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دور التكفل األرطوفوين يف تنمية مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني
مسعيا احلاملني للزرع القوقعي

ملخص الدراسة

بن عابد مجيلة
جامعة عمار ثليجي ابألغواط

هدفت الدراسة احلالية إىل البحث عن دور التكفل األرطوفوين يف تنمية مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني

مسعيا احلاملني لزرع قوقعي من خالل تطبيق اختبار اللغة اجلديد  N-EELلشوفري ميللر ،بعد أن مت التحقق من صدقه وثباته،
على جمموعة تكونت من  90أفراد حاملني لزرع قوقعي تراوحت أعمارهم من  5إىل  21سنة ولإلجابة على تساؤالت الدراسة مت

حساب معامل ارتباط "بريسون" حلساب العالقة ،واختبار "مان وتين" حلساب داللة الفروق ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن مهارات اإلنتاج اللغوي ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى لعامل السن عند عملية الزرع .
الكلمات املفتاحية :التكفل االرطوفوين ،اإلعاقة السمعية ،الزرع القوقعي اختبار اللغة.
Abstract
The present study aimed to search the role of Orthophony or the speech therapy provide
for the development of language production skills in deaf children with cochlear implants, by
applying the new language test N-EEL of Chevrie Muller, after been verified sincerity and
persistence on a group of 09 members with cochlear implant and ages ranged from 5 to 12
years.
To answer the questions of the study, the "Pearson" correlation coefficient was calculated
and "Mann-Whitney U " test to calculate the significance of differences.
The results of the study showed that no significant relationship in the language production
skills due to the age factor of the cochlear implant.

 )1مشكلة الدراسة:
حتتل حاسة السمع املرتبة األوىل ابلنسبة للفرد من حيث األمهية ،فهي متثل حلقة الوصل بني الفرد وجمتمعه (عطية حممد،

 )6 ،9002حيث أن الشخص الذي يفقد هذه احلاسة يصاب ابإلعاقة السمعية اليت ترتاوح شدهتا من الضعيفة إىل العميقة.
فاإلعاقة السمعية هي تلك احلالة اليت يعاين منها الفرد من نقص يف القدرات السمعية الغري كافية لتمكينه من استعمال لغته

واملشاركة يف األنشطة العادية (خالدة نيسان )11 ،9002 ،ومن أهم ما يرتتب على وجود الضعف السمعي هو أتخر يف النمو
ا للغوي ،فاملعاقني مسعيا يعانون من مشكالت لغوية بدرجات متفاوتة من تناقص لعدد املفردات وضعف يف اإلنتاج (حممد النويب،

 )25 ،1929حيث يذكر إليس وبسرت  Elisse webesterأن الصمم ليس جمرد احلرمان من مساع األصوات لكن يعين
احلرمان من اللغة ،ألن الصوت اللغوي هو أثر مسعي يصدر طواعية (عطية حممد.)22 ،1990 ،
تنقسم األذن الداخلية إىل قسمني مها القوقعة والقنوات اهلاللية ،فالقوقعة هي اجلزء املسؤول عن حتليل الصوت وتقويته ،فإذا
أصيبت حتدث اإلعاقة السمعية ،وللتعويض عن هذا الضعف ميكن االستعانة بزرع القوقعة لكي يصبح ابإلمكان السمع مرة

أخرى ،حيث تعترب تكنولوجيا زرع القوقعة من أحدث ما توصل إليه العلم ألولئك الذين يعانون من فقدان مسعي اتم أو شبه اتم
يف كال األذنني ،واليت تقف املعينات السمعية على الرغم من تقدمها عاجزة عن تعويض فقداهنم السمعي .مما دفع ابلباحثني إىل
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اكتشاف وسيلة بد يلة ،وهي حث العصب السمعي عن طريق قطب يزرع ابألذن الداخلية حيث يتم استقبال الصوت بواسطة
مكرب صغري يوضع خارج األذن ،مث حيول الصوت ليتم معاجلته تكنولوجيا هبدف تبسيطه حبيث يسهل على األذن إدراكه (حممد
النويب.)229 ،1929 ،
ويف هذا الصدد أشارت الدراسات أن األطفال الذين أجروا عملية زرع القوقعة من مستخدمي لغة اإلشارة والذين كانوا يعانون
من صعوبة يف فهم الكــالم قد حتسنت لديهم مهــارات التواصل بشك ــل ملحوظ وهذا ما أكده كل من كاوين وستيوارت Kuwin
 (2000) & Stewartيف الدراسة اليت أجرايها على أطفال يعانون من إعاقة مسعية شديدة ،أبنه ميكن مالحظة التحسن يف
مهارات التواصل وفهم الكالم حلاملي زرع القوقعة من خالل متابعتهم لفرتات طويلة ،خاصة وأن لغة الطفل تتحسن دوما مع
تقدمه يف العمر ،ولقد أثبتت الدراسات أنه كلما كان عمر الطفل صغريا أثناء إجراء عملية الزرع كلما كان ذلك أفضل وهذا ما
أشارت إليه دراسة بريتشي ،كالسي ،وودورث ،قونتاز وتيل Bertschy, Tyle , Kelsa , Gontaz & Woodworth
)  (1997أبن األطفال الذين يقل أعمارهم عن مخس سنوات هم أكثر استفادة من زرع القوقعة إذا ما قورنوا بغريهم (لينا عمر بن

صديق ،2006 ،ص.)5

ومن املؤكد أن عملية زرع القوقعة تعترب من العمليات املعقدة ليس يف طريقة إجرائها فقط ،وإمنا يف نتائجها وما يتعرض له
األطفال من مشاكل شاقة يف فهم وإدراك احلديث املتداول أمامهم لفرتات طويلة نسبيا من حيـ ــاهتم ،فاإلدراك السمعي يبدأ بسماع
الطفل لألصوات من البيئة وهذه األصوات ختزن يف ذاكرته السمعية ،بعد ذلك يستطيع أن يستعمل تلك األصوات يف وقت
الحق.
ونظرا العتماد النمو اللغوي على السمع وأتثره به فمن املهم أن تدرس اآلثــار اللغوية النامجة عن القصــور السمعي ،إذ يعترب
ضعف املهارات اللغوية عند األطفال املعاقني مسعيا من ابرز املشكالت اليت يعانون منها .وأكثر اآلثــار السلبية لإلعاقة السمعية

يكون يف جمال النمو اللغوي ،وعليه فـ ــإن املعاقني مسعيا يع ــانون من أتخر واضح يف النمو اللفظي ،وتتضح درجة هذا التأخر كلما
كانت درج ــة اإلعـ ــاقة أشد ،حيث أهنم يعانون من عجز يف مهارات االستقبال واإلدراك السمعي ،ابلتايل مشكالت يف اإلنتاج
اللغوي (الصفدي.)221 ،1992 ،
لكن عملية زرع القوقعة تساعد األطفال املعاقني مسعيا بشرط توفر التأهيل الناجح على دجمهم يف اجملتمع وإمكانية التواصل
معهم من خالل الطرق العادية يف ظل احلياة الطبيعية اليت طاملا حرموا منها ،وتنعكس آاثرها االجيابية على نواحي حياهتم
االجتماعية واألكادميية ،مما يساعد على دمج الطفل املعاق مسعيا مع األطفال العاديني.
ابلتايل حددت تساؤالت الدراسة فيما يلي :
هل تتحسن مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني مسعيا بعد الزرع القوقعي ؟
وللتوضيح أكثر :

 .1هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني

مسعيا احلاملني لزرع قوقعي ؟
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى إىل عامل السن عند الزرع لدى األطفال املعاقني
مسعيا احلاملني لزرع قوقعي ؟

 )9فرضيات الدراسة
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نفرتض أن مهارات اإلنتاج اللغوي تتحسن بعد عملية زرع القوقعة وذلك من خالل :

 .1وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني مسعيا
احلاملني لزرع القوقعي .
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى إىل عامل السن عند الزرع لدى األطفال املعاقني مسعيا
احلاملني للزرع القوقعي .
 )1أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل:
 حماولة التعرف على العالقة بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن مهارات اإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني مسعيا
احلاملني لزرع قوقعي .
 فحص داللة الفروق يف مهارات اإلنتاج اللغوي وفقا لعامل السن عند الزرع لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع
قوقعي.

 )4أمهية الدراسة:

 .1.4أمهية أكادميية نظرية

 تساير هذه الدراسة االهتمام الكبري لفئات ذوي اإلحتياجات اخلاصة ( املعاق مسعيا) واحلاملني لزرع قوقعي وكيف
ميكن دجمهم يف املدارس العادية مع اقراهنم .
 تقدم الدراسة احلالية إطارا نظراي من املعلومات احلديثة يف جمال زرع القوقعة.
 .9.4أمهية تطبيقية

 تكمن األمهية العملية هلذه الدراسة يف تناوهلا لفئة خاصة من األطفال ،اليت تعاين من جمموعة من الصعوابت تتمثل
بقصور يف التواصل ،وقصور يف اللغة بشكل خاص وحتديدا يف اللغة التعبريية.

)5

.1.5

التعاريف واإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
اإلعاقة السمعية:

يقصد ابإلعاقة السمعية تلك املشكالت اليت حتول دون أن يقوم اجلهاز السمعي عند الفرد بوظــائفه أو تقلل من قدرة
الفرد على مساع األصوات املختلفة ويف هذه الدراسة املعاق مسعيا هو ذو إعاقة مسعية ثنائية عميقة (حس عصبية).

 .9.5زرع القوقعة:

هي آلة حتمل إلكرتودات تزرع داخل قوقعة األذن ،لتقوم بنقل املعلومة السمعية للعصب السمعي لتعطي منبه حسي للسمع

.

.1.5

اإلنتاج اللغوي

هو القدرة على الرتكيب الصحيح للجمل واختيار الكلمات املناسبة يف مكاهنا ،النطق الصحيح لألصوات والكلمات،

التعبري والسرد اجليد للقصة ،أي ما يقيسه بند اإلنتاج اللغوي يف اختبار اللغة اجلديد . N- EEL
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 )6منهج الدراسة

طبيعة هذه الدراسة تقتضي ضرورة إتباع املنهج الوصفي الذي يعترب هو املنهج الذي يتناسب مع هذه الدراسة لإلجابة
عن تساؤالهتا والتحقق من صحة فروضها (فاخر. )22 ،2020 ،
 )2إطار الدراسة:

اإلطار املكاين للدراسة :مت إجراء هذه الدراسة يف مدرسة عويسي الطيب يف القسم املدمج لألطفال املعاقني مسعيا واحلاملني

لزرع قوقعي سنة أوىل وسنة اثنية ابتدائي ،ويف املركز النفسي البيداغوجي الشول عطاء هللا يف والية األغواط .

اإلطار الزماين للدراسة :مت إجراء البحث خالل الفرتة املمتدة بني  92أفريل  1922إىل  12أفريل .1922
 )8جمتمع وعينة الدراسة ومعاييـر اختيـارها:

 .1.8جمتمع الدراسة :ميثل جمتمع الدراسة األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي.

 .9.8عينة الدراسة :متثلت جمموعة الدراسة يف األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي يف مدينة األغواط وهي متثل جمتمع
الدراسة .حيث تكونت عينة الدراسة من  90حاالت زرع قوقعي مت اختيارهم بصورة قصدية ،وهي اليت يقوم الباحث ابختيار
مفرداهتا بطريقة حتكمية ال جمال فيها للصدفة .واجلدول املوايل ميثل توزيع جمموعة الدراسة وخصائصها.
جدول رقم ( )1يوضح خصائص مجموعة الدراسة
االسم

درجة

العمر

االعاقة

أحمد
 8سنوات

عميقة

عبد
الرحمان

عميقة

 8سنوات
عائشة
 11سنة

عميقة

سبب
السنة الدراسة

ثانية ابتدائي
(قسم مدمج)
ثانية ابتدائي
(قسم مدمج)
ثانية ابتدائي
(قسم مدمج)

االعاقة

السمعية
والدي

وراثي

والدي

العمر
عند

اكتشاف
االعاقة
شهرين

اللغة

التعبيرية
قبل

العملية
غير
موجودة

منذ

غير

الوالدة

موجودة

منذ

غير

الوالدة

موجودة

منذ

غير

الوالدة

موجودة

منذ

غير

الوالدة

موجودة

اللغة

العمر

المستعملة

عند

قبل الزرع

لغة اإلشارة

الزرع
 3سنوات

التكفل قبل
العملية
تكفل
ارطوفوني

مدة التكفل
االرطوفوني
بعد العملية
 5سنوات

سنتين
لغة اإلشارة

 5سنوات

بمدرسة

 3سنوات

صغار الصم
لغة اإلشارة

 4سنوات

لغة اإلشارة

 8سنوات

لغة اإلشارة

 6سنوات

لم يتكفل بها

 5سنوات

سنتين
جهاد
 9سنوات

عميقة

أولى ابتدائي
(قسم مدمج)

والدي

تنطيق
في مدرسة

 8أشهر

صغار الصم
سنتين
اسماعيل
 7سنوات

عميقة

أولى ابتدائي
(قسم مدمج)

والدي

تنطيق
في مدرسة

 8أشهر

صغار الصم
سنتين
رضا
 11سنة

عميقة

ثانية ابتدائي

التهاب

(قسم مدمج)

السحايا

شهرين

غير
موجودة

11
لغة اإلشارة

سنوات
ونصف

تنطيق
 3سنوات
دراسة في
مدرسة
صغار الصم
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خولة
 11سنوات
نسيمة
 18سنوات
يونس

 15سنوات

عميقة
عميقة

ثانية ابتدائي

التهاب

(قسم عادي)

السحايا

ثانية ابتدائي

التهاب

(قسم عادي)

السحايا

عميقة

التهاب

-

السحايا

 15اشهر
 15أشهر
سنة

غير
موجودة
غير
موجودة
غير
موجودة

لغة اإلشارة
لغة اإلشارة
لغة اإلشارة
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18

لم يتم التكفل

سنوات

بها

16

لم يتم التكفل

سنوات

بها

سنة

لم يتم التكفل
به

سنتين
سنتين
أقل من سنة

 .1.8اخلصائص املميزة لعينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من  02حاالت موزعة كالتايل:
 ست ( )6حاالت ذوي زرع قوقعي من القسم املدمج يف مدرسة عويسي الطيب 2 ،حاالت ختضع للتكفل األرطوفوينكحاالت خارجية يف املركز النفسي البيداغوجي.

 -العمر :يرتاوح بني  5سنوات و  19سنة أي مبتوسط عمر  8سنوات ونصف.

 املستوى الدراسي :إن املستوى الدراسي ملختلف احلاالت يرتاوح بني السنة أوىل إىل سنة اثنية ابتدائي يف أقسام عاديةوأقسام مدجمة ،حيث هناك حالتني سنة أوىل و 6حاالت سنة اثنية(أربعة منهم يف القسم املدمج ،واثنان منهم يف قسم

عادي) وحالة واحدة ال تدرس.

 -اجلنس  :احتوت اجملموعة على اجلنسني حيث كان عدد اإلانث  4وعدد الذكور. 5

 شدة اإلعاقة  :عميقة يف كل احلاالت (مع عدم توفر درجة اإلعاقة يف ملفات احلاالت) 4 ،حاالت والدية و 4حاالتبسبب التهاب السحااي وحالة واحدة وراثية.

 .2أداة الدراسة  :مت استخدام اختبار  N-EELلشوفري ميللر لقياس اإلنتاج اللغوي .

أ .التعريف ابالختبار :االختبار اجلديد للغة  N-EELلشوفري ميللر ( )Claude Chevrié-Mullerهو رائز فرنسي نشر

سنة  1295مث أعيد النظر فيه سنة  ،1285يطبق على األطفال لقياس وتقييم كل مكوانت اللغة من اجلانب االستقبايل
والتعبريي ،يتكون من عدد من االختبارات الفرعية اليت تقييم النطق ،الفهم واإلنتاج اللغوي واجلوانب املعجمية النحوية للغة ،مت
بناء هذه البطارية اجلديدة نتيجة لزايدة املعرفة يف علم اللغة وتطور التقييم والتشخيص اللغوي .(Claude Chevrié-Muller,

) .2001تتكون البطارية من  19اختبار فرعي هبدف تقييم كل مكوانت اللغة الرمسية أي يف كل مكوانت اللغة الصوتية،
املعجمية ،املورفو -حنوية وهذا يف جانب االستقبال واإلنتاج (التعبري) .االختبارات الفرعية اليت تشكل  N-EELهتدف
الستكشاف مكوانت اللغة املختلفة وقدرات األطفال يف تطوير اللغة الشفوية وتعلم اللغة املكتوبة.
وقد مت اختيار ثالث اختبارات فرعية الستخدامها يف البحث للتأكد من فرضيات الدراسة واجلدول التايل يوضح البنود
املختارة .
جدول رقم ( )9يوضح البنود املختارة من اختبار  N-EELو كيفية التنقيط

الفرعية

الرقم

خالل

النطقي من

اإلنتاج

إىل تقييم

 :يهدف

اي والنطق

الفونولوج

األصوات

علم

التسمية

1

البنود

البند

املكوانت

التعليمات

التنقيط

كلمات أحادية املقطع

نطلب من الطفل تسمية ما
يوجد يف الصورة

 9نقطة لإلجابة اخلاطئة
 2نقطة لالجابة القريبة من

كلمات متعددة املقاطع
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التكرار

الثراء املعجمي عند الطفل

املبدئية
املباشرة
التعبري :يهدف إىل تقييم

مفردات

نطلب من الطفل تسمية ما
يوجد يف الصورة

مفردات

نقول اول حرف من الكلمة
ونطلب منه تكملة الكلمة

 9نقطة لإلجابة اخلاطئة
 2نقطة لإلجابة القريبة من
الصحيحة
 1نقطة لإلجابة الصحيحة

مفردات

التسمية

العفوي للطفل حملتوى الصورة املقدمة له

احلصول على معلومات من خالل التعبري

التعبري  -سرد قصة مصورة  :يهدف إىل

سرد قصة مصورة

14

كلمات متعددة املقاطع

منه إعادة تسميتها

 1نقطة لالجابة الصحيحة

التسمية

11

كلمات أحادية املقطع

نسمي حنن الصورة ونطلب

الصحيحة

مفردات

قصة السقوط يف الوحل

نطلب من الطفل أن يروي
قصة من خالل الصور
املوجودة يف القصة

 9نقطة لإلجابة اخلاطئة
 2نقطة لإلجابة القريبة من
الصحيحة
 1نقطة لإلجابة الصحيحة

بند الفونولوجيا  :ويتكون من  49صورة  +تسمية  22عضو من أعضاء اجلسم (أنف ،سن ،أصبع ،يد ،قدم ،رأس ،رجل،

فم ،مرفق ،السبابة ،الشعر) ويطبق على حنويني :

 أوال  :التسمية :نشري إىل عضو من أعضاء جسمنا أو جسم الطفل ونطلب منه تسميته ،مث نظهر للطفل الصورةونطلب منه أن يذكر اسم الشيء املوجود يف الصورة .
 اثنيا :الثاين التكرار :إذا مل يستطع الطفل تسمية الشيء املوجود يف الصورة ،نسميه حنن ونطلب منه إعادته Claude).)Chevrié-Muller, opcit,p5

بند التعبري وتقييم الثراء املعجمي  :ويتكون من  16صورة متثل أشياء ملموسة ،و 6صور متثل األلوان و 6صور متثل األشكال
ويطبق على حنويني:
 التسمية املباشرة  :حيث يطلب منه أن يسمي ما يوجد يف الصورة بدون مساعدة . التسمية املبدئية  :إذا مل يستطع الطفل أن يسمي مباشرة ،يطلب منه أن يسمي ما يوجد يف الصورة ونساعده بقولنا احلرفاألول من الكلمة).(ibid,p26

بند القصة وتقييم السرد  :يتكون من  5بطاقات تعرب عن قصة طفل سقط يف الوحل ،وعلى الطفل أن حيكي لنا قصة من
خالل تلك الصور )) Claude Chevrié-Muller, opcit, p34

ب .كيفية التنقيط:
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تنقيط بند النطق والفونولوجيا :يتم تنقيط االختبار حسب إجاابت الطفل ،فيأخذ نقطتني ( )9إذا كانت إجابته صحيحة
نطقا ،وأيخذ نقطة ( )1إذا كانت إجابته قريبة من النطق الصحيح ،وأيخذ صفر ( )0إذا كانت إجابته خاطئة نطقا.
 أعلى عالمة يف بند التسمية  190نقطة . أعلى عالمة يف بند التكرار  190نقطة . -أعلى نقطة يف البند ككل  940نقطة .

تنقيط بند التعبري :يتم تنقيط البند حسب إجاابت الطفل ،فيأخذ نقطتني ( )9إذا كانت إجابته صحيحة نطقا ،وأيخذ نقطة

( )1إذا كانت إجابته قريبة من النطق الصحيح ،وأيخذ صفر ( )0إذا كانت إجابته خاطئة نطقا.
 -أعلى نقطة يف التسمية املباشرة  26نقطة .

 أعلى نقطة يف بند التسمية املبدئية  26نقطة . أعلى نقطة يف البند ككل  129نقطة.تنقيط بند القصة :يتم تنقيط البند حسب إجاابت الطفل ،فيأخذ نقطتني ( )9إذا تعبريه عن الصورة جيدا ،وأيخذ نقطة ( )1إذا
كان تعبريه متوسط ،وأيخذ صفر ( )0إذا كانت إجابته خاطئة أو مل يعرب عن الصورة.
 أعلى نقطة يف بند القصة  10نقاط . أعلى نقطة يف االختبار ككل  449نقطة .ت .اخلصائص السيكومرتية لإلختبار :
صدق االختبار:

صدق احملكمني  :قمنا بعرض األداة على جمموعة من األساتذة املختصني يف األرطوفونيا وعلم النفس املعريف والعلوم

العصبية ،كانت النتائج أن كل بنود األداة قد حازت على نسبة اتفاق  % 100ابلتايل مت اعتماد هذا االختبار يف الدراسة.
ثبات االختبار:

معامل الثبات ألفا كرونباخ :مت حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ على االختبار ككل وكانت النتيجة .0.29

 )2عرض نتائج الدراسة:

بعد تطبيق اختبار اإلنتاج اللغوي وتدوين اإلجاابت ،مت تنقيط كل حالة حسب كل بند مث حساب اجملموع ،واجلدول
التايل يوضح نتيجة كل فرد من جمموعة الدراسة يف كل بند من بنود االختبار ونتائجهم يف االختبار ككل.
جدول رقم( )4يوضح نتائج اختبار اإلنتاج اللغوي
التعبي ـ ـ ـ ـ ــر

قصة مصورة

اجملموع

علم األصوات الفونولوجيا
940 /

129/

10/

449 /

أمحد

251

72

7

942

رضا

20

21

9

91

عائشة

269

219

2

989
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عبد الرمحان

221

72

2

999

جهاد

61

27

9

89

إبراهيم

27

21

9

10

خولة

259

60

1

991

نسيمة

227

66

1

909

يونس

22

21

9

45

والشكل املوايل يوضح نتائج جمموعة الدراسة يف اختبار اإلدراك السمعي

شكل رقم ( : )7رسم بياين يوضح نتائج اختبار اإلنتاج اللغوي
 )10حتليل نتائج الدراسة
يف ضوء اإلشكالية والتساؤالت اليت انطلقت منها الدراسة ،والفرضيات اليت مت اقرتاحها كحلول مؤقتة هلذه التساؤالت،
اعتمد للتحقق منها على األساليب اإلحصائية اليت كانت نتائجها كما سيتم عرضه ابلرتتيب حسب كل فرضية.
والشكل املوايل يوضح نتائج جمموعة الدراسة يف اختبار اإلنتاج اللغوي حسب كل بند
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شكل رقم ( : )2رسم بياين يوضح نتائج احلاالت يف بنود اختبار اإلنتاج اللغوي
من خالل النتائج املوضحة يف الشكل رقم ( )0أعاله نالحظ أنه يوجد تفاوت يف أداء األطفال احلاملني لزرع قوقعي يف اختبار
اإلنتاج اللغوي ،ولعل هذا التفاوت يرجع لسبب صغر حجم جمموعة الدراسة وعدم جتانس أفرادها يف عدة عوامل ،ابإلضافة
لطبيعة اخلدمات التأهيلية املقدمة هلم ،لكن إذا ما قاران نتائج األطفال ككل يف االختبار نالحظ أهنا من متوسطة إىل ضعيفة .

ففي بند الفونولوجيا نالحظ وجود صعوابت يف نطق الكلمات وخاصة متعددة املقاطع ككلمة "حمفظة" وبعض الكلمات اليت

حتتوي على احلروف احللقية وهذا لصعوبة تشكيلها على الشفتني حسب ماجدة عبيد (( )1992لينا بن صديق.)69 ،1922 ،

أما يف بند التعبري فنجد تفاوت ملحوا يف نتائجهم فأظهر كل من (عائشة ،أمحد ،عبد الرمحان ،نسيمة وخولة) نتائج
مرتفعة ،مما يدل على أن لديهم رصيد لغوي جيد وهذا بفضل مدة التكفل األرطوفوين الطويلة نسبيا ،مقارنة ابآلخرين الذين
حت صلوا على نتائج جد منخفضة يرجع ذلك لكوهنم ال يستعملون لغة اإلشارة ف ــ(رضا ،جهاد ،إبراهيم ،يوسف) ال يزالون
يتواصلون هبا وال يستعملون مسعهم أو اللغة التعبريية لديهم ،حيث تعرفوا على أغلب الصور إال أهنم عربوا عنها إشارةً.
أما بند القصة فكانت إنتاجهم قصريا نوعا ما وكانوا يعربون عن كل صورة بكلمة أو كلمتني ،يرجع ذلك إىل عدم قدرة
الطفل األصم على بناء القصة والربط بني املفاهيم هذا ما أكدته كال من دراسة سينجلتون ،مورجان ،دجييلو ،وايلس وريفرز
( )1991( Singleton, Morgan, Digello, Wiles & Riverالزريقات.)120 ،1992،

.1.10عرض النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل وتفسريها:

تتضح نتائج الفرضية األوىل واليت مفادها "توجد عالقة بني مدة التكفل األرطوفوين وحتسن مهارات اإلنتاج اللغوي "

يف اجلدول التايل :

جدول رقم ( )5يوضح العالقة بني مدة التكفل األرطوفوين واإلنتاج اللغوي
العينة
مدة التكفل
اإلنتاج اللغوي

2

املتوسط احلساي
1.82
156.98

درجة احلرية

قيمة " "rاحملسوبة

9

0.21

مستوى الداللة
اإلحصائية
0.006

من خالل هذه النتائج يتضح لنا أن معامل االرتباط احملسوب يساوي ( )r= 0.21وعند درجة حرية  9ومستوى داللة

إحصائية ( )0.006وهي أقل من ( )0.05ابلتايل نقبل الفرضية والعالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.01

وعليه ميكن اعتبار أن الفرضية األوىل قد حتققت ،ومنه توجد عالقة دالة إحصائيا بني مدة التكفل األرطوفوين واإلنتاج اللغوي

لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي ،هذا ما أثبتته دراسة النس  )2000( L’Anesالذي توصل إىل أن هناك
تطور لإلنتاج اللغوي بعد التكفل األرطوفوين (.)M.Mondan et V.Brun, 2009, p63
والشكل املوايل يوضح نتائج اختبار اإلنتاج اللغوي حسب مدة التكفل
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شكل رقم ( : )11رسم بياين يوضح العالقة بني مدة التكفل األرطوفوين واإلنتاج اللغوي

من خالل الشكل رقم ( ) 22نالحظ أن احلاالت اليت حتصلت على نتائج جيدة على اختبار اإلنتاج اللغوي كانت مدة
التكفل األرطوفوين من سنتني فأكثر ،بعكس احلاالت اليت خضعت للتكفل ملدة أقل من ذلك ،ابلتايل توجد عالقة بني مدة

التكفل االرطوفوين واإلنتاج اللغوي هذا ما أكدته دراسة كلوين وستيوارت  )2000( Kluwin & Stewartعلى جمموعة
من طلبة املرحلة االبتدائية من حاملني لزرع قوقعي واليت مل تشر إىل أي حتسن ملحوظ يف قدراهتم الكالمية بعد مالحظتهم ملدة

زمنية بلغت ستة أشهر ،إال أن الدراسة قد توصلت إىل أنه ميكننا احلكم على جناح وأثر زرع القوقعة من خالل متابعة حتسن
مهارات الكالم والتواصل مع تقدم الزمن ،خاصة وأن لغة الطفل تتحسن وتنمو دوما مع تقدم العمر إذا ما مت توفري التدريب
املكثف ( لينا بن الصديق)29 ،1922 ،
 .9.10عرض النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية وتفسريها

تتضح نتائج الفرضية الثانية واليت مفادها " توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى إىل عامل

السن لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي " وذلك عن طريق استخدام اختبار اإلدراك السمعي ومعاجلة هذه
النتائج إحصائيا ابختبار الفروق "مان ويتين" لعينتني مستقلتني بعد تقسيم اجملموعة إىل جمموعتني وحساب طول الفئة ( أكرب من
مخس سنوات ونصف ،وأصغر من مخس سنوات ونصف) حيث مت التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل :
جدول رقم ( )6يوضح نتائج اختبار "مان ويتين" لداللة الفروق يف اإلنتاج اللغوي حسب العمر عند الزرع
العينة

متوسط الرتب

أقل من  5سنوات ونصف

4

6.25

أكرب من  5سنوات ونصف

5

4

Z

مستوى الداللة

1.99

0,221

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة " "zاحملسوبة تساوي ( (1.22عند ومستوى الداللة يساوي ( )0.22وهي أكرب
من ( ،)9.95ابلتايل هي غري دالة إحصائيا وعليه الفرضية مل تتحقق وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات اإلنتاج
اللغوي تعزى إىل عامل السن عند زرع القوقعة لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي .
والشكل املوايل يوضح نتائج جمموعة الدراسة يف اختبار اإلنتاج اللغوي حسب العمر عند الزرع.
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شكل رقم ( : )11رسم بياين يوضح نتائج إختبار اإلنتاج اللغوي حسب العمر عند زرع القوقعة

يظهر لنا من خالل الشكل رقم ( )11أن النتائج املرتفعة يف اختبار اإلنتاج اللغوي تنسب للحاالت اليت أجريت هلا عملية
الزرع من  7سنوات فأقل.
ومن خالل الشكل أعاله أن نالحظ هناك  1حاالت متت عملية الزرع هلم يف عمر ال يتعدى  5سنوات 2 ،حاالت
نتائجها مرتفعة بينما احلالة الثالثة اليت خضعت للزرع يف عمر سنة مل تكن نتائجه جيدة وذلك يعود لعدم التكفل به بعد العملية.
فيما خيص احلاالت اليت أجريت هلا عملية الزرع يف عمر أكرب من  5سنوات جند اختالف يف نتائجهم ،حيث سجلت
حالتني نتائج جيدة ،هذا بفضل الدعم األسري وطريقة التواصل يف املنزل ابإلضافة إىل طول مدة التكفل اجليد ،بينما سجلت
احلاالت الثالث األخرى نتائج متدنية ترجع إىل أن احلاالت ال تزال تستعمل لغة اإلشارة وال تستطيع التحكم يف نطقها ألغلب
احلروف كما أهنم ال ميلكون رصيدا لغواي.
ابلتايل أمكننا القول أن العمر عند الزرع يساهم بشكل كبري على حتسني مهارات اإلنتاج اللغوي مع إلزامية التكفل
األرطوفوين اجليد واملكثف ،هذا ما أثبتته كل من دراسة أرمييت وآخرون ) (Ermeter et al , 2007واليت توصلت لوجود

عالقة موجبة وطردية بني السن عند الزرع واإلنتاج اللغوي ( )L. Scarbel, opcit, p86ودراسة نرماند و الشريت
) ) Normand et lacheret , 2008اليت أظهرت أن األطفال اخلاضعني للزرع قبل سن  27شهر كانت نتائجهم مرتفعة
مقارنة ابلذين مت إخضاعهم للزرع بعد  27شهر ،والباحثني هنا استنتجوا أن األطفال الذين مت إخضاعهم للزرع متأخرا يكون
لديهم نقص للفرتة الضرورية لتحقيق اللغة

() ibid, p 95

كما أشار دوميكو والبفر ) ) Domico & Lupfer, 1994أن التحسن يف أداء وفهم الكالم مرتبط ابلعمر الذي حدث
فيه الفقدان السمعي والعمر عند زرع القوقعة (لينا بن الصديق ،مرجع سابق.)5 ،
وعليه ميكن اعتبار أن الفرضية الثانية مل تتحقق ،ولعل ذلك يرجع إىل كون بعض احلاالت مل ختضع للتكفل بعد العملية،
وأيضا عدم جتانس جمموعة الدراسة وصغر حجمها وقصر مدة التكفل األرطوفوين لبعض احلاالت.
 )1االستنتاج العام
من خالل عرض ومناقشة النتائج العامة للدراسة توصلنا إىل نتائج هامة فيما يتعلق ابلعالقة بني اإلدراك السمعي واإلنتاج
اللغوي وفيما يتعلق كذلك ابملتغريات الوسيطية املعتمدة يف الدراسة من العمر عند زرع القوقعة ومدة التكفل األرطوفوين ،وابلرجوع
04

دور التكفل األرطوفوين يف تنمية مهارات اإلنتاج اللغوي  ......................................بن عابد مجيلة
إىل ما مت تناوله من خلفية نظرية ودراسات سابقة ،وانطالقا من أهداف البحث واإلجابة عن تساؤالت الدراسة احلالية توصلنا إىل
ما يلي :
-

توجد عالقة دالة إحصائيا بني مدة التكفل األرطوفوين واإلنتاج اللغوي لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع

قوقعي ،هذا ما أثبتته دراسة النس ) (L’anes , 1999الذي توصل إىل أن هناك تطور لإلنتاج اللغوي بعد التكفل األرطوفوين،
وخلصت دراستنا إىل أن مهارات اإلنتاج اللغوي تبدأ يف التحسن بعد مدة سنتني من التكفل األرطوفوين .
 عدم وجود فروق يف مهارات اإلنتاج اللغوي تعزى إىل عامل السن عند زرع القوقعة لدى األطفال املعاقني مسعيا احلاملنيلزرع قوقعي ولعل ذلك راجعا لعدم خضوع بعض احلاالت للتكفل األرطوفوين املكثف ،وعدم جتانس جمموعة الدراسة يف عدة
متغريات منها العمر عند الزرع واختالف مدة وطريقة التكفل ،ابلتايل نتائج هذه الدراسة مل تتفق مع نتائج دراسة نرماند والشريت
)(Normand et Lacheret, 2008

 هذه الدراسة توصلت إىل الدور اإلجيايب واهلام للتكفل األرطوفوين لألطفال املعاقني مسعيا احلاملني لزرع قوقعي فبدونه الميكن اعتبار عملية الزرع انجحة ،ابلتايل ميكن من خالهلا وضع برانمج عالجي أو بروتوكول للكفالة األرطوفونية .
نشري يف األخري إىل أنه ال ميكن تعميم النتائج على اجملتمع بل تبقى النتائج حمصورة على جمموعة الدراسة فقط يف إطار احلدود
املكانية ،الزمانية ،البشرية وأدوات مجع البياانت اليت استخدمت.
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