرورياً
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 audition  language)السمع،اللغة الكالم،والمعرفة: األربعة األقسام اللفظية -السمعي التعليم

Speech, cognition audition)  

 في ليس للسمع الفاقد للطفل المختلفة البرامج بين الفروق أهمأن إلى  أشارت نتائج الدراسة :

 للسمع الفاقدين األطفال تعليم وهدف له، متوقع هو فيما بل الطفل، يفعله أن يستطيع ما

، كما أكدت الدراسة على فاعلية عامال لتعليممجال ا في دمجهم هو اللفظي -السمعي باألسلوب

  العالج السمعي اللفظي .

  Huttunen ( 2001 )دراسة هوتنين 

  النظام الصوتي عند األطفال المعوقين سمعياً . عنوان الدراسة :

"Audio system acoustically when children with disabilities"  

 سمعياً المعوقين األطفال لدى تيالصو النظام عن الكشف إلى هدفت دراسة هدف الدراسة :

 ممن أطفال ( 10 )و طبيعي، أطفال سمعهم  (5 )من الدراسة عينة وتكونت متوسطة، إعاقة

  سنوات). 6و (4أعمارهم بين تراوحتة متوسط سمعية إعاقة يعانون

 62من تكون االختبار إذ للدراسة، كأداة الصور تسمية اختبار الباحث استخدم أداة الدراسة :

  لديهم . اضطرابات النطق عن الكشف أجل من لدىاألطفال، مألوفة وصورة ةكلم

 جداً، قليلة ) اللفظية( أخطاؤهم النطقية كانت السامعين األطفال أن إلى أشارتنتائج الدراسة :

 جداً، كثيرة متوسطة إعاقة سمعياً األطفال المعوقين عند) اللفظية( األخطاءالنطقية كانت بينما

  ، حيث كانت األخطاء األقل لصالح العمر األصغر . الساكنة ألصواتا في وخصوصاً

  Rhodes ( 2002 )دراسة رودس 

  عنوان الدراسة : مدى تطور اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية عند األطفال المعوقين سمعياً.

"Over the receptive language and expressive language development 

in children with disabilities acoustically"  

 االستقبالية، اللغة مجال في الشامل للغوي التقدم عن الكشف إلى هدفت :  هدف الدراسة

 الطبية، للسماعات المستخدمين جداً شديدة إعاقةسمعياً  المعوقين لألطفال التعبيرية واللغة

 خالل من تدريبهم تم وقد سة،المدر ماقبل مرحلة في زارعي القوقعة سمعياً المعوقين واألطفال

  سنوات). لمدةأربع (الشفاه وقراءة السمعي، التدريب، اللفظية السمعية الطريقة
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 واللذين جداً شديدة سمعية إعاقة سمعياً المعوقين من طفل ( 40 من تكونت : عينة الدراسة

  القوقعة. زارعي واألطفال الطبية، السماعات يستخدمون

 كأدوات مصور كالمي واختبار تقويمي لفظي، سمعي تدريبي رنامجب :استخدم أدوات الدراسة

  للدراسة.

 باللغة ةنمقار )النطق(التعبيرية في اللغة التقدم إلى الدراسة هذه نتائج أشارت نتائج الدراسة :

 اللفظي–السمعي المدخل أن المبدأ يدعم سمعياً وهذا المعوقين األطفال هؤالء لدى االستقبالية

،  لديهم السمع فقد مقدار مستويات مختلف على المعوقين سمعياً لألطفال حيوية اتصال طريقة

  كما أظهرت النتائج تفوق اإلناث على الذكور في اللغة االستقبالية .

  Gibbs ( 2004 )دراسة جيبز 

مستوى مهارات القراءة والنطق السليم للكلمات عند األطفال المعوقين  عنوان الدراسة :

  سمعياً .

"Reading level and proper pronunciation of words skills when 

children with disabilities acoustically".  

 واألطفال ، متوسطة إعاقة سمعياً المعوقين األطفال بين العالقة معرفة :هدف الدراسة

  .للكلمات السليم والنطق ، القراءة مهارات ومستوى ، السامعين

   :المجموعةاألولى .مجموعات ثالث على مقسمه لعينةا عينة الدراسة :

 .تسنوا (6 )أعمارهم متوسط وقدكان ، متوسطة سمعية إعاقة لديهم طفل ( 15 ) من مكونة

 متوسط كان وقد متوسطة، سمعية إعاقة لديهم طفالً  ( 15 )من مكونة  :والمجموعةالثانية

   .أشهر وسبعة سنوات خمس (5,7 )أعمارهم

   :الثةالمجموعةالث توكان

 هذه ولمقارنة ، سنوات6 أعمارهم متوسط السامعين األطفال من طفل  ( 30 )من مكونة

  .متوسطة إعاقة سمعياً المعوقين األطفال)المجموعتين مع (السامعين األطفال) المجموعة
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 استخدام تم وكذلك للقراءة ايدنبير عن مستوى اختبار الباحث استخدم:  أداة الدراسة

 الطفل معرفة لقياس(Edinburgh Reading Test)بريطاني ورةمص اختبارمفردات

  (British Picture Vocabulary Scale) .السليم ونطقها بالمفردات

  :مايلي الدراسةإلى هذه في النتائج وقدأشارتنتائج الدراسة :

 مهارات في السامعين واألطفال سمعياً، ضعفاً يعانون الذين األطفال بين التشابه .1

 إعاقة سمعياً المعوقين األطفال لدى الخاصة القراءة ومهارات قدرات، نوا القراءة،

 مهارات بين عالقة يوجد فال نفسه العمر من األطفال عن مختلفة غير متوسطة

 .السمعي الضعف ودرجة القراءة،

 من السامعين وزمالئهم متوسطة، إعاقة سمعياً المعوقين األطفال بين تشابه اليوجد .2

 .اللغوية األصوات نطق على المقدرة حيث

األصوات  وإدراك واكتساب السمع، قوة بين القوية العالقة إلى الدراسة توصلت .3

 .سليم بشكل ونطقها الكالمية،

كما أظهرت النتائج أن اكتساب وإدراك نطق األصوات كان لصالح اإلناث مقارنة  .4

  بالذكور .

ون:طفال زارعي الحلزاألثانيا :الدراسات السابقة التي تناولت   

  :) األردن  2004الزين ( دراسة 

تطوير برنامج تدريبي للمهارات السمعية واختبار فاعليته في عملية عنوان الدراسة : 

  اكتساب اللغة ، لدى فئة اإلعاقة السمعية الشديدة وحاالت زراعة القوقعة في األردن.

عية واختبار فاعليته هدفت الدراسة إلى تطوير برنامج تدريبي للمهارات السم:أهداف الدراسة 

  في عملية اكتساب اللغة لدى فئة اإلعاقة السمعية الشديدة و حاالت زراعة القوقعة

  : اعتمدت المنهج شبه التجريبي .منهج الدراسة 

) 5) من ذوي اإلعاقة السمعية الشديدة و (5) أفراد ، (10تكونت العينة من (عينة الدراسة :

  )سنة . 12- 5أجريت لهم زراعة حلزون بين ( 

  . الناجح للسمع التطويري البرنامج الدراسة استخدمتأداة الدراسة :
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 نتيجة السمعية المهارات مستوى في ملحوظا تقدما النتائج أظهرت وقد نتائج الدراسة :

النتائج تطور اللغة رت ، وأظھوالتعبيرية االستقبالية اللغة مستوى وتحسن البرنامج فاعلية

  .كثر من الذكور التعبیریة عند اإلناث أ

  Walzman ( 1994)دراسة والزمان 

  للغة عند األطفال زارعي الحلزون عنوان الدراسة : مدى فاعلية التدريب الشفوي على نمو ا

The effectiveness of the oral language training growth in children 

growers snail  

  ال بعد اتدريب الشفوي .معرفة مدى التحسن الذي حققه األطف هدف الدراسة :

) طفل وطفلة زارعي حلزون يبلغون الثالثة من 14أجريت الدراسة على (  عينة الدراسة :

عمرهم والذين تلقوا تدريباً شفوياً مكثفاً مع إعادة في التأهيل ، حيث قام بتتبعهم خالل حقبة 

  زمنية استمرت لعام ونصف .

األطفال قد حققوا مستويات عالية من استخدام  توصل الباحث الى أن هؤالء نتائج الدراسة :

اللغة ، وتبن أن األطفال الذين يعودون الى أولياء أمور مستواهم التعليمي أعلى كان مستواهم 

  في استخدام اللغة أفضل .

: وآخرون مياموتو ریتشارد ت. دراسة  

RICHARD T. Mi yamoto,& others(1997) 

Enhancement of Expressive Language in Prelingually Deaf Children 

with Cochlear Implants        

عنوان الدراسة :"  تحسين اللغة التعبيرية لألطفال الصم زارعي الحلزون في مرحلة 

 ما قبل اللغة ".

إلى المقارنة بين مهارات اللغة التعبيرية عند األطفال الصم الزارعين  :هدفت الدراسة

.للحلزون  للحلزون وغير الزارعين  

) حالة من األطفال 23) حالة من غير الزارعين للحلزون ، و(89من (عينة الدراسة  : 

رعين للحلزون .االز  

.(Renell Developmental Language Scale مت الدراسة استخد أداة الدراسة :   
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عد أشارت نتائج الدراسة عند مقارنة نتائج األطفال الزارعين للحلزون ب: نتائج الدراسة 

ي اللغة ف)شهرا من الزراعة مع أقرانهم ذوي السمع الطبيعي ، كانت درجة التطور لديهم 12(

،وحيث كانت نتائج اإلناث أفضل من نتائج التعبيرية تناظر درجة أقرانهم ذوي السمع الطبيعي 

  ).40، ص2011( نقالً عن الخضراء ، الذكور 

  Inekevan & Koopmans ( 1998 )دراسة انك فان وكوبمانس 

  أثر نقص إدراك الكالم السمعي على إصدار األصوات عند األطفال الصم .عنوان الدراسة :

"The impact of the lack of auditory perception of speech sounds 

when the issuance of deaf children"  

 األطفال عند األصوات إصدار على السمعي الكالم إدراك نقصمعرفة أثر هدف الدراسة :

 طولي بشكل والسامعين الصم األطفال لدى الصوت إصدار حول الدراسة أجريت فقد الصم،

 اإلدراك بفقدان الصم عند الصوت إنتاج تأثر كيفية إلى للتعرف شهر،  18حتى 2,5سن من

 النطق، نوع وفي المنطوقة، األلفاظ عدد في والسامعين الصم بين اختالف وجد لقد ، السمعي

  واللغة.

من مجموعة السامعين ،  6زوجاً من األطفال و أمهاتهم ،  12اشتملت على  ينة الدراسة :ع

  من مجموعة فاقدي السمع التام . 6و

 عنداألطفال األصوات إنتاجاستيعاب و تميز و تأثر إلى النتائج أشارت وقدنتائج الدراسة :

 النطقفي أنواع في اختالف وكذلك ومابعدها مبكرة، عمرية مرحلة من السمعي باإلدراك

 عند الكالمي الصوت أطفال إنتاج في فروق عدة الدراسة هذه في وجد K السامعين مجموعة

( في الفروق هذه وجدت. و من العمر عشرة الثمانية األشهر خالل والسامعين الصم األطفال

 هذه تعطي ال ذلك ومع)  التعبير فترة، النطق نوع، التصويت،  الملفوظة التعبيرات عدد

 معظم بدت التعبيرات، عدد عن وبعيداً األطفال عند التعبيرات نوعية عن معلومات أية النتائج

 10,5إلى 8,5العمرية الفترة في واضحة والسامعين السمع فاقدي األطفال بين الفروق

 وقتاً، أطول تعبيرات ويخرجون اللفظ، في التغيير السمع، فاقدو يبدأ التوقف هذا شهر،عند

 التعبيرات أن لذلك الممكن والتفسير بالتراجع، عندهم التعبيرات عدد يبدأ نفسه الوقت وفي

  . الفترةوفي  اللفظ في)أكثرصعوبة( السنه هذه في األطفال يخرجها التي
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  Schiff ( 1998)دراسة شيف 

  . عنوان الدراسة : تقويم السمع والكالم لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة السمعية

"Calendar hearing and speech among a sample of children with 

hearing disabilities"  

  اللغة . ومشكالت السمعية، اإلعاقة ذوي األطفال لدى والسمع الكالم، تقويم : هدف الدراسة

 منتم قياس ذلك  وأيضاً سمعية، وتقويمات مقننة، اختباراتتم استخدام  أدوات الدراسة :

 .اللعب و سمعيةال غير المحادثة خالل

  سنة .  ( 12 )و شهر بين أعمارهم تراوح أطفال)5ضمت (:  عينة الدراسة

  . سمعية تقويمات و مقننة، اختبارات الباحث استخدمأداة الدراسة :

 لديهم الكالم لغة تتطور ال العينة، أفراد نصف من أكثر أن إلى النتائج أشارتنتائج الدراسة :

 المدرسة وماقبل المدرسة، أعمار من المفحوصين لدى رتظه وكذلك الطبيعي النحو على

، كما بينت الدراسة انه اليوجد فروق في االستيعاب والتميز والنطق اللغة، في مشكالت

  السمعي واإلنتاج  تعزى لمتغير العمر .

  Jish (2000)دراسة جش    

  . فظي لالطفال زارعي الحلزونعنوان الدراسة : برنامج للتأهيل السمعي الل

"Auditory rehabilitation program for those who suffer from verbal 

auditory weakness"  

  الوصول باألطفال ضعاف السمع إلى فهم الكالم والتواصل مع اآلخرين .هدف الدراسة : 

  : األطفال ضعاف السمع .عينة الدراسة 

  عية .تم تصميم األنشطة التي تضم المهارات السم أداة الدراسة :

: أظهرت الدراسة مدى فاعلية الطريقة السمعية اللفظية في تأهيل  األطفال  الدراسة نتائج

ضعاف السمع ومدى أهمية بدء التأهيل في مرحلة عمرية صغيرة ، كما اظهرت الدراسة 

  ) .16، ص 2000تفوق اإلناث على الذكور في التأهيل( نقاوة ، 
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  Kluwin & Stewart ( 2000)دراسة كلوین واستیورت 

  عنوان الدراسة : مدى نمو اللغة عند األطفال زارعي الحلزون في المرحلة االبتدائية .

Over the language growth in children snail growers in the primary 
stage  

  

معرفة مدى التحسن الملحوظ في القدرات الكالمية عند األطفال زارعي  هدف الدراسة :

  الحلزون .

  ) طفل وطفلة من األطفال زارعي الحلزون . 14شملت ( نة الدراسة :عي

توصلت الدراسة إلى أنه يمكننا الحكم على نجاح و أثر زراعة الحلزون من  نتائج الدراسة:

خالل متابعة تحسن مهارات الكالم والتواصل مع تقدم العمر ، وخاصة أن لغة الطفل تنمو 

   . اب و اإلنتاج إذا ما تم توفير التدريب المكثفدوماً مع تقدم العمر من حيث االستي

  Chats ( 2000)دراسة شاتس  

The Miami Cochlear Implant , Auditory & Tactile Skills 

Curriculum  

  .( زارعي حلزون ): برنامج تأهيلي سمعي لفظي ألطفال نقص السمع  الدراسة عنوان

على مستوى اللغة االستقبالية  يتضمن تدريب األطفال نقص السمع:  الدراسة هدف

والبدء بإدراك وجود والتعبيرية ، وذلك من خالل إخضاعهم لتدريب سمعي وتدريب لغوي ، 

الصوت ، والتعرف عل الصوت  والتمييز بين صوتين مختلفين والتمييز السمعي وإنتاج 

  قصص ). –المفاهيم ، وتمييز وإنتاج ( جمل 

ى التأكيد على أهمية البرنامج السمعي اللفظي في تأهيل : توصلت الدراسة إل نتائج الدراسة

األطفال زارعي الحلزون واكتساب اللغة لديهم ، والتأكيد على أهمية النقاط الثالثة التالية في 

  نجاح عملية التأهيل  : 

 .( االستيعاب ) التمييز السمعي من األمام 

 . التمييز السمعي من الخلف 

  اإلنتاج اللفظي(Vergaea , 1994, p19) 
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وأكدت الدراسة على اهمية التدخل في عمر صغير حيث ان اكتساب اللغة يكون أسرع 

  وأسهل.

"Rhoades  Chhisolm ( 2001)   دراسة راوھادس " 

"Languge  Growth  with  The  Auditory   verbal  Approach  For  

Children  with  signficant  Hearing  Loss 

 األطفال مع الشفهية السمعية الطريقة باستخدام اللغوي التطور : الدراسة ناعنو

. عند األطفال زارعي الحلزون المصابين  

يها ف) طفل على مدى أربع سنوات تلقوا 40متابعة لتطور اللغوي عند (: هدف الدراسة 

 تدريبا لغويا كالميا بالطريقة السمعية الشفوية.

أربع سنوات في أحد المراكز العالجية في الواليات تراوحت مدته من سنة إلى :  مدة الدراسة

ن درجات مختلفة من فقدان السمع والنسبة مالمتحدة ، وقد عانى األطفال في هذه الدراسة 

 الكبيرة منهم كانت ضمن فئة المصابين بفقدان السمع الشديد والعميق .

شهرا ( تراوحت  40كان متوسط العمر الذي تم به البدء بجلسات التدريب عينة الدراسة :

شهر )ومتوسط السن الذي تم  100شهور و  4أعمار المشتركين عند بدء التدريب بين 

شهر )، ومتوسط السن  37شهرا (وتراوح بين سن صفر وسن 17اكتشاف فقدان السمع بلغ 

شهرا ، وتراوح سن األطفال عند البدء  20الذي تم فيه البدء باستخدام المعين السمعي كان 

أشهر ) ، وكان توزيع األطفال حسب سبب فقدان  3  -  40المعين السمعي( من  باستخدام

% أسباب 29% متالزمة وراثية ، 12% غير معروف السبب ،43السمع على النحو التالي : 

  %نتيجة التهاب .8وراثية أخرى ،

: أظهرت النتائج فاعلية الطريقة السمعي الشفوية  في التمييز السمعي  نتائج الدراسة

ألصوات المختلفة من األمام والخلف حيث بين النتائج صعوبة التمييز السمعي خاصة في ل

مستوى الكلمة المفردة ، والى فاعليتها في اإلنتاج اللفظي على مستوى جمل من ثالث كلمات 

  ).49، ص2011بته على مستوى ربط أكثر من جملة ( نقالً عن الخضراء ، وصعو

  أمريكيا  Geers , Sephar & Seday ,2002 )سیداي ( دراسةغیرز،سبیھارو

  عنوان الدراسة : اكتساب مهارات الكالم عند األطفال زارعي الحلزون  .
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"Acquire speech skills in children growers snail"  

إذا كان األطفال الصم يكتسبون مهارات الكالم ويستمرون باالعتماد معرفة هدف الدراسة : 

عد وضعهم في بيئة تواصل كلي ، وذلك بعد إجراء زراعة قوقعة على التواصل اليدوي ب

  سمعية الكترونية .

والية أمريكية ، جميعهم  ) طفل من سبع عشرة27اشتملت الدراسة على ( عينة الدراسة :

  أجريت لهم زراعة قوقعة الكترونية .

الكالم باستخدام  اختبار القدرة على فهم الكالم من خالل استخدام اختبار فهم أداة الدراسة :

  التعرف على الصور .

األطفال في التواصل حيث استخدم اتضح وجود عدة أساليب يستخدمها  نتائج الدراسة :

، 2014فني ، (استخدم كال األسلوبين بنسب متفاوتة  همبعضهم اإلشارة وبعضالكالم و همبعض

  .) 223ص 

   Kim, ch . 2002دراسة كیم 

Predictor Variables  of   Speech  Intelligibility  deafened  children 

with  cochlear  implements  

الفاقدين  الحلزون زارعي عند الكالم مفهومية في المؤثرة العوامل : الدراسة عنوان

 للسمع في مرحلة ما قبل اللغة ".

ون إلى تحديد العوامل المؤثرة في مهارات إنتاج اللغة بعد زراعة الحلز: هدفت الدراسة

لألطفال الذين فقدوا السمع في مرحلة ما قبل اللغة ، والعوامل التي اختبرت كمتغيرات مستقلة 

الفترة الزمنية بعد إجراء عملية  –العمر العقلي  - هي : ( العمر عند زراعة الحلزون  

 الزراعة ) .

ين )سنة من الزارع 12إلى  5من الفئة العمرية (  ل) طف40تكونت من (عينة الدراسة :

 –للحلزون وتم اختيارهم حسب المعايير التالية : هو شخص فاقد السمع في عمر السنتين 

لم تشخص  –أجرى الزراعة منذ أكثر من سنة  –)ديسبل 90نقص السمع لديه يصل حتى (

ستخدم التواصل الشفهي كأداة ي –)ساعات في اليوم 8يضع الجهاز لمدة ( –لديه إعاقة ثانية 

 ة للتواصل ".رئيس
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  ) كلمة .30اختبار مفهومية الكلمة الذي يتألف من ( الدراسة : أداة

، الكالم  مفهوميةأشارات نتائج الدراسة إلى أن العمر عند الزراعة يؤثر في  : نتائج الدراسة

كانت نسبة إنتاجه اللفظي  فل زارع الحلزون في عمر أصغروبينت أنه كلما تم تدريب الط

  ).14،ص2011عن زاهد ، ( نقالًونسبة مفهوميته أعلى 

     Masaharu  ;u. 2002" دراسةماساهارو

Acquisition  of  Articulation  in  Congenitally  deaf  Children with  

Cochear implements  

  " للحلزون لزارعينل والديا السمع فاقدي عنداألطفال النطق اكتساب:"  الدراسة عنوان

 خضعو والذين والديا للسمع الفاقدين األطفال عند نطقال تطور تتبع إلى :الدراسة هدف

 . حلزون لزراعة

م توا زراعة حلزون ، ر) أطفال فاقدين للسمع والديا أج 7تكونت عينتها من (عينة الدراسة :

)سنوات 4) أطفال أعمارهم أقل من (4تقسيمهم الى مجموعتين : المجموعة " أ " تكونت من (

) أطفال أعمارهم أكثر من أربع سنوات ، وقد تمت  3ن  (، والمجموعة " ب "  تكونت م

 مالحظة تطور النطق لديهم خالل سنتين بعد الزراعة باالعتماد على عمرهم عند الجراحة .

  استخدمت الدراسة اختبار النطق المصورأداة الدراسة :

د األطفال أظهرت نتائج الدراسة أن زراعة الحلزون مفيدة في تطور النطق عننتائج الدراسة :

الذين يعانون من نقص سمع والدي وخاصة لألطفال الذين أجروا زراعة الحلزون قبل عمر 

) سنوات وبينت أن تطور النطق كان أبطأ عند األطفال الذين أجروا زراعة الحلزون بعد 4(

  )سنوات .4(

  دراسة باتش ، بالمي ، سرانت ، مارتن وبو

Paatsch , blamey , Sarant , Martin &Bow ,(2004)(. استرالیا  

والمهارة الكالمية عند األطفال زارعي القوقعة  ةعنوان الدراسة : قياس القدرة السمعي

  الكتروني .
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"Auditory verbal ability and skill to measure in children with 

Cochlear Implants email".  

ر القدرة السمعية والمعرفة تجربة نموذج حسابي للوصف يأخذ بالحسبان أث هدف الدراسة :

  بالمفردات والمهارات الكالمية .

) طفالً من زارعي الحلزون باستراليا ، تراوحت أعمارهم بين 33اشتملت ( عينة الدراسة :

  سنة . 14سنوات و 4

) كلمة موزونة صوتياً وتم تقديم الكلمات عن 50: تم تطبيق اختبار تكون من ( أدوات الدراسة

دون السماح بقراءة الشفاه ، وتم استخدام اختبار بيودي للمفردات المصورة طريق السمع فقط 

، واستخدم النموذج الحسابي لعزل ثالث مصادر  للخطأ عندما يتم استخدام فهم استيعاب 

  الكالم باستخدام السمع فقط:

 خلصت الدراسة إلى أن هذه األخطاء ال تؤثر في بعضها ، حيث أظهر افراد نتائج الدراسة :

، 2014( فني ،العينة قدرة على االستيعاب والتمييز السمع واإلنتاج على مستوى المفردات 

  .) 224ص 

  ) ( Stacey & Summerfield , 2008دراسة ستایسي و سمر فیلد 

عنوان الدراسة : فعالية برنامج يقوم على التدريب السمعي لألطفال زارعي القوقعة 

  اإللكترونية .

"The effectiveness of the program based on the auditory training for 

children growers electronic cochlea".  

المقارنة بين فعالية التدريب السمعي القائمة على الصوت و الكلمة والجملة  هدف الدراسة :  

  في تحسين فهم الكالم عند األفراد الذين يستخدمون جهاز الزرع القوقعي .

تم في هذه الدراسة  حيث BKB)بش ( –كول  –استخدم اختبار : بامفورد  :عينة الدراسة 

  مقارنة ثالث أساليب للتدريب السمعي :

  األول باستخدام التمييز السمعي بين األصوات والمقاطع .

  الثاني باستخدام التدريب السمعي بين الكلمات .
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  الثالث باستخدام التدريب السمعي بين العبارات والجمل .

تبين أن هناك فروق من حيث التميز السمعي بين الكلمات وبين العبارات  ج الدراسة :نتائ

وبين الجمل لصالح اإلناث ، ولكن الفرق األكبر كان التمييز على مستوى الكلمات ألنه يعد 

  ).224، ص 2014فني ، لى معالجة سمعية دقيقة (أصعب أنواع التمييز السمعي فهو يحتاج إ

Efrat,t.&Roth,a.a2009   دراسة افرات وروث 

Quality  of  life  children   With cochlear implants : Perceived 

Benefits and Problems and the Perception of  single Words and 

Emotional Sounds 

 والمشكالت للفوائد تصورات,  الحلزون زراعي لألطفال الحياة نوعية:  الدراسة عنوان

 ". االنفعالية واألصوات المفردة الكلمة مستوى على كالمال دراكإو

 استمارات طريق عن الحلزون زارعي األطفال حياة نوعية فحص إلىتھدف  : الدراسة هدف

 التعبيرعنها يتم التي االنفعالية والمعلومات للكالم الفعلي استيعابهمومدى  الذاتية لبياناتهم

 واألطفال الحلزون زارعي األطفال عند الحياة ةنوعي في تأثيرالعمر تفحص كما باألصوات

  . تكبير بأفضل السمعية المعينات مستخدمي

 14إلى  5من األطفال زارعي الحلزون من عمر (  ) طفل37من ( تكونت  :الدراسة عينة

 . اإلشارة يستخدمون وال المحكية اللغة )سنة والذين يتكلمون

 الكلمة مستوى على الكالم ألدراك والتقييم حياةال نوعية لبيان ذاتية استبانه:أداةالدراسة

 .المفردة

 األداءب تحسن في القوقعة زراعتهم بسبب األطفال حياة نوعية تحسنأظھرت  :الدراسة نتائج

و بالنسبة  االنفعالي الكالم مستوى وعلى المفردة الكلمة مستوى على الكالم ألدراك بالنسبة

  التواصل . في التحسن لمقدار كبيرة للعمرأهمية نكا وقد, للتمیز السمعي لصالح اإلناث 

:" Desjordinn  ,L .&et.al.2009 "  دراسة دیسجاردین واخرون 

" Literacy Skills in  Children  With cochlear  Implants : The 

Importance  of  Early  Oral  Language  and  Joint  Storybook  

Reading  " 
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 وأهمية الحلزون زراعي طفالاأل عند والكتابة القراءة معرفة هاراتم :  الدراسة عنوان

 . القصص قراءة مع باالشتراك المبكرة الشفهية اللغة

 والتي,  طولي شكل)  والطفل األم(  المبكرة العوامل بين العالقة فحص إلى: الدراسة هدفت

   الثالث نواتالس قبل القراءة ومهارات للطفل الفونولوجي الوعي في تؤثر أن يمكن

  . الحلزون زارعي أطفال) 10( من تكونت:  عينة الدراسة

 التشخيص بطارية – والكتابية الشفهية اختباراللغة – الفونولوجي اختبارالوعي: الدراسة أداة

 . القرائي

 األم واستخدام لألطفال المبكرة التعبيرية الشفهية اللغة مهارات أن أظهرت الدراسة : نتائج

 يساعد القصص قراءة خالل"  النهاية مفتوحة أسئلة"   للغة الميسرة التقنيات من اعالي مستوى

  . الحلزون زارعي األطفال عند الكتابة القراءة مهارات نمو في

  )( Calaub , Saffran  & Litovsky , 2009دراسة كالوب ، سافران و لیتوفسكي 

  األطفال زارعي الحلزون .سرعة التعرف السمعي على الكلمات عند  عنوان الدراسة :

"The speed of the audio to recognize words when children growers 

snail"  

تقصي الفروق في سرعة التعرف السمعي على الكلمات بين األطفال العاديين  هدف الدراسة :

  واألطفال زارعي الحلزون .

رى تجريبية ، واشتملت اشتملت على مجموعتين إحداهما ضابطة واألخ عينة الدراسة :

طفالً يعانون من فقدان سمعي حسي عصبي شديد إلى عميق في  26المجموعة التجريبية على 

كلتا األذين ، وتم اختيار العينة من جميع أنحاء الواليات المتحدة األمريكية ، أما المجموعة 

  طفل يتمتعون بسمع طبيعي . 20الضابطة شملت 

لى شاشة الكومبيوتر في مربعات بيضاء صورتين في كل تم عرض صور عأداة الدراسة : 

كرة ، ثم إجالس الطفل أمام الشاشة وتسمية  –مرة وتم استخدام كلمات مألوفة مثل : حذاء 

أحدى الصورتين في كل مرة  ومراقبة حركة عين الطفل وحساب سرعة االستجابة بأجزاء 

  الثانية .
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كانوا أسرع من األطفال الذين  السامعين دراسة أن األطفالأظهرت ال نتائج الدراسة :

يستخدمون الحلزون في التعرف على الكلمة ، وهذا يؤكد مدى صعوبة التمييز السمعي على 

فني  مستوى العبارات والجمل (مستوى الكلمة الواحدة عند األطفال زارعي الحلزون مقارنة ب

  .) 226، ص 2014،

 :وقع الدراسة الحالية منهاوم سابقةالتعقيب على الدراسات ال :ثالثاً

ألطفال زارعي  التدريب السمعي اللفظي تناولتالتي  سابقةالدراسات ال إلىبعد الرجوع 

بعض الدراسات السابقة التي تناولت اهمية اكتساب اللغة فـي مرحلـة    الحلزون، فضالً عن

 للوالـدين)  المستوى التعليمـي  -الجنس -الطفولة المبكرة وعالقتها ببعض المتغيرات( العمر

  نشير إلى اآلتي :

 ابقةنقاط التقاء البحث الحالي مع الدراسات الاآلتية: كان بالتركيز على االمور  س 

اكتساب أطفال زارعي  واألجنبية مع الدراسة على أهمية تتفق جميع الدراسات العربية -

سـعيد عبـد   ( ،)1999، نيرمين بولس انقـوال .ومن هذه الدراسات (الحلزون للغة 

)و (عبد اللطيـف،  2003و (فاطمة ابو اليزيد،  )2003 هوارنة،(،)2002، حمنالر

2000( 

مع كل من الدراسات التي تصدت للكشف عن الفروق بين الجنسين في تتفق كما أنها  -

مجال اكتساب اللغة والتي توصلت جميعها إلى وجود فروق لصالح اإلناث في جميع 

) و( 1991و (وايت هرسـت،  )2003،اسامة خضرا(دراسة جوانب التطور اللغوي

 )2009) و( كلوين، 2004) و( بانش، 2002رودس، 

إلـى   اأهمية تدريب أطفال زارعي الحلزون في سن مبكر حيث توصـلو تتفق على و -

يكونون فـي   اللغة تكون اسرع عند األطفال الذيننتائج تؤكد على أن عملية اكتساب 

و (بدر فارس )1998، يسون سيديل) (ا2006، آالء حفظي. (مرحلة الطفولة المبكرة

 )2002) و (ماساهارو، 2002) و(كيم، 2004نصيري، 
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مع الكثير من الدراسات التي تؤكد على تأثير المستوى التعليمي للوالـدين فـي   تتفق  -

، سـيد عبـد اللطيـف   (دراسة اكتساب اللغة ونجاح برامج التدريب السمعي اللفظي 

 )  2000مان، ) و ( والز1991و ( ويس و لويس،  )2000

ات على دور مهارات التمييز السمعي في نجاح برامج التدريب ألطفال تتفق مع دراس -

( و  )2009،أفرات و روث) و (2000، شاتس(زارعي الحلزون من هذه الدراسات 

 )2000) و( كلوين، 1998) و ( انك فان ، 2008ستايسي، 

التأهيل ألطفال زارعـي   ات على دور األنتاج اللفظي في نجاح برامجتتفق مع دراس -

) و 1989، مـوج شـيك  (الحلزون وضمان تواصلهم مع المحيط من هذه الدراسات 

) و ( انك فان ، 2009( ديسجا ردين وآخرون، و  )1997،ريتشرد ميماتو وآخرون(

1998 (. 

 ابقةنقاط اختالف البحث الحالي عن الدراسات الاآلتية: كان بالتركيز على األمور  س 

وفي حدود علم الباحثة عدم وجود دراسات عربية  سابقةل عرض الدراسات اليتضح من خال

 :تتناول

اختبارات تقويم محددة موجهة ألطفال زارعي الحلزون متعلقة باألداء اللغوي (دراسة  -

 )1991) و (ويست و لويس، 2003فاطمة، 

وصف واقع برامج الطفولة المبكّرة و لإلشارة ألهمية دعماقتصرت الدراسات السابقة  -

دون طرح برامج عالجية تدريبية وتاهيلية  الطفولة المبكّرة على شكل بيانات إحصائية

 ).2001، راو هاتس) و (2002، كيم( طفال على اكتساب اللغةتساعد األ

اكتساب اللغـة ألطفـال   علم الباحثة) موضوع  أي دراسة عربية (على حد تناوللم ت -

مبكرة كما جاء ذلك في دراسات مثل ( بـولس  زارعي الحلزون في مرحلة الطفولة ال

 .)1998) و ( ماين، 1996نقوال، 

المالحظة والوصف للمسـتوى اللغـوي   حيث اقتصرت أغلب الدراسات السابقة على  -

) و 2006، فيرنـون ( ألطفال زارعي الحلزون دون اعتماد على مقاييس دقيقة للتقييم

 ) 2004، خولة(
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 : اآلتية، واألبحاث في المجاالت سابقةالأفادت الباحثة من بعض الدراسات  -

 .بناء وتصميم برنامج تدريبي سمعي لفظي  - أ

 هداف الخاصة بكل جلسة تدريبيةاألتحديد   - ب

 .تهلمقترح دراسالبرنامج لتحديد أسس    - ت

 .أختبار سمعي لفظي ألطفال زارعي الحلزونإعداد  - ث

 الجديد في البحث : 

الكتساب اللغـة ألطفـال   دريبية ت ةجلس 100ن من وضع برنامج تدريبي مقترح مكو  - أ

 .زارعي الحلزون

 6 – 2زارعي الحلزون في مرحلة الطفولة المبكـرة مـن (   أطفالالبحث من  عينة  - ب

 بالبحث والتجريب. سابقةالدراسات ال من ض لها أياًوالتي لم تتعرسنوات) 

عي اعتماداً على أهم البرامج التي تناولـت التأهيـل السـم   تصميم البرنامج المقترح    - ت

  .اللفظي( جوش و ميامي)

جلسـة لتـدعيم    كّلفي نهاية  الوالدينف بها كلّي المنزليةمجموعة من المهمات  إعداد  - ث

 .أفضل شكلالجلسة وتوضيحها ب

  

  

  

  

  

  

  

  



. 

  

  

  

  الثالث الفصل

  اجلانب النظري

  

  الطفولة المبكرة

  أوالً :  تعريف مرحلة الطفولة المبكرة

  ثانياً : أهمية مرحلة الطفولة المبكرة

  ثالثاً : خصائص مرحلة الطفولة المبكرة

  رابعاً : العوامل المؤثرة على النمو في مرحلة الطفولة المبكرة

  ة المبكرةخامساً : مطالب النمو  في مرحلة الطفول

  سادساً : جوانب النمو في مرحلة الطفولة المبكرة

  إكتساب اللغة: 

  أوالً :  تعريف اللغة

  ثانياً :  مراكز اللغة في الدماغ

  ثالثاً :  معالجة اللغة

  رابعاً :  مكونات اللغة

  خامساً : وظائف اللغة

  سادساً :  نظريات إكتساب اللغة

  سابعاً :  مراحل إكتساب اللغة

  :  العوامل المؤثرة في إكتساب اللغة ثامناً
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  الفصل الثالث 

  الجانب النظري    
  

  : المقدمة

اإلنسان في هذه األرض هو محور الحياة وبه يتم بناء الحضـارات والمجتمعـات ،   

ويمر اإلنسان بمراحل مختلفة في حياته منذ الوالدة وحتى مغادرة هذه األرض ، فتبدأ بالطفولة 

لشيخوخة ، وبما أن مرحلة الطفولة تعد من أهم مراحل حياة اإلنسان ، فهي ثم بالمراهقة ثم ا

األساس في بناء مستقبله ، ألن الطفل يكون فيها في ذروة استعداده وقابليته للنمو والتغييـر ،  

  لذلك البد من استثمار هذه المرحلة بشكل كبير .

  لمبكرة تعريف مرحلة الطفولة ا أوالً :

 : الطفل في اللغة هو المولود ، والطفولةChildhood Definitionتعريف الطفولة 

  . هي مرحلة من الميالد إلى البلوغ

:إلى الطفل على أنه اإلنسان حديث الوالدة سواء كان ذكراً Oxfordويشير قاموس أكسفورد 

ه الفرد طفالً ويعـيش طفولـة   أو أنثى، كما يشير إلى الطفولة على أنها الوقت الذي يكون في

  . )21،ص2002( الهنداوي ،  ةسعيد

هو كل إنسان -كما يعرف الطفل وفقاً للمادة األولى من مشروع اتفاقية األمم المتحدة على أنه:

لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وأمـا  

مدا على األبوين تعت الحياة ملياؤومرحلة ال يتحمل فيها اإلنسان مسالطفولة فتعرف على أنها 

وذوي القربى في إشباع حاجته العضوية وعلى المدرسة في الرعاية للحياة وتمتد زمنياً مـن  

الميالد وحتى قرب نهاية العقد الثاني من العمر وهي المرحلة األولى لتكوين ونمو الشخصية 

  .)22،ص2000، ي( المقدوهي مرحلة للضبط والسيطرة والتوجيه التربوي

  إلى:وتقسم مرحلة الطفولة 

  :Early childhoodسنوات) 5-2مرحلة الطفولة المبكرة من (  - أ

وهي المرحلة التي تمتد من عامين إلى خمسة أعوام وفيها يكتسب الطفل المهارات األساسـية  

  مثل المشي واللغة مما يحقق قدراً كبيراً من االعتماد على النفس.
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  :Late childhoodسنة) 12-6مرحلة الطفولة المتأخرة (  - ب

وهي المرحلة التي تمتد من سن السادسة حتى سن الثانية عشر من العمر وتنتهي هذه المرحلة 

  ببلوغ الطفل ودخوله مرحلة مختلفة كثيراً عن سابقتها وهي مرحلة المراهقة.

: هي المرحلة التي تبدأ بنهاية العام الثاني من حيـاة   تعرف مرحلة الطفولة المبكرةوبالتالي 

  ).9، ص2001ادس ( عالونة ، لطفل ، وتستمر حتى نهاية العام السا

    ثانياً : أهمية مرحلة الطفولة المبكرة 

تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة مهمة في حياة الطفل ، حيث أن نموه يكون فيها 

تي سريعاً وبخاصة النمو العقلي والنمو اللغوي، وتشهد هذه المرحلة مجموعة من التغيرات ال

تطرأ على الطفل كاالتزان والتحكم في عملية اإلخراج ، وزيادة الميل إلى الحرية ، ومحاولة 

التعرف على البيئة المحيطة ، والنمو السريع في اللغة ، ونمو ما اكتسبه من مهارات الوالدين 

لخيـر  ، وتكوين المفاهيم االجتماعية ، وبزوغ األنا األعلى ، والتفرقة بين الصواب والخطأ وا

، وكلما كانت هذه المرحلة سـوية وتتمتـع باالسـتقرار     )43، ص1998( عكاشة ، والشر 

  العاطفي والنفسي ، كلما نمت وتفتحت لكسب المواهب وأصبحت شخصية قوية في المجتمع

  Childhood Traitsخصائص مرحلة الطفولة  ثالثاً : 

بدأت في القـرن الماضـي   إن مرحلة الطفولة تعد من االكتشافات الحديثة العهد حيث 

عندما اكتشف بعض الناس أن الطفولة تشكل أهمية خاصة بالنسبة للمتغيرات التي تطرأ على 

الوقوف على أهم خصائص وسمات هذه المرحلة حتـى   حي الصحية واللغوية ، لذا يجبالنوا

بأساليب سوية تحقق الهدف األساسـي مـن عمليـة التنشـئة      ناتعامل مع أطفالنستطيع أن ن

) سـنوات  5-2االجتماعية.وتتمثل خصائص مرحلة الطفولة في مرحلة ما قبل المدرسة من (

  فيما يلي:

  :Intellectual Traits(أ) الخصائص العقلية 

  تتلخص الخصائص العقلية في مرحلة ما قبل المدرسة في الخصائص التالية:

  الواقعية عند الطفل: -1

نوعها والتي تختلف بدورها عن واقعية الكبـار  يقصد بها أن الطفل يعيش بواقعية خاصة من 

وهذه الواقعية تتمركز حول الذات وتبعد عن الموضوعية عن النظر إلى العالم الخارجي وذلك 
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 ) ،56، ص1998( عبـد الـرحمن ،  لعدم قدرة الطفل على التمييز بين الموضوعي والـذاتي 

ط مشاعره وأحاسيسه في كل ما ويميل الطفل في هذه المرحلة إلى مزج األحالم بالواقع وإسقا

يراه حوله كما أنه يعتمد في تفكيره على اإللهام وليس المنطق ويدرك العـالم مـن منظـوره    

  الخاص وال يستطيع إدراك الزمن ويعتمد على حواسه.

  حب االستطالع: -2

إن النمو العقلي للطفل في مرحلة الطفولة يتميز بحب االستطالع حيث تتسع مداركه فيكتسب 

طفل خبرات ومعلومات عن العالم الخارجي ويكون ذلك عن طريـق اسـتعمال الحـواس    ال

مثل اللمس والنظر والسمع وكذلك عن طريق ) ،70،ص1999( أبو حطب ، وربطها يبعضها 

التفكير في حل مشكالته اليومية فهو يمسك األشياء بيديه ويفحصها وتساعده عمليـة المشـي   

ة عن متناول يده وذلك يشبع رغبة الطفل فـي المعرفـة   على الوصول إلى أشياء كانت بعيد

  واستطالع األشياء من حوله.

  اإلحيائية وخصوبة الخيال والميل إلى التفكيك والتركيب: -3

ويقصد بها إعطاء األشياء والكائنات من حوله صفة الحياة وكأنها تحس وتشعر وتفرح وتحزن 

أمـا   ،قد أن األشياء من حولـه إرادة ورغبـة  وتتألم مثلماً يحس ويشعر ويفرح ويتألم كما يعت

خصوبة الخيال فتعني أنه يتسم خيال الطفل في هذه المرحلة بالخصوبة وهـي التـي تجعلـه    

يتجاوز حدود الزمان والمكان الذي يخرجه من عالمه الصغير ويجعله ينسج عالم آخر ملـئ  

( العزة حوله أمام إشباعها بألوان السحر وإشباع الحاجات والرغبات التي يقف فيها الكبار من

   .)55،ص2002،

  :Physical Traits(ب) الخصائص الجسمية 

هناك فروق فردية بين األطفال مما يجعل نموهم مختلفاً فيما بينهم اختالفاً كبيراً وهناك أطفال 

ينمون بمعدل أسرع من غيرهم في نواحي جسمية معينة وينمون ببطء في نـواحي جسـمية   

من أن هناك قواعد وفترات شبه محددة النضج إال أن عملية النضج عملية أخرى وعلى الرغم 

نسبية تختلف من طفل آلخر فكل طفل له شخصيته التي هي نتاج عوامل وراثية وبيئية تجعل 

ـ من أهم  منه شخصاً مختلفاً عن غيره من األطفال و ة مـا قبـل   الخصائص الجسمية لمرحل

  :) سنوات5-2المدرسة من (

  مو الجسمي والحركي:سرعة الن -1
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ويفقـد   حقةفي المراحل اال هنموة األولى من حياته ثم تقل سرعة نمو الطفل سريعاً في الفتري 

األطفال حديثي الوالدة بعض أوزانهم في العشرة أيام األولى من العمر ثم يسترجعون أوزانهم 

أضـعاف عنـد   بعد ذلك ويتضاعف وزن الطفل منذ بداية الشهر الخامس ويصبح وزنه ثالثة 

انتهاء السنة األولى من العمر وأربعة أضعاف عند انتهاء السنة الثانية ويكون الطفل سـريع  

الحركة والنشاط والحيوية وسريع االستجابة ألي مثير خارجي وتتميـز هـذه االسـتجابات    

( االنعكاسية السريعة باالضطراب وعدم االتساق إلى أن تصل مع النضج إلى حالة من االتزان

   .)83،ص1993يض ،أب

  نمو العضالت الكبيرة قبل العضالت الصغيرة: -2

نتيجة لنشاط الطفل الزائد وسيطرته على جسمه وقدرته على الجري والتسلق والقفـز تنمـو   

عضالته الكبيرة الضرورية لتلك األنشطة نتيجة الستخدامه لها باستمرار ثم تأتي عملية اهتمام 

ية الدقيقة التي تتطلب نمو العضالت الدقيقـة فـي مرحلـة    الطفل باألعمال والمهارات اليدو

متأخرة، وفي أواخر مرحلة الطفولة يستطيع الطفل أن يحقق قدراً كبيراً من التوازن ويستطيع 

( عكاشة ،  أن يحقق توافقاً كافياً بين العين واليد وتظهر بوادر السيطرة على الحركات الدقيقة

  .)84،ص1998

  :Emotional Traitsية في مرحلة ما قبل المدرسة (ج) الخصائص االنفعال

الخصائص االنفعالية للطفل في هذه المرحلة تتلخص في تعرض الطفل ألزمات نفسية حـادة  

ونوبات غضب شديدة ألن هذه الفترة تتميز بأنها فترة قلق وصراع انفعـالي داخلـي عميـق    

ى األم وبين االسـتقالل الـذاتي   والطفل في هذه المرحلة يمر بمرحلة انتقال بين االعتماد عل

ومحاولة إثبات شخصيته ويميل إلى العناد واإلصرار على الرأي فيحاول أو يعارض بعـض  

  األوامر ليختبر نفسه وقدرته على االستقالل.

  وهناك خصائص انفعالية أخرى تميز مرحلة الطفولة وهي:

  سرعة االستجابة للمثيرات: -1

حلة من النمـو اسـتعداداً كبيـراً لالسـتجابة للمثيـرات      حيث يكون لدى الطفل في هذه المر

والمؤثرات البيئة من صوت وضوء وحركة ولمس ويستجيب لهـا بسـرعة ولكـن بحركـة     

  عشوائية.
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  كثرة االنفعاالت وسرعتها: -2

يتميز الطفل في هذه المرحلة بسرعة انفعاالته وسرعة غضبه وثورته العارمة التي سرعان ما 

 )32،ص2000( المقـدي ، رى إلى حالته الطبيعية من الهدوء واالستقرارتنطفئ ليعود مرة أخ

ويتحكم في ذلك عوامل داخلية منها الطاقة الزائدة والكامنة في الطفل والتي تجعله شديد التأثر 

  بمن حوله باستمرار ومنها عوامل خارجية مثل معاملة الوالدين وسلوك الكبار معه.

  الخوف: -3

النفعالية في هذه المرحلة والمخاوف إذا كانت طبيعيـة فإنهـا تحقـق    وهو من أهم المظاهر ا

وظيفة صحية (الخوف من الطريق العام أو الحيوانات المتوحشة، أما إذا كانت غير طبيعيـة  

فإنها تؤثر بشكل كبير على شخصية الطفل حيث إنها تعوق عملية غرس االستقاللية واالعتماد 

   على النفس داخل نفس الطفل.

  :Social Traitsالخصائص االجتماعية (في مرحلة ما قبل المدرسة) (د) 

ن الطفل في هـذه  أموعة من الخصائص االجتماعية حيث تتميز مرحلة الطفولة بمج

المرحلة يعمل على تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين ويفضل اللعب مع فئات قليلة العـدد  

حب الظهور ويبدأ اتجاه التعـاون فـي هـذه    كما أنه يميل إلى الزهو والخياالت ويغلب عليه 

المرحلة في الظهور عند الطفل كما أنه في هذه المرحلة تغرس في نفوس األطفال الكثير من 

وفيهـا أيضـاً تتعـدد     )75، ص 2002( الهنداوي ، القيم واالتجاهات األخالقية واالجتماعية

يزداد تفاعل الطفل في هـذه  مفاهيم الصواب والخطأ والخير والشر وذلك عن طريق اآلباء، و

المرحلة مع الوسط المحيط ويكون مستعداً لتعلم النظم التي تجهزه لكي يكـون عضـواً فـي    

المجتمع ويكتسب العادات والتقاليد الموجودة في هذا المجتمع وكذلك يصبح أكثر قدرة في أن 

  يضع في اعتباره شعور اآلخرين ويقبل أهداف الجماعة.

المرحلة هو أن الطفل في هذه السـن   هذهاألخرى التي تميز  ائص العقليةومن الخص

المبكرة يكون عاجزاً وضعيفاً ولكن سرعان ما يتشبث بالحياة وسرعان ما يبتكـر حركـات   

الكتساب مهارات ال حصر لها وفي غضون أسابيع قليلة تظهر صفاته الخاصة التي تجعل منه 

يحاط بجماعة األقران التي تربطه بهـا  شخصية منفردة كما أنه مخلوق اجتماعي سرعان ما 

  روابط متعددة.
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  النمو في مرحلة الطفولة المبكرة  العوامل المؤثرة على رابعاً : 

هي العوامل التي تسبب حدوث التغيرات التي تالحظ في النمو ، وتتعدد العوامل التي تؤثر في 

اجتماعيـة   –ة تربويـة  النمو وتتكامل في الوقت نفسه ، وهي في جملتها عوامل حيوية نفسي

  ) وتنقسم إلى عوامل داخلية وخارجية :87، ص 2005وثقافية ( زهران ، 

  :بالوراثة عوامل الداخلية حيث ترتبط ال

الوراثة: هي انتقال السمات من الوالدين إلى أوالدهما، وتمثل الوراثة كل العوامل الداخلية التي 

) وتبين الوراثـة أن الخصـائص   87ص ، 2005، كانت موجودة عند بدء الحياة( زهران، 

لألطفال يمكن التنبؤ بها من الخصائص التي تعرفها في الوالدين. ولكن في الوقت نفسه، نجد 

أن بعض األطفال يختلفون عن الوالدين اختالفا جوهريا بسبب وجود سمة وراثية متنحية من 

  جيل سابق، وعلى هذا ال يلزم دائماً أن يشبه الطفل والديه.

  :يبالعوامل البيئية الت العوامل الخارجيةتبط و تر

تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الفرد، وتشمل البيئة المادية واالجتماعيـة والثقافيـة    

والحضارية، ولها دور كبير حيث تسهم في تشكيل شخصية الفرد وفي تعين أنمـاط سـلوكه   

الفرد ومستوى تعلمه والبيئـة التـي    وأساليبه في مجابهة مواقف الحياة وكذلك مستوى نضج

  ).90،ص1999ينتمي إليها من أسرة و روضة(أبو حطب ، 

  النمو في مرحلة الطفولة المبكرة مطالبخامساً : 

عرف الهنداوي مطالب النمو بأنها مدى تحقيق الفرد لحاجاته و إشباعه لرغباته وفقاً 

) ولذلك فمطلب 82، ص 2002، العزةلمستويات نضجه وتطور خبراته التي تتناسب مع سنه(

النمو هو عبارة عن مجموعة من السلوكيات المشتركة بين مجموعة األفراد الذين هم في عمر 

  واحد أو مرحلة واحدة.

وتتأثر مطالب النمو بمظاهر النمو العضوي للفرد، وبمعايير الثقافـة السـائدة فـي    

ج من حيث التعقيد والتطور مـن  بالتدرالنمو مطالب توى طموح األفراد وتنمو المجتمع، ومس

نمو في مرحلة الطفولـة المبكـرة كمـا أشـار إليهـا      مرحلة إلى أخرى، ومن أهم مطالب ال

  (هافجيرست) هي:
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 المحافظة على الحياة .1

 تعلم المشي .2

 تعلم استخدام العضالت الصغيرة .3

 تعلم األكل .4

 تعلم المهارات الحسية الحركية الالزمة لأللعاب .5

 ة في القراءة واللغةتعلم المهارات األساسي .6

 تعلم ممارسة االستقالل الشخصي .7

 تكوين مفاهيم بسيطة عن الواقع االجتماعي .8

  ).121،ص1999(أبو حطب ، نمو مفهوم الذات واكتساب اتجاه سليم نحو الذات .9

  المبكرة الطفولة مرحلة في النمو جوانب سادساً : 

   راحل :نموه في الطفولة المبكرة بعدة م يمر الطفل خالل

   :النمو البدني مرحلة ) أ

تتمیز  و التغییر التشریحي كمًا وكیفًا وحجمًا وشكًال ووضعًا ونسیجًاالنمو البدني  یتضمن

تتميز حركة الطفل و النشاط الحركيبمرحلة ال وتتسم هذه ، ھذه المرحلة بالنمو الجسمي السریع

أو مترابطة أو متزنة في  غير منسجمةلكنها  بالشدة وسرعة االستجابة والتنوع واطراد التحسن

المرحلة في العضالت الكبيرة وبالتدريج يسيطر الطفل علـى   أولوينحصر في  أول المرحلة

( التآزر الحسي والحركـي   يتطور لديهو حركاته وعضالته الصغيرة بفضل التدريب والنضج

 هنا يكتسب الطفل مهارات حركية جديدة مثل :) ،و86، ص1990عدس ، 

كالدق والحفر  /الحركات اليدوية الماهرة/لتسلق وركوب الدراجة ا/الجري والقفز 

  . ويكون نشطا بصفة عامة/والرمي

 ،أحيانا يمكنه المشي والجري ولكنه يفقد توازنه يكون الطفل قادر على  الثالثة ةسنالفي و

عضالت اليدين لم  أنويصعب عليه القفز الن عضالته الكبيرة لم تكتسب المرونة بعد كما 

لم ولكن يصعب عليه الق إمساكاسق بعد ويمكنه رمي شي لمسافة متر تقريبا كما يمكنه تتن

  التخطيط بدقة
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بدرجة كبيرة كما  تكثر حركاته المنظمة ويميل للجري والقفز والتسلقفالرابعة:  اما في السنة

 ومازال التناسق ضعيفا في العضالت الدقيقة فيصعب عليه مثال أحيانايميل للعنف والعراك 

  . األزرارالتعامل مع 

العالية وتصبح  األصواتالحركة المستمرة وإصدار  إلىالطفل الخامسة: يميل  السنة فيو

والصغيرة ويميل  الكبيرةويمكنه التحكم في عضالته  مرونة وتوازناً أكثرجسمه  أعضاءحركة 

نهاية هذه يستطيع الطفل في ). و155،ص2000(المقدي ،المنظمة ذات القوانين  األلعاب إلى

المرحلة رسم الخطوط األفقية والرأسية واألشكال البسيطة، كما يستطيع تشكيل بعض األشكال 

  .باستخدام طين الصلصال، ومع التدريب يستطيع الطفل الكتابة والرسم بشكل جيد

  لغوي  : ا النمو مرحلةب) 

يرا وفهما من أسرع مراحل النمو اللغوي تحصيال وتعبالطفولة المبكرة مرحلة تعتبر 

وهناك عالقة وثيقة بين قدرة الطفل علي الكالم وقدرته علي المشي، فكلما كان الطفل قادرا 

  تزداد قدرته علي تعلم الكالم واكتساب كثير من الكلمات  علي المشي الصحيح

  في هذه المرحلة : مظاهر النمو اللغويومن 

ء الكالم الطفولي وازدياد فهم كالم اختفا/ وتحسن النطق / الفهم/دقة التعبير/ الوضوح

القدرة علي صياغة جمل صحيحة /القدرة علي اإلفصاح عن الحاجات والخبرات/اآلخرين

  ).133،ص2000( المقدي ، استخدام الضمائر واألزمنة/طويلة

  مر التعبير اللغوي في الطفولة بمرحلتينيو

  :مرحلة الجمل القصيرة

رغم أنها ال تكون صحيحة من ناحية  ىر عن معن) كلمات وتعب4( ى) إل3حيث تكون من (

  . التركيب اللغوي

  مرحلة الجمل الكاملة

وتتميز بأنها جمل مفيدة تامة أكثر تعقيدا في  ) كلمات6( ى) إل4حيث تتكون الجمل من (

  . )135ص ،2000( المقدي ، التعبير

  : والمعرفي النمو العقلي مرحلة ج) 

عن طريق الخبرة والمحاولة والخطـأ وعـن طريـق    التعلم  ىتزداد قدرة الطفل عل

باللعب اإليهامي أو تتميز هذه المرحلة بصفة عامة و الممارسة واالستفادة من خبرات الماضي
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الحقيقة لذلك فإن أطفال هذه المرحلة يحبون اللعب بالعرائس  ىخيال الطفل عل ىالخيالي ويطغ

وتقمص األدوار ويسمي طور التفكير في هذه وتقليد الكبار والقيام ببعض األدوار االجتماعية 

  و ينقسم إلي قسمين“طور ما قبل العمليات”المرحلة 

  (أ) فترة ما قبل المفاهيم

خاصية التمركز حول الذات، بمعنـي  )سنوات حيث يظهر فيها لدى الطفل 4-2تستمر من (و

  أنه ال يستطيع أن يتخذ وجهة نظر اآلخر في أحكامه أو في إدراكه لألشياء

  ب) فترة التفكير الحدسي(

سنوات وفيها يتحرر الطفل من بعض عيوب المرحلة السابقة، فيعتمـد  ) 7 - 4(من وتستمر 

مد في تفكيره بشكل أكبر علي الحدس العام الغير واضح التفاصيل، فالطفل في هذه المرحلة يعت

  ).59،ص2001(عالونة ،  حواسه وتخيله أكثر من أي شيء آخر ىعل

العبارات السهلة المفهومة أكثر من تذكُّره للعبارات الغامضـة، كـذلك يتـذكر    يتذكر الطفل و

ال يستطيع الطفل في بداية هذه المرحلـة التركيـز   و األسماء واألشخاص واألماكن واألشياء

  لديه . لكن تزداد بعد ذلك قدرة االنتباه واالنتباه

  :فل النمو االجتماعي واالنفعالي للطمرحلة د) 

جوانب النمو نظراً لما يـنعكس عليـه    جتماعي االنفعالي للطفل من أهميعد النمو اال

السلوك االنفعالي ينمو تدريجيا في هذه المرحلـة  من حيث التوازن النفسيي االنفغالي ف مستقبالً

تحل االستجابات االنفعالية اللفظية محـل  و من ردود األفعال العامة نحو سلوك انفعالي خاص

( عبـد الـرحمن ،    غًا فيهـا ية الجسمية كما تكون االنفعاالت شديدة ومبالاالستجابات االنفعال

  . )143،ص1998

بسبب ظهور اشارات واضـحة   ”ازناسم "مرحلة عدم التوهذه المرحلة  يطلق علىو

يرجـع  و في صورة حدة المزاج وشدة المخاوف وقوة الغيرةلألنفعاالت الشديدة والتي تظهر 

  . )99،ص1998( عكاشة ،  منها فسيولوجية ذلك كله إلي أسباب نفسية أكثر

 لدى الطفل نظراً إلتساعها علـى نطـاق  تتسع دائرة العالقات والتفاعل االجتماعي  و

يزداد اندماج الطفل في الكثير من األنشطة وتعلم ف جماعة الرفاق باتساع عالم الطفلاألسرة و

ـ  له اال الجديد من الكلمات والمفاهيم ويمر بخبرات جديدة تهيئ  ىنتقال من كائن بيولـوجي إل

  ) .154، ص 2002( الهنداوي ، كائن اجتماعي
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ونجاحـه فـي    ، يستطيع أن يحـادثهم  يستطيع الطفل أن يصادق اآلخرين ويلعب معهمحيث 

العالقات االجتماعية خارج المنزل يتوقف علي نوع الخبرات التي يتلقاها في تربيته علي أيدي 

  .والديه 

  

  إكتساب اللغة: 

ته فـي  اللغة أداة اإلنسان للتواصل ووسيلة للتعبير عن حاجاته ومشاعره، كما أنها وسيل تعد 

نسان كائن اجتماعي بطبعه يولد ولديه دافع قـوي للتواصـل مـع    تبادل األفكار واآلراء، فاإل

الجسد والحركات، ويستخدم لغـة   اآلخرين مستخدماً أنواع مختلفة من اللغة، فهو يستخدم لغة

لرسم، وقد يستخدم لغة اإلشارة و لكن شكل اللغة األساسي الذي يستخدمه اإلنسان في تابة واالك

تواصله مع اآلخرين هو اللغة المنطوقة التي تخرج علـى شـكل كـالم يسـمعه اآلخـرون      

تسليط الضوء على : اللغة ومراكز اللغة في الـدماغ ، ومعالجـة    ، وعليه سنحاولويفهمونه

  كتساب اللغة والعوامل المؤثرة في إكتساب اللغةاللغة، مكوناتها، ونظريات إ

  تعريف اللغةأوالً : 

  لقد كرم اهللا عز وجل، اإلنسان باللغة وفضله بها على جميع مخلوقاته قائالً :

)  إذ أن الغرض 4-1"الرحمن علم القرآن. خلق اإلنسان. علمه البيان" (سور الرحمن، أية 

واصل مستند إلى قواعد ثابتة وكذلك الفهم، األساسي من وجود اللغة التواصل، لكنه ت

  .سلة وصحيحة واستعمال اإلشارات والرموز والهدف عرض األفكار بطريقة متسل

مثل هذا التواصل يتحقق عندما يرسل شخص رسالة إلى شخص آخر، فهذه الرسالة يمكن 

ل المعروفة ق مختلفة وعديدة، ويعد الكالم أي "التعبير اللفظي، أكثر الوسائائإصدارها بطر

للتواصل ، ولعل ذلك ما يبرر اإلختالف في تعريف اللغة وطريقة دراستها وكيفية اكتسابها ( 

)، فثمة من ينظر إليها من الجانب الخارجي وثمة من ينظر ليها من 56، ص1991عبده ، 

  الجانب العصبي أو البيولوجي .
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  ومن أهم التعاريف التي تناولت اللغة :

 عن األفكار بأصوات منطوقة، وذلك وفق مجموعة من المبـادئ   اللغة هي : التعبير

والقواعد التي تربط سلسلة األصوات، التي يلفظها اإلنسان حين يتكلم باألفكار التـي  

 .)9، ص1991تعبر عن هذه األصوات (عبده، 

  الجمعية األمريكية للسمع والنطق واللغةتعريف  

(ASHA) (American Speech- Language- Hearing Association)  

لغة هي : نظام معقد وديناميكي من الرموز المتفق عليها يستخدم في مختلف أنواع التفكير ال

  . )16، ص2003والتواصل (فارع وآخرون، 

   اللغة هي: نظام من الرموز اللفظية وغير اللفظية، وتمت صياغتها والتعرف عليها

 ) .36، ص2000بغرض تحقيق التواصل (السيد،

نظام متفق عليه، حيث يشمل إعطاء المعاني لألصوات والكلمات واإليماءات والرموز  أي أنها

) ونركز هنا على كلمة نظام، فاللغة ليست رابطاً 274، ص2007األخرى (الزهراني، 

  عشوائياً للرموز واألصوات ببعضها.

 ،عرف علماء النفس اللغة بأنها: مجموعة إشارات، تصلح للتعبير عن حاالت الشعور 

أي حاالت النفس الفكرية والعاطفية واإلرادية، أو هي الوسيلة التي يمكن بوساطتها 

تحليل أي صورة ذهنية إلى أجزائها وخصائصها، والتي يمكن بها تركيب هذه الصورة 

مرة أخرى في أذهاننا وأذهان غيرنا، وذلك بتأليف كلمات ووضعها في ترتيب خاص 

 ).98، 2008(جمل، 

أهم وسيلة للتواصل اإلجتماعي لدى الفرد ، تتركز وظيفتها في اللغة :  أن وترى الباحثة

 اشباع رغباته في التعبير عن أفكاره ومشاعره .

  مراكز اللغة في الدماغثانياً : 

تصل إلى وظائفه حيث تصدر خالياه األوامر لبكل أعضاء الجسم والدماغ يتحكم  

ضو لألوامر . وترسل األعضاء رسائل األعضاء عن طريق الخاليا العصبية، فيستجيب الع

إلى الدماغ عن طريق خاليا عصبية متخصصة لتفسير ما تشعر به ، واللغة عبارة عن أفكار 
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ومفاهيم واعتقادات موجودة في الدماغ ، وتترجم هذه اللغة عن طريق الكالم لكي تصبح 

لخاليا العصبية ، مسموعة . وبما أن الدماغ يغلفه قشرة رمادية اللون تتكون من ماليين ا

تتركز فيها معظم القدرات اإلدراكية ومن ضمنها المهارات اللغوية( كرم الدين 

). فمن المعروف أن دماغ اإلنسان يقسم إلى قسمين متماثلين وهما الفص 65،ص2004،

األيمن والفص األيسر . ويتم التنسيق بينهما عن طريق خاليا عصبية متخصصة . وبما أن 

الدماغ متخصص بوظائف معينة ، ويتمم كل جزء الجزء اآلخر . فقد  كل نصف من نصفي

كشفت الدراسات أن النصف األيسر هو المسؤول عن المعالجة اللغوية حيث تتركز معظم 

  مراكز اللغة فيه وهذه المراكز هي :

 (Broca Akea)منطقة بروكا   - أ

ويوجد هذا المركز في  ، )(Paul Brocaوقد سميت بهذا االسم نسبة إلى مكتشفها بول بروكا 

المسؤول عن تنظيم أنماط النطق ( السرطاوي وأبو ، وهو مقدمة النصف األيسر من الدماغ

) ، وكذلك يعتبر مسؤوالً عن استخدام عالمات الجمع وشكل األفعال 142، 2000جودة ، 

لمنطقة فإن هذه ا ن مثل حروف العطف والجر وبالتاليباإلضافة إلى انتقاء الكلمات الوظيفية م

  تلعب دوراً جوهرياً في تشكيل وبناء الكلمات والجمل.

 (Wernike's Area)منطقة فیرنكي   - ب

قع بالقرب من ) ، وت(Carl Wernikeوقد سميت بهذا االسم نسبة إلى مكتشفها كارل فيرنكي 

) ، وهي المركز 84، ص1998ة في القشرة الدماغية ( الشنبري ، منطقة السمع الرئيس

تقبال المدخالت السمعية وتلعب هذه المنطقة دوراً رئيسياً في إعداد المعاني، المسؤول عن اس

  و في تقسيم المفردات واختيارها بهدف إنتاج الجمل.

 (Angular Gyrus)التلفیفة الزاویة   - ت

المنطقة المسؤولة  عن تحويل المثير البصري  ه المنطقة خلف منطقة فيرنكي ، وهيوتقع هذ

، حيث تلعب هذه المنطقة دوراً  )86، ص2007الزهراني ،  إلى شكل سمعي وبالعكس(

، وكذلك تسمية األشياء  جوهرياً في التواصل بين الشكل المحكي للكلمة وصورتها المدركة

 واستيعاب الشكل المكتوب.

  وعليه تكون ميكانيكية استيعاب وإنتاج الكالم في الدماغ : 
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 (Speech Perception)استیعاب الكالم:  .1

، يبث المثير من المنطقة السمعية في القشـرة الدماغيـة إلـى     حاول فهم كلمة محكيةعندما ن

، 2001منطقة ( فيرنكي )، حيث المركز المسؤول عن تفسير الكلمـات ( عبـد الواحـد ،    

رسـالة إلـى   )، وفي حالة ارتباط الشيء المدرك بتصور معين، فإن رسالة ترسـل  128ص

مثير بصري، مثيرة بذلك النمط المناسب في المنطقة حيث يحول التصور إلى  فيرنكيمنطقة 

  البصرية.

 (Speech Production)إنتاج الكالم:  .2

عندما نريد إنتاج كلمة، فإن الكلمة تؤخذ من منطقة (فيرنكي)، وترسل عبر حزمة األلياف 

المقوسة إلى منطقة (بروكا) التي تحدد شكل هذه الكلمة، ومن ثم يرسل األمر المناسب إلى 

نطقة المسؤولة عن الحركة للتحكم بشكل الجهاز الصوتي وأعضاء النطق ( السرطاوي الم

  ).99، ص2000وابو جودة ، 

  معالجة اللغة ثالثاً :

فـي معالجـة   (Aram)نمـوذج آرام   يوضحه ي الدماغ وفق تسلسل منظمتتم معالجة اللغة ف

        ط نتاجات اللغة عمليات تشكل السلوك اللغوي عند الطفل. ويهدف هذا النموذج إلى رب

(Linguisitic Outputs) العمليات الداخلية، وذلك بإيجاد عالقات منطقية فيما بينها، ويتكون ب

هذا النموذج من ثالث وحدات أساسية مترابطة، معتمدة على بعضها البعض وهذه الوحـدات  

  هي : 

العملية األبسـط   وتعتبر (Language)إلى لغة (Speech)الوحدة األولى: انتقال الكالم  - 

 لمعالجة اللغة وذلك لعدم وجود عمليات معقدة فيها، وتتكون من جزئين:

 :(Sensation)اإلحساس   . أ

ويتضح عمل هذا الجانب من خالل قدرة الطفل على سماع الرسالة الصوتية، واستجابته لشدة 

بشـكل   ) ، إذ أن عدم استجابته لهذا المثيـر 65، ص2001وتردد المثير السمعي( الوهيب ، 

فإن عدم قدرة  وبالتالي  ،جود مشكلة في القدرة السمعية مناسب يولد لدى المشخص احتمال و

  الطفل على االستجابة للمثير السمعي يقصد بها االضطراب االحساسي .
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 (Speech Pcrception)عملية ادراك فهم الكالم   . ب

خالل مرورهـا بخمـس   ويفسر هذا الجزء تحول المادة السمعية إلى شيفرة كالمية وذلك من 

  مراحل :

  

 :(Auditory Attention)االنتباه السمعي  .1

حيث  ةتشير هذه المرحلة إلى قدرة الطفل على التفريق واالختبار لألصوات المسموع

ابـو جـودة ،   السـرطاوي _ (باه خاص لمعرفة مايقال أن المثير السمعي يستوجب حدوث انت

 لمثير السـمعي هـو العمليـة   من أن يكون ا) ، وحتى تتم هذه العملية، البد 178، ص2000

األساس في تركيز الطفل، فال يكون منشغالً بمثير آخر، وبالتالي فإن االنتباه السمعي هام ألنه 

  العنصر األول الذي سيبنى عليه المعالج برنامجه التدريبي.

 (Auditory Rate)المعدل السمعي:  .2

المثيرات السمعية حسب سرعتها، ويظهـر  قدرة الطفل على متابعة  شير هذه المرحلة  إلىوت

  هذا من خالل متابعة الطفل وانتباهه لما يقال.

 (Auditory Diserimination)التمييز السمعي  .3

قدرة الطفل على التمييز بين األصوات الكالميـة وغيـر الكالميـة،     وتشير هذه المرحلة إلى

  .ت السيارات كأصوات األشياء المحيطة في البيئة من مثل أصوا

 (Auditory Memory)الذاكرة السمعية  .4

وتشير هذه المرحلة عن قدرة الطفل على االحتفاظ بالرسالة السمعية، وبالتالي التعامل معهـا  

، وتظهر من خالل هذه العملية تظهر قدرة الطفل على التعامل مع المثيرات  ل المطلوببالشك

 السمعية. 

  (Auditory sequencing)التنسيق السمعي  .5

هذه المرحلة عن قدرة الطفل على ترتيب المثيرات السمعية ونقلها إلى المراحل العليـا   وتشير

  ).74، ص 2004ذي وصلت به ( ملكاوي ، في معالجة اللغة بنفس الشكل ال
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يها وهـي اإلحسـاس   لى في هذا النموذج وما حدث في جزأمن خالل استعراض الوحدة األو

ات سمعية مختلفة،يتضح لنا أنه يتم في هذه الوحدة واإلدراك، وما تفرع عن اإلدراك من عملي

تحويل الكالم المسموع إلى مادة خام بنفس الشكل الذي وصلت به وهذه المادة الخام هي اللّغة 

  .في المراحل المتتاليةوهي اآلن جاهزة للمعالجة 

لوحـدة  : وتتكون هذه اوعودتها إلى لغة (Thought)الوحدة الثانية: انتقال اللغة إلى فكرة  - 

 من المراحل اآلتية :

 Speech and Language)لكـالم واللغـة   واإعـادة  مرحلـة   المرحلـة األولـى :   .1

Repetition) 

هذه المرحلة تشير الى مدى قدرة الطفل على إعادة ما يسمع من كلمات وأصوات لسـبب أو  

، 1996( المعتـوق ،  لسبب أو ألخـر  ألخر ، وقد تتوقف الرسالة السمعية عند هذه المرحلة 

) ، وبالتالي إذا ما استمر الطفل في إعادة ما يسمع دونما فهم أواستيعاب أو كليهما معاً، 94ص

فإن الصلة بين هذه المرحلة وما يليها من مراحل ستنعدم ، وهنا تكمن المشكلة، حيث يالحظ 

  أن كالم الطفل على أنه عبارة عن صدى لما يسمع وليس أكثر من ذلك .

 (Comprehension)مرحلةااالستيعاب مرحلة الثانية :  .2

في هذه المرحلة يتم تحليل العناصر اللغوية التي تتكون منها الرسـالة السـمعية( الوهيـب ،    

  ) ، ويفترض أن تظهر قدرة الطفل على التعامل مع األوامر بشكل صحيح .89، ص2001

 (Integration)مرحلة التكامل  المرحلة الثالثة : .3

مـدخالت  درة الطفل على التعامل مع الرسالة اللغوية، مستفيداً من الفي هذه المرحلة تتضح ق

ه خالل الفترة العمريـة الماضـية    المخزون الذي تكون لديالقادمة عبر حواسه من جهة ومن 

تتكون األفكار ويتم تحويل اللغة إلى فكرة، وتظهر القـدرة  ، وفي هذه المرحلة من جهة ثانية 

) ، وبالتالي فأن قدرة الطفل غلى فهم التعليمات ما هو 69ص،2003على التحديد( الصفدي ، 

  إال تجربة للغة الكالمية والتعامل معها بشكل منطقي .إضافة لكونها رموزاً صوتية .

 (Language Formulation)صياغة اللغة وتشكيلها المرحلة الرابعة : ملرحلة  .4
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ي تم بناؤها في مرحلتـي الفهـم (   يتم في هذه المرحلة تعامل الطفل مع األفكار المجردة الت 

اإلستيعاب ) والتكامل بحيث تتم عملية استرجاع الكلمات على شـكل معـاني مجـردة مـن     

) ، وهنا تبدأ عملية صف وتنسـيق  172،ص2000المخزون المعرفي لدى الطفل( القمش ، 

 ويعني هذا تحويـل الفكـرة   (well- Formed)الكلمات بشكل مقبول منطقياً وصحيح نحوياً 

المجردة إلى رسالة لغوية ذات معنى ونذَكر هنا أن العمليات األنفة الذكر ما زالـت تجـري   

  داخل الدماغ، أي أنها عمليات داخلية وأنها غير مسموعة، كوننا نتعامل مع لغة وأفكار .

وهذه هي المرحلة النهائية، وتعتبر عملية تنسيق مـا  :الوحدة الثالثة: تحويل اللغة إلى كالم  -

غوية حيث أن الشيفرة اللغوية التي تم تجهيزها في الوحدة الثانية، تتحول إلى تتابعات بعد ل

 حركية باستخدام العضالت، وتتضمن هذه الوحدة مرحلتين.

 (Speech Programming)برمجة الكالم  المرحلة األولى :  - أ

شطة إن برمجة الكالم عملية نشطة من حيث استرجاع وتنسيق الفونيمات من جهة ، وهي ن

في تحويل هذه الفونيمات الى أوامر حركية جاهزة للتنفيذ من جهـة ثانيـة ( القيراوتـي ،    

) ، وبالتالي ما أن تصل الرسالة اللغوية المحكمة نحويـاً ولغويـاً بشـكل    91، ص2006

صحيح حتى يتم تزويدها بالشيفرة الفنولوجية التي يتم تحويلها من الصورة الذهنيـة الـى   

ية النتاج الكالم وهذا دليل عملي أننا ما زلنا ضمن نطاق العمليـات  أوامر حركية ضرور

  الداخلية .

 (Speech Production)نتاج الكالم مرحلة إ مرحلة الثانية :  - ب

إلنتاج االستجابة الكالمية  ات العصب حركية الالزمةتتضمن هذه المرحلة مجموعة األصو

بة الكالمية المسموعة قد بـدأت ضـمن   ، وهذا يعني أن االستجالم إرسالها التي يريد المتك

  متسق عضلي حركي مرتب .

  مكونات اللغةرابعاً : 

أن اللغة هي نظام محكوم بقوانين تحكم سير اللغة ، ليظهر التناسق بين مكوناتهـا ،  

حتى تخرج بالشكل الذي يعرفه أبناء اللغة ،  أجل أن اللغة هي سـلوك محكـوم بقـوانين و    

  ألنظمة التي تحكم اللغة : تتصف بالنظام، ومن هذه ا
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 Phonologyالنظام الصوتي النطقي (الفونولوجي)  - 1

يشتمل هـذا   و بأنه االنظام الذي يتحكم باألصوات وتراكيبها ، (Kail ,2004 )عرفه 

النظام أيضاًعلى القواعد التي تحكم وتضبط مزج أو توحيد األصوات المختلفـة (زريقـات،   

  )111، ص2005

ق ائتالفها، ائعن اللغات األخرى بأصوات معينة، للوصول إلى طروتتميز كل لغة هذا 

ونظام تركيبها وما يتصل بذلك من فروق، وهذه الوحدات الصوتية مرتبطة بطـرق محـددة،   

  ).36، ص2004الصقر، ات لغوية تعرف بالكلمات (الدوخي _لتشكل وحد

و الفونيمات فقط بل وال يشمل تعلم قواعد أنظمة الكالم واللغة أصوات الكالم الفردي أ

، 2002يشمل أيضاً اكتشاف التغييرات في طبقة الصوت واإليقاع (ميخائيل وسـعد حسـن،   

  ).50ص

والبد من اإلشارة إلى أن مصطلح (فونولوجي) يشير من جهة إلى وصف األصوات 

في لغة معينة والقواعد التي تحكم توزع هذه األصوات وهكذا تستطيع التحدث عن فونولوجيا 

يزية أو أي لغة أخرى، و إلى جزء من النظرية العامـة للغـة اإلنسـانية، التـي تهـتم      انكل

 ,Akmajian, 2001)بالخصائص العالمية ألنظمة أصوات اللغة الطبيعية من جهة ثانيـة .  

p102)  

 Semanticsالنظام المعنوي  - 2

ا يعمل هذا النظام على تطور المفردات، ويختص بدراسة معاني المفردات وما يربطه

 ,Tomblin, 2002)من عالقات ، ويختص بمعاني الجمل وما يربطها من عالقات أيضـاً  

130)  

كما يتعلق هذا النظام بفهم معاني الكلمات والمفـردات سـواء فـي حـالتي التلقـي      

(اإلصغاء، والقراءة) أم في حالتي التعبير (التحدث، والكتابـة)، ويشـمل مجـاالت أخـرى     

والقدرة على التعرف وتمييز المترادفـات واألضـداد وكشـف     كالمفردات اللفظية والتصنيف

، 2006الغموض والتعرف على وحدات المعنى التي تعرف باسم المورفيمات. (الفرمـاوي،  

16(  
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عندما نقول معاني المفردات، فأننا نقصد دالالت الكلمة وهنا نتذكر اعتباطيـة العالقـة بـين    

ى، فأصوات الكلمة ال تدل بشكل أو بأخر علـى  الشكل الصوتي للكلمة وما تعود إليه من معن

  المعنى المستشف من الكلمة.

  

  ومن الممكن تحديد معاني المفردات بما يلي:

: فكلمة باب تترك لدينا التصور بشيء له شكل خاص مربـع أو  Referentالمرجع   - أ

 .مستطيل موجود في طرف من أطراف الغرفة 

ينة تجعلها وحدة مميزة عن غيرهـا،  : حيث تحمل الكلمة سمات معالسمات المعنوية  - ب

فتكتسب صورة خاصة، فمثالً كلمة (شخص)، نستطيع أن نحـددها بمجموعـة مـن    

الصفات فهو إنسان، ذكر، بالغ راشد فهذه الصفات تميز كلمة الشخص عـن غيرهـا   

) ، وبالتالي نصل إلـى  47، ص2000وتعطيها معنى خال(السرطاوي و أبو جودة ،

ي قد بينت نتيجة للتراكم الثقافي والحضاري وأصـبح بمقـدور   نقطة مفادها أن المعان

الطفل أن يكتسب دالالت المفردات من خالل البيئة التي يعيش فيهـا ليبنـي لنفسـه    

قاموساً خاصاً به يعتمد عليه في بناء الشكل المعنوي للغته. وحتى تأخذ المعاني شكالً 

معاني ببعضها البعض وتميزها من الحدود حتى ال تكون باهتة، فثمة عالقات تربط ال

 عن بعضها بالتالي يمكن استرجاعها واالستفادة منها. 

إن عالقات الكلمات بعضها ببعض تسهل على الطفل اكتساب المعاني واسـترجاعها فهـي   

ون لديه مجموعات، ولها مفاتيح، فالكلمة ضمن العالقة الواحدة تشكل مفتاحـاً لكلمـة أو   تكً

أو مجموعات بالمعنى ( الخاللية  ا يسمى بالمجموعات المعنوية،كلمات أخرى وهذا ينشئ م

  ).28،  1995البابيدي ،  _

فمثالً: ألعاب الطفل تشكل لديه مجموعة تستجر الواحد منها باقي المجموعة، وكذلك أدوات 

  الطعام تشكل مجموعة، وأعضاء الجسم تشكل مجموعة، والحيوانات تشكل مجموعة....الخ

ه األشياء على شكل مجموعات مبتدئاً بها على شكل مفردات لـذا علـى   فالطفل يكتسب هذ

المهتمين باكتساب اللغة عند األطفال تعريضهم الكتساب المعاني على شـكل مجموعـات   
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تماشياً مع الشكل الطبيعي الكتساب اللغة. وهذا يساعد في زيادة عدد المفردات وبناء قاعدة 

  .الربط بين عدة جمل لغوية وبالتالي سهولة بناء الجملة، و

  (Morphology)النظام الصرفي  - 3

أن نجاح الطفل في إنتاج االصوات المنفصلة وكيفية تنسـيقها فـي مقـاطع فـي     

ـ   ى بنـاء  المستوى الصوتي و تمكنه من لفظ الكلمة في المستوى الفونولوجي ،وصـوالً ال

علمية للبنـاء  ) الى أن الصرف هو الدراسة ال 2004صقر ،أشار( الدوخي _  الكلمة، ولقد

الداخلي للكلمات، والكلمة هي أصغر وحدة يمكن أن تعطى معنى بمفردها. حيث إن الكلمة 

 قد تكون اسماً أو فعالً.

فالنظام الصرفي يتناول البنية التي تمثلها الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية التي تـؤدي   - 

 )59، 2004معاني صرفية أو نحوية. (الدوخي والصقر 

) سنوات ال يستطيع إدراك االشتقاق الصرفي للكلمـة،  6-3الغ من العمر بين  (فالطفل الب

فهو ال يدرك العالقة بين بنية الكلمة ومعناها، ولكنه يميل إلى التقليد والقياس، فمثالً يعمـم  

  )16،ص 2000بائعة) .(خليل ، -استخدامه لصيغة التأنيث في (بائع

وعة من القواعد التي تحكم وتضبط أجـزاء  ويشمل المستوى الصرفي (المورفولوجي) مجم - 

 –الكلمة التي تشكل العناصر األساسية للمعاني وبناء الجملة، فما يضاف إلى بداية ( تلعب 

بط بنية بيوت) يغير من معناها، فالقواعد التي تحكم وتض –يلعب )أو نهاية الكلمة ( طابات 

 (Carroll, 1998 ,p 57 ) . في فهم معاني الكلمات الكلمة تساعدنا

وكي تتخذ الكلمة داللة النوع الذي تنتمي إليه، ال بد أن يكون لها بناء خاص وهـذا البنـاء    - 

 . (Smith , 2004 , p80)بعبارة عن قالب نضع فيه الكلمات لتأخذ الشكل المطلو

واللغة العربية لها قوالب لغوية ويطلق عليها أوزان حيث، أن هناك ما يدعى المصدر وهو 

ة باإلضافة إلى اعتبار الفعل الماضي جذراً أيضاً ،ولكي نفهـم البنـاء الـداخلي    جذر الكلم

والمقصود به علينا مناقشة هذا المفهوم ضمن المثال التالي:ذهب: هو فعل ماضٍ، بإضـافة  

ياء في بدايته تتحول الداللة إلى الزمن الحاضر (يذهب)، ولكن يبقى فعالً، وإذا أضفنا ألفـاً  

عل (ذاهب) نالحظ تغيرات داللة الكلمة من الفعل إلى االسـم، وهـذا   ليصبح على وزن فا

االسم مفرد مذكر، ولو أضفنا تاء مربوطة إلى آخره ليصبح ( ذاهبة) لتحول من المذكر إلى 

المؤنث ولكنه بقي مفرداً، فماذا لو ضفنا (واو ونون ) و(ألفاً وتاء) إلـى آخـره ألصـبح    
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ا فإن اإلضافات قد تكون في بداية أصل الكلمة أو في (ذاهبون) أو (ذاهبات) . وكما الحظن

  منتصفها أو في أخرها. 

  

 :"Syntax"النظام النحوي  - 4

بعد أن أصبح بمقدور الطفل تجميع كلمات مع بعضها البعض للوصول إلى بناء جديد 

وهو الجملة، فمعنى ذلك أن الكلمة أصبحت جاهزة من حيث بنائها الداخلي وبالتـالي فـأن   

  لنحوي هو المسؤول عن وضع قوانين كتابة الجملة .النظام ا

النظام النحوي مكان الكلمة في الجملة، كما هو الحال في القواعد الصوتية فـإن   ويحدد

القواعد النحوية تختلف بإختالف اللغة .فالنحو: هو دراسة بنية الجملة الداخلي من حيث ترتيب 

لعام، أما الجملة فهي البناء الذي يحمل معنى الكلمات فيها، ودور كل كلمة في إعطاء المعنى ا

تاماً، وحتى تعطي الجملة معنى تاماً فال بد من إمتالك مقومات الجملة. فالجملة: فـي اللغـة   

العربية تتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي: الفعل، االسم، الحرف، وباختالف ترتيب هـذه  

قبل البدء بشرح قوانين الجملة يجب )،  و98، ص2008العناصر تختلف داللة الجملة( بدر ، 

  علينا أن نعرف مدلول كل عنصر من العناصر الثالثة التالية:

الفعل: هو كلمة تدل على حدث مرتبط بزمن، وهناك ثالثة أزمنـة للفعـل وهـي الماضـي     

  والمضارع واألمر "المستقبل".

أن يـرتبط بـزمن   االسم: هو كلمة لها معنى بذاتها وقد تحمل معنى الحدث، ولكن ال يمكـن  

  الحدوث.

  الحرف: ما ال معنى له بذاته، ولكنه يكتسب األهمية من خالل وضعه في الجملة.

  وبترتيب عناصر الجملة نحصل على نوعين من الجمل هما: الجملة الفعلية/ الجملة اإلسمية.

  ة.أما الجملة الفعلية: فهي الجملة التي تبدأ بفعل أياً كان زمنه من مثل: درس علي دراس

أما الجملة اإلسمية: فهي الجملة التي تبدأ بإسم من مثل: زيد طالب نشيط، وقد تبـدأ الجملـة   

  ).55، ص2000اإلسمية بمبتدأ أو خبر(خليل ، 



52 
 

يناقش النحو األساليب المستخدمة في الجمل إلظهار اإلستفهام والعـرض والطلـب والنفـي    

ساليب ال بد من إستخدام مـا يـدعى   والنداء و غيرهما من األساليب ، وللوصول إلى هذه األ

). فاكتساب الطفل ألبعـاد  97، ص 2008باألدوات وهي إما أن تكون فعالً أو إسماً( جمل ، 

لهذه المرحلـة إال   ألدوار في المحادثة ، والطفل اليصلالنظام النحوي يؤهله لما يعرف بأخذ ا

  بعد أن يكون قد مر بالمراحل التالية :

 تخزين الكبر عدد من المفردات .اإلستماع والتميز وال -

من ثم استخدام هذه المادة المخزنة ( المفردات ) ضمن جمل خالية من حروف الجـر   -

 وحروف العطف ( أدوات الربط).

ثم نتفل الى إدراك وانتاج األفعال ، فالطفل يدرك األسماء قبل األفعـال( الخالليـة ،    -

دراك من التعقيد الموجود في إ األسماء ) ، وذلك بسبب خلو93، ص1995اللبابيدي ، 

األفعال ، حيث يحتاج إدراك وانتاج األفعال الى إدراك ازمنة الفعل وإستخدام الفعـل  

 في الزمن المناسب .

يبدأ الطفل بإنتاج الجملة الطلبية األسمية ثم ينتقل إلى انتاج الجملة الطلبية الفعلية مـن   -

طلب من أهم الوظـائف التـي   )، ولعل وظيفة ال143،ص1996كلمتين ( المعتوق ، 

يحتاجها الطفل في بداية حياته فهو يريد أن يأكل ويلعب ويريد  أمه ... وحتى يحقق 

هذه المطالب، فال بد له من إستخدام الطلب، فينمو هذا المفهوم لـدى الطفـل ويبـدأ    

 باإلشارة، وكذلك يعبر عنه بالبكاء ومن ثم يبدأ بإستخدام األلفاظ البسيطة التي توصله

إلى مآربه بإستخدام "بدي" أو أي لفظة مستخدمة في بيئيته مثل "هات" "أبغي: وما إلى 

 ذلك.

وتتطور هذه الوظيفة لتدخل مرحلة الجملة المكتملة من ثالث الى سبع كلمات ( كـرم   -

)، ومع مرور الزمن تزداد حاجات الطفل فيزيـد كشـف   189، ص 2004الدين ، 

  ام والنداء والنفي.األسرار، وهنا يحتاج إلى اإلستفه

وهكذا فإن إكتساب ونمو الجوانب النحوية يلعب دوراً أساسياً في بناء لغة الطفل حيـث أنهـا   

  تعطي الشكل العام للغة.
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  :pragmatic"اإلستخدام اإلجتماعي " - 5

يشير إلى توظيف اللغة في المجاالت االجتماعية وفهم المعنى االجتماعي للتواصـل  

) .ويعنى بدراسة القواعد التي تحكم إستخدام اللغـة فـي   246ص ،2007اللغوي (المعايطة، 

  (Mckibbin,2006,123)المواقف االجتماعية

ويعكس اإلستخدام االجتماعي للغة قدرة الفرد على إستعمال اللغة ألغراض التواصل 

في السياقات االجتماعية المختلفة. إن البرجماتية تدرس في السياق حيث يختلـف التواصـل   

) فحـديث  157، ص  1993على السياق االجتماعي الموجود فيه الطفل ( عيسى ،  اعتمادا

  الطفل مع طفل آخر أثناء اللعب في وقت الفراغ يختلف عن حديث الطفل والمعلم.

لذلك على الطفل أن يعرف الموضوع قبل ترميزه ومعناه، فالكأس يوضع فيه السوئل 

الطفل مفهوم حول الكأس أو إستعمال  ويمسك ويستعمل للشرب وهذا ضروري قبل أن يطور

ند استيعاب الطفـل لمفهـوم الكـأس    ع. ف (Smith,2004,p151)هذا المفهوم في التواصل 

بوظيفته وماذا يوضع به كل هذه التفاصيل تساعد على رميز مفهوم الكأس في الدماغ  هومعرفت

  في الجزء المسؤل عن اإلستيعاب .

عد أن تكون قد إكتملـت الجملـة فـي الـدماغ     إن المستوى اإلستخدامي للغة يأتي ب

وأصبحت جاهزة لإلستخدام فهذا المستوى يناقش: (متى نقول هذه الجملة أو تلـك؟ / ومتـى   

نستخدم هذا التعبير أو ذاك؟ / ومتى نسأل؟ / ومتى  ننفي؟ / وهل من المناسب طـرح هـذا   

ئلة وكثير مـن األسـئلة   الموضوع أم ال؟ / وكيف نستخدم هذا الكم من اللغة؟) كل هذه األس

  المشابهة يناقشها مستوى إستخدام اللغة.

 مفالمستوى اإلستخدامي أو البرجماتي هو إستخدام اللغة المناسبة في الموقف المناسب ( كـر 

  ) وهنا يحكمنا أكثر من بعد:156، ص 2008الدين ،

 طبيعة الموقف: هل هو موقف محزن، مفرح، عادي.. إلخ. -1

 بين الجيران، المدرسة .. إلخ. المكان: الصف، البيت، -2

 المشاركون: السن، الجنس.. -3

 الموضوع: دراسي، سياسي، اجتماعي. -4
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فاألبعاد السابقة هي التي تتحكم بإختيار المفردات والجمل وعلو الصوت وإنخفاضـه، وأخـذ   

  ).180، ص 1993الدور والمبادئ وطرح األسئلة، و شكل الموافقة و الرفض ( المعتوق ، 

فاللمحادثة شـروط   "Conversation"هذا المستوى علينا التوقف عند المحادثة  وحتى نناقش

  وهي:

 فعليك أن تقول الصدق، وأن تقول ما تعتقد أنه صحيح. "Quality"النوعية  -1

 فعليك أن تكون دقيقاً في الكالم، فال تزد وال تنقص. "Quantity"الكمية  -2

ل مساهمتنا في الموضـوع  وهذا يعني أن نجع "Relevance"اإلرتباط بالموضوع  -3

 .تمناسبة دون الخروج عنه حتى ال يحصل التشت

: فعليك أن تكون واضحاً بعيداً عن الغموض مراعياً "Manner"اإلسلوب والطريقة  -4

 .) (Hochmairetal ,2003 ,p 86بذلك أبعاد المحادثة

واعد، ولعل معظم حاالت سوء التفاهم بين المتحادثين تنجم عن مخالفة إحدى هذه القإذ أن 

  ير.ه القواعد تأثيراً هو األسلوب ألنه يشكل عامل جذب أو عامل تغأكثر هذ

كما ينطوي تحت هذا المستوى التعامل مع المعاني المباشرة وغير المباشرة أو المعاني 

ولعل أبعاد المحادثة تسهل فهم ما يقال وكيفية  ،(Haumann et .al ,2008,p40 )المجازية 

لمحادثة هي أهم الوسائل في التواصل وال تعتمد على الكالم فقط وإنما هنالك التعامل معه، فا

  أكثر من وسيلة إلتمام المحادثة وإنجاز الغرض منها:

 التواصل اللغوي: وذلك بإستخدام الكالم من خالل جهاز النطق. -1

 التواصل غير الكالمي: بإستخدام اإلشارات من مثل حركة األيدي أثناء الكالم. -2

 : حدة الصوت، سرعة الكالم، علو الصوت وإنخفاضه.التنغيم -3

التواصل بالنظر: حيث نستدل من خالل النظـر علـى مـدى متابعـة الشـخص       -4

 (Hochmairetal ,2003 ,p 99 )للموضوع.

  :ة المحادثة فأننا نمر بالمراحل التاليةوبالتالي فإننا عندما نقوم بعملي  
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 ."The act articulation"القيام بالكالم  .1

فهل تفاعل بالشكل المطلوب وهل تـابع    "Elocutionary"ابعة رد فعل المستمع مت .2

 الحديث..

من حيث طريقة تفسير اآلخرين لما  "tlioautionary"تحديد القيمة االجتماعية للقول  .3

يقارن وكيفية تفسير مـا يقـال يعتمـد كثيـراً علـى التـراث الثقـافي والبعـد         

  )78، ص2000االجتماعي.(السرطاوي، 

أن المستوى اإلستخدامي هو نتاج لتراكم مسـتويات الخمـس    خالل ما سبق ترى الباحثة من

، لذا يقع على كاهل المهتمين باألطفـال إيصـال   ، والتي تكتسب إكتساباً بدون فصل السابقة

 مهارات إستخدام اللغة بشكل صحيح حتى ال تتكون لدى الطفل عادات سيئة يصعب تغييرهـا 

  .في المستقبل 

  وظائف اللغة:  خامساً

اختلفت األراء حول الوظائف التي تحققها اللغة ، ولكن من أهم وظائف اللغـة التـي   

  أجمعت عليها كثير من الدراسات هي التالية:

 بقاء حياة الفرد وإجتماعه المدني مع غيره:   -1

) 29، ص2002تشكل اللغة أداة توافق وتكيف مع شروط الحياة الداخلية والخارجية (محمـد  

نسان كائن إجتماعي، ال يستطيع العيش وحده فترة طويلة، واللغة تحقق له الرابطة التـي  فاإل

تبقيه مرتبطاً وملتحماً بجماعة من البشر وتشعره بأنه فرد من تلك الجماعـة (كـرم الـدين،    

) واللغة كذلك أداة اإلنسان للتخاطب مع اآلخرين والتفاهم وتبـادل األفكـار   17، ص2004

) ، فهي وسيلة اإلنسان إلى تنمية أفكاره وتجاربه 32، ص2003عر (سليمان، واآلراء والمشا

  وتهيئة العطاء واإلبداع والمشاركة في تحقيق حياة متحضرة .

 الوظيفة النفسية للغة: -2

فنموها عند الطفل يؤثر على نموه العقلي وعلى ذكائه وكذلك تؤثر على مدى  للغة أهمية كبيرة

 حيث أن : ماءه باإلنتشعور
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بنموه اللغوي، وأنه كلما تطورت  مرتبط اء النفسيرى علماء التربية وعلم النمو العقلي كما  . أ

،  2003ذكاؤه وقوي تفكيره ( سليمان ،  إرتقت قدراته العقلية وزاد كلما  لغة هذا اإلنسان

 ).34ص

، ر (محمـد يفكتال يجوز الفصل بين اللغة وال فكير لدى اإلنسان، وبالتالياللغة هي أداة الت  . ب

) ، فكثير من الدراسات ترى أن هناك عالقة إيجابية طردية بين ذخيـرة  29، ص2002

الفرد من الكلمات ونسبة ذكاءه، فاألفراد الذين يفكرون تجتمع لديهم حصيلة كبيـرة مـن   

األفكار، هذه األفكار بحاجة الى ألفاظ وصيغ لغوية للتعبير عنها ونفلها إلـى اآلخـرين ،   

ويتفق معظم العلماء على  ؛ )35، ص2003د إلى التفكير (سليمان، وبذلك فإن الذكاء يقو

أن اللغة والتفكير هما مركز األنشطة اإلنسانية، وهما عنصر أساسي في المعرفة اإلنسانية 

أبـو  وجه تواصلنا مع اآلخرين (العسـاف _ فالتفكير يعبر عن نشاطنا في العالم، واللغة ت

 ).16، ص2008لطيفة ، 

: ما من شك فيه إن اللغة تعمل على تنميـة اإلتجاهـات نحـو اإلنتمـاء     اللغة واإلنتماء  . ت

والمواطنة واإلنتماء إلى القومية، حيث تعد اللغة آلة اإلنسان ووسيلة فاعلة لإلطالع على 

 قيم التراث وما خلقه السلف.

 : الوظيفة الحضارية للغة -3

تصل إليها األجيال وبواسطتها تعد اللغة أساس الحضارة البشرية وتمثل الوسيلة الرئيسية التي 

 ).92، ص2003تلف صورها ( سليمان، تنتقل الخبرات والمعارف والمنجزات الحضارية بمخ

  نظريات فسرت إكتساب اللغةسادساً : 

، وكيـف  ة اكتساب الطفل للمعـاني  اللغة عملية منظمة متسلسة من الصعب فهم كيف

عبير عن حاجاتـه فـي جمـل تتطـور     تلك الكلمات للت ها من جهة ، وكيف يستخدم يستخدم

وهذا ما جعل العلماء يهتمون في هذه المسالة كي نعـرف كيـف   ، من جهة أخرى  تركيباتها

يتمكن الطفل من الربط بين ما يقهمه وما يعبر عنه ، ولقد تناولت النظريات هذه المسالة كـُل  

تفسير اكتساب اللغة  من وجهة نظرهاوسنلقي الضوء على اهم النقاط التي تبنتها كل نظرية في

  عند الطفل :
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  النظرية السلوكية: )1

ترى نظرية التعلم، كما وضعها "سكنر" أن السلوك اللغوي المتعلم كأي سلوك آخـر،  

إنما هو نتاج العملية تدعيم إجرائي للسلوك المطلوب وإهمال للسلوك غير المرغوب (الناشف، 

ـ غـة يـتم بطر  ) كما ترى المدرسة السلوكية أن إكتساب الل31، 2007 ق مشـابهة لـتعلم   ائ

والتـرابط أو اإلقتـران    "limitation"اإلستجابات غيـر اللغويـة عـن طرائـق المحاكـاة      

Assaciation" واإلشراط conditonaing  والتدعيم أو التعزيزreinforcement.  

حيث أوضح أن تعلم معنى اللفظ يحـدث   Skinnerو يتضح ذلك جلياً في رأي سكنر 

ان التكراري بين مثيرين لصدور إستجابة ما (عبد الهـادي وأبـو حشـيش،    من خالل اإلقتر

)، وبهذا يكتسب الطفل معاني المفردات من خالل كل مفردة بالمثير الصوتي 61،ص 2005

  الخاص بها .

أن اللغة شيء يفعله الطفل وليس شـيء يمتلكـه   من جهة ثانية كما يرى السلوكيون 

) ، فهو فعال بمعنى  أنـه  (Hull , 1998 ,p98فعال تماماالطفل وهذا ال يعني أن الطفل غير 

يقلد األشكال اللغوية ولكنه ال يبادر بهذه السلوكيات من جانبه وأن شكل لغته الناشـئة يتجـدد   

  بالتعزيز اإلنتقائي الذي تتلقاه في المحيط.

فالطفل يحدث أصواتاً عشوائية نطلق عليها المناغاة ويطلق الطفل هـذه اإلسـتجابة   

ريقة تلقائية ويقوم األهل بما يسمى "التعزيز" بصيغة إبتسامة أو مداعبة أو إحضان، وقـد  بط

يقوم األبوان بتقليد األصوات التي ينطق بها الطفل أحياناً، فيتحسن الطفل بالتدريج بقدرته على 

ع تدف وبالتالي ،تنبيه نفسه باألصوات التي يصطنعها هو، وهذه الحالة هي حالة تعزيزية أيضاً

  .(Hansen, 1993,p22 ) الطفل الى إصدار المزيد من األصوات ومن ثم التقليد لمايسمعه 

لتي ا\لتلقائية هي المواد األولية، فالطفل يعزز نفسه بنفسه، وهكذا تصبح اإلستجابات الصوتية ا

 ، حيثمن أصوات الراشدين تزداد األصوات التي ينتجها الطفل قرباً  تبنى منها اللغة ، وبذلك

  تبدأ بالتعقيد لتصل الى مستوى لغة الكبار .

 مدخالن أساسيان داخل النظرية السلوكية لتفسير إكتساب اللغة هما : وثمة
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أن األطفال يبنون حصيلتهم اللغوية عن من السلوكيين مدخل التقليد: يرى أتباع هذا المدخل  )1

 طريق ما يعرض أمامهم.

أن تفسر إكتساب اللغة يمكـن أن  سلوكيين من المدخل التعزيز: يرى أصحاب هذا المدخل  )2

 تعزيز تستمر وأمـا اليأتي من خالل مدخل التعزيز، وأن اإلستجابات اإلجرائية التي يليها 

 وهو علـى نمـوذج   التي ال يليها تعزيز تتالشى، وهذا التعزيز مصدره المحيط اإلجتماعي 

 زيز في اكتساب اللغة .) ، ومن هنا نجد تأثير التع41، 2002إبتسامات ضحكات  ( قاسم، 

  وبناء على ذلك يمكن التأكيد أن نظرية سكنر تقوم على عدة ركائز، منها:

 ذا أيضـاً يشـكل السـلوك    ن سكنر يؤكد إرتباط المثيرات باإلستجابات بالتعزيز، وهأ

ـ  اللفظي للفرد زداد أو يـنقص بـالتعزيز   فجميع اشكال السلوكياات اللفظية يمكن أن ي

 . mckibbin,2006,p143)( اإلجتماعي

  النظرية اللغوية: )2

من أنصار النظرية اللغوية  تشومسكي الذي يرى أن األطفال يولدون، ولديهم نمـاذج  

للتركيب اللغوي، تمكنهم من معرفة القواعد النحوية للتركيبات اللغوية في أي لغة، إستناداً إلى 

ثل وجود أسماء وأفعال في وجود عموميات في التركيبات اللغوية، تشترك فيها جميع اللغات م

  ).177، ص  2008الجمل(بدر ، 

الجمل  العموميات ال يجري تعليمها، ألن الطفل يولد ولديه قدرة أولية على تحليل هذه

التي يسمعها ثم يعيد تركيبها وفقاً للقواعد النحوية للغة األم، ومن هنا جاءت قدرة الطفل على 

  . Harris,2003,p77)أي مصدر آخر( تكوين جمل لم يسمعها من الوالدين أو من

أن اللغة يتم تعلمها جزئياً من خالل خبـرات   ) تشومسكي ولينبرج( ولقد أكد كل من 

مسـألة النضـج    االطفل وأن الجانب األكبر منها يكون بسبب قدرات لغوية فطرية حيث أكد

  الفطري بعدة أمور وهي :

 نوات.إن بداية إنتظام اللغة تحدث ما بين سنتين وثالث س - 

 إن اللغة تبزغ قبل أن يستخدمها األطفال بشكل مباشر. - 
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إن التلفظات المبكرة مثل المناغاة والسجع ال تمثل ممارسة أو متطلبات تعلم إلكتساب اللغة  - 

 فيما بعد.

  لذا فقد إرتكزت هذه النظرية على ثالث مسلمات هي:

د ذلك إلى أحـرف موجهـة   إن تكوين اللغة يبدأ بمجموعة من األحرف، التي تؤدي بع -أوالً

مقصودة نحو المواقف التي تحيط باألطفال وسرعان ما تصبح هذه األحرف مفردات تشـكل  

  مرحلة البناء التأسيسي للغة.

إن األحرف والمفردات ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالبنى المعرفية التي تشكل في المحصـلة   -ثانياً

) ، وهذا يعد مرحلة بدائية للنمو المعرفي 95،ص2004النهائية الصور الذهنية ( كرم الدين ، 

  اللغوي.

واعد اعادة الكتابة (عبد الهادي إن هناك عالقة بين اللغة والتفكير وخاصة في تشكيل ق -ثالثاً

وهذا بدوره يشكل المنحى العام في تفسير اللغة من ناحيـة  )  ، 77، ص2005_ أبو حشيش 

  ات عقلية أوالً، ثم إلى التفكير ثانياً .المحادثة والكتابة اللتين تستندان إلى عملي

  النظرية المعرفية: )3

شـرة مـن   لقد أطلق على هذه النظرية إسم المعرفية إلعتقاد بياجيه أن اللغة تنتج مبا

  ).79، ص2005أبو حشيش النمو المعرفي للطفل(عبد الهادي _ خالل 

في الدور الذي يقـوم بـه   هذه النظرية المعرفية عن نظرية التعلم والنظرية اللغوية  واختلفت

الطفل لإلنتقال من األداء إلى الكفاءة، فالنظرية المعرفية تعارض فكرة "تشومكسي" من حيـث  

وجود تنظيمات مورثة تساعد على تعلم اللغة، وفي الوقت نفسه ال تتفق مع نظرية التعلم فـي  

ي مواقف معينة( كرم أن اللغة تكتسب بالتقليد والتدعيم لكلمات وجمل معينة ينطق بها الطفل ف

) ، فأكتساب اللغة في رأي بياجيه ليس عملية إشـراطية ولكنهـا فـي    97،ص2004الدين ، 

، فإكتساب القدرة على تسمية األشياء واألفعـال   Harris,2003,p77)الوقت نفسه إبداعية (

أديتهـا  وتكون في البداية عملية تقليد، يجري تدعيم المالئم منها فيستمر الطفل في تكرارها وت

من دون أن تستقر في حصيلته اللغوية ونظامه اللغوي بشكل نهائي وهذا ما يسـميه بياجيـه   

  األداء.
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أما الكفاءة فإنها التكتسب إال بناء على تنظيمات داخلية تبدأ أولية ثم يعاد تنظيمها بناء علـى  

ـ   67، ص 2005تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية ( قاسم ،  دريجياً )، فتنمو قـدرة الطفـل ت

ي البداية يحتاج الطفل إلى أن يكون المدلول الذي يعبـر عنـه   فللتعامل مع الرموز اللغوية، ف

بالرمز اللغوي موجوداً في مجاله الحسي، ولكن ببلوغه المرحلة التي يستطيع فيها أن يكـون  

الكلمات  صوراً ذهنية ثابتة أو مفاهيم عن األشياء واألحداث فإنه يمكنه أن يعبر عنها بإستخدام

الدالة  عليها من دون الحاجة إلى أن تكون ماثلة أمامه، أي أن يتحدث الشخص عن الماضي 

  ).33، ص2007والمستقبل إلى جانب الحاضر (الناشف، 

  إلى أن المراحل اللغوية تتمثل في:( بياجيه ) ويذهب 

ائم على تبادل الحركات والتقليد الصوتي واإليمائي، إذ يرى أن التواصل الهادف الق -1

معنى يكتسب لعبة الحركات التي يقلد الطفل الكبار من خاللها، والكبـار يقلـدون   

 الطفل وهذا التقليد الحركي يتحول إلى لعب تقليد صوتي.

الترميز: يظهر اللعب القائم على الترميز عند الطفل في الوقت نفسه الذي يظهر فيه  -2

ر الفكر هو في وظيفة الترميز أن مصد ) بياجيه (الكالم ولكن بصورة مستقلة ويرى

هذه التي ترمز بين الرامز والمرموز إليه، وإن اللغة هي شكل خاص من أشـكال  

 ).113، ص2010وظيفة الترميز (الهوارنة، 

كما ويرى أصحاب النظرية المعرفية أن المهارات اللغوية للطفل وطاقتـه علـى اإلكتسـاب    

)، حيث تبدأ بانتاج األصـوات  123، ص 1998اللغوي تسير في مراحل نمائية ( الشنبري ، 

  من ثم مقاطع وصوالً الى انتاج الجمل .

 نظرية معالجة المعلومات: )4

تهتم هذه النظرية بآلية تعلم اللغة، حيث يعمل نظام معالجة المعلومات علـى تفسـير   

يتم المنبهات الصوتية التي يتلقها من المحيط والتي تمثل شيفرة تحتاج الى فك وتفسير ومن ثم 

) (Hopkins , 2005 ,p93تخزين معناها في الذاكرة حيث يسمح بالرجوع إليها عند الحاجة 

للغة عند األطفال، الفئة األولى ، وهناك فئتان واسعتان لمعالجة المعلومات تتعلقان بإضطراب ا

  ي المعالجة الفونولوجية والثانية هي المعالجة السمعية.ه
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 نظرية التفاعل اإلجتماعي:  )5

على أهمية اإلتصاالت التي تنشأ بين األشخاص في تعلم اللغة، كما تؤكد أهميـة   تؤكد

لعالقات المتبادلة بين الطفل ووالديه أو غيرهما من المحيطين به، فتعليم اللغة يؤصل ويرتقي 

في بيئة طبيعية تساعد فيها العالقات اإلنسانية الطفل أن يصبح معالجاً نشيطاً للغة  (الـوقفي،  

) ،  وترى أن اللغة تتطور ألن الناس حرضوا على التفاعل اإلجتماعي مع 123، ص2003

كذلك أن اللغة الشفهية  ةاآلخرين حولهم، واللغة هي أداة للتفاعل االجتماعي وترى هذه النظري

المكتوبة تستمر في التطور من خالل حياة الفرد، فالبالغون يستمرون في صقل مهاراتهم فـي  

، وبهذا فأن الطفـل يكتسـب   (Mckbbin,2006,p33)ستخدام االجتماعي اللغة المجازية واإل

  اللغة في عمر صغير ويستمر في تطوير لغته مع تقدم العمر .

  مراحل النمو اللغوي الطبيعي سابعاً :

يختلف األطفال من حيث العمر الذي يكتسبون فيه مهارات الكالم واللغة، وهذا يرجع 

والبيئة التي يعيشون فيها والتي تؤثر مباشـرة فـي مـدى     إلى اإلختالف في قدرات األطفال

إكتسابهم لتلك المهارات ومع ذلك فإن األطفال على نحو عام يتبعون تسلسالً ضمن مراحـل  

  يمكن التنبؤ به وهذه المراحل هي:

 :مرحلة الصراخ .1

أسابيع، وهي أصوات يصدرها الطفـل   8تمتد هذه المرحلة من يوم الوالدة إلى عمر 

دته ويجري فيها نفخ الهواء بطريقة إنعكاسية من الرئتين حيث تصدر األصوات عنـد  منذ وال

). وليس لهذه العملية 147، ص2007المعايطة، واء فوق األوتار الصوتية (القمش _عبور اله

) 84، ص2008في صورتها األولى قيمة سيكولوجية النها تعبر عن حالة إنفعالية  (بـدير،  

فائدة في تطور   د يصرخ بسبب جوع أو ألم ، كما أن لهذه األصواتقر األشهر طفل في عمفال

تي ستتوالها بعـد  اللغة والكالم عند الطفل حيث تعمل على تدريب أعضاء الصوت للمهمة ال

). وفي نهاية الشهر األول تسـتطيع األم أن  113، ص2000أبو جودة، ذلك (السرطاوي _ 

  م أو التعب.تفرق بين الصراخ الناتج عن الغضب أو األل
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 :مرحلة الهديل والضحك .2

) حيث 115، ص2000أسبوعا (السرطاوي ابو جودة،  20-8تمتد هذه المرحلة من  

يطور الرضيع قدرته على الضبط العضلي للبدء بحركات الشفاه أو التوقف عنهـا والتعبيـر   

 ) حيث تصبح األصوات معبرة عن  حالة الطفل85، ص2003بالنطق أو اللفظ (الزريقات، 

اإلنفعالية والجسمية وتصبح لغة إرادية يستخدمها الطفل ليستجيب لمن يحيـط به فيقوم بتلبية 

) وقد زعم أن حركات الكالم تشتق مـن  22، ص2007حاجاته الجسمية والنفسية (الناشف، 

الظهور المبكر للمضغ والبلع، لكن األدلة األخيرة أشارت إلى أن حركات الكـالم يمكـن أن   

و منفصل عن  سلوكات االطفال، ولها أشكال مميـزة مـن البنـى الرابطـة     تتطور على نح

 "العضالت التي تربط بين الشفاه والفك".

 :مرحلة المناغاة .3

أسبوع، حيث يزداد التصويت مترافقاً مع تنظيم نطاق النطق "الفك،  30-16تمتد من 

ـ    ذه المرحلـة،  اللسان" إلنتاج نماذج أصوات معقدة، والصوائت هي األكثر تكـراراً فـي ه

والصوامت التي تظهر في الجزء المبكر للمرحلة المزمارية واللسانية الطبقـة( الزريقـات ،   

)، فظهور األصوات عند األطفال تبدأ باألصوات السهلة وصوالً لالصـوات  88، ص 2003

 الصعبة .

 مرحلة إصدار األصوات اللغوية (البأبأة): .4

بـا) أو  -فل بتكرار المقاطع مثل (بااسبوعاً، تتصف تصويتات الط 50-25تمتد من 

 ,Williams, 2003)ما)، هذه المقاطع شبيهة بالكالم، وأساليب التنغيم شبيهة بالبـالغين  -(ما

p18) ويعزز استمرار هذه األصوات بالتغذية الراجعة التي يجري فيها سماع الطفل لصوته ،

) ، فيعمد 122، ص2007المعايطة، شفوي (القمش _ وشعوره باإلحساس الجسمي للنشاط ال

  الطفل الى تكرار ما تلفظ به بهدف سماعه لنفسه واالستمتاع بذلك .

 مرحلة التقليد .5

في هذه المرحلة يقلد الطفـل األصـوات أو الكلمـات التـي      تبدأ في الشهر الثامن و

يسمعها، وتتضمن هذه المرحلة بعض الفهم لما يسمعه الطفل، أو قد ال يفهم مـا يسـمع مـن    
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في الكلمات التـي ينطقهـا.(الغمش    د يقلد تقليداً خاطئاً، فقد يغير مواقع الحروفأصوات، وق

  ) وهذا طبيعي في محاوالته األولى للنطق.147ص، 2007المعايطة _

 مرحلة الكلمة الجملة .6

إن أول نطق لغوي للطفل يكون بالكلمات المفردة، وعادةً ما يحدث ذلك بـين السـنة   

)، ويظهر لدى الطفل في هذه المرحلة مـا يسـمى   26ص، 2007والسنة والنصف (الناشف 

بالتعميم الزائد، حيث يبدأ باستخدام الكلمة الواحدة للداللة على العديد من األشياء، فكلمة (ماما) 

تستخدم على جميع النساء، وكلمة (بابا) للداللة على جميع الرجال، وكلمة (عو) للداللة علـى  

)، 34، ص2000لة على جميع أنواع الطعام، وهكذا (خليل جميع الحيوانات، وكلمة (هم) للدال

إن ظهور الكلمات ال يعني أن الطفل قد يتوقف عن البأبأة، فتطور الكلمة والبأبأة يتفاعالن مع 

بعضهما في سلوكات اللغة المبكرة، وأشار الباحثون إلى أن األطفال ينتجون نوعين من الكالم 

ذي المعنى الذي يستخدم الكلمة الحقيقية، وكالم البأبأة الذي خالل مرحلة الكلمة األولى، الكالم 

  .(Hasen, 1993, p214)يستخدم الكلمات ذات المعنى والكلمات التي ال معنى لها. 

 مرحلة تكوين الجمل .7

حين يصل الطفل إلى عمر السنتين يكون قد طور مفردات أساسية مهمة، ويسـتطيع  

المعايطة من كلمتين أو ثالث كلمات (القمش _تتألف  التعبير عن نفسه باستخدام جمل قصيرة،

) ،وهنا قد يلجأ الطفل الى استخدام صفات األشياء مثل ( طابة كبيرة ، قلم 148ص،  2007

حيث يكون جملة تعبر عما يريد مثل (ماما ماء) أي أريد ماء يا مامـا، فيتـرك    ، طويل ...)

ت التي تحمل المعنى المطلوب ما أمكن كما الطفل التفصيالت غير الضرورية، ويستخدم الكلما

)، حيـث  114، ص2001في نظام البرقيات التلغرافية، لذلك فالجمل قصيرة (عبـد الحـي،   

  يستخدم الطفل أدوات الربط ( أحرف الجر والعطف ) في هذه المرحلة .

 مرحلة تكوين الجمل الطويلة .8

جملـة ودرجـة تعقيـدها(القمش    طـول ال  ) الثانية إلى ثالث سنوات( سن  يزيد األطفال بين

) ، ففي سن الثالثة تكون جمل األطفال أكثر تعقيداً مـن حيـث   250، ص2007المعايطة _

القواعد، وهي أكثر اكتماالً من حيث المعنى، ومن الشائع أيضاً في هذه المرحلة وقوع األطفال 
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ة والخامسة ثروة في كثير من األخطاء في قواعد اللغة، كما تكون لدى األطفال في سن الرابع

لفظية أوسع وتحتوي الجمل التي يستخدمونها على عدد أقل من األخطاء في القواعد ( الناشف 

)، وفي حوالي سن السادسة يكون معظم األطفال قادرين على التعبير اللفظي 38، ص2000، 

أخطاء  عن أفكارهم بصورة اكثر فعالية مستخدمين جمالً أطول وأكثر تعقيداً مع عدد قليل من

) ، حيث تظهر لديهم القدرة على الوصف والسرد بشكل 35، ص2004القواعد اللغوية (عبيد 

  عفوي .

  العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة عن األطفالثامناً : 

إن النمو اللغوي يختلف بين األفراد بعضهم عن بعض ، والسبب في هذا اإلخـتالف  

ر في اكتساب ثومعرفة هذه العوامل التي تؤ) ، 34،ص2008يرجع الى عدة عوامل ( بدر ، 

في إمكانية التعرف على أهم أسباب القصور في اكتسـاب اللغـة ومعالجـة تلـك      اللغة يفيد

، 2002ليهـا (قاسـم،   األسباب، وكذلك اسباب التفوق مما يساعد على إثرائها والمحافظـة ع 

 :العوامل التي تؤثر في اكتساب اللغة عند األطفال ). ومن أهم151ص

  أ: العوامل الذاتية ( الخاصة بالطفل ):

 النضج والعمر الزمني: .1

أكدت كثير من الدراسات أن اللغة اللفظية تعتمد في نموها على نضـج األجهـزة الصـوتية    

وتدريبها على مستوى التوافق العصبي الحركي الحسي لهذه األجهزة، وتدل األبحاث على أن 

نموها في واللسان والحنجرة والشفتين واألنف تصل  األجهزة الصوتية المختلفة كعضالت الفم

) ، كمـا  87، ص2007إلى المستوى الذي يمكنها من أداء وظيفتها قبل الميالد( الخطيـب ،  

يكون الطفل عند والدته مزوداً بأجهزة االستقبال التي يستقبل بها ما يصدر عن غيره من لغة. 

صوراً في أداء الجهاز العصبي لديـه تـأثر   فإذا واجه الطفل أي اعاقة بيولوجية عضوية أو ق

)، كما ينتج عن خلل أجهزة استقبال اللغة اضـطرابات  42، ص2007نموه اللغوي(الناشف، 

  في النمو اللغوي .
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وقد اثبت العديد من العلماء أن عدد األخطاء في الكالم يتناقص تدريجياً تبعاً لدرجة النضـج  

لمفردات وطول الجملة وفقاً لنموه العقلي والزمنـي،و  التي يصل إليها الطفل، كما يزداد عدد ا

  .)125،ص2002(قاسم، يزداد تعقيد التراكيب اللغوية بإزدياد العمر

 الذكاء: .2

من األمور المتفق عليها العالقة الوثيقة بين الذكاء والتفكير من ناحية والنمو اللغـوي  

ي النمو العقلي والمعرفي للطفل، من ناحية أخرى، وال شك أن النمو اللغوي يلعب دوراً هاماً ف

فكلما نمت لغة الطفل وتطورت ارتفعت قدرته العقلية، ألن اللغة هي األداة الرئيسية في نمـو  

، 2007معلومات الفرد وافكاره ومفاهيمه وقدرته على التعبير عنها وتطويرهـا (الناشـف،   

اء أن األطفال الموهوبين )، وقد أوضحت الدراسات العديدة التي قام بها الكثير من العلم43ص

المرتفعي الذكاء يتمكنون من الكالم قبل األطفال العاديين في الذكاء، ويتمكن العـاديون مـن   

)، كما يميز األطفال األذكياء كلمـات  142،ص1998الكالم قبل منخفض الذكاء ( الشنبري ، 

ل األقل ذكـاء  أكثر من الطفل المتوسط، والمتوسط أكثر من الضعيف إلى جانب تخلف األطفا

في القدرة على التمكن من الكلمات والتركيب، وحجم المفردات وطـول الجملـة، واسـتخدام    

)، وبالتالي فإن 34، ص2002المعاني المجردة، وإدراك الفروق بين المعاني المخلفة (قاسم، 

  ون من صعوبة في سرد القصة.ناألطفال األقل ذكاء يعا

 النوع (الجنس): .3

ت التي تصدت للكشف عن الفروق بين الجنسين في مجال التطور اللغـوي  تؤكد أكثر الدراسا

، 2004على وجود فرق لصالح اإلناث في جميع جوانب التطـور اللغـوي (كـرم الـدين،     

أن اإلناث في بداية تعلـيم اللغـة   )، وقد فسرت (مكارثي) تفوق اإلناث على الذكور ب88ص

باألب، ونظراً إلى أن األب في الغالب يكون بعيداً  ، بينما يتوحد الذكورن التوحد بأمهاتهن بدأي

عن المنزل أكثر من األم، فإن الذكور يحصلون على اتصال أقل باألب، فالعالقة الوطيدة بين 

، 2002على نحوٍ أفضل (قاسـم،  و األم وابنتها تساعد البنت على تعلم الكالم في وقت مبكر 

  ).137ص
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 التطور الحركي: .4

أو الكالم مهارة معقدة، ولكنها مهارة حركية، وهي وإن كانـت تتطلـب    القدرة على التحدث

القيام بقدرٍ كاف من التدريب والتمرن عليها قبل إتقانها، إال أنها كذلك ال يمكن أن تتحقق مـن  

دون حد أدنى من النضج الفيسولوجي للعضالت ولمختلف األعضاء التي تدخل فيها( عيسى ، 

  لتحدث تتطلب قدرة عالية من التأزر العضلي ألعضاء النطق.) فالقدرة على ا92،ص1993

ويعتبر علماء لغة الطفل أن اللغة الحقيقية هي البـديل المختصـر للحركـات واالسـتجابات     

الظاهرية ألعضاء الجسم، فاإليماءات ترافق في المعتاد اللغة في مراحل تطورهـا المبكـرة،   

)، 168،ص2005ات والتقليل منها( أبو حلتم ،وظهور اللغة وتقانها يصاحبه اختصار االيماء

لغة ايماءات معقدة ودقيقة لدرجة قد تؤخر ب ء أن بعض األطفال قد يتواصلونكما الحظ العلما

)، فهم يلجؤون لها لسهولتها فهـي ال  95، ص2004تطور اللغة الحقيقية لديهم (كرم الدين، 

  تحتاج الى جهد .

 األسباب النفسية الداخلية: .5

ابات اللغوية واللفظية التي تصدر منا تعكس حالتنا النفسية وأنماطنا الشخصية لذلك إن االستج

ال غرابة في أن تؤثر االضطرابات النفسية (الذهانية أو العصابية) في القدرة على التواصـل  

  ).248، ص2005باآلخرين (الخطيب والحديدي، 

  ب : العوامل البيئية

 مستوى األسرة االجتماعي واالقتصادي: .1

هنالك أدلة متعددة وكثيرة على وجود عالقة قوية وواضحة ووثيقة بين المستوى االقتصـادي  

)، فأطفـال البيئـات   99، ص2004واالجتماعي ألسرة الطفل وتطورها اللغوي (كرم الدين، 

االجتماعية واالقتصادية العالية يتكلمون أفضل وأسرع وأدق من البيئات الدنيا؛ ألنهم ينشؤون 

هزة بوسائل الترفيه، وتمكنهم فرصهم من التزود بعدد كبير من المفردات وتكوين في بيئة مج

  ).164، ص2002عادات لغوية صحيحة (قاسم، 
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 نوع الخبرات التي يتعرض لها الطفل: .2

كشفت نتائج بعض الدراسات التي أجريت حول التطور اللغوي في مراحله المبكرة عن وجود 

برات التي يتعرض لها الطفل خالل مرحلة طفولته المبكرة، عالقة بين ذلك التطور وبعض الخ

  ومن هذه الخبرات:

 نمط الحياة األسرية والتفاعل بين الطفل والوالدين:  ) أ

ففي دراسة قام بها (ميلر) وجد أن األطفال الذين حصلوا على درجات عالية علـى اختبـار   

، كما تقوم خالل الوجبات الذكاء اللفظي كانت أسرهم تحرص على تناول الوجبات مع األطفال

وغيرها من المناسبات بتبادل الحديث، كما يشارك األطفال في تلك األحاديث، إما فـي حالـة   

المجموعة الثانية التي حصلت على درجات منخفصة على االختبار نفسه فقد وجد أن اسـرهم  

، كمـا أن  خرى أو في أوقات ألم تكن تتناول الوجبات معاً ولم تتبادل الحديث خالل الوجبات 

، 2004هؤالء أطفال لم يشاركوا في األحاديث القليلة التي كانت تتبادلها أسرهم (كرم الدين، 

  )103ص

الطفل لن يكتسب اللغة إذا لم يتعرض لمناذج لغوية، فهناك دليل على أن السمع البسيط للغـة  

تهم يفسـر اكتسـاب   ليس كافياً الكتسابها، فتفاعالت الطفل االتصالية مع القائمين على رعـاي 

) ، ومن هنـا يظهـر دور   158، ص2002الحصيلة اللغوية والنمو اللغوي ويسهله (قاسم، 

  ه.يالخبرات التي يتعرض لها الطفل ضمن محيطه في تطور اللغة لد

 عمر األشخاص المحيطين بالطفل:  ) ب

ين على الرغم من وجود بعض التناقض في نتائج الدراسات التي حاولت الكشف عن العالقة ب

ر إلى أن التطور اللغـوي  لنتائج تشيأو عمر المحيطين به، إال أن أغلباالتطور اللغوي للطفل 

أسرع من تطـور الطفـل الـذي     أكبر منه يغدويعاشر بالدرجة األولى أشخاصاً  للطفل الذي

 . )155، ص  2008( بدر ، فقط  يعاشر األطفال

 الحياة في المالجئ والمؤسسات ودور الرعاية:  ) ت

ر النتائج أهمية وإثارة بالنسبة الكتساب اللغة نتائج الدراسات التي تصدت لدراسة ذلك من أكث

التطور لدى األطفال الذين ينشئون في البيئات المحرومة كالمؤسسات والمالجئ والمستشفيات 
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ودور الرعاية وغيرها، فقد كشفت الدراسات المختلفة وأكدت مراراً أن هؤالء األطفال يكونون 

) ، وذلك يعـود  105، ص2004المجموعات تأخراً في اكتساب اللغة (كرم الدين،  من أكثر

  الى فقر هذه البيئات بالتواصل اللغوي السليم .

 تعدد اللغات التي يتعلمها الطفل:   ) ث

ة، في اكتساب اللغة ونموها تؤثر اللغات التي يتعلمها الطفل، خاصة في مرحلة الطفولة المبكر

الطفل لغتين، أو حينما يضطر إلى تعلم لغة أجنبية في الوقت الـذي ال  ، فحينما يتكلم الطبيعي

)، 43، ص200ة في كلتا اللغتين ( نقاوة ، يزال يتعلم لغته األم، فإن ذلك يربك مهارته اللغوي

وأكدت مجموعة من الدراسات أن ميالد األطفال في أسر تتكلم لغتين يؤدي إلـى أن تكـون   

تا اللغتين، وبالتالي فإنهم لسبة ألعمارهم الزمنية، وكذلك بالنسبة لكمفرداتهم أقل من المعدل بالن

  يجدون صعوبات أكثر في تعلم اللغة من األطفال الذين تتحدث أسرهم لغةً واحدة.

 االلتحاق بالروضة:  ) ج

تؤدي خبرات الطفل والمؤثرات التي يتعرض لها دوراً مهماً في زيـادة الحصـيلة اللغويـة    

)، كما تساهم الخبرات التي تتهيأ لألطفـال قبـل   167، ص2002ة ، واتساع مدركاته( العز

دخولهم المدرسة االبتدائية في تطوير لغتهم وزيادة مفرداتهم، إضافة إلى مساهمتها في رفـع  

مستوى تحصلهم الدراسي، وقد أكدت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال أهمية دور 

، 2002اكتسابه مفـردات جديـدة (قاسـم،   رة الطفل والحضانة ورياض األطفال في انماء خب

167.(  
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  مراحل عملية زراعة الحلزون إحدى عشر :

  ة في اكتساب اللغة عند األطفال زارعي الحلزونالعوامل المؤثر إثني عشر :
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 مقدمــــة :

يشعر هذا حيث الرئيسية والمهمة للكائن الحي ، من الوظائف  تعتبر وظيفة السمع 

الفرد بقيمة هذه الوظيفة حين تتعطل القدرة على السمع بسبب ما يتعلق باألذن نفسها . وتتمثل 

الوسطى ومن ثم إلى األذن  الىي من األذن الخارجية ثير السمعآلية السمع في انتقال الم

الداخلية فالعصب السمعي ومن ثم إلى الجهاز العصبي المركزي حيث تفسير المثيرات 

  السمعية.

  أوال: تشريح الجهاز السمعي 

  يتكون الجهاز السمعي من ثالث أقسام هي :

 األذن الخارجية . .1

 ألذن الوسطى . .2

  األذن الداخلية . .3

الجزء الخارجي من األذن وتتكون من صيوان األذن وتنتهي  وتمثلرجية : األذن الخا .1

بطبلة األذن  ، ومهمتها تجميع األصوات الخارجية ونقلها إلى األذن الداخلية بواسطة طبلة 

 الخارجية األذن وتقوم .صوتيةموجات  عبر الصوت حولنا من الهواء حيث يحمل األذن.

، 2003( حنفي ، الى األذن الوسطى  القناة عبر رسلهاوت الصوتية هذه الموجات بالتقاط

 .) 12ص 

: وتمثل الجزء األوسط من األذن وتتكون من ثالثة أجزاء رئيسية هي األذن الوسطى  .2

ومهمة األذن الوسطى نقل المثيرات الصوتية من األذن ، المطرقة والركاب والسندان 

 .) 43، ص 2000الخارجية إلى األذن الداخلية (عبيد ، 

 طبٍل بقرع لوقمت كما التي تهتز األذن طبلة توجد السمعية الخارجية القناة نهاية ففي

 الثالث األذن إلى عظام األذن طبلة من الصوتية تمرالموجاتحيث  حقيقي موسيقي

 ، المطرقة تسمى وهي ) ، 21، ص2001( عبد الحي ،  الوسطى األذن في الصغيرة

وتتحرك  العظام تهتزهذه وعندما .جسم اإلنسان في أصغرعظام وهي والركاب والسندان

  .الصوتية الموجات بنقل تقوم

 وتمثل األذن الداخلية الجزء الداخلي من األذناألذن الداخلية :  .3
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  وتتكون األذن الداخلية من جزأين هما :

والذي يشكل الجزء العلوي من األذن الداخلية ومهمته :  ( القنوات الهاللية) الدهليز -أ

  ظة على توازن الفرد .المحاف

ومهمتها تحويل الذبـذبات الصـوتية القادمـة مـن األذن     :  ( الحلزون ) القوقعة -ب

  الوسطى إلى إشارات كهربائية تنقل للدماغ بواسطة العصب السمعي. 

  

  ) صورة تشريحية لألذن 1الشكل (

 الشـكل  حلزونـي /لولبي عضو سمعي وهي ،)القوقعةالحلزون ( على الداخلية األذن تحتوي

 الشـعرية  االحسـاس  خاليا ٍمن وآالف بسائل  مملوءة هي و .الحلزونة صدفة وكأنها وتبدو 

 إلى  الوسطى األذن من القادمة االهتزازت الصوتية جميع بتحويل الخاليا هذه وتقوم .الصغيرة

ة ، معالجتها( العز لتتم الدماغ إلى ثم في المسارالسمعي األعصاب إلى تعبر كهربائية إشارات

  ).43، ص 2010

الحلزون  فهو  أماهي الجزء المسؤول عن التوازن والقنوات الهاللية توجد وفي األذن الداخلية 

الجزء المسؤول عن تحليل الصوت وتقويته ومن ثم تحويله من موجات مركبة إلى نبضـات  

، وسـميت  ) 27، ص 2007( يوسـف ،  عصبية يقوم المخ فيما بعد بتحليلها وفك رموزها

الحلزون فإنه يسبب ضعف سمع  عندما يصاب هذاولزون بهذا االسم ألنها تشبه الحلزون.الح

األسباب المؤدية  ي، وتتفاوت شدة الضعف في الحلزون ويطلق عليه ضعف سمع حسي عصب
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لتعويض عـن هـذا   ل، وفي أغلب األوقات يتم االستعانة بالسماعات التقليدية لرفع الصوت  له

المريض سمعه في كال األذنين وال يمكنه االستفادة من السـماعات  الضعف ولكن عندما يفقد 

التقليدية فقد أصبح بإمكانه السماع مرة أخرى عن طريق إجراء عملية زراعة الحلزون باألذن 

). و هي عملية جراحية يتم فيها زراعة جهاز إلكترونـي   47،ص 2005الداخلية( صديق ، 

بصعوبة شديدة في السـمع، وخالفـا للسـماعات    يوفر الشعور بالسمع لألشخاص المصابين 

فزراعة الحلزون باألذن ال تضخم الصوت، ولكن تعمل عن طريق تحفيز األعصاب السمعية 

  داخل الحلزون المصابة بموجات كهربائية.

  ثانياً: آلية السمع

يعتمد إدراك اإلنسان لعالمه على المعلومات التي يستقبلها عبر الحـواس (البصـر،   

ه لشم، الذوق، اللمس)، وحدوث أي خلل في واحدة أو أكثر من هذه الحواس ينجم عنالسمع ، ا

صعوبات، فأي خلل يصيب حاسة السمع مثالً ينجم عنها نقص في السمع يقود الى صـعوبات  

 2002تساب وتعلـم اللغة.(زاهـد،  ، فحاسةالسمع هي التي تجعل اإلنسان قادراً على اكعديدة 

بعملية تعتمد على التركيبات المعقدة للجهاز السمعي التي تقوم  القدرة على السمع).ف114،ص 

في هذه المعاجة يـنجم   وأي خلل  )38، ص 2003(زريقات ،  معالجة المعلومات الصوتية

لعينين، فهما ال تنامان أبـداً وال  بخالف ا عنه نقص سمع .  فاألذنان تعدان أعضاء استثنائية

حة. حيث تلتقط األذنان موجات الصوت وتحولهـا إلـى   ا فترة راما أو إعطائهممكنك إغالقهي

السمع هو عبـارة عـن موجـة    ). ف26، ص 2007ا( يوسف ، معلومات يمكن للمخ تفسيره

  ضغط يمكنها أن تهتز ببطء (مثل طنين الشاحنة أو بسرعة (مثل تغريد العصافير).       

  :التالية  ل عمل السمعمراحهذا مايمكن عرضه ب ، تم فيها السمعياآللية التي  يلكن ماه

 .تجمع األذن الخارجية موجة الصوت وتوجهها إلى طبلة األذن  -1

 .تهتز  طبلة األذن مع األصوات  -2

  . تتحرك اهتزازات الصوت عبر عظيمات اإلذن إلى قوقعة األذن -3

  لسائل في انحناء الخاليا الشعرية .تسبب اهتزازات الصوت في تحريك ا -4

الخاليا الشعرية خلق إشارات عصـبية يسـتقبلها    تسبب حركة السائل في انحناء -5

 العصب السمعي.
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ترسل الخاليا الشعرية في الجزء الداخلي من قوقعـة األذن معلومـات صـوت     -6

منخفضة الطبقة وترسل الخاليا الشعرية على الطرف الخارجي معلومات صوت 

 عالية الطبقة.

ـ    -7 ى أصـوات  يرسل العصب السمعي اإلشارات إلى المخ حيث يـتم ترجمتهـا إل

Mckay, 2008, p148)        .( 

  ثالثاً : معايير تصنيف اإلعاقة السمعية

حسب  ها،حيث تم تصنيفالسمعية اعتمد كثير من العلماء على معايير وأسس لتصنيف اإلعاقة 

 وشدته  العمر ، وحسب موقع اإلصابة ، وحسب شدة اإلصابة أي حسب درجة الفقدان السمعي

 لعمر.تصنيف نقص السمع حسب ا )1

  وتقسم إلى قسمين:

 Prelingualy Deafnessسنوات   3 <ما قبل اكتساب اللغة   - أ

% مـن األفـراد   95لون حوالي وهو حدوث اإلعاقة قبل أن يكتسب الطفل اللغة، ويشك

  سمعياً. المعوقيين

 Post Lingually Deafnessسنوات 3 >ما بعد أن یكتسب اللغة   - ب

، 2003(زريقـات، صابة بـنقص السـمع   اإل وهو أن يكتسب الطفل اللغة والكالم قبل

  . )50ص

  تصنيف نقص السمع حسب موقع اإلصابة. )2

 نقص السمع التوصيلي:  . أ

وينتج عن خلل في األذن الخارجية والوسطى يحول دون نقل الموجات الصـوتية إلـى   

  األذن الداخلية.

 نقص السمع الحسي العصبي:  . ب

  ينتج عن خلل في اإلذن الداخلية أو العصب السمعي.

 ص السمع مختلط:نق  . ت

 ينتج عن نقص سمع حسي عصبي وتوصلي 

 نقص السمع المركزي:  . ث
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وهو الذي يحدث في حال وجود خلل في الممرات السمعية في جذع الدماغ أو المراكـز  

  )52، ص2003السمعية.(زريقات 

 Degree and severity ofتصنيف نقص السمع حسب درجة الفقدان السمعي وشدته.) 3

Hearing Loss.  

حد من االعتبارات الهامة في اإلعاقة السمعية هو درجة اإلعاقة والمصطلحات المسـتخدمة  وا

 severeو الشـديد   Moderateوالمتوسط  Mildلوصف درجة اإلعاقة السمعية هي البسيط 

  .)67، ص2011( ملكاوي ، Anacusisوالفقدان السمعي الكلي  Porfoundوالشديد جداً 

 ة مصابة وهودفيما يتعلق بشدة الفقدان السمعي وجود أذن واح ومن االعتبارات األخرى أيضاً

واذا كانت كال األذنتين مصابتين، وهـو مـا     unilateralبالفقدان السمعي االحادي مايسمى

  ).34، ص2002(الخطيب ، Bilateralيعرف بالفقدان السمع الثنائي 

  وبذلك يكون تصنيف نقص السمع حسب شدة اإلصابة كما يلي:

 ).db)40-25 سمع البسيط جداً نقص ال  - أ

 ).db 55-41  (نقص السمع البسيط البسيط   - ب

 ).db )70-65نقص السمع المتوسط   - ت

 ).db )90-71نقص السمع الشديد   - ث

 .db 90نقص السمع الشديد جداً (العميق) أكثر من   -  ج

(Northern&Downs, 2002,p60).  

  

  رابعاً : مراحل تطور السمع عند األطفال

، ر المراحل أهمية في تطور السمعأكثين من عمر الطفل تعدان من إن العاميين األولي

العامان هامان للغاية الكتساب اللغة، فالطفل يكون قادر علـى السـمع فـي     نحيث يعد هذا

الداخلية متطورة بالكامـل، ويكـون    العشرين من الحمل، حيث تكون األذناألسبوع الرابع و

حديثوا الوالدة يكونوا قادرين بالعقل على  كماأن قادر على سماع األصوات الصادرة ،الجنين 

األصوات من  ولى، حيث يتعلم األطفال مجموعة التعرف على صوت أمهم، خالل األشهر األ

حولهم، ويمكنهم بسرعة التفريق بين األصوات الكالمية للمحيطين بالعقل واألصوات األخـر  
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على التمييز السمع تبدأ فـي هـذا    ، فالقدرة (Nicholas, 2007, p55)الصادرة عن البيئة. 

  العمر وتتطور فيما بعد .

لذلك فاألطفال الذين ال يتلقون تحفيز سمعي أثناء هذه المرحلـة الهامـة سـيواجهون    

حيث تنخفض قدرة  (Murrcy,Nancym1998,p29 )  . مشاكل في اكتساب اللغة وتطورها

عمر الوالدة حتى سبع سـنوات  المخ على تعلم معالجة الصوت وتطوير اللغة التي تحدث في 

غيراً عند زراعة الحلزون كلما كان من السهل اكتسـاب  تقريباً، لذلك كلما كان عمر الطفل ص

علـى معالجـة   قـادرة  قدرة مخ الطفل في عمر السـنة   وتطوير اللغة، وذلك يعود الى كون

بع سـنوات،  سناً أو بعد عمر س عنه من الطفل األكبربشكل أسهل وأسرع المعلومات الجديدة 

حلزون في عمر صغير للغاية مترافق مع تدريب سمعي لفظي  تزويد األطفال بجهاز لهذا فعند

 الطبعين مـن عمـرهم   بشكل أسرع ويمكنهم من اللحاق باألطفال، هذا يمكنهم اكتساب اللغة 

  فاكتساب اللغة في عمر صغير يضمن للطفل اقصى دراجات التواصل مع البيئة المحيطة به .

 (Svirsky, 2004,p53) ،  
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  ويبين الجدول التالي كل مرحلة عمرية عند الطفل والسلوك السمعي للطفل في هذه المرحلة:

  تطور السلوك السمعي للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة)  1 (

  تطور السلوك السمعي  المرحلة العمرية

  أشهر3 -الوالدة

  يجفل عند سماعه صوت 

  عه يصمت أو يبتسم عندما نتكلم م

  يميز صوت األب واألم 

  قد يتوقف عن البكاء لدى سماعه صوت األم 

  يتوقف عن الرضاعة أو يرضع بشكل سريع عند سماعه صوت

  أشهر6- 4

  ينظر في األنحاء ليعرف من أين يأتي الصوت

  يفريق بين األصوات

  يالحظ ويحب األلعاب التي تصدر أصوات

  ينتبه إلى صوت الموسيقى واألغاني

  طريق رفع يده عندما نقول له (تعال إلي). يستجيب عن

  أشهر 6- 4

  تصبح الثرثرة عنده أكثر تنوعاً

  يستمتع وينتبه إلى الموسيقى 

  يتفاعل عند سماع اسمه 

  يستمع وينصت عندما يتكلمون معه

  يدير رأسه وينظر إلى اتجاه الصوت 

  يدير رأسه عند سماع اسمه 

  ان).بدك كم- يستجيب وينفذ ما نقوله مثل (تعال

  يستمتع باللعب معكم مثل لعبة الغميضة  

  سنة إلى سنتين

  أعضاء) 5يشير إلى بعض أجزاء جسمه (تقريباً 

  كلمة  200يستطيع فهم ما يقارب 

  وين الطابة) - يستجيب للطلبات، األسئلة البسيطة (بوس الولد

  البسيطة  يينصت للقصص واألغان

  ينطق جملة مكونة من كلمة واحدة 

  كلمات بدالً من اإليماءات للتعبير عن الرغبات واالحتياجات يستخدام ال
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  سنة 3- 2

  كلمة  3-2يستخدام جملة مكونة 

  يستجيب ألمرين متتابعين 

  يستمتع عند القراءة له 

  يفهم المزيد من الجمل المعقدة 

  يستطيع تحديد أجزاء جسمه وبعض األلوان

3 -4  

  ينتبه للقصص القصيرة 

  لة متعلق بالقصة يستطيع أن يجيب عن أسئ

  يفهم  المفاهيم الزمنية 

  يحدد الزمن الماضي والمستقبل 

  يستطيع التحدث بوضوح كافي 

  يستخدم جمل مكونة من أربع كلمات أو أكثر 

  سنوات5- 4
  يستطيع أن يسمع التلفزيون والراديو بذات علو الصوت الذي يسمعونه الكبار 

  وين؟) -ليش؟ - شو؟ - ن؟يستطيع فهم األسئلة البسيطة التي تبدأ (مي

  سنوات6- 5
  كلمة من عمر السادسة  1500-1300يستوعب 

  تقارب لغة في هذا العمر لغة الكبار 

  سنوات7- 6
  يعرف فصول السنة ويعرف ماذا نفعل في كل منها 

  ) 10يستطع العد حتى (

  

  خامساً : تعريف زراعة الحلزون

  جهاز الحلزون:

ن من جزأين ، قسم داخلـي  مم يتكو15,7 مم وعرضه52هو عبارة عن جهاز طوله 

طبيعة الكترونية يتم زراعته تحت الجلد من خالل عملية جراحية تـدوم أربعـة    وخارجي ذو

  .ات ساع

كما يعرف كذلك على أنه نظام الكتروني يهدف الى خلق إحساسات سمعية انطالقاً من 

  .) 56ص2010بائية لنهايات العصب السمعي (نبوي ، التنبيهات الكهر
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وهو جهاز الكتروني يزرع جراحياً تحت الجلد خلف األذن يساعد علـى اإلحسـاس   

قـوم  يختلف عن المعينات السمعية التي تبالصوت لألشخاص الذين لديهم فقدان سمعي شديد و

بتضخيم الصوت حيث أن هذا الجهاز يعمل عمل تحفيز األعصاب السمعية الموجودة داخـل  

  الحلزون

)(Spencer, 2006,P 244.  

ويعرف كذلك على أنه جهاز كهربائي يحول المعلومات الصوتية إلى نبضات كهربائية 

، 2010، إذا فمبدأ عمل هذا الجهاز يختلف كثيراً عن المعين السمعي التقليدي ( الوهيـب ،  

  ).76ص

كما يعرف الزرع القوقعي على أنه تقنية موجهة لألشخاص الذين يعانون من إعاقـة  

تطيعون االستفادة من المعينات السمعية التقليدية باعتبار أن هذا الجهـاز  عميقة وال يس ةسمعي

ينبه مباشرة العصب السمعي من خالل إلكترون  واحد أو عدة الكترونات مزروعـة داخـل   

لصـناعي  حيـث يمكـن اسـتخدام جهـاز الحلـزون ا      (Vergara, 1994, 28)الحلزون .

وا بالصم عند الوالدة أو قبل تعلـم التحـدث   األطفال الذين أصيب (اإللكتروني) بشكل فعال مع

ستخدم عند البالغين الذين فقدوا حاسـة  يمكن أن يوواألطفال الذين أصيبوا بالصمم فيما بعد. 

  السمع لديهم لكنهم مازالوا قادرين على التحدث بشكل طبيعي.

  مكونات الجهاز :

ارجي متحـرك هـذا   خيتكون جهاز الحلزون من جزأين أساسيين ، جزء داخلي ثابت وجزء 

كروفون ، أسالك وعلبة صغيرة تقوم بمعالجة اإلشارات وهـوائي . أمـا   األخير يتكون من م

ر مرئي مـن جهـاز   يغلية الجراحية ويتكون هذا الجزء الجزء الداخلي فيتم تثبيته أثناء العم

  استقبال داخلي في العظم الصدغي وقطب كهربائي ملفوف داخل الحلزون

(Northern & Downs, 2002, p36)  
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  )يوضح الجزء الخارجي لجهاز الحلزون2الشكل (

 : الجزء الخارجي من الجهاز 

هذا الجزء يحلل ويرمز الرسالة الصوتية إلى إشارات كهربائية التي تحول إلى الجزء الداخلي 

  ويتكون من :

  الميكروفونMicrophone  العمـوم المعـين    ويستقبل األصوات وهو يشبه على

 السمعي التقليدي ويوضع على التفاف األذن من الجهة المزروعة .

 : المعالج الصوتيProcesseur vocal    غ وظيفتـه تشـفير    100يزن حـوالي

على بطاريات قابلة للشحن  وتحويل األصوات إلى نبضات كهربائية ويحتوي كذلك

ويمكن أن يحمـل بطـرق   لتشغيل النظام  ةولة عن توفير الطاقة الالزموهي مسؤ

 متنوعة .

  : األسالكLes fils    تستعمل لنقل األصوات قبل وبعد المعالجة ويمكن أن تكـون

ذات أطوال مختلفة حسب البنية الجسمية للفرد والمكان الذي يختار أن يوضع فيها 

 المعالج الصوتي .

  الهوائيAntenne      هو عبارة عن قرص يحتوي علـى مغنـاطيس فـي الجـزء

ي منه لكي يسمح بالتوصيل عبر الجلد والعظم ، يثبت هذا الهوائي الخارجي المركز

مغناطيساً على الجمجمة أما حجمه وطريقة تثبيته فتختلف باختالف نـوع الجهـاز   

 المستعمل .
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  الجزء الداخلي من الجهاز : يتكون من 

  المستقبل  –المنبهRecepteur – Stimulateuur  

مم) وتضم مغناطيساً  8إلى  4رونية بسمك يتراوح بين (هو عبارة عن كبسولة الكت   

يسمح باالتصال مع الهوائي الخارجي ، وهي مسدودة بواسطة سيراميك ومحميـة  

بمادة لزجة بيضاء لسد الثغرات ، أما دورها فيتمثل في ضمان االتصال بـالهوائي  

  ؟الخارجي وإرسال األصوات المشفرة إلى األقطاب الموجودة داخل الحلزون 

 اختالف يختلف عددها ب تالحزمة االلكترونية : تتكون من مجموعة من االلكترونا

جراحياً داخل القوقعة ، وظيفتها نقل الرسـالة إلـى    توضع المستعمل ،نوع الجهاز

تنقل فيما بعد الى مراكز القشرة  يالعصب السمعي الموجود في األذن الداخلية والت

  ).88،ص 2001ب ، ( الوهياغية عبر العصب السمعي مالد

  

  المصابة القوقعة داخل االلكترونیة القوقعة وضحت ) صورة3الشكل (

  سادساً : آلية عمل جهاز الحلزون اإللكتروني

ملـم  5تختلف آلية عمل جهاز الحلزون عن آلية عمل المعين السـمعي باعتبـار أن   

األصوات مـن  األخير هو مجرد مكبر للصوت في حين أن جهاز الحلزون يعمل على التقاط 
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خالل ميكروفون يوضع خلف األذن ويحول اإلشارات الصوتية إلى إشارات كهربائية مشفرة 

تنتقل إلى الجهاز االلكتروني المثبت على سطح عظم السندان مع القطعة الداخلية وهي الجزء 

وهذه القطعة لها نهاية تحمل أسالك دقيقـة   ضع جراحياً في حفرة في العظمتو يالرئيسي الت

  ) 32، ص  1994، داً تدخل في الحلزون عبر النافذة المدورة ( سليمان ج

حيث يقوم هذا النظام بتحويل األصوات إلى نبضات كهربائية على شكل رموز. تقوم 

هذه النبضات الكهربائية بتحفيز األلياف العصبية الموجودة في قوقعة األذن. يرسل العصـب  

متها كصوت تقوم الزراعة بالتحفيز بشـكل مسـتمر   السمعي اإلشارة إلى المخ. حيث يتم ترج

  رعة ، وبتم ذلك وفق الخطوات التالية :بأقصى س

 تلتقط األصوات عن طريق الميكرفون الموجود بالمعالج الصوتي  .1

 لرقميةايقوم المعالج الصوتي بتحليل وترميز األصوات إلى نماذج خاصة من المعلومات  .2

 . عةنقلها عبر الجلد إلى الزر ف ويتمتُرسل هذه المعلومات إلى المل .3

عة بترجمة الرمز وإرسال نبضات كهربائية إلى اإللكترونات الموجودة بحلزون تقوم الزر .4

 األذن.

عي في المخ، فيتعـرف المـخ   اإلشارات ويرسلها إلى المركز السم يلتقط العصب السمعي .5

  .)30، ص 2010( نبوي ،  على هذه اإلشارات كصوت

  لحلزون ومراحل تطورهاسابعاً : نشأة زراعة ا

اإليطالي  راكتشف البروفسو وذلك حين 1790تاريخ زراعة الحلزون الى العام  يعود

 50اليساندور فولتا (مبتكر أول بطارية كهربائية)، حيث جرب على أذنه تياراً كهربائيا بقوة 

 العديد من التجـارب  ىفولت وتمكن من سماع صوت يشبه صوت غليان الماء. بعد ذلك اجر

عدة حتى تطوير السماعات التقليدية في بداية القرن العشرين والتي شكلت ثورة نوعية في مسا

ن من أصول جزائرية (أندريه جورنو وتشارلز قام الجراحيون الفرنسيو 1950المرضى. في 

أيرلز) بوضع قطب كهربائي على عصب السمع مباشرة واكتشفوا أن المريض تمكـن مـن   

في مركز لألذن فـي لـوس    -صل الطبيب األمريكي وليام هاوسح 1961السماع. في عام 

حلزون  لعلى ترجمة للمقال الذي ذكر فيه االكتشاف الفرنسي ومن ثم قام بزراعة أو -أنجلس

وذلك بإدخال قطب أحادي داخل الحلزون، وكان ذلك مفيداً في مساعدة المرضى على قـراءة  
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ي زراعة الحلزون وانتشرت هذه التقنيـة فـي   الشفاه وتم تسجيل هذا االبتكار كأول اختراع ف

  .)225، ص  2014، ينفدمة في العالم (العديد من المراكز المتق

فكر الدكتور كالك من جامعة ملبورن االسترالية في حال والده األصم  1970في عام 

ل القطب الواحـد الـذي   ارة عصب السمع بالعديد من األقطاب الكهربائية بدكرة اثواستلهم ف

وذلك  ليحـاكي عمـل الحلـزون     زليام هاوس وفي نقاط متعددة من الحلزون ه الطبيبزرع

 قوم باستشارة عصب السمع في مناطق متفرقة منها حسب تردد الصوت وقـد الطبيعي الذي ي

 1928هذا العالم بعد ذلك بثمان سنوات عندما تم زراعة الحلزون متعددة األقطاب فـي  حقق 

ى رود سوندون وكانت أول عملية ناجحة أدت إلى ثورة كبيـرة  في مدينة ميلبورن لمقيم يدع

قوقعة إلكترونية  130.000في عمليات زراعة الحلزون اإللكتروني لقد تم زراعة ما يقارب 

  في جميع أنحاء العالم وكان المستفيدين بالتساوي تقريباً بين األطفال والبالغين. 

  الكلفة المرتفعة للجهاز، وانتشر حديثاً والغالبية العظمى  في البلدان المتقدمة بسبب 

% مـن مبيعـات عـام    15زراعة الحلزون في كال األذنين حيث أن هذه النسبة وصلت إلى 

  ) 87ص، 2005في الواليات المتحدة. (صديق،  2006

أحدثت هذه التقنية نقلة نوعية في حياة المرضى المصابين بضعف السمع بشكل عام والسـمع  

يث أنها قد توفر لهم المزيد مـن المعلومـات، واالتصـال بالعـالم     والبصر بشكل خاص. ح

الخارجي والتوازن، والتوجه والتنقل في إطار تعزيز التفاعل مع البيئة، واالعتماد على النفس 

، 2001كل أكبر من غيره (العزة، والحد من العزلة، إال أن هذه الحاالت تحتاج إلى التأهيل بش

ن وحدها التكفي إن لم يتم بعدها تدريب وتاهيل سمعي لغوي ، فعملية زراعة الحلزو)45ص

  منظم ومستمر.

  ثامناً : فوائد زراعة الحلزون

إن زراعة الحلزون تعد من اهم اإلنجازات العلمية في مجال اإلعاقة السمعية ، حيث 

يستفيد الطفل من زراعة الحلزون بغض النظر عن عمره، لكن بالنسبة لألطفال الذين يتلقـون  

اعة حلزون في سن مبكرة يكون النجاح مرجحاً بشكل أكبر ، من الذين يتلقون زراعة في زر

وذلك ألنهم يتلقون المعلومات الصوتية فـي الوقـت   ،  (Valencia, 2008,p38)عمر أكبر 

الذي يكون فيه المخ مستعداً الكتساب اللغة وبالتالي اذا كان الطفل يعاني من ضعف سـمعي  
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ي وقت مبكر بما فيه الكفاية، يمكن أن يتطور سمعه واكتسـابه للغـة   عميق وتمت الزراعة ف

، فالدماغ قادر علـى التـأقلم   (Moller, 2007,p66)ليكون مماثل لألطفال الطبيعيين تقريباً

 بسرعة كبيرة وقادر على معالجة المعلومات السمعية وتفسيرها في هذا العمر بشكل أسرع .

 برة سمعية وفقدوا سمعهم في وقت الحق، يتم تطبيق قاعدةكما أن األطفال الذين كان لديهم خ

كان من المرجح بشكل أكبر أن يستفيد الطفل مـن زراعـة    مشابهة:كلما قصر وقت الصمم، 

، ومن هنا البد من التأكيد على ضـرورة الكشـف المبكـر     (Johr. 2008, p30)الحلزون 

زراعة الحلزون في  سن أصـغر   تكلما تموالتدخل العالجي والتدريب السمعي اللفظي ،النه 

 (Andesson.2004.p56)كان اكتسابهم للغة أسرع وكانو أقرب لألطغال الطبيعيين

  سمع شديد إلى عميق تتيح لهم:نقص فزراعة الحلزون لألطفال الذين يعانون من 

  اكتساب اللغة وفهم الكالم واللغة بشكل أوضح 

 استخدام الهاتف - 

 االستماع إلى الموسيقى  - 

 صل مع البيئة حولهم التوا - 

 (G feller, 2000, p164)والتمتع بعالم األصوات بكافة جوانبه - 

وأثبتت العديد من الدراسات التأثيرات اإليجابية على مستوى حياة المستخدمين باإلضافة إلـى  

ن تـم زرع  فعالية التكلفة لزراعة الحلزون. حيث قامت دراسة أمريكية بمقارنة األطفال الـذي 

ن مع أقرائهم الذين يعانون من فقدان سمع عميق ولكـن لـم   لما يزيد على عامي حلزون لديهم

عي الحلزون استطاعوا وأوضحت النتائج أن ضعف عدد زاريخضعوا لعملية زراعة حلزون 

 ,Fracis)، وتطلبوا عدداً أقل من ساعات دعم التعليم الخـاص  ب إلى المدارس العادية الذها

1999, p88)زراعة الحلزون وأهمية المهارت السـمعية اللفظيـة التـي    هنا نجدأهمية  ، من

معرفة أن النتائج تتفاوت تبعاً لعدد مـن   الضروريمن  وبالتاليتساعده على اكتساب اللغة . 

العوامل مثل درجة ومدة فقدان السمع وتشريح قوقعة األذن ونوع وجودة مستوى إعادة التأهيل 

 ليمي الذي حضره الطفلالذي تم الحصول عليه ونوع البرنامج التع

(Schweizer, 2006,p43)  
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  تاسعاً : معايير الترشح  لزراعة الحلزون

اختيار المرشحين المناسبين لزراعة الحلزون مـن العمليـات الحيويـة     ةتعتبر عملي

الالزمة لنجاح استخدام مثل هذه األجهزة بين األفراد المصابين ، حيث أنه مـن المتوقـع أن   

ط االنتقاء . فنجاح األخذ بعين االعتبار مجموعة من شروإذا تم  ي السامعناقصيلتحق األطفال 

زراعة الحلزون يعتمد على معايير دقيقة، ففي بداية ظهور زراعة الحلزون كانـت تجـرى   

لألفراد الذين يعانون من نقص سمع حس عصبي شديد جداً لكن مؤخراً ظهـرت دالئـل أن   

ويصـبحون   أن يستفيدوا من زراعة الحلـزون األشخاص المصابين بنقص سمع شديد يمكن 

  (Moller, 2006,p17). قادرين على السمع بعد الزراعة 

) 80-2وقد استخدمت زراعة الحلزون مع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بـين ( 

سنة والمصابين بنقص لعدة أسباب بما فيها الجينيـة والتهـاب السـحايا واألذيـة الدماغيـة      

للحلزون للذين ولدوا فاقدين للسمع وبعضهم فقدوا السـمع وهـم    بعض الزراعيوالحصبة، 

  أطفال، وبعضهم فقدوا السمع مؤخراً في حياتهم،.

وقد وافقت الوكالة األمريكية للصحة حالياً على مجموعـة مـن المعـايير الختبـار     

  الشخص المرشح لزراعة الحلزون ويمكن تلخص هذه المعايير في النقاط التالية :

 ل بفقدان سمع حسي عصبي عميق في كال اآلذنتين الطف اصابة .1

 صغر عمر المرشح . .2

استفادة الطفل بشكل قليل أو عدم االستفادة نهائياً من المعينات السمعية: هذا القرار يجـب   .3

 أن يتخذ من فريق الزراعة وبرامج التدريب التي يعمل بها مع الطفل 

 عدم وجود أسباب طبية تمنع خضوع الطفل للجراحة  .4

تقوم بزيارات عديـدة إلـى مراكـز     ود دعم أسري كبير: على األسرة أنشرات بوجمؤ .5

 الزراعة وعليهم أن يعملوا جلسات تدريبه ويقومون بتدريبات في المنزل

وجـود  من خالل إلعادة تأهيله  الطفل على برنامج تدريبي سمعي لفظيإمكانية حصول  .6

  (Vergara, 1994, p32)نظام تربوي داعم 
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ى ذلك فقد حددت المراكز التي لها خبرة في عملية زراعة الحلزون عـددا مـن   باإلضافة إل

القضايا اإلضافية التي يمكن تقييمها عند اختيار المرشحين تشمل الكالم ، القـدرات اللغويـة   

 ).38، ص 2010واالستعداد المعرفي واالجتماعي (عطية ،

ع عميق مرشح لزراعة الحلزون البد من التأكيد هنا أنه ليس كل طفل مصاب بفقدان سملكن 

  وذلك البد ألسباب منها:

إذا كان الطفل يتلقى فائدة كبيرة من المعينات السمعية، فمن المرجح أن يكون هـذا الحـل    - 

 األفضل 

إذا كان سبب الفقدان السمعي للطفل يأتي من مكان آخر غير األذن الداخلية، قد يكون هناك  - 

 حل أخر أكثر فعالية.

أو في حال غيـاب   ال يسمح بوضع اإللكترونقوقعة األذن الخاصة بالطفل إذا كان تشريح  - 

  .  (Horn, 2007, o83)العصب السمعي، قد يكون هناك حل بديل أكثر فعالية

  

 

  عاشراً : فريق زراعة الحلزون

إن فريق الحلزون هو واحد من األنظمة المتعددة المتعاونة في نظام العناية الطبية 

  هم: وأعضاء هذا الفريق 

حنجرة، مطلعاً على نقص السمع ومتخصصاً بزراعة وال ذنواأل نفاألاختصاصياً في  جراح: -1

 الحلزون.

عينات السمعية ماختصاصي سمعيات: متخصص بالسمعيات وذو خبرة كبيرة في معايرة ال -2

طول ألنه المسؤول أومعرفة ببرمجة زراعة الحلزون، وهو عادة يتواصل مع المريض لوقت 

 عن الجهاز.

معالج سمع: غالباً هو عضو في فريق زراعة الحلزون للكبار، وذو مهارة في فهم مشكالت  -3

التواصل، وهو يهتم بقضايا تتعلق بخدمة المريض واحتياجاته االنفعالية وكيفية تعامل المريض 

 مع الضغط والكآبة التي تصيب الكبار الفاقدين للسمع.

الي والنفسي، والصعوبات المحتملة في إعادة اختصاصي نفسي: يمكن أن يقيم الوضع االنفع -4

 التأهيل 
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الممرضة: هي أحد األعضاء المهمين، فالمريض يتكلم مع الممرضة أكثر من العاملين  -5

 الطبيبين يجب أن يكون لديها معلومات كافية عن العملية 

ي عمل احتياجات الطفل التربوية، ومساعدة األهل ف م األطفال ناقص السمع: يقوم بمتابعةمعل -6

 اختيار مناسب للمحيط التربوي لطفلهم.

 اختصاصي تأهيل الكالم واللغة: يشرف على برامج التأهيل والتدريب السمعي اللفظي. -7

 -االختبار - التقييم -المنظم أو المنسقّ: وهو يشرف على مرور المريض بمراحل اإلحالة

  ع بعضهم التأهيل، ويسهل التواصل بين االختصاصين وأهل الطفل م - الزراعة

(Cooper, 2006, p25) 

  عشر : مراحل عملية زراعة الحلزون إحدى

  تمر زراعة الحلزون بثالث خطوات أساسية هي :

 : تشمل هذه المرحلة مايلي : مرحلة ما فبل العملية الجراحية )1

، التحاليل الطبية ، أشعة مقطعيـة   ل إجراء الجراحة للتقييم إجراء اختبارات سمعية وطبية قب - 

IRM ، . ( فحص الجهاز السمعي ، فحص جهاز النطق 

إجراء اختبارات نفسية وسلوكية تشمل ( اختبار القدرات العقليـة العامـة ، اختبـار تطـور      - 

 المهارات الجسمية والحركية العامة ، اختبار المهارات االجتماعية .....).

الضرورية عـن  إجراء مقابالت مع المرضى وأهاليهم يتم من خاللها عرض كافة المعلومات  - 

 2010،( نبـوي  عملية زراعة الحلزون ، كيفية حـدوثها ، مزاياهـا وسـلبياتها المحتملـة     

. ومن نتائج المرحلة األولى يخرج فريق العمل بتصور مبدئي عن حاجـة الطفـل   )44،ص

لزرع الحلزون ، ويترك القرار النهائي لما بعد استفادة الحالة من برنامج التهيئة والتحضـير  

 بنتائج واضحة ونهائياً. والخروج

 مرحلة الجراحة والنقاهة : )2

ـ   راء العمليـة  بعد التأكد من عدم وجود عوائق جراحية أو تشوهات خلقية تمنـع إج

بالتخدير العام وتستغرق حوالي ثالث  الطفل للعملية الجراحية التي تبدأ تحضير الجراحية يتم

والوضـعية التـي    زروعة في القوقعةساعات لألذن الواحدة باعتبار أن عدد االلكترودات الم

. كما  )166،ص2005(صديق ،  في الحصول على أفضل النتائج الممكنة يتخذونها جد مهمة

تتشابه األساليب الجراحية المستخدمة لزراعة الحلزون بغض النظر عن نوعية الجهاز الـذي  
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الجـراحين  تم اختياره ، على الرغم من وجود بعض الفروق الطفيفة التي قـد تظهـر بـين    

والمتعلقة بحجم وشكل الجرح ، إال  أن المبادئ األساسية في الجراحة تظل نفسها . حيث يتم 

حلق الشعر الموجود خلف األذن والقيام بشق الجلد ، ويقوم الجراح برفع طبقـة مـن الجلـد    

للكشف على العظم الناتئ خلف األذن ، وتستخدم طريقة ثقب العظمة الناتئة خلف األذن بعـد  

  حديد العصب الوجهي كعالمة للدخول إلى قوقعة األذن .ت

وبعدها تأتي فترة النقاهة حيث تعتبر األسابيع األولى هي الفترة األصعب من العملية 

مما يحتم على الفريق الطبي تقديم برنامج مكثف يتضمن نوع من التدريب والمعالجة النفسية 

. لذا ينبغي أن حيةمن نتائج العملية الجرا ي يشعر بها المريضبسبب مشاعر الخوف والقلق الت

  تمنح المتابعةالجيدة لما بعد الجراحة مع االهتمام بموضع الجراحةوالمشكالت التي قد تنشأ

( Spence , 2006 , P 90) بد أن يقوم الطبيب بمتابعة الطفل بشكل منـتظم لتجنـب   لذا ال

ي قام بالعمليـة الجراحيـة   ح الذحدث ذلك فال بد من اطالع الجراماحدوث تلوث لألذن وأذا 

  .على ذلك

 مرحلة إعادة التأهيل : )3

أسابيع من العملية الجراحيـة أي بعـد التئـام     6 بعد تتم برمجة حصص إعادة التأهيل تقريباً

الجرح وبداية تنشيط االلكترودات المزروعة داخل الحلزون وذلك باسـتخدام اسـتراتيجيات   

أن الجهاز قد برمج على أفضل و أدق وضـع لخدمـة    مناسبة لكل حالة على حدا والتأكد من

الحالة ، وبعدها ينم إخضاع الحالة إلى مجموعة من البرامج المصممة للتكفـل بمثـل هـذه    

  ).232، ص  2014األجهزة (فني ، 

  ويمكن تلخيص هذه المراحل في بالنقاط التالية : 

الحلزون وخصائص المرشحين مرحلة اللقاء األول: يتلقى الوالدان معلومات عامة عن زراعة  .1

 لزراعة الحلزون

مرحلة إرشاد ما قبل الزراعة: تتلقى األسرة والطفل من اختصاصـي السـمع واختصاصـي     .2

المرشحين للزراعة والمسـاعدات   الكالم واللغة واختصاصي السمعيات معلومات محددة عن

 ي ستقدم والتكلفةالت
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كـذلك  ختصاصي تأهيل الكالم واللغة والتقييم الرسمي: يقوم اختصاصي السمع والجراحة وا .3

لغوي ونفسي ويـتم تقيـيم المحـيط     والتربوي بإنجاز تقييم طبي سمعي يختصاصي النفساال

 التربوي ومدى كفاءته لدعم تطور المهارات السمعية.

 الجراحة: يقوم اختصاصي الجراحة بزراعة القطعة الداخلية للحلزون. .4

صي السمعيات، ويتم إرشاد األهـل لكيفيـة العنايـة    المعايرة: تتم معايرة الجهاز من اختصا .5

 بالجهاز.

 المتابعة: تتم مناقشة أي مشكلة مع األهل من جميع أعضاء فريق زراعة الحلزون. .6

التأهيل السمعي: يتلقى الطفل تدريب طويل األمد في التمييز السمعي وعالج اللغـة والكـالم    .7

(Murray 1998, 475) 

 

  أنواع أجهزة زرع الحلزون :

  تنقسم األجهزة بشكل عام إلى :

ات إلى داخل الحلزون عبر النافذة المدورة لحلزون : حيث يتم إدخال االلكترودأجهزة داخل ا - 

 وهي األكثر فعالية .

ات على سطح العظم المسمى ( الخرشـوم ) دون أن  زة خارج الحلزون : تطبق االلكترودأجه - 

ومتناقصة مع الزمن وأسعارها أقل بكثيـر   تدخل إلى داخل القوقعة أما فاعليتها فهي محدودة

 من السابقة.

 أجهزة وحيدة القناة : وهي تحوي على مسرى كهربائي واحد كما أنها قليلة الفعالية . - 

حتوي على عـدد  أجهزة متعددة األقنية : وهي األكثر فعالية مقارنة ببقية األجهزة األخرى وت - 

 لمصنعة للجهاز ، ومن أهمها :ات يختلف باختالف الشركة امتفاوت من االلكترون

 من صنع ألماني . Med-elجهاز - 

 من صنع أمريكي .  Advanced bionics – clarionجهاز - 

 من صنع استرالي .  SpEctrA de Cochleaireجهاز - 

 ).145،ص 2002من صنع فرنسي ( نبوي ،  Digisonicجهاز - 
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  الحلزون العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة عند األطفال زارعي عشر : إثنا

على الرغم من هناك عدة أمور تؤثر في اكتساب اللغة عند األطفال زارعي الحلزون ،ف

أن زراعة الحلزون قد ساهمت في تحسين حياة هؤالء األطفال إال أن نجاحها ومدى فائـدتها   

ألنها تتأثر بمجموعة من العوامل التي تؤثر علـى اكتسـاب اللغـة    ، يتفاوت من طفل ألخر 

 طفال الزراعين للحلزون هذا ما أكـدت عليـه  لى التطور اللغوي والنطقي عند األوبالتالي ع

تحسين  أهمية مدى إلىالتي أشارت (E Frat, t. & Roth, a. 2009)ايفرت و روث دراسة 

بالنسبة إلدراك الكـالم.   التحسن باألداءمدى نوعية حياة األطفال بسبب زراعتهم للحلزون و

  رعي الحلزون :اكتساب اللغة عند األطفال زار في ومن العوامل التي تؤث

 الجنس: .1

تظهر اإلناث تطوراً لفظياً أكثر حيث يعد الجنس عامالً مهماً ومؤثراً في عملية اكتساب اللغة 

،  2003وهذا ما أكدت عليـه دراسـة (عبـد الحـافظ      من الذكور في حاالت نقص السمع،

اإلنـاث   تحصلكتساب اللغة ،فلقد ) التي أكدت على تفوق اإلناث على الذكور في ا193ص

 على درجات أعلى من الذكور في قياس إنتاج الكالم.

 العمر: .2

ويقصد به العمر في بداية وخالل فقدان السمع حيث أظهرت النتائج أن األطفال الذين فقـدوا  

) سنوات وتلقوا زراعة الحلزون خالل سنة من بداية نقص السـمع  3السمع بين الوالدة حتى (

مهارات الكالم واللغة في المستوى المتوقع ألقرانهم في العمر نفسه عندما كانوا بعمر اكتسبوا 

%) من األطفال في العمر نفسه ونقص سمعهم والدي لكن 36) سنوات، على حين أن (8-9(

ت الكالم ) سنوات قد اكتسبوا مهارا3-2أجريت لهم الزراعة بعد أن كانوا فاقدين للسمع بين (

 Ch .(Kim. 2002كيم مجموعة من الدراسات مثل( دراسة  ذا ما أكدت عليهواللغة نفسها. ه

حيث أظهرت نتائجها أن العمر عند الزراعة يؤثر في مفهومية الكالم، لهذا سن الزراعة هـو  

 ,Brancia Maron)عامالً مهماً يؤثر في االستفادة التي سيتلقاها الطفل بعد زراعة الحلزون 

2006,p39)مر الذي يتلقى به الطفل زارع الحلزون التأهيل يـؤثر بشـكل   ومن هنا كان الع

  ملحوظ على اكتساب اللغة .

 سبب نقص السمع: .3
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وا السـمع  األفراد الذين فقـد هناك أسباب عديدة لنقص السمع ولعل أهمها تكون موجودة عند 

بسب ضعف العصب السمعي وهذه الفئة لـن تسـتفيد مـن زراعـة الحلـزون( نبـوي ،       

ذلك الن المشكلة لديهم تجاوزت األذن الداخلية ، الى العصب السـمعي  ) ، و158،ص2010

 الذي ينقل األصوات إلى الدماغ .

 المحيط العائلي: .4

العوامل األسرية مرتبطة بتقدم اللغة المحكية عند األطفال فاقدي السـمع، ويشـمل ذلـك    إن 

حيـث   (Desjordinn, L. & et. al.2009)مستوى ثقافة األهل والدخل، كما بينت دراسـة  

تتأثر من حيث نمها وتطورها باللغـة  أكدت أن مهارة اللغة الشفهية التعبيرية المبكرة لألطفال 

استخدام األم مستوى عالياً من التقنيات الميسرة للغة يساعد فـي  المحيطة بهم، ومن هنا كان 

 نمو اللغة ومهارات القراءة عند األطفال زارعي الحلزون.

 القدرة على التعلم: .5

ن القدرة على اكتساب وتعلم اللغة تكون أكبر عند األطفال الذين يعانون من نقص سمعي فقط أ

 Budapest ,2008)، أكثر من األطفال الذين يعانون نقص سمع مصاحب  إلعاقات أخرى 

,p82)  

)ا ، حيث يكون تطور مهارات الكـالم واللغـة   التخلف العقلي والتوحد والشلل الدماغي مثل(

 وأصعب مقارنة بأطفال الفئة الثانية .عندهم أبطأ 

 قدرات المعالجة السمعية: .6

باالنتبـاه والـتعلم    ( التطور المبكر لمهارات المعالجة السمعية بما يشمل تلك المرتبطـة  إن

لتـدريب  زراعـة الحلـزون، فا   بعد قد يؤثر في اللغة المحكية والتي اكتسبت من) والذاكرة 

 راعة يؤثر في مهارات المعالجة السمعية ويسـهل اكتسـاب  السمعي الذي يتلقاه الطفل بعد الز

مهارات السمعية اللفظية يساعد ال، ومن هنا كان التدريب على  (Moller, 2006, p57)اللغة

وبالتالي القدرة على انتاجها  السمعي لكل مايسمع زيتمالبشكل واضح على استيعاب مايسمع و

.  



. 

  الفصل الخامس

  منهج البحث وأدواته

  ةقدمالم

  منهج البحث أوالً : 

  مجتمع البحث وعينته: ثانياً 

  األصلي المجتمع -1

   البحثعينة  -2

  االستطالعية التجربة مجموعة

  بحث األساسيال مجموعة

  أدوات البحث وتحكيمها وإعداد أدوات الدراسة و تطبيقاتهاثالثاً : 

  االطقال رياضمعلّمات ل المقترح التدريبي البرنامج تصميم 

  البرنامجأهمية  -1

  البرنامجأهداف  -2

  األسس التي يقوم عليها البرنامج-3

  مبادئ البرنامج -4

  خطوات أعداد البرنامج -5

  التجريب اإلستطالعي للبرنامج -6

  اجراءات تطبيق البرنامج -7
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:ةقدمالم  

وتحكيمهـا   أدوات البحـث  ،ثممجتمع البحث وعينتـه  ،ثمهذا الفصل منهج البحث تناولي

: (ادراك وجود الصـوت  نه البرنامج التدريبي من محتوياتتضمما ي وإعداد،ونتائجها وخصائصها

انتاج جملة من ثـالث   –انتاج جملة من كلمتين  –انتاج الكلمة  –التمييز بين صوتين مختلفين  –

 :دوات البحثن عرضاً تفصيلياً لكيفية تصميم أتضمي،كما )ربط أكثر من جملة  – الى سبع كلمات

 األدواتتحكيم البرنامج التـدريبي كـامالً مـع     ،ثم، بطاقة المالحظة)بار السمعي اللفظي (االخت

ة التجريب االستطالعي (تجريب البرنـامج  حلّمروة التعديل لألدوات، حلّمر ثم، ليةواألبصورتها 

ودراسة  ،ج التدريبي)كامالً على مجموعة استطالعية بهدف تالفي الثغرات التي تظهر على البرنام

حساب نتائج مجموعة التجربـة االسـتطالعية باسـتخدام     يتمأدوات البرنامج من صدق وثبات ل

 ساسيةالتجربة األ عينةالتطبيق النهائي للبرنامج على  ثمومن  ،سبيرمان) –(ألفا كرونباخ  :قانوني

  وفق اآلتي:

 البحثمنهج أوالً : 

د ومضـبوط للشـروط   متعم تغيرية المنهج التجريبي ويقصد به اعتمدت الباحثة في الدراسة الحال

مـن آثـار هـذا     تغيرالظاهرة موضوع الدراسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا ال أوللواقع  محددةال

الواقـع ماعـدا    أور في الظـاهرة  ثّؤمتغيرات التي تال كّللة ضبط أوالظاهرة، مع مح أوالواقع، 

  .)83، ص 2003أكثر (دياب،  أوتابع  متغيرة أثره على التجريبي المراد دراس متغيرال

  مجتمع البحث وعينتهثانياً : 

  المجتمع األصلي: -1

سنوات) ، في المنظمـة السـورية    6- 2( بين الحلزون الذين تتراوح أعمارهم  األطفال زارعو

  .)طفل 40، ويبلغ عددهم ( )م2015-2014للمعوقين آمال في مدينة دمشق للعام (

2- بحث ال نةعي:  

عينة الدراسة األطفال زارعي الحلزون في المنظمة السورية للمعوقين آمال ، الذين تتراوح  تضم

  : مجموعتين إلى ةالباحث ممتهقسقد وسنوات)  6-2( بين أعمارهم 
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  .مجموعة التجربة االستطالعية: -أ

وكان عدد العينة دراسة لقياس معامل الصدق والثبات ألدوات ال ساسيةوهي من خارج التجربة األ

  .أطفال زارعي حلزون) 4(

  ساسية:مجموعة الدراسة األ -ب

من خالل التجربة وذلك د من صالحية أدوات الدراسة عليها البرنامج التدريبي بعد التأكّ طبقالتي 

  زارعي الحلزون ) طفل12(عددهم كان االستطالعية و

  

  جنس والفئة العمرية والمستوى التعليمي للوالدين ق الوف األطفال زارعي الحلزون توزع )2(الجدول رقم 

 يةعمرالالفئة   جنس ذكر/أنثىال الرقم
مستوى التعليمي ال

  للوالدين

 جامعي شهر11و سنوات2 ذكر 1

  ابتدائي شهور9 سنوات2 ذكر 2

  ابتدائي شهور7و سنوات3 ذكر 3

 ابتدائي سنوات3 انثى 4

  جامعي شهور5و سنوات3 انثى 5

  جامعي سنوات4 انثى 6

  جامعي سنوات5 ذكر 7

  ابتدائي شهور8و سنوات4 ذكر 8

  جامعي شهور8و سنوات5 ذكر 9

  بكلوريا شهور9و سنوات4 ذكر 10

  ابتدائي شهور3و سنوات5 انثى 11

  جامعي سنوات5 انثى 12

  :وتطبيقاتها بحثأدوات ال إعدادو ،أدوات البحث وتحكيمهاثالثاً : 

  .ألطفال زارعي الحلزونتدريبي المقترح لتصميم البرنامج ال -أ 

  :البرنامج أهمية -1

سنوات )، التي أثبتت الدراسات  6-2الفئة المستهدفة وهي أطفال زارعي الحلزون من ( -1

 األهمية الكبرى لهذه المرحلة في اكتساب اللغة .
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 طفال ذويمن الدور االيجابي لعمليات زراعة الحلزون التي فتحت المجال أمام تدريب األ -2

إلى طفل طبيعي قادر على التفاعل مع  الطفل المعاق سمعياً الفقدان السمعي الشديد حيث حولت

  محيطه بشكل جيد .

من أهمية إعادة النظر في الخدمات التي تقدم ألطفال زارعي الحلزوني مرحلة الطفولة  -3

  سنوات فيما يخص اكتساب اللغة . 6 - 2المبكرة مابين 

طفل زارع الحلزون على االستفادة من لل نامج التدريب السمعي اللفظي المقدممن أهمية بر -4

  القدرات السمعية المتبقية في اكتساب اللغة .

من إمكانية استفادة أخصائي التأهيل من البرنامج في التدريب السمعي ألطفال زراعي  - 5

ر أطفال زارعي الحلزون في الحلزون ومن إمكانية أن يساعد البرنامج التدريبي السمعي اللفظي أس

 كيفية التعامل مع أطفالهم بشكل صحيح من حيث التواصل اللفظي .

لفت النظر إلى التطور الكبير في مجال زراعة الحلزون والحاجة الماسة إلى إعداد برامج  - 6

  تدريبية لتأهيل أطفال زارعي الحلزون من مرحلة الطفولة المبكرة .

على حد علم الباحثة من حيث عينة الدراسة وعمرها، في ضوء  تعد الدراسة جديدة نسبياً - 7

 ازدياد عدد عمليات زراعة الحلزون في سورية .

  :البرنامج أهداف -2

  : تقدیم برنامج تدریبي سمعي لفظي الكتساب اللغة عند األطفال زارعي الحلزون یھدف إلى -1

  التدريب السمعي : من خالل :  - أ

 مرحلة ادراك وجود الصوت . -

 . حلة التمييز بين صوتين مختلفينمر -

  التدريب اللغوي :  -  ب

 مرحلة انتاج الكلمة المفردة . -

 مرحلة انتاج جملة من كلمتين . -

 مرحلة انتاج جملة من ثالث الى سبع كلمات . -

  مرحلة ربط أكثر من جملة . -
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  :األسس التي يقوم عليها البرنامج -3

البيئة السمعية ثالثة مكونات أساسية: ر يعتمد نجاح برنامج التدريب السمعي اللفظي على تواف

  .هلم البرنامج التدريبي ومشاركة االالمتاحة وطريقة استخدا

 البيئة السمعية : .1

في برنامج التدريب السمعي اللفظي يتم االعتماد على االستماع من أجل تعلم اللغة الكالمية عن 

فضل الظروف السمعية لتسهيل طريق السمع وليس النظر لذا فمن الطبيعي أن يتم التدريب في أ

  االستماع للمعلومات وبالتالي تسهيل عملية التعلم . يتم تعزيز ظروف االستماع عن طريق :

 .( جهة األذن األفضل ) الجلوس بجانب الطفل 

  التحدث بشكل قريب من جهاز الزراعة في الحلزون 

 . ( عدم الصراخ أو الهمس ) التحدث بشكل طبيعي 

 ضجيج الموجود في الخلفية ( المكيف ، التلفاز وغيرها) تقليل الصوت أو ال 

 . استخدام أنماط كالمية غنية بعناصر التنغيم واإليقاع والتعبير 

 غير مفهومة عن بقية إلبراز السمعي ( تمييز الكلمات استخدام أسلوب ا

  الجملة عن طريق لفظها بصوت أعلى أو بنغمة مختلفة ).

  : Delineation of Objectivesتوضيح األهداف   .2

  : أنه لنطق علىلزارعي القوقعة  أطفال مل أهداف تعلمتتش

 .يجب تحديد نقاط القوة والضعف وأن تأخذ بعين االعتبار في البرنامج اللفظي  .1

طفال بيعي كما هي موجودة عند األيجب أن تتم خطوات تطور الكالم بشكل ط .2

 الطبيعيين.

 .ى الحاجات والمهارات الالزمة التقييم يجب أن يكون بشكل مستمر للوقوف عل .3

 .الكالم حق لكل طفل زارع قوقعة الكترونية بغض النظر عن الفروق الفردية  .4

 .ول عن تطبيق التدريبات النطقية ؤل فرد باألسرة هو أخصائي نطق ومسك .5

 .البيئة المناسبة والهادئة ضرورية لدعم تطور الكالم عند زارعي الحلزون   .6

  .تطلب توجيه وممارسة خالل فترات زمنية قد تصل إلى سنواتفالنطق مهارة متعلمة وت

  البرنامج التدريبي :. 2
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غالباً ما تكون جلسات التدريب السمعي اللفظي تشخيصية إرشادية حيث يتم استخدام هذه الجلسات 

لتقييم التقدم والمهارات التي أحرزها كال من الطفل و والديه ، وتكون هذه الجلسات فردية بحيث 

  ن األخصائي من تقييم احتياجات الخاصة بكل أسرة وطفل على حدة .تمك

دقيقة ، لذا تعتبر مشاركة األهل 35في معظم برامج التدريب السمعي اللفظي تكون مدة الجلسة 

الثقة بالنفس  انالتشجيع واإلرشاد يكتسب الوالد هي األساس لنجاح البرنامج التدريبي ، ومن خالل

األساليب واالستراتيجيات من أجل تحقيق األهداف المرجوة . يقوم التي تمكنهم من تطبيق 

  األخصائي بالتوضيح واإلرشاد وتدريب األهل من أجل مساعدة طفلهم على تحقيق أهداف محددة .

 مشاركة األهل :. 3

على وجهة النظر القائلة بأن األطفال يتعلمون الكالم بشكل  بنى فلسفة التدريب السمعي اللفظيت

ندما يشاركون بأنشطة ذات معنى وفي جو طبيعي ومريح ومع أشخاص يرتاحون لهم ( أسرع ع

أي في المنزل مع الوالدين ) لذا يقوم الوالدان في جلسات التدريب السمعي اللفظي بالمراقبة 

  والمشاركة من أجل تعلم ما يلي :

 للغة واألنشطة توفير النماذج األفضل لطريق التحدث مع الطفل من أجل تحفيز االستماع وا

 بتقليد هذه النماذج . ناآلخروالتواصلية قي المنزل وذلك من أجل أن يقوم 

 . كيفية التخطيط إلدخال االستماع والكالم والتواصل لألنشطة الروتينية اليومية 

  ةالعالجيالتواصل مع األخصائيين كشركاء في العملية . 

 . إعالم األخصائي باهتمامات الطفل و قدراته 

 ة على فهم المعاني المرتبطة بمحاوالت الطفل التواصلية األولى .القدر 

 . تطوير أساليب للتعامل مع المشاكل السلوكية التي قد تطرأ 

 . تسجيل ومناقشة التقدم 

 . اكتساب الثقةبالنفس أثناء التعامل مع الطفل 

 . اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة 

  من استخدام اإلشارة بدل الكالم مع الطفل يناآلخرالدفاع عن حقوق طفلهم ( مثال : منع( 
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  : البرنامج مبادئ- 4

ولتعليم الطفل الكالم يجب أن  اآلخرينتشجيع الطفل على استخدام الكالم من أجل التواصل مع  )1

فهي ليست جزءاً من  اإلشارةنستخدم الكالم . أما طرق التواصل البصرية كاستخدام اإليماءات أو 

 . برنامج التدريب اللفظي

تطوير شراكة بين األخصائي والوالدين من أجل تدريبهم على توفير أفضل فرص التعليم اللفظي  )2

لطفلهم وذلك عن طريق التواصل مع الطفل بشكل لفظي وأن يشجعوا اآلخرين علىاالقتداء بهم 

الخاطئة في التواصل مع طفلهم ( كالكالم بدون صوت أو +ومنع اآلخرين من استخدام األساليب 

جميع  مس أو استخدام اإلشارة أو التحدث بلغة مختصرة وغيرها ) .كما يتم إشراك الوالدين فياله

ق التي يمكن استخدامها ائالجلسات العالجية وذلك من أجل تزويدهم باإلرشاد والمشورة حول الطر

ن أن الوالدي البيت والمجتمع. يتحصل ف يالت الطبيعيةمن أجل تعليم طفلهم الكالم ضمن الفرص 

هما المصدر األساسي لتعليم الطفل وليس أخصائي التأهيل السمعي اللفظي أو معلم ضعاف السمع 

. كما يتعلم الوالدان كيفية استغالل الفرص العديدة الموجودة في حياة الطفل من أجل تنمية مهارات 

  االستماع والكالم لديه .

لتناسب  ةمصممخطة عالجية ه جلسات عالج فردية حيث يحصلون على ايتلقى الطفل ووالد  )3

احتياجات طفلهم . وينحصر دور أخصائي التدريب السمعي في تعليم األهل وإرشادهم وتوفير 

يصبح االستماع والكالم أسلوب حياة بالنسبة لطفلهم ، وتعتبر احتياجات  إلىأنالمشورة والدعم لهم 

 فردي . بأسلوبكل طفل وعائلته فريدة ومختلفة لذا يتم معالجتها 

تطوير الكالم عن طريق حاسة السمع عند الطفل ، حيث يتعلم الطفل ضعيف السمع االستماع  )4

لصوته وتقليد كالم اآلخرين تماماً كاألطفال الذين يتمتعون بسمع طبيعي ، أوالً يتطور اللعب 

 الصوت ثم المناغاة وأشباه الكلمات ثم الكلمات فالجمل .

طبيعي مما يتيح للطفل تعلم الواجبات اليومية والقيم واألنشطة دمج البيئة المعيشية والتعليمية بشكل  )5

ن على معاملة طفلهم كأي ية بأسرته ، كما يتم تشجيع الوالدالترفيهية واآلمال والتطلعات الخاص

 فرد من أفراد األسرة .

تحفيز و إرشاد الطفل للمرور بالمراحل الطبيعية لتطور السمع والكالم واللغة . يركز برنامج  )6

وظائف  إلىإطالقلتأهيل السمعي اللفظي على تعليم الطفل كيفية االنتباه لألصوات مما يؤدي ا

تمييز الدماغ الخاصة بالسمع وتعلم اللغة والتواصل اللفظي . وكلما ازدادت قدرة الطفل على 
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ازدادت مفرداته وعباراته وجمله . ويقوم األهل باستخدام  وتحسنت ذاكرته السمعية تاألصوا

اليومية لتعزيز مهارات الطفل السمعية والكالمية ، ويتم استخدام السنوات األولى من  داثاألح

 االستماع لبناء أسس سمعية للتواصل اللفظي .

التقييم المستمر ومراقبة احتياجات الطفل ، حيث تتغير احتياجات الطفل  التقنية والعالجية مع  )7

ية مستمرة بحيث يتم جمع المعلومات حول مستوى نظر للعالج على أنه عمليتم المرور الوقت لذا 

 .يتم تعديل البرنامج حسب الحاجة الطفل واحتياجاته وتتم مناقشة هذه المعلومات مع األهل كما

االجتماعي والتعليمي  االندماجتدريب الطفل على االعتماد على النفس في التواصل وتشجيعه على  )8

والمدارس العادية  لاألطفارياض  إلىديين والذهاب ، وعن طريق تكوين صداقات مع األطفال العا

  عريفه بما يتوقعه منه المجتمع .تيتم تزويد الطفل بالنماذج التواصلية اللفظية باإلضافة إلى 

  : البرنامج اعدادخطوات - 5

  للفئة العمرية الممتدة منتم توليف برنامج التدريب السمعي اللفظي ألطفال زارعي الحلزون 

سنوات ) بعد اإلطالع على البرامج ذات الصلة بالموضوع أو المقاربة له والتي  ست ( سنتان  الى

تتعلق بموضوع التدريب السمعي اللفظي لألكتساب اللغة عند األطفال زارعي الحلزون ، ومن 

  البرامج التي تمت اإلستفادة منها :

 ) وات نتباه لألصعلى كيفية اال الطفل المعوق سمعياً تدريبيتضمن و ) :2002برنامج جش

السمعية من خالل األنشطة والمهارات السمعية ،ويضم أيضاً  والتمييز بينها وتحسين ذاكرة الطفل

 الطفل . هدف زيادة مفردات وعبارات وجملعلى المهارات الكالمية  وذلك ب

  برنامج شاتسChats , ( 2000) السمع على مستوى اللغة  ضعاف و يتضمن تدريب االطفال

والبدء بإدراك ية والتعبيرية ، وذلك من خالل إخضاعهم لتدريب سمعي وتدريب لغوي ، اإلستقبال

وجود الصوت ، والتعرف عل الصوت  والتمييز بين صوتين مختلفين واتمييز السمعي وانتاج 

 قصص ). –المفاهيم ، وتمييز وانتاج ( جمل 

 ) لمجموعة من األنشطة ويتضمن اخضاع الطفل زارع الحلزون   ) : 2014برنامج سمير فني

السمعية الشفوية ، تعليمه كيف يربط بين المعلومات الحسية وبما لها من معنى واستعمالها في 

 العالقات اإلجتماعية .
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  ) ويتضمن تدريب األطفال زراعي الحلزون على المهارات  ) :2004برنامج خولة محمد الزين

ف الوصل به الى اإلندماج في المجتمع السمعية واختبار فاعليته في اكتساب اللغة وذلك بهد

 والتفاعل مع المحيط قدر المستطاع .

كما تم اإلطالع على الدراسات التالية ذات الصلة بموضوع التدريب السمعي اللفظي إلكتساب اللغة 

  عند األطفال زارعي الحلزون ، ومن هذه الدراسات التي تمت اإلستفادة منها :

  دراسة كيمKim, ch . 2002  : وتتضمن تدريب الطفل زارع الحلزون على اإلنتاج اللفظي

 واستخدام المهارات االزمة لرفع مستوى مفهوميته .

  دراسة ماساهاورMasaharu  ;u. (2002)  : ويتضمن قياس مدى تطور اإلنتاج الفظي ومدى

 تحسن النطق ألطفال زارعي الحلزون بعد عملية زراعة الحلزون .

 وتتضمن التدريب على المهارات اللغوية للطفل  ) :2004يري ( دراسة بدر بن فارس النص

 المعاق سمعياً وفق التطور الطبيعي للنمو اللغوي .

  دراسة افرات وروثEfrat,t.&Roth,a.a2009   : قيمت الدراسة مستوى اإلداء اللفظي

دراك الكالم بينت التقارير التزايد في التحسن باألداء بالنسبة أل لألطفال زارعي الحلزون . حيث

على مستوى الكلمة المفردة وعلى مستوى الكالم االنفعالي ، وقد كان للعمر أهمية كبيرة في مقدار 

 التحسن .

  ) 2001دراسة راوهادس(Rhoades  Chhisolm  : مهارات التدريب السمعي من وتتضمن

  . األمام ومن الخلف ، ومهارات االنتاج على مستوى الكلمة، الجملة ، سرد القصة

 دراسة ريتشارد ت. مياموتو وآخرون RICHARD T. Mi yamoto,& others(1997)   :

شهر من الزراعة ، ومدى  12وتتضمن التدرب على مهارات اللغة لألطفال زارعي الحلزون بعد 

  قدرتهم على تطوير اللغة لديهم مقارنة باألطفال الطبيعيين .

 دراسة موج شيك  Mooge  Schich (1989)  :ن التدريب على اإلنتاج اللفظي باستخدام وتتضم

الطريقة الكلية والطريقة الشفوية ، حيث أظهرت نتائجه الدور الكبير الذي تلعبه الطريقة الشفوية 

  في اإلنتاج اللفظي مقارنة بالطريقة الكلية .

  ).2عرضت الباحثة البرنامج على مجموعة من األساتذة في كلية التربية (الملحق رقم 

األساليب  –محتوى البرنامج ب  -ع على األسماء، وذلك للتأكد من الجوانب اآلتية: ألإلطال 

  أساليب التقويم المقترحة. - والمهارات التدريبية ت
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وقد طورت الباحثة البرنامج التدريبي بعد عرضه على السادة المحكمين ومن ثم تم تجريبه على 

رياض  ) اثتان منهم اختصاص10سادة المحكمين (عينة من األطفال زارعي الحلزون وكان عدد ال

  أطفال.

المالحظات اآلتيةون مالحظاتهم وأجمع معظمهم على وقد أبدى السادة المحكم :  

 استبدال مخطط الجلسة األولى بـ الجلسة األولى . -

 توحيد هدف كل جلسة بفعل مضارع قابل للقياس . -

 إضافة بند زمن الجلسة لمخطط كل جلسة . -

 . مرحلة التدريب السمعي 1احل البرنامج بمرحلتين : تحديد مر -

  . مرحلة التدريب على اإلنتاج اللفظي .2           

 من المستويات الخاصة بها . اًمع العلم أن كل مرحلة تضم عدد

جمع فقرات ( إنتاج جملة من ثالث كلمات ، وإنتاج جملة من أربع كلمات ، وإنتاج جملة من  -

ن ست كلمات ، إنتاج جملة من سبع كلمات ) تحت فقرة ( إنتاج جملة من خمس كلمات ، وجملة م

 ثالث الى سبع كلمات ) .

جمع فقرات ( أنتاج أكثر من جملة ، وإنتاج األوامر الحركية المكونة من عدة خطوات ، ووصف  -

 صور ومواقف ، وسرد قصة ) تحت عنوان ربط أكثر من جملة .

ة أو جلستين عن كل مستوى وعن كل هدف مثال :في اختصار عدد الجلسات وذلك بذكر جلس -

أعضاء ( عين ، فم ، إذن ، أنف ، وجه ، شعر ،  10مستوى انتاج أعضاء الجسم التي تشمل 

رأس ، ايد ، وجه ، قدم ) يكفي ذكر جلسة عن كيفية اكتساب الطفل لمفهوم ( عين ، فم ) ألن ذلك 

تطبيق ذلك في كل مستوى وفي كل تصنيف  ينطبق على طريقة اعطاء باقي أعضاء الجسم ، وتم

 من التصنيفات .

فيها كيفية  يكفي ذكرجلسةأو جلستين يتضح اُأساسي فعالً 15مستوى إنتاج األفعال الذي يشمل  

 اكتساب الطفل لفعلين فقط وهذا ينطبق على طريقة اكتساب بقية األفعال . 

 إضافة فقرة التعزيز الى مخطط الجلسة . -

 اجب المنزلي .إضافة فقرة الو -

تحديد شدة الصوت  –تمييز طول الصوت  –جمع كل من العناوين التالية : التعرف على الصوت  -

 التمييز بين األصوات الكالمية ) تحت عنوان ( التمييز بين صوتين مختلفين ). –
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 حيث يعبر كل بند عن بعد من األبعاد التالية : –فصل بنود األختبار  -

 معي من األمام . بند يقيس اإلستيعاب الس •

 بند يقيس التمييز السمعي . •

 بند يقيس اإلنتاج اللفظي . •

  

 

  تعديلها تم و المحكمينالسادة  إليها النقاط التي أشار) 1الجدول رقم (

  بعد التحكيم  قبل التحكيم  الرقم

  عنوان الجلسة  العنوان  - 1

  البرنامج  البحث  2

  الهدف التدريبي من الجلسة  سة هدف الجل  3

  أنشطة تدريبية  نشاطات الجلسة  4

  الوسائل المستخدمة  األدوات المستخدمة في الجلسة  5

  تم تصميم  صمم  6

  التقويم  التقييم  7

  تكمن أهمية البرنامج  للبرنامج هميةتأتي األ  8

  الواجب المنزلي  دور األهل في البيت  9

  ج الكلمة المفردة إنتا  انتاج جملة من كلمة   10

  التمييز بين صوتين مختلفين  لتمييز الصوتي للصوتينا  11

  الربط بين أكثر من جملة   إنتاج أكثر من جملة   12

  لمفاهيما  المعاني   13

  :التجريب االستطالعي للبرنامج -6

  : هأهداف -1

 .تحديد مدى مناسبة البرنامج للفئة المستهدفة من حيث المحتوى وزمن التطبيق -

 التأكد من فاعلية الطرائق واألساليب في تحقيق األهداف المرجوة. -

 مناسبة زمن الجلسات لتجريب النهائي. -

 تحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج. -
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 .طفال زاالعي الحلزونمضمون الموضوعات لمستوى األمدى مالئمة  معرفة -

 مدى مالئمة األهداف لمحتوى كّل جلسة. معرفة -

 اتيجيات التي اعتمدت لنجاح هذا البرنامج.أهم االستر معرفة -

 تطبيق البرنامج .بات والتحديات الكامنة في الصعو -

  : ات التجريب االستطالعي للبرنامج التدريبيإجراء -2

  مع االختبارين  القبلي والبعدي في المنظمة السوريةقامت الباحثة بتجريب البرنامج 

  ة .دوار البيطر –في مدينة دمشق  للمعوقين آمال

  : جراءات تطبيق البرنامج ا -7

تم اختيار منظمة آمال للمعوقين في مدينة دمشق لتطبيق الجانب العملي من البحث حيث تتـوافر  

غرفة مصادر مجهزة بكل الوسـائل   –اإلمكانات المادية ( غرفة خاصة بالتدريب معزولة سمعياً 

كانات التقنية " كميـرات تصـوير ،   التي يحتاجها اإلختصاصي في نجاح الجلسة التدريبية ، اإلم

شاشات عرض ، أجهزة كومبيوتر " باإلضافة الى التعاون الذي أبدته إدارة المنظمة وخاصة قسم 

 1/6/2014تقويم الكالم واللغة لتطبيق البرنامج ، واحتاج البرنامج الى فترة زمنية تتراوح مـن  

سات في األسبوع لكل طفل ،واحتـاج  أي لمدة سنة تقريباً ، بمعدل ثالث جل 2015/ 1/6ولغاية 

  ) .2015-2014البحث ثالث مراحل لتطبيقه امتدت بشكل تقريبي على العام الدراسي (

) طفل 12طبق البرنامج على عينة البحث في المنظمة السورية للمعوقين بواقع ( المرحلة األولى :

  )سنوات .  6-2زارع للحلزون ، بعمر (

  فترة المالحظة القبلية : –أ 

مدتها ساعة ، تم فيها التعرف الى عينة البحث وجمع بيانات عنهم ومعلومات عن فترة الحمل عند  

األم ، والتارخ الطبي للطفل ، عن مستوى تعليم الوادين ، والعمر عند اكتشاف نقـص السـمع ،   

النطق والعمر عند زراعة الحلزون،هل تم اجراء كافة المعايرات للحلزون ، واجراء تقييم ألعضاء 

،هل خضع لجلسات تدريب سابقة ،هل يعاني من أي إعاقات أخرى ، هل يعاني مـن مشـكالت   

  .كافة المعلومات لكل طفل على حدة سلوكية  ) وتسجيل

  : فترة التقييم القبلي  –ب 
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) 12ون والبالغ عـددهم ( تم فيه تطبيق اإلختبار السمعي اللفظي على جميع األطفال زارعي الحلز

)سنوات ، علماً بأن أسلوب التطبيق فردي حيث يطبق اإلختبار  6-2لفئة العمرية من (، من اطفالً

، ويتم تحديد ما يحتاج له من تدريب سمعي تسجيل اإلستجابة لكل بند على حدةعلى كل طفل ويتم 

  او تدريب لفظي ، حسب كل مستوى من المستويات اكتساب اللغة التالية :

  :  مرحلة التدريب السمعي وتشمل_ 

 مستوى إدراك وجود الصوت . •

 يز بين صوتين مختلفين .يمستوى التم •

 مرحلة التدريب على اإلنتاج اللفظي وتشمل :_ 

 مستوى إنتاج الكلمة . •

 مستوى إنتاج جملة من كلمتين . •

 مستوى إنتاج جملة من ( ثالث الى سبع ) كلمات .  •

 مستوى ربط أكثر من جملة . •

  البرنامج : فترة تطبيق  -المرحلة الثانية 

) جلسة ، بواقع 100علمها ، حيث بلغ عدد الجلسات (ها سنة تم توزيعها تبعاً للمهارات المراد تمدت

  . إسبوعياً) جلسات 3(

  جلسات البرنامج :   –أ 

) جلسة ، تم تقسيمها الى جلسات التدريب السمعي ضمن (مستوى إدراك  100طبق البرنامج في (

ز بين صوتين مختلفين ) وجلسات التدريب على اإلنتاج اللفظـي  ومستوى التميي –وجود الصوت 

ومستوى إنتاج جملة من ثالث  –ومستوى إنتاج جملة من كلمتين  –ضمن ( مستوى إنتاج الكلمة 

  . ومستوى ربط أكثر من جملة ) –الى سبع كلمات 

ظمـة  تضم جميع الوسائل الموجودة في غرفـة المصـادر فـي المن    األنشطة المستخدمة : –ب 

  :)4ومجسمات لكل من المفاهيم المبينة في الجدول رقم ( السورية للمعوقين آمال وتشمل : صور
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  المفاهيم المستخدمة في جلسات التدريب )4(جدول
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 خرز . –مكعبات  – 

 ، و صور تعبر عن حدث من جماتين أو من ثالث جمل 

 ر . قصص عبر عنها بأربع جمل أو أكث  

  أمثلة   المفاهيم

  رجل ..... -ايد  - راس –عين  –تم   أعضاء الجسم

  جاكيت ... - بوط–كنزة  –بنطلون   مالبس

  ليفة .... - فرشاية –بون صا - بشكير  ادوات النظافة

  خزانة..... -مكواية - براد -تخت -شباك –باب   أثاث المنزل

  شوكة.... -معلقة - فنجان - صحن -كاسة  أدوات المطبخ

  بطاطا.. - كوسا -خيارة - بندورة -فريز -موزة -تفاحة  فواكه وخضار

  بقرة.. - بطة -حصان -جاجة - كلب –قطة   حيوانات

  ور....موت - باص -سيارة  مواصالت

  بارد ..... –ساخن  - صغير–كبير   معكوسات

  ازرق.... -أسود - بني - أحمر  لوانأ

  مستطيل ... -دائرة –مربع   أشكال

  إلعب ..... –إشرب  –أكل   أفعال
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لسة ، مع التأكيد أنه في  كل جلسـة   في الج الهدف المراد تحقيقه اهدف الجلسة : ويقصد به –ج 

  حقيق الهدف بثالث أبعاد هي : تم تي

 .( اإلستيعاب ) التمييز السمعي من األمام 

 . التمييز السمعي من الخلف 

 . اإلنتاج اللفظي  

  ) جلسات 100ولقد حددت جلسات البرنامج ب (

  

  ) توزع جلسات برنامج التدريب السمعي اللفظي5رقم (جدول 

  عدد الجلسات الفعلية المستوى

 6  إدراك وجود الصوت

 31 التمييز بين صوتين مختلفين

 36 إنتاج الكلمة

 6 إنتاج جملة من كلمتين

 11 إنتاج جملة من ثالث السبع كلمات

 10 ربط أكثر من جملة

  

  ة التي يستغرقها الطفل زارع الحلزون لتحقيق هدف الجلسة.ها المدويقصد بمدة الجلسة :  –د 

  هي المواد التي سيتم استخدامها لتحقيق هدف الجلسة . الوسائل المستخدمة : –ه 

  األبعاد التي يتم تدريب الطفل عليها في كل جلسة : –و 

 .( اإلستيعاب ) التمييز السمعي من األمام 

 . التمييز السمعي من الخلف 

 لفظي.اإلنتاج ال  

  آلية تنفيذ الجلسة :  -ي 

  تتضمن الخطوات التي يتم اتباعها في كل جلسة ، وهي :

 مراجعة أهداف الجلسة الماضية . -

 تقديم هدف جديد . -
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التمييز السمعي من األمام ( للتأكد من إستيعاب الهدف الجديد اعتماداً على حاسة السـمع   -

 والبصر ).

التمييز السمعي للهدف اعتماداً على حاسة السـمع  التمييز السمعي من الخلف ( للتأكد من  -

 فقط ) .

 اإلنتاج اللفظي للهدف . -

 تحديد الواجب المنزلي لألهل في نهاية كل جلسة . -

  فترة التقييم البعدي : -المرحلة الثالثة 

تحديد مسـتوى الطفـل   تم وتم فيها تقييم كل طفل وإعادة تطبيق اإلختبار السمعي اللفظي ، 

قياس مدى التقدم الذي احرزه مقارنـة باإلختبـار القبلـي ،    تم كتساب اللغة ، وضمن مستويات ا

مـن   ىوقياس مدى قدرته على التميز من األمام واالتمييز من الخلف واإلنتاج اللفظي لكل مسـتو 

  مستويات اكتساب اللغة .

  تصميم اإلختبار السمعي اللفظي :ب _ 

  :لبعدي//القبلي /ا لسمعي اللفظياالختبار ا إعداد -1

بية والتعليم االختبارات التحصيلية من أكثر أدوات القياس وأهمها شيوعاً في ميدان التر تعد

 على: وذلك ألنها تساعد

تطبيق البرنامج السمعي اللفظي على األطفال ط لها بعد المخطّ األهدافمن  تحقّقتحديد ما  -

.  

 -مستخدمةالالوسائل  -التعميم -مراجعة األهداف( :بالتغذية الراجعة من حيث طفاداألويتز -

  .أدوات التقويم)

  كل طفل .قدرة  معرفةمستويات، و إلىاألطفال اتصنيف  -

  .سمعي واللفظيهدف من االختبار الال -2

في االختبار القبلي  كتساب األطفال زارعي الحلزون للغة معرفة مدى اهدفت الباحثة من االختبار 

خالل التطبيق القبلي الـذي أجرتـه علـى المجموعـة      قبل البدء بتطبيق البرنامج من،والبعدي 

 .االستطالعية
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  األسئلة:تحديد نوع  -3

يز السمعي من األمام يمايقيس التم فمنها ،األسئلةع في على التنو بارت الباحثة في بناء االختاعتمد

وذلك في  ( اإلستيعاب ) ، ومنها مايقيس التمييز السمعي من الخلف ، ومنها مايقيس اإلنتاج اللفظي

  اإلختبار. يلكل مستوى من مستويات اكتساب اللغة ف

  :هدف االختبار تبعاً لزمن تطبيقه -4

ه الباحث قبل البدء بتـدريب  وهو االختبار الذي يجري/القبلي:  سمعي اللفظياالختبار ال-1

  غة اكتساب الل في كل طفل بهدف تحديد مستوى  ،البرنامج التدريبياألطفال زارعي الحلزون على 

االطفال  تهاء من تدريب: تطبيق االختبار ذاته بعد االن/ البعديسمعي اللفظياالختبار ال -2

مدى واكتساب الطفل للغة إلى قياس مدى هدف يو زارعي الحلزون على البرنامج السمعي اللفظي،

  .في البرنامج التدريبي محددةال األهدافمن تحقيق  تمكّنه

 .ختبارني عليها االسس التي باأل -5

 .من صدقه وثباته التأكّد -

  .يعرفالمتعلقة بالمحتوى الم األهداف تحقّق بحيثبناء أسئلة االختبار   -

  .الشديدة الصعوبة والشديدة السهولة األسئلةاالبتعاد عن  -

  .التركيز على قياس المعارف التي اليمكن قياسها أدائياً -

  .بلغة واضحة ال غموض فيها األسئلةكتابة  -

 .(جميع ماذكر صحيح، جميع ماذكر خطاْ):البدائل من نوع  كلمات عدم استعمال -

  .ي ذكرت سابقاًتكفايات اللل شامالً كونه -

الصحيحة بين البدائل بطريقة عشوائية، وذلك حتى يضعف أثـر التخمـين    اإلجابةوضع  -

  .)91، ص2005(دروزة، 

 : المستويات التي يستهدف االختبار قياسها -6

  في اكتساب اللغة ،وهي :من المستويات  دتحت االختبار عد راعت الباحثة أن يندرج

  مستوى إدراك وجود الصوت : وتقيس البنود في هذا المستوى 



 

108 
 

الطفـل للصـوت    السمعي من األمام أي مـدى ادراك  مدى قدرة الطفل على التمييز

المسموع اعتماداً على حاسة السمع والبصر معاً ( حيث يجلس اإلختصاصي مقابـل  

ويقيس مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من الخلف اعتماداً على حاسة  .الطفل )

وفي هذا المستوى النقيس اإلنتاج ألن هدفنا  في هذه المرحلة التـدريب  ، السمع فقط 

  السمعي للطفل على التمييز بين األصوات دون التلفظ بها .

 مستوىمستوى التمييز بين صوتين مختلفين : وتقيس البنود في هذا ال 

مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من األمام بين صـوتين مختلفـين أي مـدى    

ويقـيس  ، ة السمع والبصر معـاً  استيعاب الطفل للصوت المسموع اعتماداً على حاس

مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من الخلف بين صوتين مختلفين اعتماداً علـى  

في هذا المستوى النقيس ، خلف الطفل ) حاسة السمع فقط ( حيث يجلس اإلختصاصي

اإلنتاج ألن هدفنا  في هذه المرحلة التدريب السمعي للطفل على التمييز بين األصوات 

  دون التلفظ بها .

 مة الواحدة : وتقيس البنود في هذا المستوى لمستوى إنتاج الك 

يعاب الطفل مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من األمام بين كلمتين  أي مدى است

يث يجلس اإلختصاصي للصوت المسموع اعتماداً على حاسة السمع والبصر معاً ( ح

ويقيس مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من الخلف بين كلمتـين  مقابل الطفل )، 

ويقيس مدى ، اعتماداً على حاسة السمع فقط ( حيث يجلس اإلختصاصي خلف الطفل )

ظي للكلمات التي عرضت عليه حتى وإن كان هناك بعض قدرة الطفل على اإلنتاج اللف

  التشويه في لفظ الكلمة .

  مستوى إنتاج جملة من كلمتين : وتقيس البنود في هذا المستوى 

مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من األمام بين صورتين أو مجسمين يعبر عنهم 

ي مدى اسـتيعاب الطفـل   طابة صغيرة ) أ –بجملة من كلمتين ( مثال : طابة كبيرة 

يث يجلس اإلختصاصي للصوت المسموع اعتماداً على حاسة السمع والبصر معاً ( ح

ويقيس مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من الخلف بين جملة من مقابل الطفل )، 
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، كلمتين اعتماداً على حاسة السمع فقط ( حيث يجلس اإلختصاصي خلـف الطفـل )  

على اإلنتاج اللفظي لجملة من كلمتين حتى وإن كان هنـاك   يقيس مدى قدرة الطفلو

  بعض التشويه في لفظ الكلمة .

 مستوى إنتاج جملة من ثالث إلى سبع كلمات : وتقيس بنود هذا المستوى 

مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من األمام بين صورتين  يعبر عـنهم بجملـة   

ـ  ة ثالث الىنكوم ط دى اسـتخدام الطفـل الدوات الـرب   سبع كلمات والتأكيد على م

وصيغة المفرد والجمع) أي مدى استيعاب  صيغة التأنيثو والضمائر وصيغة التذكير

يـث يجلـس   الطفل للصوت المسموع اعتماداً على حاسة السمع والبصـر معـاً ( ح  

ويقيس مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من الخلف اإلختصاصي مقابل الطفل )، 

، تماداً على حاسة السمع فقط ( حيث يجلس اإلختصاصي خلف الطفل )بين الجمل اع

و يقيس مدى قدرة الطفل على اإلنتاج اللفظي لجملة من ثالث الى سبع كلمات حتـى  

  .وإن كان هناك بعض التشويه في لفظ الكلمة

  مستوى ربط أكثر من جملة : وتقيس بنود هذا المستوى 

من األمام بين صورتين  يعبر عنهم بربط أكثر مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي 

من جملة ( قصة قصيرة )   والتأكيد على مدى استخدام الطفل ألزمنة الفعل ( الماض 

والمضارع ) واستخدام الدوات الربط والضمائر وصيغة التذكير لللمـذكر والمؤنـث   

  وصيغة المفرد والجمع) أي مدى استيعاب الطفل للصوت المسموع

، )حيث يجلس اإلختصاصي مقابـل الطفـل   لى حاسة السمع والبصر معاً (اعتماداً ع

ويقيس مدى قدرة الطفل على التمييز السمعي من الخلف بين الجمل اعتماداً على حاسة 

و يقيس مدى قدرة الطفل على ، السمع فقط ( حيث يجلس اإلختصاصي خلف الطفل )

  التشويه في لفظ الكلمة . اإلنتاج اللفظي الكثر من جمل حتى وإن كان هناك بعض

 : بنود االختبار -7

   تن أبنت الباحثة االختبار بعدل زارع الحلزون ها الطفبالمستويات التي يمر بقائمة  أعد

جـه مؤشـرات   نتائ تشكلتي بنود االختبار وال إعدادتمكن منللكي يكتسب اللغة ، وذلك ل

  غة عند األطفال زارعي الحلزون .للكتساب اال
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 بنت الباحقـة ابقة والبحوث التـي لهـا عال  ثة االختبار بعد أن اطلعت على الدراسات الس 

 بالجلسات التدريبية . ببرامج التدريب السمعي اللفظي و

 االختبار بمر قتين: حلّمراالختبار في التجربة االستطالعية ألدوات البحث طب. 

 بنا ينالمحكوعرضه على  ،ه النهائي بعد التطبيق الثانيشكله بؤتموتعديل بعض البنود م  ،

 .من المناسب للتطبيقوبما يضمن الز ،وبما يتناسب ومحتوى البرنامج التدريبي

 ) 107اكتساب اللغة الى (توزيعها وفق مستويات  تمسمعي اللفظي عدد بنود االختبار ال-8

  .بند

  سمعي اللفظي :تعليمات االختبار ال إعداد -9

فيها عمر الطفل زارع  وضح ،مستقلة بلغة واضحة ومختصرة كتبت تعليمات االختبار على صفحة

الحلزون ، عمر الصفل ، الجنس ( ذكر / أنثى ) ، المستوى التعليمي للوالدين ، العمر عند زراعة 

  الحلزون .

  :سمعي اللفظي اإلجابة لالختبار الصفحة  إعداد -

 إلـى الجابـات التحتـاج   هناك بعض اوتبين أن  األسئلةعن  اإلجابةالباحثة صفحة  أعدت

  .ورقة بيضاء خرزت مع ورقة االختبار إلىاحتاجت أخرى أسئلة  ،مساحات كبيرة

  : سمعي اللفظيجابات لالختبار المفتاح اإل إعداد -

تـم  سـؤال و  كـلّ عن  اإلجابةالباحثة درجات  أعدت،اإلجابةصفحة  إعدادبعد االنتهاء من 

  .ةرجد )100من( كليةها لتكون الدرجة التوزع

بند في االختبارالتحصيلي  كّلص ل: خصيعرفتصحيح االختبار التحصيلي التجمعي/ الم -

  كما يلي: ( استجاب / لم يستجيب )، درجة

  ) لهذه اإلجابة.1وأعطيت درجة ( استجاب - 

  ) لهذه اإلجابة.0وأعطيت درجة ( لم يستجيب - 

  والثباتصدق ال -1

  : المحكمينصدق 
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األسـاتذة  وعـة مبعـدي التحصـيلي علـى مج   ظـي  القبلـي / ال  اللف السـمعي رض االختبارع 

  .آرائهم ى بناء عل تم التعديلو ،التربية كليةمن ) 2(الملحق رقم المحكمين

وأن تمثّـل   ،ما وضعت لقياسـه  المقياسوالمعنى هو صدق المحتوى أي أن تقيس مجموعة بنود 

دق المنطقيالموضوع المراد قياسه لتحقيق الص، تبعد أن  تحقّقالظاهر فق أما الصدالباحثـة   أعد

ـ من السادة أعضاء ال المحكمينعلى مجموعة من  ماوعرضته ،االختبار  ةهيئة التدريسية في جامع

حيث استدركت الباحثة المالحظات التـي أشـاروا    المقياسينحول بنود  آرائهمدمشق الستطالع 

  .اإليه

  

  مجتمع الدراسة وعينتها  -2

األطفال زارعي الحلزون في مرحلة الطفولة المبكرة في  ) طفل من40(شمل مجتمع الدراسة 

 ) طفالً وطفلة12(، حيث أخذت الباحثة عينة متمثلة بـمركز آمال للمعوقين في مدينة دمشق 

  :تي وفق الجدول اآل موزعين 

  

  .االطفالتوزع مجتمع الدراسة  ) 6الجدول(

 العدد الطفل

 6 ذكور  الجنس

 6 انثى

 12 يالعدد الكل

 6 سنوات 4-2بين  المستوى العمري

 6 سنوات 6إلى  4من 

 12 العدد الكلي

 4 إبتدائي المستوى التعليمي لوالدين

 3 ثانوي

 5 إجازة جامعية

 12 العدد الكلي

مت ، قاطفالً وطفلة) 12البالغ عددهم ( االطفالنظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة المتعلق بعدد 

 .بحثكله كعينة أساسية لل بحثمجتمع الالباحثة باعتماد 
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  إجراءات الصدق والثبات الختبار البرنامج التدريبي: -3

  :االختبارصدق  - 1

استخدمت الباحثة طريقتين من طرائق التأكد من صدق أداة الدراسة وهي: صدق المحتوى، 

  والصدق بطريقة اإلتساق الداخلي.

 (الصدق الظاهري للمحكمين):لالختبارصدق المحتوى   - أ

إن االختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه، ومن أهم الطرائق المستخدمة لقياس صدق 

على تمثيل المحتوى المراد  االختبارهو صدق المحتوى الذي يقصد به مدى قدرة  االختبار

  دراسته.

وفي هذه الدراسة صدق المحتوى هو نوع من أنواع صدق المحكمين الظاهري، وهو أكثر 

خاصةً في االختبارات التي يراد معرفة صدق مضمونها، لذلك عرضت أداة  الطرائق استخداماً

من ان ما تم التوصل اليه في عبارات  التأكدالدراسة على الخبراء التربويين في المجال، وتم 

تناسب المحور التي تندرج فيه، وتقيس ما وضعت لقياسه، وذلك بعد إجراء التعديالت  االختبار

في صورته النهائية وأصبح  وإخراجه االختباروالتي في ضوئها تم تعديل التي وضعها المحكمون 

  لقياس ما وضع ألجله. حاًصال

  :االختبارصدق االتساق الداخلي لبنود 

يشير معامل االرتباط بيرسون لدرجة االتساق الداخلي معامل االرتباط بيرسون لالتساق الداخلي:

عامل االرتباط بيرسون بأنه المقياس الذي يمكن من )، حيث يعرف ماالختبار( الدراسةلبنود أداة 

خالله"دراسة خصائص البنود وتحديد درجة الصدق أداة القياس وثباتها، من خالل الكشف عن 

درجة االتساق التجانس الداخلي لها، وتستخدم معامالت االرتباط للتحقق من الصدق البنيوي ألداة 

لمتغيرات المختلفة ويأخذ معامل االرتباط قيماً تتراوح بين القياس وفي التحديد الكمي لالرتباط بين ا

مروراً بالصفر، كما أنه ليس ثمة هناك قيمة عددية محددة لمعامل ارتباط يمكن عدها  1- و 1+

دليالً على قوة االرتباط بين المتغيرين أو ضعفه ولكن بطبيعة الحال كلما كان معامل االرتباط بين 

أعلى كان أحد المتغيرين أكثر تمشياً مع االخر واقترانا به"( مخائيل،  المتغيرين الخاضعين للبحث

1997 ،89.( 

والهدف  االختباروتهدف الباحثة من خالل صدق االتساق الداخلي التأكد من وجود ارتباط بين بنود 

قامت الباحثة بتطبيق األداة على عينة استطالعية من  لالختبارمنها، وللتأكد من الصدق البنيوي 

ثم قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط . طفالً وطفلة) 4خارج العينة األصلية بلغت عددها(

بيرسون لحساب معامالت االتساق الداخلي بين كل بند والدرجة الكلية وارتباط البنود بالمحور 
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وارتباط المحاور مع بعضها البعض،كما هو موضح  لالختباروكل محور مع الدرجة الكلية 

  ).8- 7- 6( بالجداول

  .لالختبار) يبين ارتباط البنود بالدرجة الكلية 7الجدول(

 ر البند  ر البند ر البند

1 .82** 37 .69** 73 .59** 

2 69**. 38 .67** 74 .76** 

3 .73** 39 .77** 75 .90** 

4 .61** 40 .57** 76 .66** 

5 .79** 41 .88** 77 .75** 

6 .72** 42 .85** 78 .73** 

7 .85** 43 .61** 79 .71** 

8 .66** 44 .67** 80 .68** 

9 81**. 45  .71** 81 .91** 

10 .83** 46 .89** 82 .86** 

11 .81** 47 .81** 83 .78** 

12 79** 48 .74** 84 .84** 

13 .92** 49 .86** 85 .86** 

14 .80** 50 .78** 86 .68** 

15 .76** 51 .77** 87 .77** 

16 81**. 52 .81** 88 .80** 

17 .83** 53 .87** 89 .66** 

18 .81** 54 .81** 90 91**. 

19 .77** 55 .86** 91 .73** 

20 .82** 56 .78** 92 .81** 

21 .80** 57 .84** 93 .77** 

22 .66** 58 .86** 94 .72** 

23 55**. 59 .68** 95 .90** 

24 .73** 60 .77** 96 .66** 

25 .81** 61 .81** 97 81**. 

26 
.77** 

62 
.76** 

98 .73** 
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27 
.72** 

63 
.78** 

99 
.90** 

28 .80** 64 .84** 100 .66** 

29 .66** 65 .86** 101 81**. 

30 81**. 66 .88** 102 .73** 

31  .80** 67  .81** 103  .80** 

32  .66** 68  .77** 104  .76** 

33  91**. 69  .81** 105  81**. 

34  .73** 70  .  76 ** 106  .83** 

35  .81** 71  .78** 107  .81** 

36  .77** 72  .81**    

  0.05عند مستوى الداللة * 

  ، ر = ارتباط 0.01**عند مستوى الداللة 

 مما 0.01) أن معامل ارتباط بيرسون لجميع البنود دالة عند مستوى الداللة7يالحظ من الجدول (

  بالدرجة الكلية. االختباريشير إلى إتساق داخلي مناسب ألغراض البحث بين بنود 

  

  .من محاور االختبار رجة الكلية لكل محور) يبين ارتباط البنود بالد8الجدول(

 ر البند ر البند ر البند

1 .69** 37 
 

73 71**. 

2 .84** 38 
 

74 .73** 

3 .77** 39 .72** 75 .61** 

4 .91** 40 89**. 76 .86** 

5 .78** 41 .53** 77 .92** 

6 .65** 42 .71** 78 .93** 

7 .61** 43 .87** 79 .76** 

8 .86** 44 .72** 80 .88** 

9 .74** 45 .60** 81 .74** 

10 .79** 46 .86** 82 .86** 

11 .69** 47 81**. 83 .88** 

12 .84** 48 .83** 84 .87** 

13 .76** 49 .91** 85 .71** 

14 .88** 50 .89** 86 .67** 

15 .77** 51 .82** 87 .81** 

16 .71** 52 .83** 88 .86** 
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17 .67** 53 .86** 89 .88** 

18 .91** 54 71**. 90 .74** 

19 .66** 55 .73** 91 .76** 

20 .68** 56 .61** 92 .78** 

21 .74** 57 .87** 93 .87** 

22 .86** 58 .92** 94 .66** 

23 .68** 59 .92** 95 .86** 

24 .67** 60 .86** 96 81**. 

25 .81** 61 85**. 97 .86** 

26 .76** 62 .83** 98 .64** 

27 .68** 63 .84** 99 .87** 

28 .  84 ** 64 .87** 100 .82** 

29 .76** 65 .92** 101 .84** 

30 .68** 66 .91** 102 .66** 

31  74**. 67  .86** 103  61**. 

32  79** 68  84**. 104  .63** 

33  .61** 69  .66** 105  .86** 

34  .77** 70  .86** 106  .76** 

35  .82** 71  81**. 107  71**. 

36  85**. 72  .64** 
   

  

  ، ر = ارتباط0.01**عند مستوى الداللة 0.05عند مستوى الداللة * 

 مما 0.01) أن معامل ارتباط بيرسون لجميع البنود دالة عند مستوى الداللة8يالحظ من الجدول (

  بالدرجة الكلية لكل محور. االختباريشير إلى إتساق داخلي مناسب ألغراض البحث بين بنود 
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  ع بعضها البعض وبالدرجة الكلية) ارتباط المحاور م9جدول (
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ارتباط  الكلیة
 بیرسون

.81** **.7 0.87** 
0.83**  0.74** 0.66** 

القیمة 
 االحتمالیة

.00  .00 .00 
00.  00.  00. 

 4 4  4 4 4 4 العدد
اط ارتب المحور األول

 بیرسون
- 

070** 0.83** 
0.63**  0.68**  0.73**  

القیمة 
 االحتمالیة

.00 .00 
00. .00 00. 

 4 4  4 4 4 العدد
ارتباط  المحور الثاني

 بیرسون
- - 

0.69** 
0.70**  0.65** 0.62** 

القیمة 
 االحتمالیة

.00 
00.  00. 00. 

 4 4  4 4 العدد
ارتباط  المحور الثالث

 بیرسون

- - - 

0.71**  0.69** 0.69** 

القیمة 
 االحتمالیة

0.00  00. 00. 

 4 4  4 العدد

  المحور الرابع

ارتباط 
 بیرسون

- - - 

-  0.90**  0.08**  

القیمة 
 االحتمالیة

00.  00.  

  4  4 العدد

  المحور الخامس

ارتباط 
 بیرسون

- - - 

 
 
-  

  
  
-  

0.91**  

القیمة 
 االحتمالیة

00.  

  4 العدد

  0.05عند مستوى الداللة * 

  ، ر= ارتباط0.01**عند مستوى الداللة 

دالة عند مستوى  بنود االختبار) أن معامل ارتباط بيرسون لجميع 9يالحظ من الجدول(

بين الدرجات الكلية لكل  الدراسةمما يشير إلى إتساق داخلي مناسب ألغراض   0.01الداللة
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ع والدرجة الكلية، وهو معامل ارتباط يمكن الوثوق به وهو دليل على محور مع بعضها البعض وم

  صدق المقياس.

  :ختبارثبات اال - 2

) "أن الثبات هو درجة ارتباط االختبار مع ذاته ، وتبعاً للتقاليد التي 2000عرف عيسوي( الثبات:

ال إذا بلغ معامل وضعها كيلي أن االختبار ال يمكن  اعتباره اداة ناجحة في التمييز بين األفراد إ

ولكن هذه المستوى المرتفع من النادر الوصول إليه، ولذلك يكتفي معظم  0.94ارتباط ثبات 

وأن كان هناك بعض االختبارات المستخدمة والتي  0.80- 0.70الباحثين بمعامالت تتراوح بين 

رتباط فقط وان صغر  حجم معامل اال 0.35تقل معامالت ثبات حتى بذلك بكثير حيث تصل إلى 

ة يقد يحدث ذلك بسبب تدخل بعض العومل الخارج وإنماليس دائماً دليالً على عدم وجود عالقة 

و البحث ومعنى ذلك أن معامل االرتباط دائما يتوقف على الموقف الذي وجد فيه أعن التجربة 

 ).65، 2000وهو دائما نسبي بهذا المعنى" (عيسوي، 

ئج أداة القياس إذا ما أعيد تطبيقها على األفراد انفسهم، ويشير الثبات إلى درجة استقرار نتا

باإلعادة الدراسة وهي: الثبات  االختبارواستخدمت الباحثة طريقتين من طرائق التأكد من ثبات 

  باستخدام معادلة الفا كرونباخ، والثبات بطريقة التجزئة النصفية.النصفية والثبات 

 :باإلعادةالثبات   - أ

االعادة باسم معامل االستقرار وهو يدل على استقرار الدرجات عبر الزمن، يسمى الثبات بطريقة 

م ) أطفال وتم الحصول على درجاته4حيث قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة مكونة من (

من التطبيق االول لالختبار قامت الباحثة بإعادة تطبيق االختبار  على االختبار وبعد ثالثة اشهر

، ثم قامت بحساب معامل االستقرار بين درجات العينة بالدرجة الكلية في التطبيق على نفس العينة

  :في الجدول التالياألول والثاني من خالل استخدام معامل االرتباط بيرسون كما هو موضح 
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معامل ارتباط بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين األول والثاني بلغ  يتبين من الجدول التالي

لية وفق كل محور كاآلتي: المحور االول ) وبلغ معامل االرتباط بيرسون للدرجات الك0.98(

  ) والمحور0.95) والمحور الثالث(0.81) والمحور الثاني(0.96(

  معامل اإلرتباط بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين األول والثاني )10جدول (

) وجميعها دالة إحصائياً 0.94) والمحور السادس(0.97) والمحور الخامس(0.97الرابع( 

مما يشير إلى وجود ترابط بين درجات العينة في كال التطبيقين مما يشير  0.05الداللة  عندمستوى

 إلى استقرار نتائج االختبار وثباته.

  الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ:  - ب

الذي توصل إلى صيغة عامة لتقدير  (a) (cronbach)يشير معامل الفا كرونباخ إلى: "كرونباك

ختبارات والمقاييس المختلفة التي يستجيب فيه الفرد لعبارات المقياس على ثبات درجات أنواع اال

ميزان ثنائي او ثالثي أو رباعي او خماسي وتؤدي هذه الطريقة إلى معامل االتساق الداخلي لبنية 

المقياس أو ما يسمى معامل التجانس، حيث تمثل قيمة معامل كرونباخ الحد األدنى للقيمة التقديرية 

ثبات درجات المقياس، أي أن قيمة معامل الثبات عامة ال تقل عن قيمة كرونباخ فإذا كانت لمعامل 

(مخائيل،  "قيمة معامل كرونباخ مرتفعة فأن هذا يدل بالفعل على ثبات درجات وبنود المقياس

2007 ،231( .  

مستهدفة من خارج قامت الباحثة بتطبيق األداة على العينة االستطالعية ال االختبارللتأكد من ثبات و

العينة األساسية لعينة الدراسة ثم تم حساب نتائج ثبات األداة باستخدام معادلة الفا كرونباخ، فكانت  

  ).11النتيجة كما هو موضح بالجدول (

  قيمة الداللة  معامل االرتباط بيرسون  االختبار

  0.01  .98  الدرجة الكلية

  0.03  .96  المحور االول

  0.04  .81  لمحور الثانيا

  0.04  .95  المحور الثالث

  0.03  .97  المحور الرابع

  0.02  .97  المحور الخامس

  0.005  .94  المحور السادس
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  ) يوضح نتائج الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ11جدول(

  ألفا كرونباخ  الثبات

  0.79 الدرجة الكلية

  0.71 المحور األول

  0.74 محور الثانيال

  0.90 المحور الثالث

  0.84 المحور الرابع

  0.86  المحور الخامس

  0.67  المحور السادس

)، ودرجة كل محور 0.79) أن قيمة معامل كرونباخ للدرجة كلية تساوي (11يالحظ من الجدول(

ثبات بدرجة  االختبار. وجميعها قيم مرتفعة مما يشير إلى تمتع 71و0و  0.67تراوحت بين 

 عالية.

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  - ت

أن "تستخدم لتصحيح معامل الثبات المحسوب بطريقة التجزئة النصفية،معادلة سبيرمان براون: 

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية تظهر درجة ارتباط أحد نصفي االختبار بنصفه االخر 

بنود االداة كانت النتائج اقل اتساقا وكلما ازداد وليس باالختبار بكامله، حيث انه كلما تناقص عدد 

عدد البنود كانت النتائج اكثر اتساقا لهذا تستخدم معادلة سبيرمان لتصحيح معامل الثبات 

  )271، 2007المحسوب" (مخائيل، 

  

  

  

وفق كل محور  االختبارطريقة التجزئة النصفية لبنود  االختبارواستخدمت الباحثة للتأكد من ثبات 

  ):12لدرجة الكلية من خالل معامل الثبات سبيرمان ويوضح ذلك الجدول(وبا

لكل محور وبالدرجة الكلية وفق معامل سبيرمان  االختبار) يوضح التجزئة النصفية لمعامالت ثبات بنود 12جدول (

  براون.
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 التجزئة النصفية  

 سبيرمان براون

  0.80 الدرجة الكلية

  0.68 المحور األول

  0.77 لثانيالمحور ا

  0.94 المحور الثالث

  0.81 المحور الرابع

  0.92  المحور الخامس

  0.70  المحور السادس

. ، وتراوحت درجات 80) أن قيمة معامل سبيرمان للدرجة كلية تساوي 12يالحظ من الجدول (

وصالحيتها  االختبار. وجميعها قيم مرتفعة مما يشير إلى ثبات بنود 94. و68كل محور بين 

  لتطبيق النهائي.ل

  المعالجة اإلحصائية للبيانات:  - 4

)، لمعالجة 16النسخة ( SPSSاستخدمت الباحثة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

البيانات باستخدام الحاسوب، حيث قامت الباحثة بتفريغ استجابات العينة وترميزها من خالل 

  إعطاء درجة الستجابات المقياس كما يلي:

  ) لهذه اإلجابة.1وأعطيت درجة ( ستجابا - 

  ) لهذه اإلجابة.0وأعطيت درجة ( لم يستجيب - 
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  الفصل السادس

  وتفسريها البحثعرض نتائج  

  

 

  

  

  أوالً : نتائج فرضيات البحث وتفسيرها .

  عامة للبحث .نتائج الالثانياً : 

  البحث .ثالثاً : مقترحات 
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المعالجة اإلحصائية لفرضيات الدراسة ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء  يتناول هذا الفصل للدراسة

  .الواقع الميداني للدراسة الحالية وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة

  ومناقشتها. بحثنتائج فرضيات ال :  أوالً

 :نتائج الفرضية األولى ومناقشتها  

بين % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : تنص هذه الفرضية على أنه

المجموعة التجريبية على مقيـاس اكتسـاب اللغـة    األطفال زارعي الحلزون في متوسطات رتب 

في القياسـين   اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –بأبعاده األربعة ( الدرجة الكلية 

  القبلي والبعدي".

ساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بح

ومدى القيم ألطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس اكتساب اللغة عند 

أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية والجدول اآلتي يوضح ما تم 

  التوصل إليه من نتائج.

متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية على مقياس اكتساب اللغة عند أطفال ) يوضح 13جدول (

  زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي 

  نوع القیاس  األبعاد
  المجموعة التجریبیة

 المتوسط
االنحراف 
  المعیاري

  أعلى قیمة  أدنى قیمة

 ادراك وجودالصوت
 

  3  0  0.99  1.91  قبلي

  8  5  0.96  7  بعدي

التمییز بین صوتین 
 مختلفین

  3  1  0.79  1.58  قبلي

  6  5  0.51  5.58  بعدي

 انتاج الكلمة
  28  2  7.79  16.52  قبلي

  63  37  9.35  47.75  بعدي

  جملة من كلمتین
  4  0  1.19  2.16  قبلي

  10  7  0.9  7.91  بعدي

  كلمات 7- 3جملة من
  7  1  1.72  3.66  قبلي

  10  7  1  8.50  بعدي

الربط بین أكثر من 
  جملة

  1  0  0.45  0.29  قبلي

  3  1  0.77  2.33  بعدي

  الدرجة الكلیة
  38  8  8.27  26.16  قبلي

  97  64  10.16  79.08  بعدي
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) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين متوسط درجات أطفال 13الل مراجعة الجدول (من خ

المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس اكتساب اللغة عند أطفال زارعي 

الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة 

) للتعرف على داللة الفروق بين Wilcoxon Testستخدام اختبار ويلكوكسون (إحصائية تم ا

) يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسط رتب درجات طلبة 14الجدول (

  .المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس اكتساب اللغة عند أطفال زارعي الحلزون

ات رتب درجات طلبة المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس اكتساب متوسط

المقیاس 
  ومجاالتھ

القیاس 
القبلي 
  والبعدي

  العدد
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

Z  
مستوى 
  الداللة

  القرار
حجم 
  األثر

داللة 
حجم 
  األثر*

ادراك وجود 
  الصوت

  الرتبة السالبة
12  

0.00  0.00  
  مرتفع  0.50  دال  0.002  3.129-

  78.00  6.50  الرتبة الموجبة

التمییز بین  
  صوتین مختلفین

  الرتبة السالبة

12  

0.00  0.00  

3.095-  0.002  
  دال
  

  مرتفع  0.49

  78.00  6.50  الرتبة الموجبة

  انتاج الكلمة

  الرتبة السالبة

12  

0.00  0.00  

3.065-  0.002  
  دال
  

  مرتفع  0.45
  78.00  6.50  الرتبة الموجبة

  جملة من كلمتین

  الرتبة السالبة

12  

0.00  0.00  

  مرتفع  0.46  دال  0.002  -3.075

  78.00  6.50  الرتبة الموجبة

جملة منجملة 
  كلمات 7-3من

  الرتبة السالبة

12  

0.00  0.00  

  مرتفع  0.46  دال  0.002  -3.077
  78.00  6.50  الرتبة الموجبة

  الربط بین أكثر

  الرتبة السالبة

12  

0.00  0.00  

  مرتفع  0.47  دال  0.002  -3.100

  78.00  6.50  الرتبة الموجبة

  الدرجة الكلیة

  الرتبة السالبة

12  

0.00  0.00  

  مرتفع  0.44  دال  0.002  -3.064

  78.00  6.50  الرتبة الموجبة
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يوضح )  14(اللغة عند أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية، والجدول 

  ما تم التوصل إليه من نتائج.

)، بين متوسطات ≥0.05( لةئية عند مستوى الدالإلى وجود فروق ذات داللة إحصا نتائجر التشي 

رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس اكتساب اللغة 

  لدى أطفال ومجاالته الفرعية. 

، وهذه القيم أصغر من 0.002إذ بلغت القيم االحتمالية لمقياس اكتساب اللغة ومجاالته الفرعية 

  ).       0.05مستوى الداللة االفتراضي لها(

وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة 

  التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال ومجاالته الفرعية. 

لمتوسطات )، فا14وهذه الفروق باتجاه القياس ذو المتوسط الحسابي األعلى كما يبين الجدول (

الحسابية للمجموعة التجريبية على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال ومجاالته الفرعية في القياس 

  البعدي أعلى منها في القياس القبلي.

) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين متوسطات رتب درجات 13من خالل مراجعة الجدول (

مرحلتين األولى والثانية من االختبار على استيعاب أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في ال

القياسين القبلي والبعدي، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار 

) للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات استيعاب Wilcoxon Testويلكوكسون (

ين األولى والثانية من االختبار على القياسين القبلي أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في المرحلت

  والبعدي ، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.
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) يوضح نتائج اختبار ويلكوسون للتعرف إلى داللة الفروق بين رتب درجات استيعاب أفراد العينة 15الجدول (

  الثانية من االختبار على القياسين القبلي والبعدي(المجموعة التجريبية) في المرحلتين األولى و

المقياس 

 ومراحله

القياس القبلي 

 والبعدي
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
Z 

مستوى 

 الداللة
 القرار

حجم 

 األثر

داللة 

حجم 

 األثر*

ادراك وجود 

 الصوت

 الرتبة السالبة
12 

0.00 0.00 
 مرتفع 0.62 دال 0.000 3.069-

 67.00 5.40 الرتبة الموجبة

التمييز بين  

صوتين 

 مختلفين

 الرتبة السالبة

12 

0.00 0.00 

3.103- 0.000  
  دال
 

 مرتفع 0.51
 67.00 5.40 الرتبة الموجبة

 الرتبة الموجبة الكلي
12 

0.00 0.00 
 مرتفع 0.53 دال 0.002 3.063-

 67.00 5.40 الرتبة السالبة 

) إلى وجود فروق ذات داللة 15كوكسون الواردة في الجدول السابق(تشير نتائج اختبار ويل

)، بين متوسطات رتب درجات استيعاب أفراد العينة ≥0.05( إحصائية عند مستوى الداللة 

(المجموعة التجريبية) في المرحلتين االولى والثانية من االختبار على القياسين القبلي والبعدي 

، وهي أصغر  0.002و 0.00إذ تراوحت الدرجات االحتمالية بين  وبالدرجة الكلية للمرحلتين.

  ).       0.05من مستوى الداللة االفتراضي لها(

درجات استيعاب أفراد العينة  وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

ن القبلي والبعدي (المجموعة التجريبية) في المرحلتين األولى والثانية من االختبار على القياسي

  وبالدرجة الكلية للمرحلتين.

)، فالمتوسطات 15وهذه الفروق باتجاه القياس ذو المتوسط الحسابي األعلى كما يبين الجدول (

  الحسابية للمجموعة التجريبية على االختبار البعدي أعلى منها في القياس القبلي.

هناك فروق ظاهرية بين متوسطات  ) يتبين أن13من خالل مراجعة الجدول (كما يتبين ايضاً 

رتب درجات التمييز السمعي لدى أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في المرحلتين األولى والثانية 

من االختبار على القياسين القبلي والبعدي، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية 

) للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات Wilcoxon Testتم استخدام اختبار ويلكوكسون (

رتب درجات التمييز السمعي لدى أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في المرحلتين األولى والثانية 

  من االختبار على القياسين القبلي والبعدي ، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.
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ون للتعرف إلى داللة الفروق بين رتب درجات التمييز السمعي لدى ) يوضح نتائج اختبار ويلكوكس16الجدول (

  أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في المرحلتين األولى والثانية من االختبار على القياسين القبلي والبعدي

المقیاس 
 ومراحلھ

القیاس القبلي 
 والبعدي 

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z 
مستوى 

 الداللة
 القرار

جم ح
 األثر

داللة 
حجم 
 األثر*

ادراك 
وجود 
 الصوت

 الرتبة السالبة

12 

0.00 0.00 

 مرتفع 0.74 دال 0.002 2.064-
 66.00 4.30 الرتبة الموجبة

التمییز 
بین  

صوتین 
 مختلفین

 الرتبة السالبة

12 

0.00 0.00 

2.061- 0.002 
  دال
 

 مرتفع 0.71
 66.00 4.40 الرتبة الموجبة

يكل  
 الرتبة الموجبة

12 
0.00 0.00 

3- . .068  
0,002 

0,72 
 مرتفع 0,72 دال

 78.00 6.50  الرتبة السالبة

  مرتفع.  0.14متوسط،  0.06ضعيف،  0.01*مستويات كوهين لحجم األثر= 

) إلى وجود فروق ذات داللة 16تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق(

)، بين متوسطات رتب درجات التمييز السمعي لدى أفراد ≥0.05( ستوى الداللة إحصائية عند م

العينة (المجموعة التجريبية) في المرحلتين األولى والثانية من االختبار على القياسين القبلي 

وللمرحلة  20.00،  وللمرحلة األولى 0.000والبعدي. إذ بلغت القيم االحتمالية بالدرجة الكلية 

  ).       0.05وهذه القيم أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها( 0.002الثانية 

وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات التمييز السمعي لدى 

والثانية من االختبار  األولىأفراد العينة (المجموعة التجريبية) بالدرجة الكلية ووفق المرحلتين 

  لقبلي والبعدي.على القياسين ا

)، فالمتوسطات 16وهذه الفروق باتجاه القياس ذو المتوسط الحسابي األعلى كما يبين الجدول (

  الحسابية للمجموعة التجريبية على االختبار البعدي أعلى منها في القياس القبلي.

) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين متوسطات رتب درجات 13من خالل مراجعة الجدول ( و

النتاج اللفظي لدى أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في مراحل االختبار على القياسين القبلي ا

والبعدي، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون 

)Wilcoxon Test اللفظي لدى اإلنتاج) للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات 

أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في مراحل االختبار على القياسين القبلي والبعدي ، والجدول 
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  اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.

رتب درجات االنتاج اللفظي ) يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون للتعرف إلى داللة الفروق بين 17الجدول (

  بية) في مراحل االختبار على القياسين القبلي والبعديلدى أفراد العينة (المجموعة التجري

 المقیاس ومجاالتھ
القیاس 
القبلي 

 والبعدي 
 متوسط الرتب العدد

مجموع 
 الرتب

Z 
مستوى 
 الداللة

 القرار
حجم 
 األثر

داللة 
حجم 
 األثر*

 انتاج الكلمة
 الرتبة السالبة

12 
0.00 0.00 

3.070- 0.002 
  دال
 

الرتبة  مرتفع 0.41
 بةالموج

6.50 78.00 

 جملة من كلمتین
 الرتبة السالبة

12 
0.00 0.00 

الرتبة  مرتفع 0.46 دال 0.002 -3.075
 الموجبة

6.50 78.00 

جملة منجملة 
 كلمات 7-3من

 الرتبة السالبة
12 

0.00 0.00 
الرتبة  مرتفع 0.46 دال 0.002 -3.077

 الموجبة
6.50 78.00 

 الربط بین أكثر
 الرتبة السالبة

12 
0.00 0.00 

الرتبة  مرتفع 0.47 دال 0.002 -3.100
 الموجبة

6.50 78.00 

 الدرجة الكلیة
 الرتبة السالبة

12 
0.00 0.00 

الرتبة  مرتفع 0.44 دال 0.002 -3.064
 الموجبة

6.50 78.00 

  فع.مرت  0.14متوسط،  0.06ضعيف،  0.01*مستويات كوهين لحجم األثر= 

) إلى وجود فروق ذات داللة 17تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق(

)، بين متوسطات رتب درجات االنتاج اللفظي لدى أفراد ≥0.05( إحصائية عند مستوى الداللة 

م العينة (المجموعة التجريبية) في مراحل االختبار على القياسين القبلي والبعدي. إذ بلغت القي

  ).       0.05، وهذه القيم أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها(0.002االحتمالية 

اللفظي لدى  اإلنتاجوهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات 

  أفراد العينة (المجموعة التجريبية) في مراحل االختبار على القياسين القبلي والبعدي.

)، فالمتوسطات 17باتجاه القياس ذو المتوسط الحسابي األعلى كما يبين الجدول ( وهذه الفروق

  الحسابية للمجموعة التجريبية على االختبار البعدي أعلى منها في القياس القبلي.

  نتيجة الفرضية األولى:

فروق ذات داللة  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها والتي تنص على وجود:

األطفال زارعي الحلزون في بين متوسطات رتب % 0,05عند مستوى الداللة صائية إح

 –االستيعاب  –بأبعاده األربعة ( الدرجة الكلية المجموعة التجريبية على مقياس اكتساب اللغة 
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  في القياسين القبلي والبعدي". اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي 

مج التدريبي في تنمية مهارات اكتساب اللغة لدى أفراد وللتأكد من األثر الذي أحدثه البرنا

المجموعة التجريبية، قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ، لمقياس اكتساب اللغة لدى أطفال  ومجاالته 

ومجاالته  اكتساب اللغةية لمقياس مهارات الفرعية، حيث تراوحت قيم حجم األثر على الدرجة الكل

وهي تشير إلى أثر مرتفع وكبير للبرنامج التدريبي في تنمية ) 0.50حتى  0.44الفرعية من(

مهارت اكتساب اللغة لدى أفراد المجموعة التجريبية. فجميع هذه القيم أكبر من المستوى المرتفع 

  ). 0.14الذي حدده كوهين بــــــ(

  : الفرضية األولى نتيجةتفسير 

صالح التطبيق البعدي ، وذلك يعود إلى أظهرت النتيجة وجود فروق بين تطبيق البرنامج وبعده ل

لفظية التي تركز على اإلستماع كقوة رئيسية في معالجة اللغة عند الطفل فاعلية الطريقة السمعية ال

والعمل على تشكيل ذاكرة سمعية، وكثيرة هي الدراسات التي اثبتت نجاح هذه الطريقة في إكتساب 

ي عند األطفال وذلك ألنها تعتمد على إكتساب اللغة اللغة وتطوير اللغة والكالم والتواصل اللفظ

حسب التطور الطبيعي للغة الذي يمر بها الطفل، من خالل تنمية المهارات السمعية والتدريب على 

  التمييز السمعي لألصوات والكلمات والجمل.

  اللفظي في :كماتعزو الباحثة هذه النتائج الى الفاعلية التي يتصف بها البرنامج التدريبي السمعي 

تنمية مستوى استيعاب أطفال العينة بعد  - 

حيث يقوم الطفل  تطبيق البرنامج مما يزيد من تطور القدرات االستيعابية لدى األطفال ،

بترميز لما يسمعه في الدماغ، وربط مايسمعه من إشارات صوتية سمعية بالمعنى الدال عليه 

راك والوعي يختلف من طفل إلى آخر، وهذه العملية العقلية تحتاج إلى مستوى من األد

والتدريب على األستيعاب (تمييز الطفل من األمام لما يسمعه) يعد ركناً أساسياً في برنامج 

 التدريب السمعي اللفظي وأساس تشكيل وتطوير الذاكرة السمعية فيمابعد.

لدى أطفال  تحسين مستوى التمييز السمعي - 

 راك وجود الصوت والتميزبين صوتين مختلفين .العينة من خالل تنمية قدراتهم على اد

وفي تحسين مستوى قدرات الطفل على  - 

البرنامج في جملة أوعدة جمل وذلك عود إلى دوراإلنتاج اللفظي سواء انتاج كلمة مفردة أو 
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 كيوحر ، سمعي (بأن يستطيع تمييز مايسمع من الخلف)تنمية التأزر السمعي الحركي للطفل 

الدماغ إلى أعضاء النطق لتتحرك بأنتاج الصوت أو المقطع أو الكلمة أو  (بأن يعطي أألمر من

  .الجملة  المراد إنتاجها)

) التي هدفت إلى الكشف عن مدى 1996وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (نيرمين بولس نقوال، 

ى عينة ماع والتحدث لدات التواصل اللفظي ومهارتي األستية مهار\فاعلية برنامج تدريبي في تنم

من أطفال مرحلة رياض األطفال حيث أظهرت نتائج مدى فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم على 

) التي هدفت إلى تطوير 2004كما اتفقت مع دراسة (خولة محمد الزين، ، القياسين القبلي والبعدي

ة األطفال برنامج تدريبي للمهارات السمعية وأختبار فاعليته في عملية إكتساب اللغة لدى فئ

زارعي الحلزون حيث بينت النتائج تقدماً ملحوظاً في مستوى المهارات السمعية وتحسن مستوى 

) حيث 2000، وكذلك دراسة (جش، اللغة األستقبالية والتعبيرية وهذا يؤكد فاعلية البرنامج

ودراسة  أظهرت نتائج هذه الدراسة مدى فاعلية الطريقة السمعية اللفظية في تأهيل ضعاف السمع.

) الذي أشار إلى فاعلية الطريقة الشفوية مقارنة بالطريقة الكلية. ودراسة 1989(موج شيك، 

) التي ظهرت فاعلية الطريقة السمعية الشفوية في التمييز السمعي لألصوات 2001(راوهادس، 

  المختلفة من األمام والخلف. 

  :نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها  

بين % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : أنه تنص هذه الفرضية على

فـي  المجموعة التجريبية على مقياس اكتساب اللغة األطفال زارعي الحلزون في متوسطات رتب 

 والمؤجل". في القياسين البعدي الدرجة الكلية 

االنحرافات المعيارية، والختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، و

ومدى القيم ألطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل على مقياس  اكتساب اللغـة  

لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته الفرعية والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصـل إليـه مـن    

  نتائج.
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  ة على مقياس اكتساب اللغة في القياسين البعدي والمؤجل ) يوضح متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبي18الجدول (

  األبعاد
نوع 
  القیاس

  المجموعة التجریبیة

 المتوسط
االنحراف 
  المعیاري

  أعلى قیمة  أدنى قیمة

 ادراك وجود الضوت
 

  8  5  0.96  7  بعدي

  8  5  0.83  6.83  مؤجل

 التمییز بین صوتین مختلفین
  6  5  0.51  5.58  بعدي

  6  5  0.52  5.50  مؤجل

 انتاج الكلمة
  63  37  9.35  47.75  بعدي

  63  37  9.29  47.58  مؤجل

  جملة من كلمتین
  10  7  0.9  7.91  بعدي

  10  6  1.15  7.66  مؤجل

  كلمات 7- 3جملة من
  10  7  1  8.50  بعدي

  10  6  1.28  8.25  مؤجل

  الربط بین أكثر
  3  1  0.77  2.33  بعدي

  3  1  0.75  2.25  مؤجل

  الدرجة الكلیة
  97  64  10.16  79.08  بعدي

  95  64  10  78.89  مؤجل

  

) يتبين أن وجود فروق ظاهرية طفيفة بين متوسط درجات أطفال 18من خالل مراجعة الجدول (

المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي 

ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية، 

) للتعرف على داللة الفروق بين Wilcoxon Testإحصائية تم استخدام اختبار ويلكوكسون (

متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل على مقياس  

  يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج. اكتساب اللغة لدى أطفال ومجاالته الفرعية، والجدول اآلتي
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) يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة 19الجدول (

  التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته الفرعية

المقیاس 
  ومجاالتھ

یاس المؤجل الق
  والبعدي

  العدد
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
Z  

مستوى 
  الداللة

  القرار

ادراك وجود 
  الصوت

  الرتبة السالبة
12  

1.50  3  
  غیر دال  0.157  -1.41

  0.00  0.00  الرتبة الموجبة

التمییز بین  
صوتین 
  مختلفین

  الرتبة السالبة
12  

5  25  
0.33-  0.739  

  غیر دال
  20  5  الرتبة الموجبة  

  انتاج الكلمة
  الرتبة السالبة

12  
1.50  3  

-1.41  0.157  
  غیر دال

  0.00  0.00  الرتبة الموجبة  

جملة من 
  كلمتین

  الرتبة السالبة
12  

3.67  11  
  غیر دال  0.334  0.96-

  4  2  الرتبة الموجبة

جملة منجملة 
  كلمات 7-3من

  الرتبة السالبة
12  

2  6  
  غیر دال  0.083  1.732-

  0.00  0.00  الرتبة الموجبة

  الربط بین أكثر
  الرتبة السالبة

12  
2  4  

  غیر دال  0.564  0.577-
  2  2  الرتبة الموجبة

  الدرجة الكلیة
  الرتبة السالبة

12  
5.19  41.50  

  غیر دال  0.069  1.232-
  3.50  3.50  الرتبة الموجبة

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة 16السابق(تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول 

)، بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة ≥α )0.05إحصائية عند مستوى الداللة 

التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في 

  الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية. 

مالية لمقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة إذ تراوحت القيم االحت

)، وجميع هذه القيم أكبر من مستوى الداللة 0.739 -0.069ومجاالته الفرعية ما بين (

  ).       0.05االفتراضي لها(

  نتيجة الفرضية الثانية:

رجات أطفال المجموعة يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب د

التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل على مقياس مهارات اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي 

  الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية.

وهذا يجعلنا نقبل الفرضية الصفرية والتي تنص على عدم وجود: " فروق ذات داللة إحصائية بين 

المجموعة التجريبية على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي  متوسطات رتب درجات طلبة

  الحلزون في الطفولة المبكرة في القياسين البعدي والمؤجل ".

  تفسير نتيجة الفرضية الثانية:

تفسر الباحثة ثبات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس المؤجل إلى فاعليـة البرنـامج   
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ى تقديم نشاطات وتدريبات أسهمت في تنمية مهارات اكتساب اللغة لد التدريبي الذي تم من خالله

والذي يشكل اساس لغوي قوي للطفل يستطيع األهل من خالله بنـاء   أطفال المجموعة التجريبية،

اللغوي للطفل حسب نشاطات الحياة اليومية آخذين بعين األعتبار توظيف ماتم تدريب الطفل علية 

  تثبيت ماتدريب عليه وعدم نسيانه وتعميمه في البيئة المحيطة للطفلفي جلسات مما يساعد على 

ساعد أفراد المجموعة التجريبية على االحتفاظ لفترة طويلـة بأغلبيـة معلومـاتهم التـي     ماوهذا 

(سعيد عبـد الـرحمن محمـد،     اكتسبوها أثناء تطبيق البرنامج التدريبي. وهذا ما اتفق مع دراسة

هيل األطفال ضعاف السمع لفظياً وسمعياً كاختبـار أول مـن أجـل    ) والتي هدفت إلى تأ2012

مساعدتهم على اكتساب اللغة ودمجهم في المجتمع حيث استخدمت الدراسة برنامج تدريبي سمعي 

لفظي وأظهرت نتائجها تطوراً ملحوظاً في التواصل اللفظي والتوافق األجتماعي لألطفال ضعاف 

) التي أكدت على فاعلية العالج السمعي اللفظي فـي  1999ن، السمع، كما أتفقت مع دراسة (دونا

) حيـث  1997. ميماتو وآخـرون،  دمج األطفال في مجال التعليم العام. ومع دراسة (ريتشارد ت

شهر من الزراعة مع اقرانهم  12اظهرت نتائج الدراسة عند مقارنة األطفال زارعي الحلزون بعد 

ر لديهم في اللغة التعبيرية تناظر درجـة أقـرانهم ذوي   ذوي السمع الطبيعي، كانت درجة التطو

  السمع الطبيعي.

 :نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها  

بين % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : تنص هذه الفرضية على أنه

للغـة  المجموعة التجريبية على مقيـاس اكتسـاب ا  األطفال زارعي الحلزون في متوسطات رتب 

تبعـاً لمتغيـر    اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –بأبعاده األربعة ( الدرجة الكلية 

 الجنس بعد تطبيق البرنامج التدريبي".

والختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة  بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

ية في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال ومدى القيم ألطفال المجموعة التجريب

زارعي الحلزون في الطفولة المبكرةومجاالته الفرعية، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه 

  من نتائج.
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) متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير الجنس في التطبيق البعدي على مقياس 20جدول (

  اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته الفرعيةاكتساب 

المقیاس ومجاالتھ 
  الفرعیة

نوع 
  القیاس

  ذكور  اناث

  متوسط
انحراف 
  معیاري

أدنى 
  قیمة

أعلى 
  قیمة

  متوسط
انحراف 
  المعیاري

أدنى 
  قیمة

أعلى 
  قیمة

مستوى ادراك 
  وجود الصوت

  7  5  0.81  6.33  8  7  0.51  7.66  بعدي

مستوى التمییز بین 
  تینصو

  6  5  0.40  5.16  6  6  0.001  6  بعدي

  48  37  0.57  42.16  63  39  9.83  53.33  بعدي  انتاج الكلمة

  8  7  4.51  7.33  10  8  0.83  8.50  بعدي  جملة من كلمتین

 7-3جكلة من
  كلمات

  9  7  0.75  7.83  10  8  0.75  9.16  بعدي

  3  1  0.75  1.83  3  2  0.40  2.83  بعدي  الربط بین أكثر

  79  64  5.91  72.16  97  74  8.80  86  ديبع  الدرجة الكلیة

  

) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين متوسطي درجات أطفال 20من خالل مراجعة الجدول (

المجموعة التجريبية تبعاً لمتعير الجنس في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال 

عرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية، ولم

) للعينات المستقلة صغيرة Man-Whitney Test(داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 

الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار مان ويتني للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي 

على مقياس اكتساب اللغة لدى  رتب الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية في القياس البعدي

  أطفال زارعي الحلزون ومجاالته الفرعية.
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) يبين نتائج اختبار مان ويتني للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي رتب الذكور واإلناث في 21الجدول (

  ون ومجاالته الفرعية.المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلز

  المقیاس
  اإلناث  الذكور

U  Z  
القیمة 

  االحتمالیة
مستوى 

  الداللة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

ادراك وجود 
 الصوت

  دال  0.011  2.54  3  54  9  24  4

التمییز بین صوتین 
 مختلفین

  دال  0.005  2.80  3  54  9  24  4

  دال  0.043  1.93  6  51  8.50  27  4.50 لنتاج الكلمة

  دال  0.015  2.44  4  53  8.83  25  4.17 جملة من كلمتین

 7-3 جملة من
 كلمات

  دال  0.020  2.33  4  53  8.83  25  4.17

  دال  0.023  2.27  5  52  8.67  25  4.17 الربط بین أكثر

  دال  0.025  2.24  4  53  8.83  25  4.17 الدرجة الكلیة

د فروق ذات داللــــة إحصائية عند ) وجو21يالحــــــظ من الجــــدول (

، بين متوسطات رتب المجموعتين في القياس البعدي على مقياس اكتساب )0.05(مستوى الداللة 

  اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية لصالح مجموعة اإلناث. 

لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة  حيث تراوحت جميع القيم االحتمالية لمقياس اكتساب اللغة

) وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها 0.025-  0.005المبكرة ومجاالته الفرعية بين (

  )، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية متوسطات رتب درجات المجموعتين.0.05(

) یتضح أنَّ ھذه الفروق 21ل (وبالنظر إلى متوسطات رتب درجات المجموعتين الواردة في الجدو

كانت لصالح أطفال اإلناث، حیث یالحظ أن جمیع متوسطات رتب اإلناث على مقیاس اكتساب اللغة 

  لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالتھ الفرعیة أعلى من متوسطات رتب الذكور. 

الباحثة بحساب المتوسطات  قامتمن حيث بعد التمييز السمعي الختبار صحة هذه الفرضية 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لرتب درجات التمييز السمعي لدى أفراد عينة الدراسة 

(المجموعة التجريبية) تبعاً لمتغير الجنس بعد تطبيق البرنامج التدريبي ، والجدول اآلتي يوضح ما 

  تم التوصل إليه من نتائج.
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 راسة (المجموعة التجريبية) تبعاً) متوسطات رتب درجات التمييز السمعي لدى أفراد عينة الد22جدول (

  لمتغير الجنس بعد تطبيق البرنامج التدريبي

  

) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين متوسطي درجات التمييز 22من خالل مراجعة الجدول (

الجنس في االختبار البعدي، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق  لمتغيرنة تبعاً العي أفرادالسمعي لدى 

) للعينات المستقلة Man-Whitney Test(ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 

صغيرة الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار مان ويتني للتعرف إلى داللة الفروق بين 

اإلناث في المجموعة التجريبية في القياس البعدي بالنسبة لمستوى التمييز متوسطي رتب الذكور و

  السمعي.

) يبين نتائج اختبار مان ويتني للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي رتب التمييز السمعي 23الجدول (

  لدى الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية في االختبار البعدي.

س
يا
مق

ال
 

 اإلناث الذكور

U Z 
القيمة 

 االحتمالية
متوسط  القرار

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

ادراك وجود 

 الصوت
3.50 21.00 9.50 57.00 

21.0
0 

 دال 0.004 2.898-

التمييز بين 

 صوتين مختلفين
3.50 21.00 9.50 57.00 

21.0
0 

 دال 0.002 2.903-

 114 19 42.00 7 الدرجة الكلية
21.0

0 
 دال 0.000 5.801

) وجود فروق ذات داللــــة إحصائية عند 23يالحــــــظ من الجــــدول (

في القياس  واإلناث، بين متوسطات رتب التمييز السمعي لدى الذكور )0.05(مستوى الداللة 

س 
يا
مق

ال

ه 
الت

جا
وم

ية
ع
فر

ال
 

 نوع

 القياس

 ذكور اناث

 متوسط
انحراف 

 معياري

أدنى 

 قيمة

أعلى 

 قيمة
 متوسط

انحراف 

 المعياري

أدنى 

 قيمة

أعلى 

 قيمة

مستوى ادراك 

 وجود الصوت
 9 3 2.041 5.83 14 10 1.506 11.33 بعدي

مستوى التمييز 

 بين صوتين
 6 2 1.366 4.33 14 11 1.049 12.50 بعدي

 2 2 0.00 .23 1 1 0.00 1.00 بعدي الدرجة الكلية
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  البعدي لصالح مجموعة اإلناث. 

مستوى الداللة  ) وهي أصغر من 0.00-  0.004حيث تراوحت جميع القيم االحتمالية بين (

)، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية متوسطات رتب درجات 0.05االفتراضي لها (

  .واإلناثالمجموعتين الذكور 

) 23وبالنظر إلى متوسطات رتب درجات التمييز السمعي لدى المجموعتين الواردة في الجدول (

یالحظ أن جمیع متوسطات رتب اإلناث على یتضح أنَّ ھذه الفروق كانت لصالح أطفال اإلناث، حیث 

  مقیاس مرحلتي التمییز السمعي أعلى من متوسطات رتب الذكور.

قامت الباحثة بحساب المتوسطات من حيث بعد اإلنتاج اللفظي والختبار صحة هذه الفرضية 

اللفظي لدى أفراد عينة الدراسة  اإلنتاجالحسابية، واالنحرافات المعيارية، لرتب درجات 

المجموعة التجريبية) تبعاً لمتغير الجنس بعد تطبيق البرنامج التدريبي ، والجدول اآلتي يوضح ما (

  تم التوصل إليه من نتائج.

اللفظي لدى أفراد عينة الدراسة (المجموعة التجريبية) تبعاً  اإلنتاج) متوسطات رتب درجات 24جدول (

  لمتغير الجنس بعد تطبيق البرنامج التدريبي

یا
مق

ال
س  ھ 

الت
جا

وم
یة

ع
فر

ال
س 

یا
لق

ع ا
نو

 

 ذكور إناث
القیمة 

 االحتمالیة
 القرار

انحراف  متوسط 
 معیاري

أدنى 
  قیمة

أعلى 
 قیمة

انحراف  متوسط
 المعیاري

أدنى 
 قیمة

أعلى 
 قیمة

 

مستوى انتاج 
 الكلمة

 غیر دال 0.458 88 60 9.683 74.17 90 60 10.957 70.00  بعدي

مستوى انتاج 
 جملة من كلمتین

 غیر دال 0.394 35 14 8.035 20.83 30 10 7.321 17.00  بعدي

مستوى انتاج 
جملة من ثالث 
 الى سبع كلمات

 غیر دال 0.935 15 11 1.472 12.83 15 10 1.345 12.67 بعدي

مستوى الربط 
بین أكثر من 

 جملة
 غیر دال 0.575 4 3 0.548 3.50 4 3 0.516 3.67 بعدي

 غیر دال 0.261 122 93  10.72 1.113 124 95 10.984 1.033 بعدي الدرجة الكلیة

  

) يتبين أن القيمة االحتمالية لمتوسط رتب درجات درجات االنتاج 24من خالل مراجعة الجدول (

اللفظي لدى أفراد عينة الدراسة (المجموعة التجريبية) تبعاً لمتغير الجنس بعد تطبيق البرنامج 

) وان القيمة االحتمالية لمرحلة مستوى انتاج الكلمة 0.261التدريبي بالدرجة الكلية بلغ (

) ولمرحلة مستوى انتاج جملة 0.394) ولمرحلة مستوى انتاج جملة من كلمتين بلغ(0.458بلغ(
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) 0.575) ولمرحلة مستوى الربط بين أكثر من جملة بلغ(0.935من ثالث إلى سبع كلمات بلغ(

  )0.05هو (وجميعها أكبر من مستوى الداللة االفتراضي و

  نتيجة الفرضية الثالثة:

فروق ذات داللة نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة لها التي تنص بوجود: "

إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير الجنس على الدرجة الكليةلمقياس 

مجاالته الفرعية بعد تطبيق اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة و

  البرنامج التدريبي لصالح اإلناث.

  تفسير نتيجة الفرضية الثالثة:

عود لكون اإلناث أكثر قرباً أن الفروق التي وجدت لصالح اإلناث في إكتساب اللغة تترى الباحثة 

ة التي قاً باألم من الذكور، كما أن اإلناث يتفوقن على الذكور في المهارات األجتماعيوالتصا

حيث اوضحت النتائج تفوق اإلناث على الذكور في اللغة اإلستيعابية والتميز يمتلكها الذكور، 

ان البرنامج كان فعاالً في السمعي لكن لم توضح النتائج وجود فروق في اإلنتاج اللفظي حيث 

فعاالً في  تحسين مستوى االنتاج اللفظي لدى أفراد العينة بغض النظر عن جنسهم أي كان البرنامج

.  سواءعلى  تحسين مستوى انتاج الكلمة وإنتاج الجمل والربط بينها لدى كل من الذكور واإلناث

) التي أظهرت نتائجها تقدماً 2004اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (خولة محمد الزين،  ولقد

ظهرت ) التي أ2006ملحوظاً في اللغة التعبيرية لصالح اإلناث و دراسة( هرست و أرنولد، 

نتائجها أن معدل النمو اللغوي عند اإلناث أسرع منه عند الذكور ، ودراسة (فاطمة أبو اليزيد، 

) بعنوان فاعلية  قراءة القصة على األطفال مقابل روايتها في تنمية المفردات اللغوية لطفل 2003

القصة، ومع  الروضة حيث أظهرت نتائج الدراسة تفوق اإلناث على الذكور في القدرة على رواية

إلى تصميم برنامج إرشادي لتنمية المهارات ) التي هدفت 2003دراسة (أسامة احمد خضرا، 

االجتماعية عند األطفال ضعاف السمع ودراسة فاعليته في تحسين مستوى نمو اللغوي لديهم و 

إلمتالك أظهرت نتائج هذه الدراسة أن النمو اللغوي عند اإلناث أسرع منه عند الذكور وذلك يعود 

اإلناث لمهارات اجتماعية تفوق الذكور. إال أن هذه الدراسة تختلف مع دراسة (ويت و لويس، 

) التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في النمو اللغة األستيعابية 1991

  واإلنتاجية وذلك بسبب تعرضهم نفس المهارات اللغوية.
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ها:نتائج الفرضية الرابعة ومناقشت  

% 0,05عند مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية " : تنص هذه الفرضية على أنه

المجموعة التجريبية على مقياس اكتساب اللغة األطفال زارعي الحلزون في بين متوسطات رتب 

متغيـر  تبعـاً ل  اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –بأبعاده األربعة ( الدرجة الكلية 

  العمر بعد تطبيق البرنامج التدريبي". 

والختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة  بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

ومدى القيم ألطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال 

ته الفرعية، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه زارعي الحلزون في الطفولة المبكرةومجاال

  من نتائج.

  

) متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير العمر في التطبيق البعدي على 25جدول (

  مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته الفرعية

المقیاس 
ومجاالتھ 
  الفرعیة

نوع 
  القیاس

  6-4من   4-2من 

  متوسط
انحراف 
  معیاري

أدنى 
  قیمة

أعلى 
  قیمة

  متوسط
انحراف 
  المعیاري

أدنى 
  قیمة

أعلى 
  قیمة

مستوى ادراك 
  وجود الصوت

  7  5  0.82  6.32  8  7  0.52  7.67  بعدي

مستوى 
التمییز بین 

  صوتین
  6  5  0.51  5.33  6  5  0.408  5.83  بعدي

  48  37  4.38  42  63  39  9.69  53.50  بعدي  انتاج الكلمة

جملة من 
  كلمتین

  8  7  4.54  7.50  10  7  1.03  8.33  بعدي

 7-3جكلة من
  كلمات

  9  7  0.75  7.83  10  8  0.75  9.17  بعدي

  3  1  0.89  2  3  2  0.51  2.66  بعدي  الربط بین أكثر

  79  64  5.69  72  97  74  8.63  86  بعدي  الدرجة الكلیة

  

متوسطي درجات أطفال ) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين 25من خالل مراجعة الجدول (

المجموعة التجريبية تبعاً لمتعير العمر في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال 

زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات 

ينات المستقلة صغيرة ) للعMan-Whitney Test(داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 

الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار مان ويتني للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي 
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سنوات) في المجموعة التجريبية في القياس البعدي على  6- 4سنوات /  4-2رتب المجموعتين ( 

  مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته الفرعية.

) يبين نتائج اختبار مان ويتني للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين  في 26الجدول (

المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته 

  الفرعية.

  المقیاس
2-4  4-6  

U  Z  
القیمة 

  االحتمالیة
مستوى 
  الداللة

متوسط 
  الرتب

جموع م
  الرتب

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

ادراك وجود 
 الصوت

  دال  0.012  2.55  3  24  4  54  9

التمییز بین 
صوتین 
 مختلفین

  دال  0.048  1.98  7  30  5  48  8

  دال  0.036  2.09  5  26  4.33  52  8.67 لنتاج الكلمة

جملة من 
 كلمتین

  دال  0.048  1.98  7  30  5  48  8

 7-3 جملة من
 كلمات

  دال  0.020  2.33  4  25  4.17  53  8.83

  دال  0.049  1.92  8  31  5.17  47  7.83 الربط بین أكثر

  دال  0.013  2.48  2.50  23.50  3.92  54.50  9.08 الدرجة الكلیة

  

) وجود فروق ذات داللــــة إحصائية عند 26يالحــــــظ من الجــــدول (

س البعدي على مقياس اكتساب ، بين متوسطات رتب المجموعتين في القيا)0.05(مستوى الداللة 

 4- 2عمر(اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية لصالح 

  . سنوات)

حيث تراوحت جميع القيم االحتمالية لمقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة 

من مستوى الداللة االفتراضي لها ) وهي أصغر 0.025-  0.005المبكرة ومجاالته الفرعية بين (

  )، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية متوسطات رتب درجات المجموعتين.0.05(

) يتضح أن هذه الفروق 26وبالنظر إلى متوسطات رتب درجات المجموعتين الواردة في الجدول (

ت رتب أطفال الذين سنوات)، حيث يالحظ أن جميع متوسطا 4- 2كانت لصالح أطفال من عمر (

سنوات) على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في  4-2تتراوح اعمارهم بين (

الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية أعلى من متوسطات رتب أطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

  سنوات).  6- 4(
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حساب المتوسطات الحسابية، قامت الباحثة بمن حث بعد االستيعاب والختبار صحة هذه الفرضية 

واالنحرافات المعيارية، ومدى درجات األطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمرحلة 

  االستيعاب، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.

رحلة ) متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير العمر في التطبيق البعدي لم27جدول (

  االستيعاب

ه 
الت

جا
وم

س 
يا
مق

ال

ية
ع
فر

ال
س 

قيا
 ال

ع
نو

 

 6-4العمر  4-2العمر 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 متوسط
انحراف 

 معياري

أدنى 

 قيمة

أ

على ا

 قيمة

 متوسط

انحراف 

المعيار

 ي

أدنى 

 قيمة

أعلى 

 قيمة
516. 

  غير دال

 
مستوى ادراك 

 وجود الصوت

 بعدي
10.50 1.871 8 

1
3 

11.17 1.472 9 13 

مستوى التمييز 

 بين صوتين

 بعدي
10.00 1.789 7 

1
2 

10.17 1.472 8 12 
 غير دال .935

 15 3.39 20.50 بعدي الكلي
2

4 
21.33 2.38 18 25 

 غير دال .629

  

يتبين من الجدول السابق أن القيمة االحتمالية لمتوسطات رتب درجات االستيعاب لدى أفراد عينة 

ية) تبعاً لمتغير العمر بعد تطبيق البرنامج التدريبي بلغت في المرحلة الدراسة (المجموعة التجريب

) وللمرحلة الثانية (مستوى التمييز بين 0.516وجود الصوت) ( إدراكاألولى (مرحلة مستوى 

) وجميعها أكبر من مستوى الداللة 0.629)، وبالدرجة الكلية للمرحلتين بلغ(0.935صوتين) (

)0,05 .(  

قامت الباحثة بحساب المتوسطات من حيث بعد التميز السمعي ه الفرضية والختبار صحة هذ

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومدى درجات األطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي 

لمرحلة التمييز السمعي، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.يتبين من الجدول أن 

ة لمتوسطات رتب درجات التمييز السمعي لدى أفراد عينة الدراسة (المجموعة القيمة االحتمالي

التجريبية) تبعاً لمتغير العمر بعد تطبيق البرنامج التدريبي بلغت في المرحلة األولى (مرحلة 

) وللمرحلة الثانية (مستوى التمييز بين صوتين) 0.213وجود الصوت) ( إدراكمستوى 

  0.05) وجميعها أكبر من مستوى الداللة 0.870للمرحلتين بلغ( )، وبالدرجة الكلية0.250(
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) متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير العمر في التطبيق البعدي لمرحلة 28جدول (

  عيالتمييز السم

ه 
الت

جا
وم

س 
يا
مق

ال

ية
ع
فر

ال
س 

قيا
 ال

ع
نو

  

 6-4العمر  4-2العمر 
القيمةاالح

 تمالية
 القرار

نحراف ا متوسط 

 معياري

أدنى 

 قيمة

أعلى 

 قيمة

انحراف  متوسط

 المعياري

أدنى 

 قيمة

أعل

ى 

 0.213 قيمة
  غير دال

 
مستوى ادراك 

 وجود الصوت
 بعدي

11.0
0 

1.789 8 13 12.00 1.549 9 13 

مستوى التمييز 

 بين صوتين
 بعدي

11.3
3 

 غير دال 0.250 12 8 1.472 11.17 13 10 1.366

 غير دال 0.870 25 20 2.041 22.16 25 21 1.751 22.33 بعدي الكلي

  

قامت الباحثة بحساب المتوسطات  من حيث بعد اإلنتاج اللفظي والختبار صحة هذه الفرضية

الفظي لدى أطفال المجموعة التجريبية في  اإلنتاجالحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومدى درجات 

والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من  االختبار البعدي على مراحل االختبار المختلفة،

  نتائج.

) متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير العمري في التطبيق البعدي 29جدول (

  على مراحل االختبار المختلفة

) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين متوسطي درجات أطفال 29من خالل مراجعة الجدول (

المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير العمر في االختبار البعدي على اختبار اإلنتاج اللفظي بمراحله 

المقیاس 
 ومجاالتھ الفرعیة

نوع 
 القیاس

 6-4العمر  4-2العمر 

انحراف   متوسط 
 معیاري

أدنى 
 قیمة

أعلى 
 قیمة

انحراف  متوسط
المعیار

 ي

 أعلى قیمة أدنى قیمة

 90 70 8.01 80.83 50 22 9.70 37.33 بعدي انتاج الكلمة

 30 17 4.59 22.33 10 5 1.86 7.67 بعدي جملة من كلمتين

 7-3جكلة من

 كلمات

 بعدي
6.17 1.47 4 8 13.67 1.86 11 16 

 4 3 40. 3.83 1 0 40.  83.  بعدي الربط بين أكثر

 135.00 104.00 10.05 100.20 68.00 36.00  11.09  52.00 بعدي الدرجة الكلية
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معرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني المختلفة، ول

)Man-Whitney Test للعينات المستقلة صغيرة الحجم، والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار (

  مان وتني للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية وفقاً لمتغير العمر.

) وجود فروق ذات داللــــة إحصائية عند 29الجــــدول ( يالحــــــظ من

، بين متوسطات رتب المجموعتين في االختبار البعدي على مقياس اكتساب )0.05(مستوى الداللة 

اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرع اختبار اإلنتاج اللفظي 

  سنوات.  6- 4عمرية بمراحله المختلفة ولصالح الفئة ال

حيث تراوحت جميع القيم االحتمالية لدرجات المجموعة على اختبار االنتاج اللفظي بمراحله 

)، وهذا 0.05) وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها (0.002-  0.004المختلفة بين  (

  يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية متوسطات رتب درجات المجموعتين.

  

) يبين نتائج اختبار مان وتني للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطات رتب أطفال المجموعة 30( الجدول

  اللفظي وفق مراحله المختلفة. اإلنتاجالتجريبية في االختبار البعدي على اختبار 

  المقياس
  6- 4العمر 4- 2العمر

U  Z 
القیمة 
االحتمالی

 ة

مستوى 
 الداللة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

وسط مت
 الرتب

مجموع 
 الرتب

ةالكلم إنتاج  
3.50 

 
 دال 0.004 2.892  0.00 57.00 9.50 21.00

نجملة من كلمتي  دال 0.000 2.820 0.00 57.00 9.50 21.00 3.50 

 دال 0.002 2.892- 0.00 57.00 9.50 21.00 3.50 كلمات 7-3جملة من 

 دال 0.002 3.108- 0.00 57.00 9.50 21.00 3.50 الربط بين أكثر

 دال 0.004 2.882- 0.00 57.00 9.50 21.00 3.50 الدرجة الكلية

  

) يتضح أن هذه الفروق 30وبالنظر إلى متوسطات رتب درجات المجموعتين الواردة في الجدول (

) سنوات، حيث يالحظ أن جميع متوسطات رتب 6- 4كانت لصالح أطفال ذوي الفئة العمرية (

اللفظي بمراحله المختلفة أكبر من متوسطات رتب  اإلنتاجلى اختبار ) سنوات  ع6- 4األطفال (

  سنوات).  4-2الفئة العمرية ( األطفال
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  نتيجة الفرضية الرابعة:

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة لها التي تنص بوجود: " فروق ذات داللة 

ر العمر على الدرجة الكلية لمقياس إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية تبعاً لمتغي

اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية بعد تطبيق 

  سنوات). 4- 2البرنامج التدريبي لصالح عمر (

  تفسير نتيجة الفرضية الرابعة:

في هذه الفترة  أظهرت النتائج وجود فروق لصالح الفئة العمرية األصغر ويعود ذلك ألن الطفل

يكون في ذروة استعداده و قابليته للنمو والتغيير، لذلك فالتدخل في الفئة العمرية األصغر يعطي 

نتائج أفضل من الفئة العمرية األكبر، فالتدريب في وقت مبكر يؤدي إلى استثمار إمكانات الطفل 

ب والتميز السمعي بغض فلقد أوضحت النتائج عدم وجود فروق في اإلستيعا، اإلدراكية جميعها 

النظر عن الفئة العمرة التي يبنتمي لها ، وكما أوضحت النتائج وجود فروق بين في اإلنتاج اللفظي 

زارعي الحلزون اللذين  أطفالأن البرنامج ساعد ب لصالح الفئة العمرية األكبر تفسر الباحثة ذلك

الربط بينهما، وبالتالي تنمية سنوات) في إنتاج الكلمة والجمل و 6- 4تتراوح أعمارهم بين (

وذلك يعود إلى  ) سنوات4- 2من اللذين كان عمرهم يتراوح بين  أكثرمهاراتهم السمعية واللغوية 

قدرت أطفال الفئة العمرية األعلى على التحكم بإعضاء النطق مما يساعد على إنتاج لفظي 

 رع من الفئة العمريةلألصوات ومن ثم المقاطع فالكالمات فالجمل بشكل أفضل وأسهل وأس

) 1998حيث اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة( اليسون ل سيدي وآخرون، وجود األصغر 

حيث هدفت الدراسة إلى مقانة اللغة األستيعابية واللغة التعبيرية بين األطفال والمشخصين مبكراً 

ئة العمرية األصغر والمشخصين متأخراً في نقص السمع، وأظهرت النتائج تفوق األطفال ذوي الف

في إكتساب اللغة عن األطفال ذوي الفئة العمرية األكبر، واتفقت مع دراسة( بدر فارس نصيري، 

سنوات في  4) التي أكدت على أهمية المرحلة العمرية األولى من الرضاعة حتى عمر 2004

) 2002ها ور،  إكتساب المهارات اللغوية مقارنةً بالمرحلة  العمرية األكبر ومع دراسة( ما سا

التي أظهرت نتائجها على أن زراعة الحلزون مفيدة في تطوير النطق عند األطفال الذين يعانون 

 سنوات وبينت أن تطور النطق 4من نقص السمع وخاصة الذين اجرو زراعة حلزون قبل عمر 

و سنوات واتفقت مع دراسة (دوميكو  4عند األطفال الذين أجرو زراعة بعد عمر  كان أبطأ
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) التي أشارت إلى أن تحسن أداء األطفال زارعي الحلزون في فهم الكالم مرتبط 1994لويفر، 

بالعمر الذي بدأ فيه الطفل التأهيل وبينت أنه كلما كان عمر الطفل أصغر كان التحسن في فهم 

  الكالم واللغة أفضل.
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:نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتها  

بين % 0,05عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية ال ت": تنص هذه الفرضية على أنه

فـي  المجموعة التجريبية على مقياس اكتساب اللغة األطفال زارعي الحلزون في متوسطات رتب 

 تبعاً لمتغير المستوى التعليمي لألباء بعد تطبيق البرنامج التدريبي". الدرجة الكلية 

بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،   والختبار صحة هذه الفرضية قامت الباحثة

ومدى القيم ألطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال 

زارعي الحلزون في الطفولة المبكرةومجاالته الفرعية، والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه 

) يتبين أن هناك فروق ظاهرية بين متوسطي درجات 21(من خالل مراجعة الجدول من نتائج.

أطفال المجموعة التجريبية تبعاً لمتعير المستوى التعليمي في القياس البعدي على مقياس اكتساب 

اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية، ولمعرفة ما إذا كانت هذه 

م استخدام اختبار كروسكال ويليس للعينات المستقلة صغيرة الحجم، الفروق ذات داللة إحصائية ت

والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار كروسكال ويليس للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي رتب 

المجموعات  في المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال 

  عية.زارعي الحلزون ومجاالته الفر

متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير المستوى التعليمي لألباء في التطبيق  )31جدول (

  البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته الفرعية

المقیاس ومجاالتھ 
  الفرعیة

نوع 
  القیاس

  ابتدائي  إجازة                        ثانوي

  توسطم
انحراف 
  معیاري

  متوسط
انحراف 
  معیاري

  انحراف المعياري  متوسط

ادراك وجود 
  الصوت

  0.95  6.25  0.57  6.72  0.44  7.80  بعدي

مستوى التمییز بین 
  صوتین

  0.50  5.25  0.58  5.89  0.01  6  بعدي

  2.51  39.50  4.93  44.66  7.69  56.20  بعدي  انتاج الكلمة
  0.50  7.25  1.52  8.33  0.44  8.78  بعدي  جملة من كلمتین

  0.81  8  1.52  8.34  0.70  9  بعدي  كلمات 7- 3ة منملج
  0.57  1  0.57  2.66  0.42  2.91  بعدي  الربط بین أكثر
  3.40  68.75  2.88  77.33  7.33  88.40  بعدي  الدرجة الكلیة

) وجود فروق ذات داللــــة إحصائية عند 21يالحــــــظ من الجــــدول (

بين متوسطات رتب المجموعات في القياس البعدي على مقياس اكتساب ، )0.05(مستوى الداللة 

اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية لصالح مجموعة الجامعة، 

  يليه الثانوي وأخيراً ابتدائي
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طي رتب المجموعات  في ) يبين نتائج اختبار كروسكال ويليس للتعرف إلى داللة الفروق بين متوس32لجدول (ا

المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون ومجاالته 

  الفرعية.

  المقیاس
  ابتدائي متوسط  ثانوي  اجازة

  مربعكای
القیمة 

  االحتمالیة
مستوى 
متوسط   الداللة

  الرتب
 متوسط الرتب  متوسط الرتب  

ادراك وجود 
 الصوت

  دال  0.027  7.24  3.88  4.83    9.60

التمییز بین صوتین 
 مختلفین

  دال  0.047  5.65  4.50  5    9

  دال  0.022  7.63  3  6    9.60 انتاج كلمة

  دال  0.049  4.27  3.76  7.33    8.20 جملة من كلمتین

 7-3 جملة من
  كلمات

  دال  0.0.47  2.48  4.75  5.83    8.30

  دال  0.033  6.81  3  7.83    8.50 الربط بین أكثر

  دال  0.012  8.65  2.2.30  6.67    9.60 الدرجة الكلیة

حيث تراوحت جميع القيم االحتمالية لمقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة 

) وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها 0.049-  0.012المبكرة ومجاالته الفرعية بين (

  ق ذات داللة إحصائية متوسطات رتب درجات المجموعات.)، وهذا يدل على وجود فرو0.05(

) يتضح أن هذه الفروق 22وبالنظر إلى متوسطات رتب درجات المجموعات الواردة في الجدول (

  كانت لصالح الجامعة، يليه الثانوي، وأخيراً االبتدائي.

  نتيجة الفرضية الخامسة:

التي تنص بوجود: " فروق ذات داللة  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة لها

إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية تبعاً لمتغير المستوى التعليمي على الدرجة 

الكلية لمقياس اكتساب اللغة لدى أطفال زارعي الحلزون في الطفولة المبكرة ومجاالته الفرعية بعد 

  انوي ومن ثم ابتدائي.تطبيق البرنامج التدريبي لصالح الجامعةـ يليه الث

  تفسير نتيجة الفرضية الخامسة:

أظهرت النتائج وجود فروق لصالح المستوى التعليمي األعلى لألهل وذلك يعود إلى أن األسرة 

هي البيئة األكثر تأثيراً بالطفل وفي نموه اللغوي فكلما كان المستوى التعليمي للوالدين أعلى كلما 

يعود إلى غنى البيئة المحيطة بالطفل، وإلى وعي األهل بمدى كان األداء اللغوي أفضل وذلك 

أهمية زراعة الحلزون وبمدى أهمية الجلسات التدريبية التي يخضع لها الطفل ، وهم على علم 
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بالدور الكبير المطلوب منهم في تدريب الطفل على أهداف الجلسات التدريبية وتوظيف ماأخذه في 

م أكتسبه الطفل، من هنا يظهر دور األهل المثقفين المتعلمين في الحياة اليومية وتعميم كل مفهو

) التي 2003القيا بواجبهم على أكمل وجه وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (معمر هوارنه، 

أظهرت وجود عالقة أرتباطية داله بين األداء اللغوي للطفل والمستوى التعليمي و الثقافي لألسرة 

وكما أتفقت مع  توى تعليمي أعلى كلما كان األداء اللغوي للطفل أعلىوكلما كانت األسرة من مس

) حيث أظهرت نتائجها أن األباء المتعلمين كان مستوى 2000دراسة (السيد عبد اللطيف السيد، 

الحصيلة اللغوية ألطفالهم أفضل من أطفال األباء الغير متعلمين. واتفقت مع دراسة (ويست 

فروق بين المجموعتين في نمو اللغة األستيعابية و األنتاجية لصالح ) التي اظهرت 1991ولوسن، 

) التي أظهرت أن األطفال الذين 1994ذوي المستوى التعليمي األعلى، ومع دراسة (والزمان، 

  يعودون إلى أولياء أمور مستواهم التعليمي عالي كان مستواهم في استخدام اللغة أفضل.

  

     النتائج العامة للبحثثانياً : 

فاعلية البرنامج المقدم من خالل نتائج األطفال زارعي الحلزون في اإلختبار القبلي واإلختبـار   .1

 البعدي ، ومدى تحسن أدائهم في اإلختبار البعدي ، مما يدل على اكتسابهم اللغة .

وجدت فروق بين األطفال زارعي الحلزون في متوسط درجاتهم تبعاً لمتغير الجنس قبل تطبيق  .2

 ج وبعده وهذه الفروق لصالح اإلناث .البرنام

وجدت فروق بين األطفال زارعي الحلزون في متوسط درجاتهم تبعاً لمتغير العمر قبل تطبيـق   .3

 سنوات ). 4-2البرنامج وبعده وهذه الفروق لصالح الفئة العمرية االصغر والتي تمتد من  (

اً لمتغير المستوى التعليمي وجدت فروق بين األطفال زارعي الحلزون في متوسط درجاتهم تبع .4

 -الثانوي ومـن ثـم    –للوالدين قبل تطبيق البرنامج وبعده وهذه الفروق لصالح الجامعة يليه 

 اإلبتدائي.

  ثالثاً : مقترحات البحث  

تسليط الضوء على أهمية التدريب السمعي لألطفال زارعي الحلزون بعد عملية زراعة الحلزون  .1

 المبكرة مقارنة بالمراحل العمرية المتقدمة .، وخاصة في المرحلة الطفولة 
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تصميم برامج تدريبية وتاهيلية من قبل اختصاصي تقويم الكالم واللغة والهيئـات المسـؤولة ،    .2

تاخذ بعين اإلعتبار عند التدريب التطور الطبيعي للفة عند اإلطفال الطبيعين ،فهؤالء يمضـون  

لمسموعة ، لتتحول فيما بعد الـى كـالم بشـكل    الفترة األولى من حياتهم في اختزان الكلمات ا

 تدريجي ، فيجب توقع التطور نفسه عند فئة المستفيدين من عمليات زراعة الحلزون .

إقامة دورات تدريبية لإلختصاصي اللغة والكالم ، لتعريفهم بالمهارات السـمعية والمهـارات    .3

 اللفظية التي يجب تدريبها ألطفال زارعي الحلزون .

ات إرشادية ألسر األطفال زارعي الحلزون ، لمعرفة كيفية تدريب أطفالهم في البيت إقامة دور .4

 ، وذلك بسبب الدور الكبير لألسرة في نجاح عملية التأهيل والتدريب اللغوي .

إيالء أهتمام اكبر باطرقة السمعية اللفظية في التأهيل اللغوي مقارنة بالطريقـة الكليـة ولغـة     .5

 اإلشارة .

في المجتمع من خالل ( دورات توعية ، اإلعالم ) والتاكد على أهميـة التـدريب    نشر التوعية .6

 والتأهيل بعد عملية زراعة الحلزون مباشرة  كخطوة مهمة في اكتساب اللغة .

دراسات مماثلة عن برامج التدريب السمعي اللفظي إلطفال زارعي الحلزون ، وبراحل عمرية  .7

 مختلفة .

مم برامج للتدريب السمعي اللفظي الكتساب اللغة عند  األطفال زارعي القيام بابحاث ميدانية تص .8

، ترتيـب  الوضع اإلقتصادي لالسـرة الحلزون ، وتأخذ بعين اإلعتبار متغيرات أخرى ، مثل ( 

الجراحي المـتقن ،  فضل أداة متاحة للزراعة ،  العمل الطفل زارع الحلزون بين إخوته ،اختيار ا

 )صابةسن حدوث اإل
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  .البحث باللغة العربيةخالصة 

 

  المقدمة: 

تواصلهم، فهيأداة  باللغة المنطوقة سائر المخلوقات نبني البشر عسبحانه وتعالى ميز اهللا 

الخصائص التي تتميز أهم من تعد والقدرة على اكتساب وتعلم اللغة  هم.وتفرد تهمومصدر قو

اللغة والكالم ويعد دوره من أكثر وللسمع دوراً هاماً في تعلم ،  بها مرحلة الطفولة المبكرة

العوامل التي تسهم في دعم العالقة اإلرتباطية بين اللغة والكالم ، وبالتالي فإن فقدان السمع 

من قصور أو خلل في واحدة من أهم الحواس األساسية التي  سيعانيألنه سيؤثر على الطفل 

خرين وبفقدها األولية للتفاعل مع اآلفي اكتساب اللغة التي تمثل وسيلة الفرد  هاماً تلعب دوراً

يفقد وسيلة من أهم وسائل اكتساب الخبرات وتنميتها . وهذا ما ينطبق على أطفال اإلعاقة 

والتي ساعدها تطور التكنولوجيا  نقص سمع شديد السمعية وخصوصا أولئك الذين يعانون من 

ساهم في نقل األطفال الطبية من تحسين واقعها وخاصة بعد اختراع جهاز الحلزون الذي 

، ومن إلى أطفال قادرين على التواصل اللفظي مع أقرانهم  زارعي الحلزون من حالة الصمم

هنا زاد الهتمام باألطفال زارعي الحلزون بسبب ازدياد األهتمام بعمليات زراعة الحلزون التي 

معية ومهارات فتحت المجال أمام تدريب وتأهيل األطفال زارعي الحلزون على المهارات الس

  . اكتساب اللغة

ومن خالل الدراسة االستطالعية التي أجرتها الباحثة في بعض مراكز وجمعيات التأهيل 

الحظت أن الطفل زارع الحلزون يدخل هذه المراكز والجمعيات وبدالً من التركيز على 

التركيز على اكتساب اللغة لديه والعمل على تنميتها بالتدريب السمعي والتدريب اللفظي يتم 

لغة اإلشارة أو على الطريقة الكلية في التواصل ، فيتعود الطفل على لغة اإلشارة لسهولتها و 

يهمل ما لديه من قدره على السمع واللفظ يستطيع تنميتها واالستفادة منها بعد زراعة الحلزون 

الحلزون  يرعل زااطفعنداأل واضحاً هذا ما يبدو جلياًوخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة و

عكس سلبا نمع اآلخرين مما ي همتواصلخالل عن استخدام اللغة  ينعاجز منفسهأ ونيجدحيث 

تهم،وتوافقهم مع بيئتهم ، لذلك البد من تسليط الضوء على هذه الفئة على جوانب شخصي

  .وإعطائها اهتمام أكثر
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 أطفال عند اللغة الكتساب لفظي سمعي تدريبي برنامج بتصميم الدراسة مشكلة تتبلور لذا

ي اللفظ والتدريب السمعي التدريب خالل من،  في مرحلة الطفولة المبكرة الحلزون زارعي

  . بعد عملية زراعة الحلزون 

  : اآلتي السؤال طرح تم المشكلة هذه ولحل

في مرحلة  الحلزون زارعي لألطفال اللغة اكتساب في لفظي سمعي تدريبي برنامج مافاعلية

  ة ؟الطفولة المبكر

يهدف البحث إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي سمعي لفظي ألطفال زارعي حث 

الحلزون في مراكز التربية الخاصة في مدينة دمشق ، وأثر هذا البرنامج على اكتساب اللغة 

  سنوات)  6- 2لدى أطفال الفئة من (

 ويسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية : 

سمعي لفظي مقترح  الكتساب اللغة عند األطفال زارعي  بناء برنامج تدريبي -

 الحلزون.

قياس فاعلية برنامج تدريبي سمعي لفظي من أجل مساعدة األطفال زارعي الحلزون  -

  على اكتساب اللغة من خالل :

 التدريب السمعي .. 1

 التدريب اللفظي .. 2

ال زارعي الحلزون في تقديم جملة من المقترحات لالختصاصيين والمشرفين على األطف. 3

  . الكتساب اللغة ألطفال زارعي الحلزون  –ضوء نتائج البحث 

  يسعى البحث الحالي إلى التأكد من صحة الفرضيات التالية :و

بين متوسـطات  % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ". 1

قياس اكتسـاب اللغـة   لى مالمجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في رتب 

في  اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –بأبعاده األربعة ( الدرجة الكلية 

  القياسين القبلي والبعدي".

بين متوسطات رتب % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية . 2

بأبعـاده  كتسـاب اللغـة   لى مقياس االمجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 

  والمؤجل".   في القياسين البعدي األربعة  الدرجة الكلية 
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بين متوسطات رتب % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية . 3

بأبعـاده  لى مقياس اكتسـاب اللغـة   المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 

تبعاً لمتغيـر   اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –عاب االستي –األربعة ( الدرجة الكلية 

 الجنس بعد تطبيق البرنامج التدريبي".

بين متوسطات رتب % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية " . 4

بأبعـاده  لى مقياس اكتسـاب اللغـة   المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في 

تبعاً لمتغيـر   اإلنتاج اللفظي ) –التمييز السمعي  –االستيعاب  –الكلية  األربعة ( الدرجة

  العمر بعد تطبيق البرنامج التدريبي". 

بين متوسطات رتب % 0,05عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ". 5

ـ لى مقياس اكتساب اللغة المجموعة التجريبية عاألطفال زارعي الحلزون في  ة في الدرج

  ء بعد تطبيق البرنامج التدريبي".تبعاً لمتغير المستوى التعليمي لألبا الكلية 

حيث طبق البحث على أطفال زارعي الحلزون من ، المنهج التجريبي الحالي البحث  اعتمد

خالل تدريبهم وفق برنامج تدريبي سمعي لفظي  قامت الباحثة بتصميمه ويشمل هذا البرامج 

  : هي مراحل ست

 . اك وجود الصوت إدر. 1

 . التمييز بين صوتين مختلفين . 2

 مرحلة إنتاج الكلمة الواحدة .. 3

 مرحلة إنتاج جملة من كلمتين .. 4

 مرحلة جملة من ثالث كلمات إلى سبع كلمات .. 5

  مرحلة الربط بين أكثر من جملة . . 6

   ولقد توصل البحث الى النتائج التالية :

  

ن خالل نتائج األطفال زارعي الحلـزون فـي اإلختبـار القبلـي     فاعلية البرنامج المقدم م .5

 واإلختبار البعدي ، ومدى تحسن أدائهم في اإلختبار البعدي ، مما يدل على اكتسابهم اللغة .

وجدت فروق بين األطفال زارعي الحلزون في متوسط درجاتهم تبعاً لمتغير الجنس قبـل   .6

 إلناث .تطبيق البرنامج وبعده وهذه الفروق لصالح ا
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وجدت فروق بين األطفال زارعي الحلزون في متوسط درجاتهم تبعاً لمتغير العمـر قبـل    .7

 4-2تطبيق البرنامج وبعده وهذه الفروق لصالح الفئة العمرية االصغر والتي تمتد مـن  ( 

 سنوات ).

وجدت فروق بين األطفال زارعي الحلزون في متوسط درجاتهم تبعاً لمتغيـر المسـتوى    .8

الثـانوي   –للوالدين قبل تطبيق البرنامج وبعده وهذه الفروق لصالح الجامعة يليه التعليمي 

 اإلبتدائي. -ومن ثم 
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  مراجع البحث

 : العربيةمراجع  -1

 ، عمان ، دار أسامة . مهارات السمع والتخاطب والنطق المبكرة) ، 2005أبو حلتم ، سعيد ( .1

، مكتبة  لجنين إلى مرحلة المسنين، نمو اإلنسان من مرحلة ا) 1999أبو حطب ، فؤاد ( .2

 األنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر.

،الطبعة األولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات  الطفولة المبكرة) ، 1993أبيض ، ملكة ( .3

 والنشر ، بيروت .

 ، دار الفكر ، عمان . 1ط تقويم نم الطفل ،) ، 2008بدر ، كريمان ( .4

االتصال اإلنساني اللفظية وغير اللفظية في اللغة  مهارات) ، 2008جمل ، محمد جهاد ( .5

 ، دار الكتاب الجامعي ، العين . 1، طالعربية 

) ، الرياض ، أكاديمية 1، ط( مدخل إلى اإلعاقة السمعية، )2003حنفي ، علي عبد النبي ( .6

 التربية الخاصة .

ماعية وعالقته لتنمية المهارات االجت ) ، برنامج إرشادي2003خضر ، أسامة أحمد محمد ( .7

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  بمستوى النمو اللغوي لألطفال ضعاف السمع

 الزقازيق .

، عمان ، دار  ، مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة) 2007الخطيب ، جمال ( .8

 الفكر.

 ، دار الفكر ، عمان . 2، ط مقدمة في اإلعاقة السمعية) ، 2002الخطيب ، جمال ( .9

 .، عمان ، دار الفكر  اإلعاقة السمعية)، 1997الخطيب ، جمال ( .10

، دار الفكر  2، ط تطور اللغة عند الطفل) ، 2005الخاليلة ، جمال واللبابيدي ، عفاف  ( .11

 للنشر والطباعة ، عمان .

أثر برنامج لغوي عالجي في تنمية مهارات اللغة االستقبالية ): 2000خليل، ياسر فارس ( .12

رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص تربية  ل اللغوية،لدى األطفا

 خاصة، جامعة عمان للدراسات العليا
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برامج نظرية وتصفية االضطرابات اللغة ): 2004الدوخي، منصور والصقر، عبد اهللا ( .13

 لكتاب األول، جامعة األمير سلطانا عند األطفال التقييم والعالج،

 

، العالقة بين مهارات التفاعل االجتماعي واالضطرابات النطقية عند ) 2011زاهد ، رانيا ( .14

 ، رسالة ماجستير جامعة دمشق  األطفال زارعي الحلزون واألطفال ذوي االضطرابات النطقية

،  إعاقة سمعية مبتدئ التأهيل السمعي والكالمي والتربوي) ، 2006الزريفات ، إبراهيم ( .15

 دار الفكر ، األردن .

، الجامعة  ، اضطرابات الكالم واللغة التشخيص والعالج)  2005ريقات ، إبراهيم (الز .16

 ) ، دار الفكر .1األردنية ، ط(

 .، عمان) ، دار النشر 1، ط( اإلعاقة السمعية) ، 2003الزريقات ، إبراهيم ( .17

،  سيكولوجية التدريس الصفي)، 2007الزعلول ، عماد عبد الرحيم والمحايدة شاكر عقلة ( .18

 دار الميسرة ، عمان ، األردن .

، التوقعات الحديثة للتعليم الشفهي لألطفال الصم وضعاف السمع ) 2007الزهراني ، على ( .19

 ، مؤتمر التربية الخاصة ، جامعة بنها . المفاهيم والمبادئ والتطبيقات التي يستند عليها

ة واختبار فاعليته في تطوير برنامج تدريبي للمهارات السمعي)، 2004الزين ، خوله محمد ( .20

 عملية اكتساب اللغة لدى فئة اإلعاقة السمعية الشديدة وحاالت زراعة القوقعة في األردن ،

 رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عمان العربية

 

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة . 1، ط سيكولوجية اللغة والطفل) ، 2003سليمان ، السيد ( .21

، اتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقين ،  زراعة القوقعة، ) 1994سليمان ، صالح ( .22

 المؤتمر السادس ، جمهوري مصر العربية .

 ) ، دمشق ، دار الفارابي .1، ط( نمو اللغة والمعرفة والذاكرة) ، 2000السبيعي ، عدنان ( .23

 ماضطرابات اللغة والكال) ، 2000موسى ، (،أبو جودة ، وائل  ،، عبد العزيز  السر طاوي .24

 ) ، الرياض ، أكاديمية التربية الخاصة .1، ط(



 

155 
 

مدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الحصيلة ) ، 2000السيد ، عبد اللطيف السيد (  .25

،  اللغوية ومفهوم الذات لدى عينة من األطفال المتأخرين لغوياً في مرحلة ماقبل المدرسة

 رسالة دكتورا غير منشورة ، جامعة عين شمس .

 ، جامعة أم القرى ،مكة ، السعودية . لغة الطفل) ، 1998، حامد ( الشنبري .26

)، القاهرة ، المطبعة الحسينية المصرية ، 4، ج( القاموس المحيطالشيرزي، مجد الدين:  .27

 هـ.1330

 

، كلية  دار الحكمة  ، موقع أطفال الخليج  زراعة الحلزون) ، 2005صديق ، لينا عمر (  .28

 ذوي االحتياجات الخاصة 

 الباروزي للنشر والتوزيع ، عمان ، دار  1، طاإلعاقة السمعية ) ، 2003صفدي ، عصام (ال .29

) : فاعلية قراءة القصة على االطفال مقابل روايتها في 2003عبد الحافظ ،فاطمة أبو أليزيد ( .30

تنمية المقردات اللغوية لطفل الروضة ، رسالة ماجستر غير منشورة ، جامعة عين شمس ، 

 مصر .

 

، دار  1، ط اإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيل) ، 2001الحي ، محمد فتحي (عبد  .31

 الكتاب الجامعي ، العين .

 دار القلم ، دبي . 1، ط طرق االتصال بالصم) ، 1998عبد الحي ، محمد فتحي ( .32

، دار قباء للطباعة والنشر ،  ، نظريات الشخصية) 2002عبد الرحمن ، محمد السيد ( .33

 مصر. القاهرة ،

) ، الرياض ، مكتبة الملك فهد 1، ط( اضطرابات النطق والكالم،عبد العزيز السيد الشخص  .34

 . 2002الوطنية،

)، الرياض  ، 1،ط( اضطرابات اللغة والكالم،)2001السر طاوي (عبد العزيز مصطفى  .35

 .اكاديمة التربية الخاص 

، دار الكتاب  1، ط التأهيل اإلعاقة  السمعية وبرامج إعادة) ، 2001عبد الواحد ، محمد ( .36

 الجامعي ، اإلمارات .
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، دار 1، طمهارات في اللغة والتفكير)،2005يل وأبو حشيش، عبد العزيز (عبد الهادي، نب .37

 المسيرة، عمان.

" ، الطبعة األولى ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، لغة الطفل "الجملة) ، 1991عبده ، داود (  .38

 عمان .

" ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، لغة الطفل "المفردات، ) 1991عبده ، داود (  .39

 عمان .

 ) ، عمان ، دار الصفاء .1، ط( السامعون بأعينهم) ، 2000عبيد ، ماجدة السيد ( .40

 ، دار الرواد، عمان.1، طمعالجة تأخر الكالم عند األطفال) ، 2004عبيده، جمانة ( .41

، 1، طتنمية مهارات اللغة لدى طفل الروضة )،2008(العساف، جمال وأبو لطيفة، رائد  .42

 مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان.

، الطبعة الثانية ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،  ،رياض األطفال) 1990عدس ، محمد (  .43

 األردن . 

يع ، ، الدار العالمية للنشر والتوز ،سيكولوجية النمو في الطفولة) 2002العزة ، حسن ( .44

 عمان ، األردن .

) ، عمان 1، ط( اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم واللغة) ، 2001العزة ، سعيد حسين ( .45

 ، الدار العلمية الدولية ، ودار الثقافة للنشر .

، كلية التربية ، جامعة الزقازيق ،  اإلعاقة السمعية والتواصل) ، 2010عطية ، محمد (  .46

 ياجات خاصة .، مجلة احت 21/9نشر بتاريخ 

 ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة . الطب النفسي المعاصر)، 1998عكاشة ، أحمد ( .47

 ، دار الفرقان ، عمان . سيكولوجية النمو اإلنساني للطفولة)، 2001عالونة ، شفيق ( .48

طرق التواصل للمعاقين سمعيا ) ،2004،( السعد ونعلي عبد النبي ،عبد الوهاب بن حمد  .49

 ،الرياض ، المملكة العربية المتحدة .ة العربية للتربية الخاصة ،األكاديمي

 ) ، مقدمة في اللغويات المعاصرة .1994عمايرة ، موسى (  .50

، دار الفكر ،  1، ط)، زراعة القوقعة االلكترونية لألطفال الصم 2010عيسى ، أحمد ( .51

 األردن.



 

157 
 

ديوان المطبوعات  4، ط محاضرات في علم النفس اللغوي) ، 1993عيسى ، حنفي بن ( .52

 الحديثة ، الجزائر .

،  2، ط تطبيقات عملية –مناهج البحث ) ، 2001غباري ، ثائر ، أبو شعيرة ، خالد ، ( .53

 .مكتبة المجمع العربي ، عمان

، دار وائل ، عمان ،  مقدمة في الصوتيات المعاصرة، 2000،  وآخروندة افارع ، شح .54

 األردن .

كولوجية األطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية سي، )1988عبد الرحيم  (،  فتحي .55

 ، دار القلم ، الكويت . 2، طالخاصة 

الزرع القوقعي في تنمية مهارات اللغة الشفوية عند الطفل ) ، أهمية 2014فني ، سمير ( .56

 دراسة لنيل شهادة الدكتورا في التربية الخاصة ،جامعة مختار ، الجزائر . األصم،

،  تقدير االحتياجات االجتماعية لألطفال المعوقين سمعياً) ، 1996ماعيل (الفحل ، طارق إس .57

 رسالة ماجستير ، كلية الخدمات االجتماعية ، جامعة القاهرة .

، 1، طنيرورسيكولوجيا معالجة اللغة واضطرابات التخاطب)،2006الفرماوي، حمدي ( .58

 مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.

 .، مكتبة البيكان ، الرياض  2، ط مناهج البحث، 2004القحطاني و آخرون ،  .59

 ، دار يافا ، عمان . اإلعاقة السمعية) ، 2006القريواتي ، إبراهيم (  .60

 ، دار القلم ، دبي . المدخل إلى التربية الخاصة،) 1995القريوتي ، يوسف ( .61

ة ، منشورات كلي أصول التدريس وطرائقه) . 2000القال ، فخر الدين و ناصر ، يونس ( .62

 التربية ، جامعة دمشق .

أصول التدريس لطالب دبلوم التأهيل ،م) 1990الدين ، ناصر ، يونس ، ( القال ، فخر .63

 ، منشورات جامعة دمشق ، كلية التربية . التربوي

، سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة)،2007، مصطفى و المعايطة، خليل (القمش .64

 ، دار المسيرة، عمان.1ط

، دار الفكر  1، ط اإلعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة) ، 2000مصطفى (القمش ،  .65

 ، األردن .

 مركز االسكندرية للكتاب. اللغة والتواصل لدى الطفل،) ،2002قاسم، أنسي محمد أحمد ( .66



 

158 
 

،  1، ط اللغة عند طفل ما قبل المدرسة نموها السليم وتنميتها) ، 2004كرم الدين ، ليلى (  .67

 العربي ، القاهرة .دار الفكر 

برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية وعالقته ) ، 2002محمد ، أسامة أحمد ( .68

، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير  بمستوى النمو اللغوي لألطفال ضعاف السمع

 في دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس .

، ، دار الفكر الجامعي  ين وتربيتهمسيكولوجية غير العادي، )1986عبد الرحمن ( ،محمد  .69

 . عمان

،  وسائل تنميتها –مصادرها  –الحصيلة اللغوية أهمها ) ، 1996المعتوق ، أحمد محمد ( .70

 المجلس الوطني الثقافي والفنون واألدب ، الكويت .عربية المتحدة.

علم النفس المراحل العمرية النمو من الحمل الى ) ، 2000المقدي ، عبد الرحمن ( .71

 ،جامعة الملك سعود ، الرياض .  الشيخوخة

غير المنشورة ، الجمعية  ، دراسة مسحية لإلعاقة السمعية) 2004ملكاوي ، محمود زايد ( .72

 األردنية  للسمع والنطق ، محافظة إربد األردن .

فاعلية برنامج تدريبي لتحسين نطق بعض األصوات ) ، 2011ملكاوي ، محمود زايد (  .73

، جامعة القصيم ، المملكة  ال المعوقين سمعياً في مرحلة رياض األطفالالعربية لدى األطف

 العربية السعودية .

، أنشطة فنية مقترحة لتنمية مهارات التواصل اللفظي ) 2006مهران ، آالء حفظي أحمد ( .74

 ، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عين شمس . لدى تالميذ مدارس التربية الفكرية

تكييف مناهج الطفولة المبكرة في بيئات ) ،2002س وحسن، علي سعود (امطانيو ميخائيل، .75

 ، دمشق.شاملة

، مكتبة  1، ط تنمية المهارات اللغوية لألطفال ماقبل المدرسة) ، 2007الناشف ، هدى ( .76

 \المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان .

 كر ، األردن.، دار الف 1، ط زراعة الحلزون لالطفال الصم)، 2010نبوي ، محمد ( .77

تطوير مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية ) ،  2004نصري ، بدر فارس ( .78

، رسالة دكتورا غير   لألطفال المعاقين سمعياً من الرضاعة وحتى عمر خمس سنوات

 منشورة ، جامعة عين شمس .
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للسمع  ، مركز جدة ، برنامج جش للتأهيل السمعي اللفظي) 2000نقاوة ، عبد الرحمن(  .79

 والنطق ( دليل عمل المركز )

مدى فاعلية برنامج في تنمية بعض مهارات التواصل ) ، 1996نقوال ، نرمين بولس ( .80

، رسالة دكتورا غير  سنوات 6- 5اللفظي لدى عينة من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة من 

 منشورة ، جامعة عين شمس .

–، دار الكتاب الجامعي  ولة والمراهقةعلم نفس النمو والطف) ،  2002الهنداوي ، فالح ( .81

 العين ، اإلمارات ال

) ، دراسة بعض المتغيرات المؤثرة في إكتساب اللغة لدى أطفال ما 2003الهوارنة ، معمر ( .82

 قبل المدرسة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ، مصر .

اللغوي لدى عينة من تالميذ مدى فاعلية برنامج لعالج التأخر )، 2006،معمر ( الهوا رنة .83

 ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة . التعليم األساسي

، دمشق ،وزارة الثقافة ، منشورات  اكتساب اللغة عند األطفال)، 2010، معمر ( الهوا رنة .84

 الهيئة العامة السورية للكتاب .

،  ة والعالجاضطرابات اللغة والتواصل لدى األطفال الظاهر)، 2010، معمر ( الهوا رنة .85

 دمشق ،وزارة الثقافة ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب .

86.  

خدمات التدخل المبكر لألطفال الصم وضعاف السمع من وجهة ) ، 2011الو هيب ، عادل ( .87

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية الخاصة في جامعة الملك  نظر االختصاصيين

 سعود ، السعودية .

 ، كلية األمرة ثروت ، عمان . ، صعوبات التعلم) 2003في ، راضي (الوق .88

 

، دار المسرة  البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة) ، 2006يحيى ، خوله أحمد ( .89

 للنشر والتوزيع ، األردن .

، مكتبة الملك  1، ط تربية وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع) ، 2005يوسف ، تركي ( .90

 وطنية ، الرياض .فهد ال

 ، عمان ، دار الميسرة . اإلعاقة السمعية) ، 2007يوسف ، عصام  ( .91
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  أسماء لجنة المحكميين للبرنامج التدريبي . ) 1الملحق (

  اإلختبار السمعي اللفظي . ) 2الملحق (

  البرنامج التدريبي السمعي اللفظي .  )3(الملحق 

  تسهيل مهمة الباحثة .  ) 4الملحق (

  اثبات تطبيق البرنامج في منظمة آمال . ) 5الملحق (
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  )1الملحق (

  للبرنامج التدريبي وأدواته المحكمينأسماء لجنة 

  

  

  تربية الخاصةقسم مدرس في   رجاء عواد.د. أ1

  علم النفسقسم مساعد في استاذ   معمر هوارنة. د2

  القياس والتقويم قسممدرس في   رنا قوشحة. د3

  القياس والتقويمقسم استاذ مساعد في   عزيزة رحمة. د4

  تربية الطفلقسم مدرس في   محمد تركو. د5

  مدرس في قسم تربية الطفل  د. مصطفى الحسين6

  اختصاصية في منظمة آمال  هدى عبيدأ. 7
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  )2الملحق (

   ختبار السمعي اللفظي اإل

ت
یا

تو
س

لم
ا

  

قم
لر

ا
  

  السؤال

  النتیجة

ب
جا

ست
ا

  

ب
جی

ست
 ی

لم
  

ت
صو

 ال
ود

ج
 و

ك
را

إد
ى 

تو
س
م

  

1  

صوت من األصوات البيئية التالية وأطلب منه وضع   األمامأسمع الطفل من 

أنه أدرك الصوت " كأن على المكعب في السلة ، أو أنتظر منه أي إشارة تدل 

  . صوت منبه ) أوصوت زمور أو أسمعه صوت طبل يضحك أو يلتفت "، ( 

    

2  

صوت من األصوات البيئية التالية وأطلب منه وضع  الخلفأسمع الطفل من 

الصـوت "  وجود المكعب في السلة ، أو أنتظر منه أي إشارة تدل أنه أدرك 

صـوت   أوصوت زمور أو  كأن يضحك أو يلتفت "، ( أسمعه صوت طبل 

  .الصوت في كل مرة  صدراامنبه ) مع تغير جهة 

    

3  

أيييي ) واطلب  –أووو  –صوت من األصوات ( آآآ  األماماسمع الطفل من 

منه وضع المكعب في السلة أو انتظر منه أي اشارة تدل علـى أنـه أدراك   

  الصوت " كأن يلتفت أو يضحك" .وجود 

    

4  

واطلب  أيييي ) –أووو  –صوت من األصوات ( آآآ   الخلفاسمع الطفل من 

تدل علـى أنـه أدراك    إشارةمنه وضع المكعب في السلة أو انتظر منه أي 

الصوت في كل  إصدارالصوت " كأن يلتفت أو يضحك " مع تغير جهة وجود 

  . مرة

    

5  

ما )  واطلب منه وضع  –للمقاطع الصوتية التالية ( با  األماماسمع الطفل من 

نه أدراك الصوت " كأن يلتفت أو المكعب أو انتظر منه أي إشارة تدل على أ

  .يضحك

    

6  

ما )  واطلـب منـه    –للمقاطع الصوتية التالية ( با الخلف  اسمع الطفل من

الصـوت "   وجود وضع المكعب أو انتظر منه أي اشارة تدل على أنه أدراك

  كأن يلتفت أو يضحك " مع تغير جهة اصدار الصوت في كل مرة .
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7  

 –موزة مع عرض صورة أو مجسم عنها (   لكلماتل األماماسمع الطفل من 

واطلب منه وضع المكعب أو انتظر منه أي إشارة تـدل علـى أنـه      بطة )

  الصوت " كأن يلتفت أو يضحك "وجود أدراك 

    

8  

موزة مع عرض صورة أو مجسم عنها ( كلماتالسابقة لاالخلفاسمع الطفل من 

ه أي اشارة تدل علـى أنـه   )  واطلب منه وضع المكعب أو انتظر منبطة -

الصوت " كأن يلتفت أو يضحك ".مع تغير جهة اصدار الصوت وجود أدراك 

  في كل مرة.

    

ن
في
تل
خ
 م

ن
تي
صو

ن 
بي
ز 

يي
تم

 ال
ى

تو
س
م

  

9  

 صوتلكل األمامثم اسمع الطفل من  مجسم ( طبل ، زمور)  أمام الطفل أضع

سة السـمع  معتمداً على حا إلىالصوت الذي سمعه وعليه أن يشير  على حدا

  والبصر معاً .

    

10  
 معـين صـوت  لالخلفثم اسمع الطفل من ( طبل ، زمور ) أمام الطفل  أضع

  فقطمعتمداً على حاسة السمع  إلىصوت المجسم الذي سمعهوعليه أن يشير 
    

11  

أمام الطفل مجسمين أو صورتين للحيوانات التالية ( قطة ، كلب ) ثـم   أضع

الصورة  معتمداً  إلىالحيوان وعليه أن يشير  صوت  األماماسمع الطفل من 

  على حاسة السمع والبصر معاً .

    

12  

أمام الطفل مجسمين أو صورتين للحيوانات التالية ( قطة ، كلب ) ثـم   أضع

الصورة معتمـداً   إلىصوت الحيوان وعليه أن يشير  الخلفاسمع الطفل من 

  ذ. فقطعلى حاسة السمع 

    

13  

 أسمع)، ثم  و –ورة صوتين من األصوات الكالمية ( ب أضع أمام الطفل ص

الصوت الـذي سـمعه    إلىلفظ كل صوت وعليه أن يشير  األمامالطفل من 

  معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

14  

 أسمع)، ثم  و –أضع أمام الطفل صورة صوتين من األصوات الكالمية ( ب 

الصوت الـذي سـمعه    إلىير لفظ كل صوت وعليه أن يش الخلفالطفل من 

  معتمداً على حاسة السمع فقط .
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مة
كل
 ال

ج
تا
 أن

ى
تو

س
م

  

15  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( عين ) وصورة ( أنف )

  :    وين عين ؟   األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

16  

  

 صورة ( أنف )أضع أمام الطفل صورتين صورة ( عين) و

:     عين ؟أنف ؟ وعليه أن يشـير للصـورة    الخلفثم أسمعه من 

  معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

19  
أضع أما الطفل صورة ( عين ) وأسأله ماهذا؟(بالعامة شو هي ؟) وعليـه أن  

  يلفظ الكلمة حتى وإن كان فيها بعض التشويه.
    

20  

  وصورة ( بنطلون ) أضع أمام الطفل صورتين صورة ( قميص )

  :    وين القميص ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً . 

    

21  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( قميص ) وصورة ( بنطلون )

  :     قميص ؟بنطلون ؟ الخلفثم أسمعه من 

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط . 

    

22  
أضع أما الطفل صورة ( قميص ) وأسأله ماهذا؟(بالعامة شو هي ؟) وعليه أن 

  يلفظ الكلمة حتى وإن كان فيها بعض التشويه.
    

23  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( حليب ) وصورة ( عصير )

  :    وين حليب ؟ األمامثم أسأله من 

  البصر معاً .وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع و

    

24  

  أضع أمام الطفل صورتين صورة ( حليب ) وصورة ( عصير )

  :     حليب ؟ عصير ؟ الخلفثم أسمعه من 

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

25  
أضع أمام الطفل صورة ( حليب ) وأسأله ماهذا؟(بالعامة شو هي ؟) وعليه أن 

  يها بعض التشويهيلفظ الكلمة وإن كان ف
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26  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( رز ) وصورة ( خبز )

  :    وين رز ؟  األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

27  

  أضع أمام الطفل صورتين صورة ( رز ) وصورة ( خبز )

  :     رز ؟  خبز ؟ الخلفثم أسمعه من 

  ليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .وع

    

28  
أضع أما الطفل صورة ( رز ) وأسأله ماهذا؟(بالعامة شو هي ؟)  ، وعليه أن 

  يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه
    

29  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( تفاح ) وصورة ( موزة )

  :    وين تفاح ؟ األمامثم أسأله من 

  ليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .وع

    

30  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( تفاح ) وصورة ( موزة ) 

  :     تفاح ؟  موزة ؟ الخلفثم أسمعه من 

وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .                                                     

    

31  
أضع أما الطفل صورة ( تفاح ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟)  ، وعليه 

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه
    

32  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( بندورة ) وصورة ( خيار )

  :    وين بندورة ؟ األمامثم أسأله من 

  رة معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .وعليه أن يشير للصو

    

33  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( بندورة  ) وصورة ( خيار) 

  :     بندورة؟ الخلفثم أسمعه من 

  خيار ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .
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34  
وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) وعليـه  أضع أما الطفل صورة ( بندورة ) 

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه
    

35  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( كلب ) وصورة ( بطة )

  :    وين كلب ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

36  

  لب  ) وصورة ( بطة) أضع أمام الطفل صورتين صورة ( ك

  :     كلب ؟ الخلفثم أسمعه من 

  بطة ؟                             

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

37  
أضع أمام الطفل صورة ( كلب ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) وعليه أن 

  يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه
    

38  

 الطفل صورتين صورة ( باب  ) وصورة ( كرسي ) أضع أمام

  :    وين باب ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

39  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( باب ) وصورة ( كرسي) 

  :     باب ؟ الخلفثم أسمعه من 

  كرسي؟                             

  أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .وعليه 

    

40  
أضع أمام الطفل صورة ( باب ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) وعليه \

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه
    

41  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( ملعقة  ) وصورة ( صحن )

  :    وين ملعقة ؟ األمامثم أسأله من 

  شير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .وعليه أن ي
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42  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( ملعقة ) وصورة ( صحن ) 

  :     ملعقة ؟ الخلفثم أسمعه من 

  صحن؟                             

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

43  
ا؟ (بالعامة شو هي ؟)  وعليه أضع أما الطفل صورة ( ملعقة ) وأسأله ماهذ

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه
    

44  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( باص ) وصورة ( سيارة )

  :    وين باص ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

45  

 رة ( سيارة ) أضع أمام الطفل صورتين صورة ( باص ) وصو

  :     باص ؟ الخلفثم أسمعه من 

  سيارة ؟                             

وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .                                                                             

    

46  
ة شو هي ؟) وعليه أن أضع أما الطفل صورة ( باص ) وأسأله ماهذا؟ (بالعام

  يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه
    

47  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( ليفة ) وصورة ( صابونة )

  :    وين ليفة ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

48  

 بونة ) أضع أمام الطفل صورتين صورة ( ليفة ) وصورة ( صا

  :     ليفة ؟ الخلفثم أسمعه من 

  صابونة ؟                             

 وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .
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49  
أضع أما الطفل صورة ( ليفة ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، وعليه 

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه .
    

  50  

 فل صورتين صورة ( شمس ) وصورة ( قمر )أضع أمام الط

  :    وين شمس ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

  51  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( شمس ) وصورة ( قمر ) 

  :     ليفة ؟ الخلفثم أسمعه من 

  صابونة ؟                             

يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .                                                                                             وعليه أن

    

  52  
أضع أما الطفل صورة ( شمس ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، وعليه 

  ويه .أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التش
    

  53  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( لون أحمر) وصورة ( لون أصفر )

  :    وين أحمر ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

  54  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( لون أحمر ) وصورة ( لون أصفر ) 

  :     أحمر ؟ الخلفثم أسمعه من 

  أصفر ؟                             

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

  55  
أضع أمام الطفل صورة ( لون أحمر ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، 

  وعليه أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه .
    

  56  

 ) أضع أمام الطفل صورتين صورة ( مثلث ) وصورة ( دائرة

  :    وين مثلث ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .
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  57  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( مثلث ) وصورة ( دائرة ) 

  :     مثلث ؟ الخلفثم أسمعه من 

  دائرة؟                             

  . وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط

    

  58  
أضع أمام الطفل صورة ( مثلث ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، وعليه 

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه .
    

  59  

 أضع أمام الطفل الصور التالية (طابات ، طابتين)

  :    وين طابات ؟ األمامثم أسأله من 

  اً .وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر مع

    

  60  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة 

  :     طابات ؟ الخلفثم أسمعه من 

  طابتين ؟                              

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

  61  
أضع أمام الطفل صورة ( طابات ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، 

  فيها بعض التشويه .وعليه أن يلفظ الكلمة وإن كان 
    

  62  

 أضع أمام الطفل الصور التالية (أقالم ، قلمين )

  :    وين أقالم؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

  63  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة 

  :     أقالم ؟ الخلفثم أسمعه من 

  قلمين ؟                              

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .
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  64  
أضع أمام الطفل صورة ( أقالم ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، وعليه 

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه .
    

  65  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( قلم كبير ) وصورة ( قلم صغير )

  :    وين صغير ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

  66  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( قلم صغير ) وصورة ( قلم كبير ) 

  :     صغير ؟ الخلفثم أسمعه من 

  كبير ؟                              

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

  67  
أمام الطفل صورة ( قلم صغير ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، أضع 

  وعليه أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه .
    

  68  

أضع أمام الطفل صورتين صورة ( طابة فوق الطاولة  ) وصورة ( طابة 

 تحت الطاولة )

  :    وين فوق ؟ األمامثم أسأله من 

  سة السمع والبصر معاً .وعليه أن يشير معتمداً على حا

    

  69  

أضع أمام الطفل صورتين صورة ( طابة فوق الطاولة ) وصورة ( طابة 

 تحت الطاولة ) 

  :     فوق؟ الخلفثم أسمعه من 

  تحت؟                             

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

  70  
ة ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو أضع أمام الطفل صورة ( طابة فوف الطاول

  هي ؟) ، وعليه أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه .
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  71  

 أضع أمام الطفل صورتين صورة ( بنت ) وصورة ( ولد )

  :    وين بنت ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

  72  

 صورة ( بنت ) وصورة ( ولد ) أضع أمام الطفل صورتين 

  :     بنت ؟ الخلفثم أسمعه من 

  ولد ؟                             

  وعليه أن يشير معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

  73  
أضع أمام الطفل صورة (بنت ) وأسأله ماهذا؟ (بالعامة شو هي ؟) ، وعليه 

  أن يلفظ الكلمة وإن كان فيها بعض التشويه .
    

م
ال

فع
األ

ج 
نتا

 إ
ى

تو
س

  

74  

 طفل يسبح )  –أضع أمام الطفل صور تصف فعل معين مثل ( طفل يأكل 

  :    وين أكل  ؟ األمامثم أسأله من 

وعليه أن يشير للصورة التي تعبر عن الفعل معتمداً على حاسة السمع 

  والبصر معاً 

    

75  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  أكل ؟:      الخلفثم أسمعه من 

  أسبح ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة التي تعبر عن الفعل معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

76  
أضع أمام الطفل صورة ( طفل يأكل) وأسأله ماذا يفعل؟ (بالعامة شو عم 

  يعمل ؟) وعليه أن يلفظ الفعل وإن كان فيه بعض التشويه .
    

77  

 طفل يكتب )  –فل صور تصف فعل معين مثل ( طفل يشرب أضع أمام الط

  :    وين أشرب ؟ األمامثم أسأله من 

وعليه أن يشير للصورة التي تعبر عن الفعل معتمداً على حاسة السمع 

  والبصر معاً .

    



 

176 
 

78  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     أشرب ؟ الخلفثم أسمعه من 

  أكتب ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة التي تعبر عن الفعل معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

79  
أضع أمام الطفل صورة ( طفل يشرب ) وأسأله ماذا يفعل؟ (بالعامة شو عم 

  يعمل ؟) وعليه أن يلفظ الفعل وإن كان فيه بعض التشويه .
    

80  

 طفل يحكي )  –لبس أضع أمام الطفل صور تصف فعل معين مثل ( طفل ي

  :    وين ألبس ؟ األمامثم أسأله من 

وعليه أن يشير للصورة التي تعبر عن الفعل معتمداً على حاسة السمع 

  والبصر معاً .

    

81  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     ألبس ؟ الخلفثم أسمعه من 

  أحكي ؟                             

التي تعبر عن الفعل معتمداً على حاسة السمع وعليه أن يشير للصورة 

  فقط .

  

    

82  
أضع أمام الطفل صورة ( طفل يلبس ) وأسأله ماذا يفعل؟ (بالعامة شو عم 

  يعمل ؟) وعليه أن يلفظ الفعل وإن كان فيه بعض التشويه .
    

83  

 طابة كبيرة )  –أضع أمام الطفل صورة   ( طابة صغيرة 

  وين ( طابة صغيرة ) ؟  :   األمامثم أسأله من 

  وين ( طابة كبيرة )                          

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .
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84  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     ( طابة صغيرة  )؟ الخلفثم أسمعه من 

  ( طابة كبيرة ) ؟                             

  أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط . وعليه

  

    

85  

أضع أمام الطفل صورة ( طابة صغيرة) وأسأله ماذا يفعل؟ (بالعامة شو عم 

يعمل ؟) وكذلك بالنسبة لصورة ( طابة كبيرة) ، وعليه أن يلفظ جملة مكونة 

  من كلمتين وإن كان فيه بعض التشويه .

    

86  

 قلم أخضر )  –عل معين مثل ( قلم أحمرأضع أمام الطفل صور تصف ف

  :    وين ( قلم أحمر  ) ؟ األمامثم أسأله من 

  وين ( قلم أخضر) ؟                          

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

87  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  ؟:     ( قلم أحمر ) الخلفثم أسمعه من 

  ( قلم أخضر ) ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة  معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

88  

أضع أمام الطفل صورة ( قلم أحمر ) وأسأله ماذا يفعل؟ (بالعامة شو عم 

يعمل ؟) وكذلك بالنسبة لصورة ( قلم أخضر ) ، وعليه أن يلفظ جملة مكونة 

  فيه بعض التشويه .من كلمتين وإن كان 

    

89  

طابة  –أضع أمام الطفل صور تصف فعل معين مثل ( طابة فوق الطاولة

 تحت الطاولة) 

  :    وين ( سيارة فوق ) ؟ األمامثم أسأله من 

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .
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90  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     ( طابة فوق )؟ فالخلثم أسمعه من 

  ( طابة تحت ) ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة  معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

91  
أضع أمام الطفل صورة ( طابة فوق الطاولة ) وأسأله وين الطابة ؟  وعليه 

  أن يلفظ جملة مكونة من كلمتين وإن كان فيه بعض التشويه .
    

92  

طفل يشرب عصير  –ع أمام الطفل صور تصف فعل معين مثل ( طفل  أض

 ( 

  :    وين ( اشرب مي ) ؟ األمامثم أسأله من 

  وين ( اشرب عصير ) ؟                          

  وعليه أن يشير للصورة  معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .

    

93  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     ( اشرب مي )؟ الخلف ثم أسمعه من

  ( اشرب عصير) ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .

  

    

94  
أضع أمام الطفل صورة ( طفل يشرب مي) وأسأله ماذا تريد؟ (بالعامة شو 

  ه .بدك ؟ وعليه أن يلفظ جملة مكونة من كلمتين وإن كان فيه بعض التشوي
    

95  

 أضع أمام الطفل صورة ( قلم أحمر طويل ) وصورة ( قلم أخضر قصير ) 

  :    وين (  قلم أحمر طويل ) ؟ األمامثم أسأله من 

  وين (قلم أخضر قصير) ؟                          

  وعليه أن يشير للصورة  معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .
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96  

  ور السابقة ؟أضع أمام الطفل الص

  :     ( قلم أحمر طويل  )؟ الخلفثم أسمعه من 

  (  قلم أخضر قصير) ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .

  

    

97  

أضع أمام  الطفل صورة (قلم أحمر طويل ) وأسأله ماذا تريد؟ (بالعامة شو 

رة (قلم أخضر قصير ) ، وعليه أن يلفظ جملة بدك ؟) وكذلك بالنسبة لصو

  مكونة من كلمتين وإن كان فيه بعض التشويه

    

98  

أضع أمام الطفل صورة ( ولد يشرب بالكاسة ) وصورة ( ولد ياكل بالمعلقة 

 ( 

  :    وين (  ولد يشرب بالكاسة ) ؟ األمامثم أسأله من 

  البصر معاً .وعليه أن يشير للصورة  معتمداً على حاسة السمع و

    

99  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     (ولد يشرب بالكاسة )؟ الخلفثم أسمعه من 

  ( ولد ياكل بالمعلقة ) ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .

  

    

100  

ماذا يفعل؟ (بالعامة  أضع أمام  الطفل صورة (ولد يشرب بالكاسة  ) وأسأله

شو عم يعمل ؟) ، وعليه أن يلفظ جملة مكونة من كلمتين وإن كان فيه بعض 

  التشويه

    

101  

أضع أمام الطفل صورة ( عصفور فوق الشجرة ) وصورة ( عصفور تحت 

 الشجرة ) 

  :    وين (عصفور فوق الشجرة ) ؟ األمامثم أسأله من 

  حاسة السمع والبصر معاً . وعليه أن يشير للصورة  معتمداً على
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102  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     (  عصفور فوق الشجرة )؟ الخلفثم أسمعه من 

  (عصفور تحت الشجرة  ) ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

103  

شجرة ) وأسأله ماذا تريد؟ (بالعامة أضع أمام  الطفل صورة (عصفور فوق ال

شو بدك ؟) ، وعليه أن يلفظ جملة مكونة من كلمتين وإن كان فيه بعض 

  التشويه

    

104  

  

أضع أمام الطفل صورة ( بنت تشرب مي بالكاسة ) وصورة ( بنت تمشط 

 شعرا بالمشط ) 

  :    وين (بنت تشرب مي بالكاسة ) ؟ األمامثم أسأله من 

  للصورة  معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً . وعليه أن يشير

    

105  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

  :     (  بنت تشرب مي بالكاسة )؟ الخلفثم أسمعه من 

  (بنت تمشط شعرا بالمشط ) ؟                             

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

106  

الطفل صورة ( بنت تشرب مي بالكاسة ) وأسأله ماذا تفعل البنت؟   أضع أمام

(بالعامة شو عم تعمل البنت ؟) ، وعليه أن يلفظ جملة مكونة من أربع كلمات 

( مستدم احرف الجر و ضمير الملكية للمؤنث والمذكر الغائب) وإن كان فيه 

  بعض التشويه .

    

107  

نانو بالفرشاية و المعجون ) أضع أمام الطفل صورة ( ولد ايفرشي اس

 وصورة ( بنت تاكل رز و لبن بالمعلقة  ) 

:    وين (ولد ايفرشي اسنانو بالفرشاية  األمامثم أسأله من 

  والمعجون ) ؟

  وعليه أن يشير للصورة  معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً .
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108  

 أضع أمام الطفل الصور السابقة ؟

( ولد ايفرشي اسنانو بالفرشاية و   :    الخلفثم أسمعه من 

  المعجون )؟

  (بنت تاكل رز و لبن بالمعلقة  ) ؟

  وعليه أن يشير للصورة معتمداً على حاسة السمع فقط .

    

109  

أضع أمام  الطفل صورة (( ولد ايفرشي اسنانو بالفرشاية و المعجون ) 

عليه أن يلفظ جملة وأسأله ماذا يفعل الولد؟ (بالعامة شو عم يعمل الولد ؟) ، و

مكونة من أربع كلمات ( مستخدم الفعل بالزمن الماضي واحرف الجر 

وحرف العطف و ضمير الملكية للمؤنث والمذكر الغائب) وإن كان فيه بعض 

  التشويه .

    

ربط 

أكثر مـن  

  جملة 

110  

  أضع أمام الطفل بطاقتين كل بطاقة أعبر عنها بأكثر من جملة 

د البطاقات وعليه أن يشير الى البطاقة الصحيحة ثم أسمعه من األمام أح

  معتمداً على حاسة السمع والبصر معاً.

    

111  

  أضع امام الطفل البطاقتين السابقتين 

  ثم أسمعه من الخلف : أكثر من جملة 

وعليه أن يشير للبطاقة التي تعبر عن الجمل الت سمعها معتمداً على حاسة 

  السمع فقط.

    

112  

لطفل بطاقة واحدة وأساله ماذا يفعل الولد؟( بالعامية شوعم يعمل أضع أمام ا

الولد ؟) ، وعليه أن يجيب بربط اكثر من جملة مع بعضها وإن كان هناك 

  بعض التشويه .

    



  

I 
. 

  

  ) 3ملحق(ال

  جلسة 100عددها التي يبلغ  البرنامج التدريبينماذج من جلسات 

   الجلســـــــــــــــــــة 

  إدراك الصوتة :عنوان الجلس -1

تدريب الطفل على إدراك وجود األصوات البيئية المختلفة من األمام  الهدف التدريبي من الجلسة : -2

 %.90والخلف وبنسبة دقة 

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

 لى الطفل إزيز( مكعب ) بحيث تكون قريبة من األذن ثم أقوم بتمثيل المهمة التي يجبأمسك أداة التع

 منبه ) . –صفارة  –خشخيشة  –بوق  –القيام بها من خالل تركيز النظر على مصدر الصوت ( طبلة 

 .ثم أقوم باالستماع إلى الصوت و أتظاهر بأني تفا جئت، ومن ثم أقوم بوضع المكعب في العلبة 

 ك أقوم بإعطاء أداة التعزيز ( مكعب ) للطفل ثم أدق على الطبلة مع السماح للطفل بعد ذل

 ليها ، وأنتظر ردة فعله.عبالنظر

  إذا لم يستجيب الطفل أقوم بتكرار المحاولة وأقول له "اسمع" مع مساعدة الطفل من خالل اخذ يده

 الطفل من فهم المهمة.ووضع المكعب في العلبة ، يتم تكرار هذه التمارين إلى أن يتمكن 

  مالحظـــــــة : 

o  اطلب من شخص راشد آخر من تنفيذ المهمة حتى يتمكن الطفل من فهمها بشكل أسرع ، حيث أضع

أداة التحضير بالقرب من األذن لنشير إلى االستماع، ووضعها بجانب الفم لجذب الطفل أن هناك صوت 

 يصدر من الفم.

o جود الصوت إذا قمت بوضع مصدر الصوت ( مثل ساعة المنبه انتبه  قد يتمكن الطفل من إدراك و

 ) على الطاولة حيث سيتمكن من استشعار الذبذبات إذ كانت يده على الطاولة.

o  عند الرغبة في االنتقال من عمل التمرين عن طريق النظر إلى عمل التمرين عن طريق االستماع

 فقط باإلمكان عرض األصوات أثناء الوقوف خلف الطفل.



  

II 
. 

 –ساعة منبـه   –صفارة  –بوق  –خشخيشة  –مصادر الصوت ( طبلة      الوسائل المستخدمة : -5

 كلب ..... الخ ). –بطة 

  بالون. –صورة  –مادي : نجمة .ممتاز –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

إن معيار النجاح هو أن يتمكن الطفل من االستجابة بشكل صحيح عشر مرات لصوت بيئي لتقويم :ا -7

  احد عن طريق االستماع فقط قبل التدريب على صوت آخر.و

  . يقوم األهل بتكرار التمرين في المنزل وتعميمها على أصوات أخرىلواجب المنزلي :ا -8

      الجلســـــــــــــــــــة 

 تحديد اتجاه الصوت .عنوان الجلسة : -1

الصوت من األمام وخلف وبنسبة دقة  تدريب الطفل على تحديد اتجاه الهدف التدريبي من الجلسة : -2

90.% 

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

  دق على  –صوت  زنت الموبايل  –في هذه الجلسة نقدم للطفل بعض األصوات (صوت الطبلة

 ونالحظ ردود أفعال الطفل من رمش عين الطفل أو ضحكه .الباب ) من األمام ومن الخلف 

  في كل مرة نحاول أن نغير من الجهة التي نصدر فيها الصوت حتى نستطيع أن نتأكد أن الطفل

  يلتفت ناحية الصوت الصادر .

 .-موبايل  –طبل  الوسائل المستخدمة : -5

  لون.با –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

  إن معيار النجاح هو أن يتمكن الطفل من االلتفات إلى الجهة التي يصدر منها الصوت لتقويم :ا -7

  على األهل تدريب الطفل على جهة الصوت بنفس خطوات الجلسة .لواجب المنزلي :ا -8

  الجلســـــــــــــــــــة 

  . تمييز طول الصوتعنوان الجلسة : -1

تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف بـين الصـوت    لسة :الهدف التدريبي من الج -2

  %ُ.90الطويل (ااااااااا) والصوت القصير (اا) بنسبة دقة 

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3



  

III 
. 

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  من خالل األنشطة التدريبية التالية :يتم تحقيق هدف الجلسة      

 تقديم المفهوم :   - أ

  في هذه الخطوة من التدريب أصدر صوت طويل أمام الطفل وعلى الطفل أن يسير بالسيارة مسافة

 طويلة .

 . ثم أصدر صوت قصير (اا) وعلى الطفل أن يسير بالسيارة مسافة قصيرة 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

 على الطفل أن يغير في سير السيارة لمسافة طويلة أو قصيرة حسب  في هذه الخطوة  من التدريب

 الصوت الذي يسمعه. 

  .ًفي هذه المرحلة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

  وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

 ة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويحدد إذا كان في هذه الخطو

الصوت الذي سمعه طويال حيث يسير بالسيارة مسافة طويلة أو قصيراً حيث يسير بالسيارة مسافة 

 قصيرة .

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 شر استجابات صحيحة من أصل عشرة ال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو ع

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 . هنا على الطفل أن ينتج الصوت الطويل (اااااا) عندما أحرك السيارة لمسافة طويلة 

 وأن ينتج الصوت القصير (اا) عندما أحرك السيارة لمسافة قصيرة .                

 مجسم سيارة .الوسائل المستخدمة : -5

  بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت ز :التعزي -6



  

IV 
. 

في نهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز الصوت الطويل والصوت القصـير  لتقويم :ا -7

  وأن يلفظها بنسبة إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

األمامي والتمييز الخلفي لصوت الطويـل   على األهل تدريب الطفل على التمييزلواجب المنزلـي : ا -8

 والصوت القصير بإضافة  إلى لفظه 

  الجلســـــــــــــــــــة 

  تمييز شدة الصوت .عنوان الجلسة : -1

تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف بـين الصـوت    الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90العالي والصوت المنخفض بنسبة دقة 

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية:     

 ر أبدأ التدريب بأن أعرض على الطفل مجسم األسد وأسمعه صوت عالي، ثم أعرض عليه مجسم الفأ

 واسمعه صوت منخفض .

 . ثم أصدر صوت طويل عالي أمام الطفل وعلى الطفل أن يشير إلى مجسم األسد 

 .  ثم أصدر صوت منخفض وعلى الطفل أن يشير إلى مجسم الفأر 

  .ًفي هذه المرحلة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

 استجابات صحيحة من أصل عشرة  وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر

 محاوالت.

  بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير.وفي الخطوة التالية من التدريب أقف خلف الطفل 

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

  ال أنتقل الى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت.

 مجسم أسد ومجسم فأر.ئل المستخدمة :الوسا -5

  بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6



  

V 
. 

في نهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز الصوت الطويل العـالي والصـوت   لتقويم :ا -7

  المنخفض وأن يلفظها بنسبة إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي للصـوت العـالي   لواجب المنزلي :ا -8

 والصوت المنخفض بإضافة  إلى لفظه .

  الجلســـــــــــــــــــة 

  تمييز سرعة  الصوت .عنوان الجلسة : -1

م والخلف بـين الصـوت   تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األما الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90السريع والصوت البطيء بنسبة دقة 

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية:     

 لطفل مجسم األرنب وأسمعه أحد المقاطع بشكل متكرر وسريع ، ثم أبدأ التدريب بأن أعرض على ا

 أعرض عليه مجسم السلحفاة واسمعه نفس المقاطع بشكل متكرر وبطيء .

 . ثم أصدر مقاطع متكررة وسريعة أمام الطفل وعلى الطفل أن يشير إلى مجسم األرنب 

 حفاة  .ثم أصدر مقاطع متكررة وبطيئة وعلى الطفل أن يشير إلى مجسم السل 

  .ًفي هذه المرحلة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

  وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت.

 .في الخطوة التالية من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير 

 ى حاسة السمع فقط .وهنا يعتمد الطفل عل 

  ال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت.

 مجسم األرنب ومجسم السلحفاة.الوسائل المستخدمة : -5

  بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6



  

VI 
. 

فل أن يكون قادر على تميز الصوت السريع والصوت البطـيء  في نهاية الجلسة على الطلتقويم :ا -7

  وأن يلفظها بنسبة إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي لصـوت السـريع   لواجب المنزلي :ا -8

 والصوت البطيء بإضافة  إلى لفظه .

 ـــــــة الجلســــــــــــ

  التمييز السمعي بين صوتين  بيئيين مختلفين.عنوان الجلسة : -1

تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف بين صـوت (   الهدف التدريبي من الجلسة : -2

 %ُ.90البقرة ) وصوت العصفور )  بنسبة دقة 

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  أ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.نبد     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

  تقديم المفهوم :   - أ

 .  في هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل صورة ( بقرة ) وأسمعه صوته 

 لى الصورة .ثم أعرض عليه صورة ( عصفور ) واسمعه صوتها  مع اإلشارة إ 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

 ( بقرة ) وصورة ( عصفور) أمام الطفل .  في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة 

 .واسمع الطفل صوت بقرة واسأله أين ؟                على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

  ر للصور الصحيحة.واسمع الطفل صوت عصفور وأساله أين ؟                على الطفل أن يشي 

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  أنتقإللىوال

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة

 التي يسمعها.

 وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط . 



  

VII 
. 

  حيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن يميز الطفل الصوت ويدل عليها بنسبة

 جيدة. إتقان

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىال أنتقل

 محاوالت .

 صورويصدر أصوات . أي باد ) يعرض جهازعصفور )( –صور ( بقرة الوسائل المستخدمة : -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

هاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز صوت البقرة من صوت العصـفور   نفي لتقويم :ا -7

  وأن يدل عليها .

خلف لصوت البقرة ومن ال األمامعلى األهل تدريب الطفل على التميز سمعيا من لواجب المنزلي :ا -8

 وصوت العصفور  .

  الجلســـــــــــــــــــة 

 .بين األصوات الكالمية التمييز السمعي عنوان الجلسة : -1

تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف بين األصـوات   الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90 و) وأن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة -الكالمية ( ب

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

 تقديم المفهوم :   - أ

 ) رر لفظ الصوت ( ب ) ) وأكبفي هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل صورة الصوت

أمامه مع اإلشارة إلى الصورة ،كما أكرر أمام الطفل مقاطع تحوي على الصوت نفسه وكلمات تحوي 

 على الصوت في أول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة.

  ثم أعرض عليه صورة الصوت ( د ) واكرر لفظ الصوت ( د ) أمامه مع اإلشارة إلى الصورة ،كما

مقاطع تحوي على الصوت نفسه وكلمات تحوي على الصوت في أول الكلمة ووسط أكرر أمام الطفل 

 الكلمة وأخر الكلمة.

 التأكيد على المفهوم :  - ب



  

VIII 
. 

 ( ب ) وصورة (د) أمام الطفل .  في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة 

 .واسأل الطفل أين (ب) ؟                  على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

  فل أين ( د ) ؟                على الطفل أن يشير للصور الصحيحة.واسأل الط 

  وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصوت

 تي يسمعه.ال

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

  حيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن يميز الطفل الصوت ويدل عليه بنسبة

 إتقان جيدة.

  ال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 هنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما هذا ؟ 

 .وعلى الطفل أن يلفظ الصوت حتى وإن كان فيها بعض التشويه 

  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.

 حتى يتحقق  وعلى الطفل أن يعطيني ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت

 الهدف.

 صور ألصوات.الوسائل المستخدمة : -5

  بالون. –صورة  –ممتاز.  مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت  التعزيز : -6

في نهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز الصوت وأن يدل عليه ويلفظه بنسبة لتقويم :ا -7

  إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفـي لكـل صـوت    لواجب المنزلـي : ا -8

  باإلضافة إلى لفظه .



  

IX 
. 

  الجلســـــــــــــــــــة 

 .بين مقاطع الكلمات  التمييز السمعي عنوان الجلسة : -1

والخلف بين الكلمة مـن  تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام  الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90مقطع واحد وكلمة من مقطعين و أن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة 

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  تالية :يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية ال     

 تقديم المفهوم :   - أ

  في هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل صورة كلمة من مقطع ( بيت ) مع اإلشارة أنها

 قلم ) . –تتألف من مقطع واحد ، وكذلك األمر بالنسبة إلى الكلمات ( موز 

 ( فسـ ) ثم أعرض عليه صورة كلمة من مقطعين (فستان) مع اإلشارة أنها تتألف من مقطعين  

 علم ) . –مقطع ( ـتان ) مقطع ثاني وكذلك األمر بالنسبة إلى الكلمات ( جمل 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

 . في هذه الخطوة  من التدريب ألفظ الكلمة أمام الطفل وأسأله هل هي مقطع أم مقطعين 

 ة وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويبين لي إن كانت

 الكلمة التي سمعها مقطع أو مقطعين .

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 وت ويدل عليه بنسبة حيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن يميز الطفل الص

 إتقان جيدة.

  ال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث



  

X 
. 

 هنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما هذا ؟ 

 .وعلى الطفل أن يلفظ الكلمة حتى وإن كان فيها بعض التشويه 

  الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع حيث يتم العمل في هذه

 الداللة.

  وعلى الطفل أن يعطيني ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت حتى يتحقق

 الهدف.

 صور .الوسائل المستخدمة : -5

  بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

في نهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز الكلمة من مقطع عـن الكلمـة مـن    يم :لتقوا -7

  مقطعين  وأن يدل عليه ويلفظه بنسبة إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي للكلمة من مقطـع  لواجب المنزلي :ا -8

  لمة من مقطعين  باإلضافة إلى لفظه .وك

  الجلســـــــــــــــــــة 

  .بين مقاطع الكلمات  التمييز السمعي عنوان الجلسة : -1

تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف بين الكلمة مـن   الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90عفوياُ بنسبة دقة  مقطع واحد وكلمة من ثالث مقاطع و أن ينتجها إنتاجاُ

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

 تقديم المفهوم :   - أ

 ورة كلمة من مقطع ( باص ) مع اإلشارة أنها في هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل ص

 قلم ) . - بيت   –تتألف من مقطع واحد ، وكذلك األمر بالنسبة إلى الكلمات ( موز 

   ( سيـ ) ثم أعرض عليه صورة كلمة من مقطعين (سيارة) مع اإلشارة أنها تتألف من ثالث مقاطع

 –تفاحة  –النسبة الى الكلمات ( سماعة مقطع ( ـيا ) مقطع ثاني ( رة ) مقطع ثالث وكذلك األمر ب

 تلفون ) . –مدرسة 



  

XI 
. 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

 . في هذه الخطوة  من التدريب ألفظ الكلمة أمام الطفل وأسأله هل تتألف من مقطع أم ثالث مقاطع 

  وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 .محاوالت

 التمييز السمعي :  - ت

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويبين لي ان كانت

 الكلمة التي سمعها مقطع أو من ثالث مقاطع .

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 ويدل عليه بنسبة  حيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن يميز الطفل الصوت

 إتقان جيدة.

  ال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 هنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما هذا ؟ 

 .وعلى الطفل أن يلفظ الكلمة حتى وإن كان فيها بعض التشويه 

 خطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع حيث يتم العمل في هذه ال

 الداللة.

  وعلى الطفل أن يعطيني ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت حتى يتحقق

 الهدف.

 صور .الوسائل المستخدمة : -5

  بالون. –صورة  –ممتاز. مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

في نهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز الكلمة من مقطع عن الكلمة من ثالث م :لتقويا -7

  مقاطع  وأن يدل عليه ويلفظه بنسبة إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

 على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي للكلمة من مقطـع لواجب المنزلي :ا -8

  وكلمة من ثالث مقاطع  باإلضافة إلى لفظه .
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  الجلســـــــــــــــــــة 

   التمييز السمعي وإنتاج المفاهيم.عنوان الجلسة : -1

تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمـام والخلـف لمجموعـة     الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90ياُ بنسبة دقة مفردات مفاهيم ( المالبس ) وأن ينتجها إنتاجاُ عفو

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

 تقديم المفهوم :   - أ

  ( قميص ) وأكرر لفظ ( قميص ) أمامه.في هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل صورة 

 . ثم أعرض عليه صورة ( بنطلون ) واكرر لفظ ( بنطلون ) أمامه مع اإلشارة إلى الصورة 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

 ( قميص ) وصورة (بنطلون) أمام الطفل . في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة 

 لطفل أن يشير للصور الصحيحة.واسأل الطفل أين (بنطلون) ؟                على ا 

  .واسأل الطفل أين (قميص) ؟                على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

  وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

 أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن

 التي يسمعها.

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

  حيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن يميز الطفل المفردة ويدل عليها بنسبة

 إتقان جيدة.
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 حيحة من أصل عشرة ال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات ص

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 هنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما هذا ؟ 

 .وعلى الطفل أن يلفظ الكلمة حتى وإن كان فيها بعض التشويه 

  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.

  ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة وعلى الطفل أن يعطيني

 حتى يتحقق الهدف.

، تنفذ بنفس خطوات هذه الجلسة مع مراعاة االختالف في الوسـائل   المفاهيمما تبقى من   مالحظة:    

 فقط.

 صور لمفاهيم المالبس .( أي باد ) يعرض صور للمالبس .الوسائل المستخدمة : -5

  بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت :التعزيز  -6

في نهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز المفردة وأن يدل عليها ويلفظها بنسبة لتقويم :ا -7

  إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

البس ) من خالل التمييز األمامي على األهل تدريب الطفل على كافة مفاهيم ( الملواجب المنزلي :ا -8

  إلى لفظه . ةوالتمييز الخلفي لكل مفهوم باإلضاف

  

  

  الجلســـــــــــــــــــة 

 التمييز السمعي وإنتاج األفعال.عنوان الجلسة : -1

تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمـام والخلـف لمجموعـة     الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90ألبس) وأن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة  -أشرب -(أكلاألفعال التالية:

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

  طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     
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  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

 تقديم المفهوم :   - أ

 ه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل صورة ( طفل يأكل) وأكرر لفظ الفعل ( أكل ) في هذ

 أمامه.

  ثم أعرض عليه صورة ( طفل يشرب) واكرر لفظ الفعل ( أشرب ) أمامه مع اإلشارة إلى الصورة

. 

 ثم أعرض عليه صورة ( طفل يلبس) واكرر لفظ الفعل ( ألبس ) أمامه مع اإلشارة إلى الصورة 

 يد على المفهوم :التأك  - ب

 (طفل يأكل ) وصورة (طفل يشرب) وصورة(طفل   في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة

 يلبس) أمام الطفل .

 .واسأل الطفل أين (أكل) ؟                      على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

   الصحيحة.واسأل الطفل أين (أشرب ) ؟                 على الطفل أن يشير للصور 

 .واسأل الطفل أين (ألبس ) ؟                    على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

  وال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

 ه أن يسمع ويشير للصورة في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن علي

 التي يسمعها.

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

  حيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن يميز الطفل المفردة ويدل عليها بنسبة

 إتقان جيدة.

 ة ال أنتقل إلى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 هنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما هذا ؟ 

 .وعلى الطفل أن يلفظ الكلمة حتى وإن كان فيها بعض التشويه 
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  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.

 بات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة وعلى الطفل أن يعطي ثمان أو عشر استجا

 حتى يتحقق الهدف.

ألبس )( أي باد ) يعـرض صـور ألفعـال     –أشرب –صور لألفعال ( أكل الوسائل المستخدمة : -5

 ملعقة ....الخ) –كاسة –السابقة.مجسمات التالية ( صحن 

  بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

في نهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميز األفعال وأن يدل عليها ويلفظها بنسبة لتقويم :ا -7

  إتقان جيدة أقوم بتحديدها بناء على قدرات الطفل.

  على األهل تدريب الطفل على التمييز سمعياً بين األفعال  وعلى لفظها .لواجب المنزلي :ا -8

  ق األفعال .وبنفس الطريقة نقدم با مالحظة :

 الجلســـــــــــــــــــة 

  وإنتاج جملة فعلية من كلمتين . التمييز السمعيعنوان الجلسة : -1

لجملة من كلمتين  تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف الهدف التدريبي من الجلسة : -2

وأن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة  اسبة )يتم فيها الربط بين ( مفردات المفاهيم األساسية + واألفعال المن

90.ُ%  

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

  تقديم المفهوم :   - أ

 صورة تعبر عن الفعل ( أكل ) ومجموعة من التدريب أعرض على الطفل  في هذه الخطوة من

 المأكوالت والخضروات والفواكه .

  مع ربطها بكل مفهوم تكرار الجملة إمامه   صورة الثم أعرض عليه. 

        :مثال 

 أكل خيار ) –أكل بندورة  -أكل فاالفل   –أكل بطاطا  –أكل موز  –( أكل تفاح             
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 أكيد على المفهوم :الت  - ب

 أمام الطفل .صورمجموعة ال في هذه الخطوة  من التدريب أضع 

 ) التي تعبر عن ) ؟                على الطفل أن يشير للصور أكل تفاح....واسأل الطفل أين

 .الجملة

  ) التي تعبر عن  ) ؟              على الطفل أن يشير للصورأكل بندورة....واسأل الطفل أين

 .ملةالج

 .ًفي هذه الخطوة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  أنتقإللىوال

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة

 .عبر عن الجملةتالتي 

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 ويدل عليها بنسبة  جملةحيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن يميز الطفل ال

 اتقان جيدة.

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىال أنتقل

 محاوالت .

 لفظي :اإلنتاج ال  - ث

 ( بالعامية : شو بدك  تأكل؟ ) ؟ذا تأكلهنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما 

 حتى وإن كان فيها بعض التشويه. جملة الذي تعبر عن الصورة وعلى الطفل أن يلفظ ال 

  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.

 ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة  يلطفل أن يعطينوعلى ا

 حتى يتحقق الهدف.

.( أي بـاد )   ومجسماتتعبر عن المأكوالت او الخضروات أو الفاكهة  صورالوسائل المستخدمة : -5

 يعرض صور .
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 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

  . وإنتاج جملة فعلية من كلمتين  هاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميزنفي ويم :لتقا -7

لجملة فعلية مـن  على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي لواجب المنزلي :ا -8

  .كلمتين و على لفظها 

  الجلســـــــــــــــــــة 

  وإنتاج جملة اسمية من كلمتين . التمييز السمعيعنوان الجلسة : -1

لجملة اسمية من  تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف الهدف التدريبي من الجلسة : -2

وأن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ  كلمتين يتم فيها الربط بين ( مفردات المفاهيم األساسية + والصفات المناسبة )

  %ُ.90بنسبة دقة 

 دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

  تقديم المفهوم :   - أ

  صورة ( طابة كبيرة  ) وصورة ( طابة صغيرة).في هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل 

 . ثم أعرض عليه صورة ( طابة كبيرة) واكرر لفظ الجملة  أمامه مع اإلشارة إلى الصورة 

 ثم أعرض عليه صورة ( طابة صغيرة) واكرر لفظ الجملة أمامه مع اإلشارة إلى الصورة 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

 ( طابة كبيرة ) فل .وصورة (طابة صغيرة) أمام الط في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة 

 .واسأل الطفل أين (طابة كبيرة) ؟                      على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

  .واسأل الطفل أين (طابة صغيرة) ؟                   على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

 .ًفي هذه الخطوة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

 حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة ل الى الخطوة التالية قوال أنت

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت
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  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة

 .تعبر عن الجملةالتي 

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 ويدل عليها بنسبة  جملةتيعابي السمعي أي أن يميز الطفل الحيث يتم العمل هنا على المستوى االس

 جيدة. إتقان

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىال أنتقل

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 ( بالعامية : شو هاذ؟ ) ؟هذاهنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما 

 حتى وإن كان فيها بعض التشويه. جملة الذي تعبر عن الصورة لوعلى الطفل أن يلفظ ا 

  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.

 ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة  يوعلى الطفل أن يعطين

 حتى يتحقق الهدف.

 ( أي باد ) يعرض صور .ومجسمات طابة كبيرة وطابة صغيرة . صورائل المستخدمة :الوس -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

  . وإنتاج جملة اسمية من كلمتين  هاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميزنفي لتقويم :ا -7

لجملة اسمية مـن  ريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي على األهل تدلواجب المنزلي :ا -8

  .كلمتين و على لفظها  

  

 الجلســـــــــــــــــــة 

  وإنتاج جملة اسمية من ثالث كلمات . التمييز السمعيعنوان الجلسة : -1

جملة اسمية من ل تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف الهدف التدريبي من الجلسة : -2

وأن ينتجها إنتاجـاُ   يتم فيها الربط بين ( الجمل االسمية من كلمتين + والصفات األخرى ) ثالث كلمات

  %ُ.90عفوياُ بنسبة دقة 

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3
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 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  ق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :يتم تحقي     

  تقديم المفهوم :   - أ

  صورة ( قلم أحمر طويل ) وصورة ( قلم أخضر في هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل

 قصير).

 . ثم أعرض عليه صورة ( قلم أحمر طويل) واكرر لفظ الجملة  أمامه مع اإلشارة إلى الصورة 

  ) قلم أخضر قصير) واكرر لفظ الجملة أمامه مع اإلشارة إلى الصورةثم أعرض عليه صورة 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

 (قلم  أحمر طويل ) وصورة (قلم أخضر قصير) أمام  في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة

 الطفل .

 واسأل الطفل أين (قلم أحمر طويل) ؟                      على الطفل أن يشير للصور الصحيحة. 

  .واسأل الطفل أين (قلم أخضر قصير) ؟                   على الطفل أن يشير للصور الصحيحة 

 .ًفي هذه الخطوة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

 لى الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة إل قوال أنت

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

 ه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة في هذ

 .تعبر عن الجملةالتي 

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 ويدل عليها بنسبة  جملةيميز الطفل ال قحيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن

 جيدة. إتقان

  وة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة الخط إلىال أنتقل

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 ( بالعامية : شو هاذ؟ ) ؟هذاهنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما 



  

XX 
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 حتى وإن كان فيها بعض التشويه. جملة الذي تعبر عن الصورة وعلى الطفل أن يلفظ ال 

 على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع  حيث يتم العمل في هذه الخطوة

 الداللة.

 ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة  يوعلى الطفل أن يعطين

 حتى يتحقق الهدف.

( أي بـاد ) يعـرض   ومجسمات لقلم أحمر طويل وقلم أخضر قصير . صورالوسائل المستخدمة : -5

 صور .

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت لتعزيز :ا -6

 وإنتاج جملة اسمية من ثالث كلمات  هاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميزنفي لتقويم :ا -7

.  

لجملة اسمية مـن  على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي لواجب المنزلي :ا -8

  .على لفظها   ثالث كلمات و

  الجلســـــــــــــــــــة 

  وإنتاج جملة اسمية من أربع كلمات . التمييز السمعيعنوان الجلسة : -1

أربع لجملة  من  تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90بة دقة وأن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسمستهدفين(ب) الوظيفية  كلمات

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

  تقديم المفهوم :   - أ

  يفرشي اسنانو) وصورة (طفل صورة ( طفل افي هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل

 يأكل) وصورة (طفل يشرب ) ومجسمات كاسة وملعقة وفرشاية وبطافة (ب) الوظيفية .

 . ثم أعرض عليه صورة األولى واكرر أمامه( أنا بدي فرشي بالفرشاية) مع اإلشارة إلى الصورة 

 ة إلى الصورة .ثم أعرض عليه صورة الثانية واكرر أمامه ( أنا بدي أكل بالمعلقة) مع اإلشار 

 . ثم أعرض عليه صورة الثالثة واكرر أمامه ( أنا بدي اشرب بالكاسة) مع اإلشارة إلى الصورة 



  

XXI 
. 

 

 التأكيد على المفهوم :  - ب

  والصورة الثانية والثالثة أمام الطفل .في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة األولى 

  على الطفل أن يشير للصور               ) ؟         ( أنا بدي فرشي بالفرشايةواسأل الطفل أين

 الصحيحة.

   )؟                           على الطفل أن يشير للصور  أنا بدي أكل بالمعلقةواسأل الطفل أين (

 الصحيحة.

  )؟                         على الطفل أن يشير للصور  أنا بدي اشرب بالكاسةواسأل الطفل أين (

 الصحيحة

 خطوة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معاً.في هذه ال 

 الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىل قوال أنت

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة

 .تعبر عن الجملةالتي 

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 ويدل عليها بنسبة  جملةيميز الطفل ال قحيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن

 جيدة. إتقان

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىال أنتقل

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 ( بالعامية : شو عم تعمل؟ ) ؟ذا تفعل قدم الصورة للطفل و أسأله ماهنا أ 

 حتى وإن كان فيها بعض التشويه. جملة الذي تعبر عن الصورة وعلى الطفل أن يلفظ ال 

  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.



  

XXII 
. 

 ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة  يوعلى الطفل أن يعطين

 حتى يتحقق الهدف.

 ( أي باد ) يعرض صور .ومجسمات . صورالوسائل المستخدمة : -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

 إنتاج جملة اسمية من أربع كلمـات  و هاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميزنفي لتقويم :ا -7

.  

لجملة اسمية مـن  على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي لواجب المنزلي :ا -8

  .أربع كلمات باستخدام (ب) الوظيفية و لفظها  

 الجلســـــــــــــــــــة 

  مات .كل خمسوإنتاج جملة اسمية من  التمييز السمعيعنوان الجلسة : -1

لجملـة  مـن    تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلـف  الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90وأن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة مستهدفين حرف العطف ( و )  خمس كلمات

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  خمس دقائق للجلسة السابقة. نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

  تقديم المفهوم :   - أ

  مجسمات (تفاحة وموزه ) و ( سيارة وطابة ) في هذه الخطوة من التدريب أعرض على الطفل

 وبطاقة حرف العطف (و)  .

  يدي العب بالطابة وبالسيارة ) مع اإلشارة ثم أعرض عليه صورة (طفل يلعب )واكرر أمامه( أنا

 إلى الصورة .

  ثم أعرض عليه صورة (طفل يأكل ) واكرر أمامه ( أنا بدي أكل تفاحة وموزه ) مع اإلشارة إلى

 الصورة .

  ثم أعرض عليه صورة (طفل يشرب ) واكرر أمامه ( أنا بدي اشرب مي وعصير) مع اإلشارة إلى

 الصورة .
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 وم :التأكيد على المفه  - ب

  والصورة الثانية والثالثة أمام الطفل .في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة األولى 

  ؟                      على الطفل أن يشير ( أنا بدي العب بالطابة وبالسيارةواسأل الطفل أين (

 للصور الصحيحة.

   )على الطفل أن يشير       ؟                       أنا بدي أكل تفاحة وموز)واسأل الطفل أين

 للصور الصحيحة.

  )؟                         على الطفل أن يشير أنا بدي اشرب مي و عصيرواسأل الطفل أين (

 للصور الصحيحة

 .ًفي هذه الخطوة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

 صحيحة من أصل عشرة  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات إلىل قوال أنت

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ت

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة

 .تعبر عن الجملةالتي 

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 ويدل عليها بنسبة  ملةجيميز الطفل ال قحيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن

 جيدة. إتقان

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىال أنتقل

 محاوالت .

 اإلنتاج اللفظي :  - ث

 ( بالعامية : شو بدك ؟ ) ؟ذا تريد هنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما 

 تى وإن كان فيها بعض التشويه.ح جملة الذي تعبر عن الصورة وعلى الطفل أن يلفظ ال 

  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.

 ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة  يوعلى الطفل أن يعطين

 حتى يتحقق الهدف.
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 ( أي باد ) يعرض صور .ومجسمات . صورالوسائل المستخدمة : -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

  . وإنتاج جملة اسمية من أربع خمس  هاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على تميزنفي لتقويم :ا -7

لة اسمية مـن  لجمعلى األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي لواجب المنزلي :ا -8

  خمس كلمات باستخدام حرف العطف (و) و  لفظها  .

  الجلســـــــــــــــــــة 

  كلمات . ستوإنتاج جملة اسمية من  التمييز السمعيعنوان الجلسة : -1

ست لجملة  من  تدريب الطفل على التمييز سمعياُ من األمام والخلف الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90وأن ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة ف العطف ( و ) مستهدفين حر كلمات

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  يتم تحقيق هدف الجلسة من خالل األنشطة التدريبية التالية :     

  تقديم المفهوم :   - أ

 مجسمات (تفاحة وموزه و جزرة)  وبطاقة حرف خطوة من التدريب أعرض على الطفل في هذه ال

 العطف (و)  .

  ثم أعرض عليه صورة (طفل يلبس )واكرر أمامه( أنا بدي البس كنزه و بنطلون وبوط) مع اإلشارة

 إلى الصورة .

 ة) مع اإلشارة ثم أعرض عليه صورة (طفل يأكل ) واكرر أمامه ( أنا بدي أكل تفاحة وموزه و جزر

 إلى الصورة .

  ثم أعرض عليه صورة (طفل يشرب ) واكرر أمامه ( أنا بدي اشرب مي وعصير وحليب) مع

 اإلشارة إلى الصورة 

 

 التأكيد على المفهوم :  - أ

  والصورة الثانية والثالثة أمام الطفل .في هذه الخطوة  من التدريب أضع صورة األولى 
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  على الطفل أن يشير كنزه وبنطلون و بوط ( أنا بدي البسواسأل الطفل أين                 (

 للصور الصحيحة.

   )؟                على الطفل أن يشير  أنا بدي أكل تفاحة وموز و جزرة )واسأل الطفل أين

 للصور الصحيحة.

  )؟             على الطفل أن يشير أنا بدي اشرب مي و عصير و حليب واسأل الطفل أين (

 الصحيحة للصور

 .ًفي هذه الخطوة يعتمد الطفل على حاسة السمع والبصر معا 

 الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىل قوال أنت

 محاوالت.

 التمييز السمعي :  - ب

  في هذه الخطوة من التدريب أقف خلف الطفل بعد أن أوضح له أن عليه أن يسمع ويشير للصورة

 .تعبر عن الجملةلتي ا

 . وهنا يعتمد الطفل على حاسة السمع فقط 

 ويدل عليها بنسبة  جملةيميز الطفل ال قحيث يتم العمل هنا على المستوى االستيعابي السمعي أي أن

 جيدة. إتقان

  الخطوة التالية حتى يحقق الطفل ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشرة  إلىال أنتقل

 محاوالت .

 تاج اللفظي :اإلن  - ت

 ( بالعامية : شو بدك ؟ ) ؟ذا تريد هنا أقدم الصورة للطفل و أسأله ما 

 حتى وإن كان فيها بعض التشويه. جملة الذي تعبر عن الصورة وعلى الطفل أن يلفظ ال 

  حيث يتم العمل في هذه الخطوة على المستوى اإلنتاجي من الهدف الذي يتضمن اإلنتاج اللفظي مع

 الداللة.

 ثمان أو عشر استجابات صحيحة من أصل عشر محاوالت عن كل مفردة  يالطفل أن يعطين وعلى

 حتى يتحقق الهدف.

 ( أي باد ) يعرض صور .ومجسمات . صورالوسائل المستخدمة : -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6
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 وإنتاج جملة اسمية من  ست كلمات  قادر على تميزهاية الجلسة على الطفل أن يكون نفي لتقويم :ا -7

.  

لجملة اسمية مـن  على األهل تدريب الطفل على التمييز األمامي والتمييز الخلفي لواجب المنزلي :ا -8

  ست كلمات باستخدام حرف العطف (و) و  لفظها . 

 الجلســـــــــــــــــــة 

  إنتاج أكثر من جملة .عنوان الجلسة : -1

أنتاج أكثر من جملة من خالل أحـداث يوميـة    تدريب الطفل على ف التدريبي من الجلسـة : الهد -2

  %ُ.90ينتجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة  متسلسلة 

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3 

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  نسأل الطفل مجموعة أسئلة متعلقة بحدث يومي ( زيارة مدينة المالهي ) : في هذه الجلسة     

 . األخصائي : لوين رحت اليوم 

 . الطفل :  على الحديقة 

 . األخصائي : أنت ومين رحت 

 . الطفل : أنا وماما وبابا 

 . األخصائي : كيف رحتو مشي أو بالسيارة 

 . الطفل : رحنا مشي 

 . األخصائي : شو عملتو هونيك 

 . الطفل : شفنا األلعاب ولعبنا بالمرجوحة واشترينا بوظة ولعبنا بالسيارات  

 .صور تخص موضوع المحادثة الوسائل المستخدمة : -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

  . بحدث يومي   اإلجابة عن أسئلة تتعلقهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على نفي لتقويم :ا -7

اإلجابة عن األسئلة تتعلق بحدث ومي بشكل عفوي  على األهل تدريب الطفل علىلواجب المنزلي :ا -8

.  

 الجلســـــــــــــــــــة 
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  إنتاج أكثر من جملة .عنوان الجلسة : -1

 أنتاج أكثر من جملة من خالل وصـف صـورة    تدريب الطفل على الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90تجها إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة ين

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3 

 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

  ثم أعرض على الطفل صور تعبر عن مواقف وأحداث معينة وعليه أن يعبر عنها بجمل .     

  مثال :      

  بالشارع  يعبر عنها بالجملة التالية ( ولد يلعب بالشارع وهذا الشي خطأ ).صورة ولد يلعب 

 .( بنت عم تلعب بالكهربا وهذا الشي خطأ) صورة بنت عم تلعب بالكهربا  يعبر عنها بالجملة التالية 

  صورة ولد عم يرمي الوسخ بالسلة يعبر عنها بالجملة التالية (ولد يرمي الوسخ بالسلة وهذا الشي

 صح).

 (بنات عم يلعبو بالحديقة وهذا الشي صح ) صورة بنات عم يلعبو بالحديقة يعبر عنها  

 .صور تعبر عن مواقف معينة  الوسائل المستخدمة : -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

لتعبير بأكثر مـن جملـة   عمل محادثة واهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على نفي لتقويم :ا -7

  . باستخدام الصور   

عمل محادثة والتعبير بجمل باستخدام الصور بشكل  على األهل تدريب الطفل علىلواجب المنزلي :ا -8

  عفوي .

  

  

 الجلســـــــــــــــــــة 

  إنتاج أكثر من جملة .عنوان الجلسة : -1

ينتجها أكثر من جملة من خالل سرد قصة  إنتاج تدريب الطفل على الهدف التدريبي من الجلسة : -2

  %ُ.90إنتاجاُ عفوياُ بنسبة دقة 

  دقيقة. 35 زمن الجلسة : -3
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 طريقة تنفيذ الجلسة : -4

  نبدأ الجلسة بمراجعة سريعة لمدة خمس دقائق للجلسة السابقة.     

 . باستخدام ( أي باد ) نقوم بسرد قصة بسيطة تتناسب مع عمر الطفل 

 ودة :مثال : قصة الد 

 . الدودة بدا تروح على حديقة الحيوانات 

 . الدودة شافت أسد جوا القفص 

 . الدودة شافت فيل عم يمشي شوي شوي 

 . الدودة شافت غزال عم يركض 

  الدودة شافت سمكة عم تسبح بالمي 

 . الدودة شافت قمر بالسما 

 . الدودة راحت على بيتا  

 

   يه أن يعيد الجملة بعد أن يسمعها .أقوم بسرد القصة أمام الطفل جملة جملة وعل 

 . ثم أطرح عليه مجموعة من األسئلة عن القصة وعلى الطفل أن يجيب عنها 

    : مثال 

  وين راحت الدودة ؟ 

 مين شافت الدودة ؟ 

 شو عم يعمل الفيل ؟ 

 . بنهاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على سرد القصة  

 . قصة ( أي باد ) يعرضالوسائل المستخدمة : -5

 بالون. –صورة  –ممتاز.مادي : نجمة  –لفظي : أحسنت التعزيز : -6

  . سرد القصة لوحده هاية الجلسة على الطفل أن يكون قادر على نفي لتقويم :ا -7

  قصة الدودة . على األهل تدريب الطفل علىلواجب المنزلي :ا -8
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The studysummary  

Distinguish Allah Almighty human beings and all other creatures in 

spoken language are their communication tool, and the source of their 

power and individuality. And the ability to acquire and learn the language 

is one of the most important characteristics of early childhood, Vaallgh 

symbolic audio system agreed upon by a particular group of people so 

Language is the basic form, which is used in human communication with 

others where he graduated in the form of words he hears others and 

understand. 

And heard an important role in learning language and speech is his role of 

more factors that contribute to support the correlation between language 

and speech, so the hearing loss will affect the child because it will suffer 

from the failure or malfunction in one of the most basic senses that play 

an important role in language acquisition, which represents The primary 

way the individual to interact with others and lose way of the most 

important means of gaining experience and development. 

language is one of the most influential aspects in the development of the 

child linguistically they are the most successful use in communicating the 

way, evolution of language and speech is normal and easy when the 

majority of children, The language of the votes of evolving into sections 

and then to the words to complete sentences with appropriate words and 

expressions models, The language is only a system of individual sounds 

used to connect and communicate with others verbally or in writing. 

Therefore, the hearing deficiency in children causes him backward in the 

evolution of language ability has thus delay in the ability to speak, and 

this was confirmed by all of Halaan and Kaufman (1991) Halhan & 

Koufman) when they considered that the most negative Hearing 

Impairment effects, appears in the field of language development of the 
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child, which is expressed in spoken language (Qaryouti, 1995, p. 156) 

Through the pilot study conducted by a researcher at some centers and 

associations rehabilitation noticed that the child planter snail enter these 

centers, associations, rather than focusing on language acquisition has to 

work on its development auditory training and training verbal emphasis is 

placed on the signal or the language of the college way to communicate, 

the child Viaud on sign language to ease and neglect of his ability to hear 

and pronunciation can develop and make use of them after planting snail, 

especially in early childhood and this is what seems clear and obvious in 

children growers snail where they find themselves unable to use the 

language during their communication with others which will reflect 

negatively on the sides of their personality , and their agreement with 

their environment, so it has to be the highlight of this category and give it 

a more interesting because it has many problems urgently need to be 

overcome and treated and that invented methods and numerous pathways 

help them develop their linguistic abilities and prepared to understand the 

world around them and through rehabilitation and various training 

programs aimed at to help them acquire the language and this is why the 

researcher to address this issue. 

So crystallize study the problem of audio design a training program for 

verbal language acquisition in children snail growers in early childhood, 

through training and auditory verbal training after transplant snail. 

To solve this problem is to ask the question: 

The effectiveness of the audio-verbal training program in language 

acquisition for children snail growers in early childhood? 

 

 

4. hypotheses: 



  

XXXIII 
. 

The current research seeks to confirm the following assumptions: 

- There were no statistically significant differences between the mean of 

the experimental group arranged on language acquisition at scale growers 

snail children in early childhood in the two measurements pre and post. " 

- "There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group arranged students to measure language 

acquisition in children snail growers in the two measurements posttest 

and delayed." 

- "There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group arranged depending on the variable sex 

after the application of the training program." 

General Results of the research: 

1. The effectiveness of the program presented by children snail growers 

in the test tribal and post-test results, and the extent of improvement in 

their performance in the post-test, which shows the acquiring language. 

2. The differences found between children snail growers in the average 

grades depending on the variable sex before and after the implementation 

of the program and these differences in favor of females. 

3. found differences between children snail growers in the average grades 

depending on the variable life before and after the implementation of the 

program and these differences in favor of the younger age group, which 

extends from (2-4 years). 

4. found differences between children snail growers in the average grades 

depending on the variable educational level of the parents before and 

after the implementation of the program and these differences for the 

benefit of the university followed - and then the secondary - primary. 

5. I found differences between children snail growers in the average 

grades depending on the variable sex before and after the implementation 
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of the program and these differences in favor of the younger age group, 

which extends from (2-4 years). 

 

Search suggestions: 

1. highlight the importance of auditory training for children growers snail 

after snail farming process, especially in the early stage of childhood 

compared to advanced stages of age. 

2. Design training programs and rehabilitation by a specialist calendar of 

speech, language and bodies responsible, to take into account when 

training the natural evolution of the roll when the children their natural, 

They spend the first period of their lives in storing audio words, to turn 

out later to talk gradually, you should expect evolution itself When the 

class of beneficiaries snail farming operations. 

 

3. the establishment of specialist training courses for language and 

speech, to familiarize them with the skills and auditory verbal skills that 

must be trained for the children of growers snail. 

4. establishment of guidance sessions for the families of children growers 

snail, to learn how to train their children at home, because of the great 

role of the family in the success of the rehabilitation process and language 

training. 

5. Pay attention biggest Batrqh audio in verbal linguistic qualification 

compared to the way the college and sign language. 

6. spread awareness in society through (awareness sessions, media) and 

make sure the importance of training and rehabilitation after the snail 

farming operation directly as an important step in language acquisition. 
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7. Similar studies of auditory verbal training programs for the children of 

growers snail, and Brahal different age. 

8. conducting field researches designed programs auditory training verbal 

language acquisition in children growers snail, and take into account 

other variables, such as (the economic situation of the family, the child 

planter snail arrangement between his brothers, choose the best tool 

available for cultivation, surgical masterly work, the age of incidence)
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