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 القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  من عينة  لدى االنفعالي  االتزان تحسين   في برنامج  فاعلية
 إعداد 
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 العربية:اللغة الملخص ب

تحسين     في  إرشادي  برنامج  فاعلية  من  التحقق  إلى  الدراسة  هذه    االتزان هدفت 
، وتكونت عينة الدراسة من    لدى عينة الدراسة من األطفال الصم زارعي القوقعة   االنفعالي 

(20( لمجموعتين  بالتساوي  مقسمين  القوقعة  زارعي  الصم  من  طفاًل  أطفال 10(   )
)للمجموعة   وكذلك  بين  10التجريبية،  ما  أعمارهم  تراوحت  الضابطة  للمجموعة  أطفال   )

لألطفال    االنفعالي  االتزانا، واعتمدت الدراسة على أدوات كانت مقياس  ( عام11-12)
الباحثين(  و )إعداد:  لتحسين  ،  إرشادي  زارعي     االنفعالي  االتزانبرنامج  الصم  لألطفال 
)إعداد: أحمد ومقي   (، الباحثين   القوقعة  )عماد  لرافن  الملونة  المتتابعة  المصفوفات  اس 

محمد سعفان    )إعداد:  االقتصادي االجتماعي الثقافي  المستوى مقياس  و   ، (2020  حسن،
خطاب  تحسين   ،( 2016،  ودعاء  في  البرنامج  فاعلية  إلي  النتائج    االتزان  وتوصلت 
 . وعة التجريبية(من األطفال الصم زارعي القوقعة )المجم الدراسة  عينة ى لد االنفعالي 

 ، زراعة القوقعة. االنفعالي  االتزان البرنامج، الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

الحسية    األنظمة واألجهزة  منها  النعم  بأفضل  اإلنسان  وتعالي على  أنعم هللا سبحانه 
والتكيف  به  يحيط  ما  وفهم  وإدراك  حوله،  ممن  بالمثيرات  اإلحساس  على  لمساعدته 

 والتوافق مع البيئة بمتغيراتها االجتماعية والمادية المختلفة.  

السمع من    الحواس وتعد حاسة  السمع    أهم  الحديث  فعن طريق  وتبادل  الكالم  نتعلم 
 .  (23 ،2012والتفاعل والتفاهم مع األخرين والكثير من أحداث الحياة )فؤاد عيد، 

ما    إذا  حياته  في  الطفل  يواجهها  قد  التي  المشكالت  كأبرز  السمعية  اإلعاقة  وتأتي 
أصيب بها، فعن طريق حاسة السمع يستطيع إدراك العالم حوله والحصول على المعلومات  
 عن واقعه الخارجي، فهي ذات تأثير بالغ على نمو قدراته اللغوية والمعرفية واالجتماعية. 

التنظيم    على  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  السمعية  اإلعاقة  للفرد،    النفسيوتؤثر 
إلى   تؤدي  أنها  إال  النفسي،  التوافق  سوء  إلى  بالضرورة  يقود  الصمم  أن  يعني  ال  وذلك 

وعد بالنفس،  الثقة  والشعور  ضعف  المستقبل  من  بالقلق  اإلحساس  نتيجة  الذات  تقبل  م 
واالجتماعي   النفسي  السلوك  في  مشكالت  من  سمعًيا  المعوقين  يظهره  ما  وأن  باإلحباط. 
مثل سوء التوافق والعزلة االجتماعية ناتج عن عدم إمكانيته التواصل مع اآلخرين )فؤاد  

 (. 48-47، 2012عيد، 

ة السمعية أكثر عرضة للضغوط النفسية والقلق والتوتر من  ويكون األفراد ذوي اإلعاق 
ومساعدتهم  السمعية  اإلعاقة  بذوي  باالهتمام  المجتمعات  بدأت  لذلك  العاديين؛  أقرانهم 

 (. 15 ، 2012للتخفيف من المعاناة التي يعانون منها )فؤاد عيد، 

النفسية واالجت  الناحية  السمعية من  اإلعاقة  األفراد ذوي  أهم  وتعد دراسة  ماعية من 
الشخصي   التوافق  عن  تعوقهم  التي  المشكالت  من  التخلص  على  لمساعدتهم  الخطوات 

درجه   ذلك على  ويتوقف  األساسية    االنفعالي  االتزانواالجتماعي  الركيزة  ألنها  الفرد  لدى 
التوافق مع الذات والمجتمع وتحقيق أكبر قدر من    تساعده علىفي الصحة النفسية التي  

 (. 4، 1982)عالء الدين كفافي،  عالي االنفالثبات 
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من    السمعية  قدرته  في  بنقص  المصاب  الشخص  تخاطبيةويعاني  ونفسية    مشكالت 
من   القوقعة  زراعة  وتعد  اآلخرين،  مع  التعامل  أو  التعايش  على  القدرة  عدم  عن  ناتجة 
أحدث ما توصل إليه العلم ألولئك األشخاص المصابون بفقدان سمعي شديد أو شبه تام 

عضو أ في  صغير  إلكتروني  جهاز  غرس  هي  االلكترونية  والقوقعة  األذنين،  في  تام  و 
السمع داخل قوقعه األذن الداخلية لينقل اإلشارات الصوتية إلى عصب السمع مباشرة ومنه  

 .  (Unterstein, 2010: 37)إلى الدماغ  

األطفال    كمتغير  االنفعالي  االتزانوألهمية    سلوكيات  في  يؤثر  الشخصية  في  إيجابي 
لذا أجريت هذه الدراسة للكشف   خاصة،بصفة عامة واألطفال الصم زارعي القوقعة بصفة  

تحسين   في  إرشادي  برنامج  فاعلية  زارعي    لدى  االنفعالي   االتزانعن  األطفال  من  عينة 
 القوقعة. 

 مشكلة الدراسة:

من    لمزيد  السمعية  اإلعاقة  دراسة  من    االهتمام تحتاج  فهي  الباحثين  قبل  من 
التي يجب    الهامةالموضوعات   النفسية  الدراسات  الصم    االهتمامفي  اإلفراد  بها لمساعده 
 المجتمع.   علىلتحقيق التكيف والتوافق النفسي مما ينعكس  القوقعة زارعي  

الحكومية    المنظمات  ونادت  فشيئا،  شيئا  وأزداد  بهم  والرعاية  االهتمام  جاء  فقد  لذا 
بالفرد   االهتمام  بضرورة  ودمجه واألهلية  الصحية    الصم  الرعاية  وتوفير  المجتمع  في 
والنفسية )شاهين رسالن،   الماضية   (113  ،2009والتربوية  األربعة  العقود  وقد شهدت 

ا بالتدخل  متزايًدا  في  اهتماًما  الخاصة  "بالتربية  واسع  نطاق  على  يعرف  ما  أو  لمبكر 
الطفولة" فبعد أن كان التربويون في الماضي يفترضون أن األطفال الصم غير قادرين على  

 . (23 ، 2007الخطيب، التعلم أو يتعلمون ببطء تغيرت الصورة تغيًرا جوهرًيا )جمال 

االهتمام الكبير، وتشمل اإلعاقة  وتعد اإلعاقة السمعية من أهم اإلعاقات التي حظيت ب 
يزيد عن   فقدان سمعي  من  يعاني  الذي  هو  واألصم  السمعي.  والضعف  الصمم  السمعية 

( ديسبل، أما الشخص ضعيف السمع فهو الذي يتراوح مدى الفقدان لديه ألقل من  90)
 (. 54 ، 2007فقد تحدث اإلعاقة قبل أو بعد اكتساب اللغة )جمال الخطيب،  ( ديسبل90)
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لقد أوضحت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة واألحصاء أن نسبة اإلعاقة السمعية  و  
( لعام  مصر  )2017في  نسبتها  وكانت  فالتقديرات  0.60%(  الجمهورية،  أجمالي  من   )

تتفاوت بشكل ملحوظ، وأشارت منظمة الصحة العالمية بأن هناك شخص أصم واحد لكل 
 معية ثالث أكبر مشكلة صحية مزمنة.  ألف من سكان العالم وتعتبر اإلعاقة الس

من األساليب العالجية التي أثبتت    Cochear Implantationوتعد زراعة القوقعة   
فعاليتها في مساعده األطفال الصم، حيث أنها ساعدت األطفال على االستفادة من البقايا  

والنفسية   السمعية  كفاءتهم  وتحسين   :Houston, Miyamoto, 2010)السمعية 
1248). 

الكالم    تعلم  قبل  أو  الوالدة  منذ  السمع  فقد  الذي  هو  القوقعة  زارع  األصم  والطفل 
بسيوني،   وزرعت  2007)سامية  األذنين  كال  في  شديد  سمعي  فقد  من  يعاني  وهو   ،)

القوقعة االلكترونية في األذن الداخلية إلعادة السمع له، فعملية زراعة القوقعة هي إحدى 
حديثة لمساعدة المصابين بضعف سمعي حس عصبي شديد )أحمد  ثمرات تطور التقنية ال

 (. 17 ،2010عبيدات، ويحي   عيسى 

القوقعة من اضطرابات في السلوك النفسي واالجتماعي    ويعاني األطفال الصم زارعي 
بالنفس   الثقة  وفقدان  االجتماعية  والعزلة  التوافق  عرضة    واإلحباط، وسوء  أكثر  وهم 

 (. 5، 2012للضغوط النفسية والقلق )فؤاد عيد، 

دور  سمة   االنفعالي  االتزان وتعد    لها  التي  الشخصية  سمات  من  في    أساسية  كبير 
أتزان يستطيع أن   لدية  الفرد الذي  النفسي واالجتماعي للفرد، ويرى كاتل أن  النمو  تطور 
يصل إلى أهدافه بدون صعوبات، وال يقلق من عملية االختيار ولديه القدرة على مواجهة 

 (. 24 ،1988، ن عبد الرحمالضغوط )محمد 

فق مع الذات والمجتمع والخلو  وتهدف الصحة النفسية إلي منح قوة داخلية للفرد للتوا 
من االضطرابات النفسية وذلك عن طريق تبصيره بهدف مستقبلي يستطيع من خالله أن  
يتطلع لألمام؛ فاإلنسان يستطيع أن يحيا بواسطة تطلعه للمستقبل فإذا فقد اإلنسان ثقته 
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المستقبل  من  والخوف  للقلق  عرضه  ويصبح  المعنوي  تماسكه  يفقد  فأنه  المستقبل    في 
 (. 165 ،1982واإلصابة باالضطرابات النفسية )طلعت منصور،

العاديين،    باألطفال  مقارنة  واالجتماعي  النفسي  التوافق  سوء  إلى  الصمم  ويؤدي 
فيها من   مبالغ  جًدا  إما عالية  مألوفة فهي  أبعاد غير  لنظرات اآلخرين تحمل  فتفسيراتهم 

النخ مختلفة  مظاهر  وكلها  جًدا  منخفضة  أو  )جمال  االيجابية  الصم  لدى  األنا  قوة  فاض 
 (.  54 ،2013الخطيب، 

تناولت    التي  السابقة  الدراسات  زارعي    لدي  االنفعالي  االتزانولندرة  الصم  األطفال 
الباحثة    –  القوقعة عليه  اطلعت  ما  حدود  كان    –في  مما  واألجنبية؛  العربية  البيئة  في 

تحسين   في  إرشادي  برنامج  فاعلية  عن  والكشف  الدراسة  هذه  إلجراء    االتزان الدافع 
زارعي    لدي  االنفعالي  الصم  األطفال  من  األسئلة  القوقعةعينه  الدراسة  مشكلة  وتثير   ،
 التالية: 

موعتين التجريبية والضابطة من األطفـال الصـم زارعـي القوقعـة المج  فروق درجاتهل توجد   -أ
ــةافـــي  وذلـــك االنفعـــالي االتـــزانفـــي القيـــاس بعـــد البرنـــامج علـــى مقيـــاس   تجـــاه المجموعـ

 التجريبية؟ 

المجموعــة التجريبيــة مــن األطفــال الصــم زارعــي القوقعــة فــي  بــين درجــاتهــل توجــد فــروق  -ب
فـــي اتجـــاه القيـــاس  وذلـــك االنفعـــالي االتـــزانالقياســـين قبـــل وبعـــد البرنـــامج علـــى مقيـــاس 

 البعدي؟ 

المجموعــة الضــابطة مــن األطفــال الصــم زارعــي القوقعــة فــي  بــين درجــاتهــل توجــد فــروق  -ج
 ؟ النفعاليا  االتزانالقياسين قبل وبعد البرنامج على مقياس  

المجموعــة التجريبيــة مــن األطفــال الصــم زارعــي القوقعــة فــي  بــين درجــاتهــل توجــد فــروق  -د
 ؟ االنفعالي  االتزانالقياسين البعدي والتتبعي للبرنامج على مقياس  

 أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة إلي: 
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عينـة الدراسـة مـن   لـدى  االنفعـالي  االتـزانالتحقق مـن فاعليـة برنـامج إرشـادي فـي تحسـين   -1
 األطفال الصم زارعي القوقعة.

عبـر  -عينـة الصـم زارعـي القوقعـة   لـدى  االنفعـالي  االتـزاني تحسـين  ـبيان تأثير البرنامج ف -2
 من خالل القياس التتبعي.   -الزمن  

 أهمية الدراسة: 

 أهمية نظرية وأخرى تطبيقية في التالي:  أهمية الدراسة إلىأمكن تقسيم  

 األهمية النظرية:  :أوالً 

فـي حـدود  –الصم زارعـي القوقعـة  لدى االنفعالي  االتزانندرة الدراسات التي تناولت تحسين   .1
 في البيئتين العربية واألجنبية.  –ما اطلعت عليه الباحثة  

 الصحة النفسية لألطفال الصم زارعي القوقعة.    على  االنفعالي  االتزانمعرفة تأثير   .2

 التعرف على الدور الذي تؤديه اإلعاقة السمعية في التأثير على الصحة النفسية للفرد. .3

همية في إعطاء المؤشرات النفسـية واالجتماعيـة لعينـة الدراسـة مـن األطفـال لهذه الدراسة أ .4
التــي  –فــي حــدود مــا أطلعــت عليــه الباحثــة  –الصــم زارعــي القوقعــة خاصــة أن الدراســات 
 أجريت في البيئة العربية عليهم قليلة.

 األهمية التطبيقية:  :ثانًيا

األطفــال  لــدى االنفعــالي االتــزاناالســتفادة ممــا قــد تكشــف عنــه نتــائج الدراســة عــن تحســين  .1
 الصم زارعي القوقعة في إعداد البرامج اإلرشادية.

الحاجة الماسة إلى برامج سهلة التطبيق تقوم علـى تنميـة الجوانـب النفسـية لألطفـال الصـم  .2
   ذلك.البرنامج قد يكون مهم في    القوقعة، وهذازارعي  

 تعليم األطفال الصم زارعي القوقعة كيفية مواجهة الضغوط والتحديات التي تواجههم.   .3
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قد تفيد الدراسة مـن وضـع بـرامج تأهيـل للصـم زارعـي القوقعـة ومحاولـة التقريـب بينـه وبـين  .4
 المجتمع الذي يعيش فيه.

ات يمكــن أن توجــه نتــائج هــذه الدراســة أنظــار المســؤولين والمهتمــين بمجــال ذوي االحتياجــ .5
الخاصــة إلــى ضــرورة االهتمــام ببــرامج إرشــادية وعالجيــة وتفعيلهــا بمــا يعــود بالفائــدة علــى 

 األطفال الصم زارعي القوقعة.  

 مفاهيم الدراسة:

 البرنامج: :أوالً 

زمنية    ويعرف  فترة  خالل  تقدم  التي  المتتالية  المخططة  األنشطة  من  مجموعة  بأنه 
 (. 32 ، 2009وتعمل على تحقيق الهدف العام للبرنامج )لمياء بيومي، محدده 

هو مجموعة من اإلجراءات المخططة المنظمة في ضوء نظرية وقواعد علمية بهدف   
لعالجية والنمائية ويمثل دراسة للواقع تقديم الخدمات اإلرشادية على المستويات الوقائية وا

 (. 45: 2014وخديجة خوجه،   عبد هللاوتحديد للمشاكل والحلول )هشام إبراهيم 

والفنيات    والتدريبات  واألنشطة  اإلرشادية  اإلجراءات  مجموعة  هو  اإلجرائي:  التعريف 
القوقعة خالل   لدى   االنفعالي   االتزان التي تستخدم من أجل تحسين   الصم زارعي  األطفال 

والكفاءة   األخالقية  والقيم  إلرادة  على  للتدريب  أنشطة  على  وتشتمل  البرنامج  تنفيذ  فترة 
 الشخصية. 

 :  Emotional Stability االنفعالي االتزان -ثانيا

واإلحساس    العصابية  األعراض  من  والخلو  المجتمع،  ومع  الذات  مع  التوافق  هي 
 (. 114 ،1982االيجابي بالكفاية والرضا )عالء الدين كفافي، 

الصعوبات    على  والتغلب  المواجهة  على  الفرد  قدرة   ,Wolman)ة  االنفعاليوهي 
1989). 
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هي قدرة الفرد على التعامل الفعال والمتزن والسليم حيال المواقف الضاغطة، والقدرة   
  ،2011،  قعبد الحعلى تحقيق التوازن الفعال بين اندفاعاته الداخلية والخارجية )شيماء  

45 .) 

األفكار    في  التحكم  على  القوقعة  زارع  األصم  الطفل  قدرة  هي  اإلجرائي:  التعريف 
الت، وحل المشكالت والتوافق مع نفسه ومع المجتمع، وشعوره بالرضا  والمشاعر واالنفعا

زارعي    بنفسه.وثقته   الصم  األطفال  من  الدراسة  عينة  باستجابات  إجرائًيا  عنها  ويعبر 
 )إعداد الباحثين(.  لألطفال  االنفعالي  االتزانالقوقعة على مقياس 

 :Cochlear implantationالصم زارعي القوقعة  -ثالثاً 

ويعرف بأنه الطفل الذي يعاني من فقد سمعي شديد في كال األذنين وزرعت القوقعة   
ويحيي   )أحمد عيسى  له  السمع  إلعادة  الداخلية  أذنه  في  ،  2010عبيدات،  االلكترونية 

19) . 

هو ذلك الطفل الذي يمثل العجز السمعي عائًقا ال يسمح له باكتساب اللغة المحيطة   
ه من التواصل واالندماج في وسطه االجتماعي وهي إعاقة ناتجة عن خلل في  التي تمكن

 (. 87 ،2017الجهاز السمعي )سميرة ركزة، 

التعريف اإلجرائي: األطفال الصم زارعي القوقعه هم الذين فقدوا القدرة على التواصل   
إل  إلكترونية  قوقعة  زراعة  لهم  وأجريت  الشديد  الصمم  بسبب  والمجتمع  اآلخرين  عادة  مع 

( بين  ما  أعمارهم  وتتراوح  أو  12-11سمعهم،  أخرى  إعاقة  إي  من  يعانون  وال  عاًما   )
 أمراض مزمنة. 

  لدى الصم: االنفعالي االتزانتناولت  دراسات

معرفــة العالقــة بــين االغتــراب  إلــىبدراســة هــدفت  (Zuckerman,1981)قــام زيكرمــان  -
ــزانو  ــالي االت ــة الدراســة مــن )  االنفع ــت عين ــاديين، وتكون ــوفين والع ــدى الصــم والمكف ( 90ل

ا أصــم و) ا بصــرًيا و)95مراهقــً -13بــين ) أعمــارهم مــا تراوحــت( مــن العــاديين، 89( معاقــً
ا (15 ،  االنفعــالي االتــزانوقــد طبــق علـى العينــة مقيــاس الشــعور بـاالغتراب ومقيــاس  عامـً



  محمود هانمو د. إسراء عبدالوهاب   و.د.محمد رزق أ           االنفعالي االتزان تحسين في برنامج فاعلية
 

  - 205 -   

ــالمكفوفين  االنفعـــالي التـــزاناوأســـفرت النتـــائج عـــن أن الصـــم تـــنخف  لـــديهم  بالمقارنـــة بـ
والعاديين، كما كشفت نتائج الدراسـة عـن أن المكفـوفين لـديهم اتجاهـات أكثـر إيجابيـة نحـو 

 الصم عن اتجاه الصم نحو المكفوفين.  

 والسـلوك االنفعـالي  االتـزاندراسة لمعرفة العالقـة بـين    (Morgan,1990)مورجان    ى وأجر  -
ا مـن )الصـم 77االستقاللي واالنتباه، تكونت عينة الدراسة من )  -صـعوبات تعلـم  –( معاقـً

 االســـتقالليالســـلوك  ومقيـــاس االنفعــالي االتـــزانوقــد طبـــق مقيـــاس  (،كــف بصـــري جزئـــي
والســلوك االســتقاللي   االنفعــالي االتــزانانخفــاض درجــه   ، وتوصــلت النتــائج إلــى واالنتبــاه

 واالنتباه واألداء الرياضي لدى عينة الدراسة.  

بدراسـة تناولـت الصـحة  (Sapathathy & Singhal, 2002)وقـام سـباثاثي وسـنجال  -
ا، عـددهم )21-13أعمـارهم مـن )  تراوحـتالنفسية للمـراهقين سـمعًيا وبصـرًيا،   ( 80( عامـً

ا، طبــق علــيهم مقيــاس تقــدير الــذات ومقيــاس وأظهــرت النتــائج أن  االنفعــالي االتــزان مراهقــً
تقــدير الــذات لــديهم مقارنــة بالمعــاقين  وارتفــاع االنفعــالي االتــزانالمعــاقين بصــرًيا أعلــي فــي 

 سمعًيا.

ــ - الكشــف عــن فاعليــة برنــامج معرفــي  إلــى( بدراســة هــدفت 2013إبــراهيم ) يقــام جــالل عل
الصـم وكـذلك  ىلـد  نفعـالياال   االتـزانسلوكي وبرنامج إرشادي نفسي اجتماعي في تحسـين  

عينـــة الدراســـة علـــى  ىلـــد  االنفعـــالي االتـــزانتوضـــيح مـــدي انعكـــاس تـــأثير التحســـن فـــي 
ا، وتـم تطبيـق ًً ( فـرد12لديهم، تكونت عينة الدراسـة مـن )  باالكتئابالتخفيف من الشعور  

وبرنـامج معرفـي سـلوكي، وتوصـلت النتـائج   ،ومقياس االكتئـاب  ،   االنفعالي  االتزانمقياس  
ــى ــامج اإلرشــاد النفســي الجمــاعي فــي تحســين  إل ــي الســلوكي وبرن ــامج المعرف ــة البرن فاعلي
 لديهم .  االكتئابالصم وتخفيف   ىلد  االنفعالي  االتزان

 االتـزانالتعـرف علـى العالقـة بـين  إلـى( بدراسـة هـدفت 2017وقامت إيناس محمد مهدي ) -
آبـائهم، ومعرفـة الفـروق بـين الـذكور  ىنة من الصم واالحتراق النفسي لـدعي  ىلد  االنفعالي

وكذلك الفـروق بـين اآلبـاء واألمهـات فـي  ،االنفعالي االتزانواإلناث من المراهقين الصم في 
ا (15-13أعمارهم ما بـين ) تراوحت( أصم 80تكونت العينة من )و  االحتراق النفسي،  عامـً
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ــن آبـــاء المـــراه (160و) ــم اســـتخدام مقيـــاس أب وأم مـ  االنفعـــالي االتـــزانقين الصـــم، وتـ
مقيـاس المسـتوى و ومقياس جامعة أسيوط للذكاء غير اللفظي،   ومقياس االحتراق النفسي،

مقيـاس المصـفوفات المتتابعـة للـذكاء، وأسـفرت النتـائج و االقتصادي واالجتمـاعي والثقـافي،  
ا بـين درجـات عينـة الدراسـة مـن الصـم علـى مقيـاس ًً عن وجود ارتباط سالب دال إحصائي

ودرجات آبائهم علـى مقيـاس االحتـراق النفسـي، كـذلك وجـود فـروق دالـة    االنفعالي  االتزان
ا بــين درجــات اآلبــاء واألمهــات علــى مقيــاس االحتــراق النفســي وذلــك فــي اتجــاه ًً إحصــائي

 أمهات الصم.
 تعقيب على الدراسات السابقة:

 الدراسات السابقة ما يلي:يتضح من خالل 

فـي البيئـة  –األطفال الصم زارعي القوقعـة   لدى  االنفعالي  االتزانندرة الدراسات التي تناولت   -1
ــة  ــة واألجنبي ــةالعريب ــه الباحث ــا أطلعــت علي ــي حــدود م ــق الصــحة  -ف ــي تحقي ــة ف رغــم أهمي

   للفرد.النفسية  

 لدى الصم  االنفعالي  االتزانأتفاق نتائج الدراسات على انخفاض   -2

 ؛Sapathathy&Singhal,2002 ؛Morgan ,1990 ؛2017 محمــد، )إينــاس
Zuckerman,1981) . 

 االنفعـالي االتـزانالبرامج اإلرشـادية فـي تحسـين  استخدامعلى أهمية  نتائج الدراساتأتفاق   -3
 .(2013  إبراهيم،علي   )جاللالصم    لدى

لـدى األطفـال الصـم فـي حـدود مـا أطلعـت عليـه   االنفعـالي  االتزانقلة الدراسات التي تناولت   -4
 الباحثة.

هناك دراسات اهتمت بالصم في مرحلـة المراهقـة ولكـن قلـة الدراسـات التـي تناولـت متغيـرات  -5
 الدراسة في مرحلة الطفولة المتأخرة.

 فروض الدراسة:  

عينــة الدراســة مــن  لــدى االنفعــالي االتــزانيمكــن لبرنــامج إرشــادي تحســين   
 األطفال الصم زارعي القوقعة، ويتضح من الفروض الفرعية التالية:
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توجـد فـروق دالـة إحصــائية بـين متوسـطات رتـب درجــات المجمـوعتين التجريبيـة والضــابطة  -أ
 االنفعـالي االتـزانمن األطفال الصم زارعي القوقعـة فـي القيـاس بعـد البرنـامج علـى مقيـاس  

 في أتجاه المجموعة التجريبية.  ذلكو 

توجـد فـروق دالـة إحصــائية بـين متوسـطات رتـب درجــات المجموعـة التجريبيـة مـن األطفــال  -ب
 وذلـك االنفعـالي االتـزانالصم زارعي القوقعة في القياسين قبـل وبعـد البرنـامج علـى مقيـاس 

 في اتجاه القياس البعدي.

ال توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتـب درجـات المجموعـة الضـابطة مـن األطفـال  -ج
 .االنفعالي  االتزانالصم زارعي القوقعة في القياسين قبل وبعد البرنامج على مقياس  

ال توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعـة التجريبيـة مـن األطفـال  -د
ــي ال ــة فـ ــي القوقعـ ــم زارعـ ــاس الصـ ــى مقيـ ــامج علـ ــي للبرنـ ــدي والتتبعـ ــين البعـ ــزانقياسـ  االتـ

 .االنفعالي

 منهج الدراسة وإجراءاتها: 

 منهج الدراسة: -أوالً 

ذي    التجريبي  والتصميم  التجريبي  المنهج  على  الدراسة  هذه  في  الباحثة  اعتمدت 
التتبعي، البعدي  القبلي  والقياس  والضابطة  التجريبية  أتبعت    المجموعتين  التي  والخطوات 

 التجريبية لهذه الدراسة    اإلجراءاتفي تطبيق 
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من الشكل السابق الخطوات التي اتبعت في اإلجراءات التجريبية لهذه الدراسة،    يتضح 
حيث تم اختيار العينة من األطفال زارعي القوقعة بطريقة قصدية، ثم تقسيم العينة عشوائيا  
إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، ثم محاولة تحقيق التكافؤ بين المجموعتين في كل من   

ا والمستوى   ، الذكاء  و )  الصمم،  ومده  والعمر  والثقافي،  واالجتماعي    االتزان القتصادي 
مقياس    االنفعالي خالل  التدخل    االنفعالي  االتزانمن  ثم   ، الدراسة،  لهذه  المصمم 

على المجموعة التجريبية من    االنفعالي  االتزان التجريبي من خالل تطبيق برنامج تحسين  
ا الدراسة، وبعد  القوقعة عينة  البرنامج ثم قياس درجة األطفال زارعي  النتهاء من تطبيق 

مرة أخرى لكال المجموعتين للتأكد من فاعلية التدخل التجريبي وأثره على    االنفعالي  االتزان 
لدى المجموعة   االنفعالي  االتزانالمجموعة التجريبية، ثم بعد ذلك بشهر أعيد قياس درجة  

 التجريبية، وذلك للتأكد من بقاء أثر البرنامج. 

 عينة الدراسة: -ًياثان

 :العينةمجتمع  (1

في بع  مراكز تأهيل وتعديل    القوقعةفي األطفال الصم زارعي    العينةتحدد مجتمع   
 عامًا.  ( 12-11)سلوك هؤالء األطفال تتراوح أعمارهم من 
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 الدراسة:عينة  (2
( طفــال 20)ن= واإلنــاث القوقعــة الــذكوراســتعانت الباحثــة بعينــة مــن األطفــال الصــم زارعــي  -أ

ــت  ــارهمتراوحـــ ــي أعمـــ ــا بـــ ــة )م=12-11) نمـــ ــة الكليـــ ــان للعينـــ ا، وكـــ ــً / 11.550( عامـــ
/ 11.600( )م=10(، وكـــــان العمـــــر بالنســـــبة للمجمـــــوعتين التجريبيـــــة )ن=0.450ع=
اإلنــــاث ، وكــــان للمجموعــــة  ( مــــن 5=و)ن( مــــن الــــذكور 5=)ن( مقســــمين 0.316ع=

(  5( من الـذكور و) ن=5( مقسمين ) ن=0.427/ ع=11.500( )م=10الضابطة )ن=
 من اإلناث.  

وتم    القوقعة،  زارعي  األطفال  من  الدراسة  بطريقة قصدية    العينة  اختيارتكونت عينة 
 التالية: وفق الشروط 

 : العينة اختيارشروط  (3

 أن تتوفر فيها الشروط اآلتية:  العينةراعت الباحثة عند اختيار 

 أال يكونوا متسربين من المدرسة.  -أ
 .مزمنةأال يكون لديهم أمراض    -ب
 أال يكون لديهم إعاقة أخرى.  -ج
 أال يعانوا من مشكالت سلوكية. -د
 االلكترونية.أن يكون األطفال يعانون من صمم ويستخدمون القوقعة   -ه
أن يتجــانس أفــراد العينــة فــي مســتوى الــذكاء، وأال تقــل معــادالت ذكــائهم عــن المســتوى -و

معيــاري قــدره  بــانحراف (94.95)المتوســط حيــث كــان متوســط نســبة الــذكاء للعينــه الكليــة 
معيــاري  بــانحراف (95.100)( وكــان متوســط نســبة الــذكاء للمجموعــة التجريبيــة 1.904)

 بــانحراف(  94.800)ن متوســط نســبة الــذكاء للمجموعــة الضــابطة وكــا (1.969)قــدره 
 .(   1.932معياري قدره )  

 إعاقة.لدي أحد الوالدين مرض مزمن أو    ن أال يكو  -ح
 إعاقة.أال يكون لدي أحد األخوة مرض مزمن أو   -ط
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 منفصلين.أال يكون الوالدين   -ى
 قبل.آية معينات سمعية من    استخدمواأال يكونوا قد  -ل
ــذين حصــلوا  -م ــال ال ــار األطف ــىاختي ــد حســابه  عل ــع األول بع ــل مــن قيمــه الربي درجــات أق

درجــات أعلــي مــن قيمــة  علــىويكونــوا حصــلوا  علــيهم، االنفعــالي االتــزانوتطبيــق مقيــاس 
فـرع الـدقي   رسـالةالعينة في صورتها النهائية من جمعيـة    حسابه. وكانتالربيع الثالث بعد  

 الجيزة.بمحافظة  
 القوقعـةولحساب التكافؤ بين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة مـن األطفـال الصـم زارعـي   
   التالية:  اإلجراءاتبع  المتغيرات التي من شأنها التأثير في نتائج الدراسة أتبعت    على

 تجريبية والضابطة عينة الدراسة:التكافؤ بين المجموعتين ال (4
قامت الباحثة بحساب التكافؤ بين المجموعة التجريبية والضـابطة فـي عـدة متغيـرات   

 من شأنها التأثير في نتائج الدراسة كالتالي:

 االقتصــاديوالــذكاء والمســتوي  )العمــرالتكــافؤ بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي  -أ
 الصمم (  والثقافي ومده

ــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة مــن األطفــال الصــم زارعــي  حســبت الباحثــة التكــافؤ ب
بـــارامتري لداللـــة الفـــروق بــــين  القوقعـــة فـــي العمـــر باســـتخدام اختبـــار مـــان ويتنـــي الـــال

 المجموعات المستقلة ويحتوي على النتائج التي تم التوصل إليها.

 ن  المجموعة  المتغير 
متوسط  
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

قيمة 
(U ) 

قيمة 
(Z ) 

مستوى  
 الداللة 

 0.438 45 110 11 10 التجريبية  العمر 
غير  
 دالة 

 الذكاء  
 109.5 10.95 10 التجريبية  

45.5 0.344 
غير  
 100.5 10.05 10 الضابطة  دالة 
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المستوي  
  االقتصادي
  االجتماعي
 والثقافي  

 95.5 9.55 10 التجريبية 

40.5 0.723 
غير  
 114.5 11.45 10 الضابطة  دالة 

 مده الصمم 
 100 10 10 التجريبية 

45 0.503 
غير  
 110 11 10 لضابطة دالة 

القياس  
القبلي  
لالتزان  
   االنفعالي 

 96,5 9,65 10 التجريبية  

41,50 0,655 
غير  
 113,5 11,35 10 الضابطة   دالة  

أظهرت نتائج جدول عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات  
في   والضابطة  التجريبية  المجموعتين  في  القوقعة  زارعي  الصم  والذكاء    )العمراألطفال 

و   واالجتماعي  االقتصادي والمستوي   الصمم  ومده    االنفعالي  لالتزان مقياس  والثقافي 
 والضابطة. وهذا يؤكد على تكافؤ المجموعتين التجريبية لألطفال الصم زارعي القوقعة 

 :أدوات الدراسة
األدوات   ىاعتمدت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة والتحقـق مـن صـدق فروضـها علـ 
 التالية:

 الباحثين(.  )إعدادقائمة البيانات األولية   (1
 الباحثين(.  )إعدادلألطفال    االنفعالي  االتزانمقياس   (2
 .الباحثين(إعداد  لألطفال )البرنامج اإلرشادي   (3
 .(2020،  )عماد محمد حسن  مقياس المصفوفات المتتابعة الملونة (4
دعــاء خطــاب، و  ،)إعــداد: محمــد ســعفان االقتصــادي االجتمــاعي الثقــافي المســتوى مقيــاس  (5

2016). 
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 قائمة البيانات األولية -1

تـاريخ  )اسم الطفل،  ىمعلومات عن الطفل اشتملت علأعدتها الباحثين بغرض جمع   
 األخـرى وبع  البيانـات    التليفون،الصمم، تاريخ زراعه القوقعة، ورقم    ةمد  ،، والسنالميالد

 الطفل وولي أمره.  ى( وتم تطبيقها علالمجموعتينبهدف ضبطها لدي  

 لألطفال:  االنفعالي  االتزانمقياس   -2

 االتــــزانقـــام البـــاحثين بتصــــميم هـــذا المقيــــاس لتـــوفير أداة ســــيكومترية لقيـــاس 
اعتمـد علـى البـديل الثالثـي وذلـك لتتـيح فرصـة أكبـر األطفال زارعي القوقعة،    ىلد  االنفعالي

للعينــة لحريــة االختيــار مراعيــة فــي ذلــك ســن العينــة وخصائصــها، وهــي )أوافــق، أحيانــا، ال 
ــر الموقوتــة بــزمن، وتــم حســاب  أوافــق( ، يعــد المقيــاس مــن ال ــات مقــاييس غي معامــل الثب

بطريقة ألفا ومعامل الثبـات بطريقـة التجزئـة النصـفية بعـد تصـحيح طـول المقيـاس ويوضـح 
ذلك أن المقياس ثباته مقبول، وحسب صدق التمييز بين المجموعات المتباينة بـين عينتـي 

( فـي أتجـاه  14,517قيمـه ت = ) األطفال الصم زارعي القوقعة واألطفال العـاديين وكانـت 
 األطفال العاديين وهذا يوضح أن المقياس يتوافر فيه الصدق .

 :البرنامج اإلرشادي -3

ــامج بهــدف تحســين   -1 ــد  االنفعــالي االتــزانتــم أعــداد البرن األطفــال الصــم زارعــي  ىل
 االتـزانالقوقعة )المجموعـة التجريبيـة( وتـم تحديـد الهـدف األساسـي للبرنـامج وهـو تحسـين 

لألطفال الصم زارعي القوقعة، وذلك من خالل عدة أنشـطة متنوعـة ، وتنـوع هـذه    االنفعالي
اءات األنشـطة بحيـث تتنـاول الجوانـب المعرفيـة، والوجدانيـة، واالجتماعيـة، حتـى تكـون إجـر 

البرنامج اإلرشادي متكاملة؛ وتحصين األطفـال الصـم زارعـي القوقعـة ووقـايتهم مـن المعانـاة 
 –مثـل  )النمذجـة  االسـتراتيجياتالعديد مـن  استخداممن األحداث والمواقف الضاغط ، وتم 

( جلســـة ، بواقـــع ثـــالث جلســـات 17) البرنـــامجتضـــمنت جلســـات التعزيـــز( ،  - المشـــاركة
( دقيقــة وذلــك لمــده شــهر ونصــف ، وتطبيــق البرنــامج علــي 30لســة )أســبوعًيا مــده الج
( وتقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين: إحـداهما 12-11من  )  القوقعةاألطفال الصم زارعي  

 تجريبية واألخرى ضابطة.
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 :مقياس المصفوفات المتابعة الملون  -4
  وصف المقياس

االختبــــار مــــن ، يعــــد هــــذا (2020 ،عمــــاد أحمــــد حســــن)أعــــد المقيــــاس    
االختبارات غير اللفظية المتحررة من قيود الثقافـة لقيـاس الـذكاء فهـو عبـارة عـن مجموعـة 

ــاد  )أ (،)أ ب ــة أبعـ ــن ثالثـ ــون مـ ــن ، ويتكـ ــم )(،)مـ ــل قسـ ــمل كـ ــمل 12ب( ويشـ ــًدا ويشـ ( بنـ
ا،  لكـي يقـيس العمليـات العقليـة لألطفـال مـن 36االختبار على ) ( تصميم أحد أجزائه ناقصـً

وتم  حسب معامل الثبـات بطريقـة التجزئـة النصـفية وقـد بلـغ معامـل ( ،    67,4  إلي  5,5)  
ــات )  ــة(  0.91الثبـ ــا بطريقـ ــادة  وأيضـ ــارإعـ ــات ) االختبـ ــل الثبـ ــغ معامـ ــا  0.85وبلـ ( ، أمـ

بــين المقيــاس  االرتبــاطالصــدق فقــد حســب عــن طريــق الصــدق التالزمــي وكانــت معــامالت 
( وأيضـــًا حســب عـــن طريـــق  0.01حكــات ) كم ســـتخدمتا  التـــي  االختبــاراتالحــالي وبـــين 

 ( .  0.52( و)   0.38الصدق العاملي وكانت تتراوح بين )  

 مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي والثقافي   -5

( وهو  29( وهو يتكون من )2016  (سعفان ودعاء خطاب  محمد)أعده    
المقياس   واستخدم   ، المصرية  لألسرة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت  يعكس 
هذا   على  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  بين   التكافؤ  من  للتحقق  الدراسة  هذه  في 

الثقافي(    –االجتماعي    –المتغير، ويتكون المقياس من مقاييس فرعية ثالثة )االقتصادي  
المقي الجنسين  50اس على عينة من المراهقين والراشدين عددهم )تم تطبيق  ( فرًدا من 

القيم   وتراوحت  الداخلي  االتساق  بطريقة   الصدق  بيوحسب  المستوى   نما  كالتالي: 
( ) 41.0  –  63.0االقتصادي  االجتماعي  والمستوى  والمستوى 65.0  –  82.0(،   ،)
( المقياس  32.0  –  60.0الثقافي  ثبات  ولحساب  كانت (،  )  التي  بطريقة 0.85قيمته   )

 ( للتجزئة النصفية. 0.86ألفا وكانت قيمة )

 الدراسة: تطبيق أدواتإجراءات 

 اتبع الباحثين في الدراسة الخطوات التالية: 

ا لــديهم 12-11اختيــار عينــة الدراســة مــن األطفــال الصــم زارعــي القوقعــة مــن ســن ) -1 ( عامــً
 .انفعالي منخفضةأتزان  
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 تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين: إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة. -2

حيـث الـذكاء والعمـر الزمنـي والمسـتوى   المجمـوعتين مـنقامت الباحثة بحساب التكافؤ بين   -3
 لالتـزانتماعي والثقافي لألسرة، ومده الصمم لدى األطفال والقيـاس القبلـي االقتصادي واالج

 المستقبل.وقلق    االنفعالي

تـــم تطبيـــق البرنـــامج المســـتخدم فـــي الدراســـة علـــى أفـــراد العينـــة التجريبيـــة دون الضـــابطة  -4
إلــــــى  15/10/2020وأســــــتغرق تطبيــــــق البرنــــــامج شــــــهر ونصــــــف فــــــي الفتــــــرة مــــــن 

 .30/12/2020إعادة التطبيق في  ثم تم   30/11/2020

لألطفـال  االنفعـالي االتزانوبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج، قامت الباحثة بتطبيق مقياس  -5
أفــراد المجموعــة التجريبيــة والضــابطة، ثــم المقارنــة بينهمــا فــي الــدرجات بعــد تطبيــق  علــى

 البرنامج.

ـــ) -6 ـــم إعــادة الت30بعــد انتهــاء تطبيــق البرنــامج ب ا، ت ــزانطبيــق مقيــاس ( يومــً  االنفعــالي االت
ــة  لألطفــال ــى أطفــال المجموعــة التجريبي ــك عل ــرة وذل مــدى اســتمرارية  فقــط لمعرفــةمــرة أخي
 البرنامج.فاعليه  

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
  لألطفال،  االنفعالي  االتزانلتحقيق أهداف الدراسة وحساب الكفاءة السيكومترية لمقياسي  

 والتحقق من صدق فروض الدراسة استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:  

 لألطفال.  االنفعالي  االتزانمعامل ألفا لحساب ثبات مقياس   -1

بــراون لتصــحيح طـول المقيــاس لحســاب ثبــات  –بيرســون ومعادلـة ســبيرمان  ارتبــاطمعامـل  -2
 لألطفال.  االنفعالي  االتزانالتجزئة النصفية لمقياس  

 توسطات  الم -3

 المعيارية  االنحرافات -4

( البارامتري لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة لحساب صـدق التمييـز بـين )تاختبار   -5
 لألطفال.  االنفعالي  االتزانالمجموعات المتباينة لمقياس  
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اختبار مان وتيني الالبارامتري لداللة الفروق بين المجموعات المسـتقلة للتحقـق مـن صـدق  -6
 ول )أ( والثاني )أ(.الفرضيين األ 

اختبار ولكيوكسون الالبارامتري لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة للتحقق من صـدق  -7
 الفروض األول )ب/ ج/ د( والثاني )ب/ ج/ د(.

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 نتائج الفرض األول:  -أوالً 
عينــة الدراســة مــن األطفــال الصــم  لــدى االنفعــالي االتــزانيمكــن لبرنــامج إرشــادي تحســين  -أ

 زارعي القوقعة، ويتضح من الفروض الفرعية التالية:
توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  -1

 االنفعالي  االتزان من األطفال الصم زارعي القوقعة في القياس بعد البرنامج على مقياس  
 التجريبية   المجموعة في اتجاه   وذلك 

المجموعات   بين  الفروق  لداللة  الالبارامتري  ويتني(  )مان  اختبار  الباحثة  حسبت  وقد 
 : المستقلة للتحقق من صدق هذا الفرض، والجدول يوضح النتائج التي تم التوصل إليه 

(  Zو Uومتوسطات الرتب ومجموعها وقيم ) متوسطات الدرجات واالنحرافات المعيارية 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس بعد البرنامج على مقياس   وداللتها بين 

 االنفعالي  االتزان 

 

 المتوسط  ن  المجموعة  المستوى 
االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

قيمة 
(U ) 

قيمة 
(Z ) 

مستوى  
 الداللة 

  االتزان 
   االنفعالي 

 150,0 15,05 1,159 12,711 10 التجريبية  
4,5 3,505 0,01 

 59,5 5,95 1,581 9,500 10 الضابطة  
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إحصائية دالة  فروق  وجود  الجدول  نتائج  درجات   أظهرت  رتب  متوسطات  بين 
المجموعتين   في  القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  من  والضابطة  التجريبية  المجموعتين 

بعد    لألطفال  االنفعالي  االتزانالتجريبية والضابطة على مقياس   القياس  الصم زارعي في 
 يبية البرنامج؛ وذلك في اتجاه المجموعة التجر 

عن   التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  ارتفاع  النتيجة  هذه  أكدت  وقد 
الصم    لألطفال  االنفعالي  االتزانالمجموعة الضابطة في القياس بعد البرنامج على مقياس  

 القوقعة. زارعي  

من    -2 التجريبية  المجموعة  درجات  رتب  متوسطات  بين  إحصائية  دالة  فروق  توجد 
مقياس   على  البرنامج  وبعد  قبل  القياسين  في  القوقعة  زارعي  الصم    االتزاناألطفال 

 وذلك في اتجاه القياس البعدي.  االنفعالي 

ت  وقد حسبت الباحثة اختبار )ويلكوكسون( الالبارامتري لداللة الفروق بين المجموعا
 . صدق هذا الفرض، والجدول يوضح النتائج التي تم التوصل إليها للتحقق من المرتبطة 

إحصائية دالة  فروق  وجود  الجدول  نتائج  درجات   أظهرت  رتب  متوسطات  بين 
المجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي القوقعة في القياسين قبل وبعد البرنامج على  

الصم زارعي القوقعة وذلك في اتجاه القياس البعدي، مما   لألطفال  االنفعالي  االتزانمقياس  
 التجريبية بعد تعرضهم لجلسات البرنامج.  يعني تحسن أطفال المجموعة 

بعد   القياس  في  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  ارتفاع  النتيجة  هذه  أكدت  وقد 
 الصم زارعي القوقعة.  لألطفال  االنفعالي االتزان البرنامج عن القياس قبله على 

 المتوسط  ن  القياس المستوى 
االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

قيمة 
(w ) 

قيمة 
(Z ) 

مستوى  
 الداللة 

  االتزان 
   االنفعالي 

 1.5 1.5 1.646 9.400 10 قبلي  
1.5 2.661 0.01 

 53.46 5.94 1.159 12.711 10 بعدي  
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في   التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  ارتفاع  النتيجة  هذه  أكدت  وقد 
الصم زارعي    لألطفال  االنفعالي  االتزان القياس بعد البرنامج عن القياس قبله على مقياس  

 القوقعة. 
لتحسين   استخدامها  تم  التي  األنشطة  إلى  ذلك  يرجع     االنفعالي   االتزان وقد 

الطفل قصة  خالل  من  سواء  عمر   ومكوناتها  الطفل  قيام  كيفية  عن  تحكي  )وهي  عمر 
وكيفية   باألذن  القوقعة  جهاز  الرتدائه  منه  أصدقائه  سخريه  أمام  انفعاالته  في  بالتحكم 
)والتي   األبطال  وقصه  الدراسة(  في  التفوق  لديه من خالل  االيجابية  النقاط  على  التركيز 

التي تحكي عن  تحكي عن قصه كل من نجيب محفوظ، وأستيفن هوكينج، وطه حسين و 
أرادتهم واجتهادهم حتى وصلوا ما وصلوا إليه( وقصه هيا يا جدي )التي تحكي عن القيم 
)التي تحكي عن   الفرد( وقصه الطفل سليم  بها  التي يجب أن يتحلى  األخالقية والمبادئ 

 قيام الطفل سليم بإيذاء أصدقائه وكيف تحسنت سلوكياته فيما بعد(.  
على   الباحثة  اعتمدت  الوسائل  كما  إحدى  تعد  وهي  الكرتون:  أفالم  استخدام 

التدريبية التي تؤثر بشكل كبير على األطفال حيث إنها وسيلة محببة لهم  فتثير حواسهم،  
كحاسة البصر فتكون ذات تأثير نتيجة لمؤثرات الحركة واأللوان التي تقوم عليها، وكذلك  

)كرتو  ومنها:  انتباههم  تجذب  التي  المتنوعة  ومواجهه الشخصيات  الصغير  العصفور  ن 
التي اعتمدت على شخصيات تساعد على   مخاوفه، قصه الطفل شادي وتحدي اإلعاقة( 

لدى األطفال وكذلك اإلرادة والمثابرة والقيم األخالقية والروحية بما    االنفعاليتنمية الثبات  
 لألطفال زارعي القوقعة.    االنفعالي  االتزان ساهم في تحسين 

أيضا على عدد من األنشطة الترفيهية والغنائية التي ساعدت    واعتمدت الباحثة
في تحسين الكفاءة االجتماعية والتحدي والثقة بالنفس والمثابرة والتحلي باألخالق، حيث  
أثناء   زمالئه  مع  االجتماعي  والتفاعل  التعاون  على  األطفال  األنشطة  هذه  ساعدت 

الطفل  الجلسات، ثقة  تحسين  في  األنشطة  ساهمت  مع   كما  المشاركة  خالل  من  بنفسه 
أصدقائه في أداء النشاط، كما أن تعلم الطفل القيم األخالقية للتعامل مع زمالئه ساهمت  
زارعي   لألطفال  النفسية  المشكالت  حدة  في خف   ساهم  بينهم  األلفة  من  جو  خلق  في 

 .  االنفعالي لديهم االتزانالقوقعة وتحسين  
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األنشطة   تكون  أن  الباحثة  راعت  البهجة  كما  الطفل  نفسية  في  تثير  المقدمة 
الجلسات ومحفزة   دافع الستمراره في  األنشطة  تكون  له حتى  تكون محببة  والسعادة وأن 
السلوكيات   تدعيم  على  ساعدت  لألطفال  تقدم  معززات  وجود  راعت  كم  اإلنجاز،  على 

ات الثناء  اإليجابية لديهم حيث كانت معززات مادية كالحلوى واللعب ومعززات معنوية ككلم 
والشكر، ولقد كانت مفيدة في تدعيم السلوك وأثارت البهجة والسرور وحسنت ثقة الطفل 

 بنفسه. 
الباحثة من   الباحثة أن يكون هناك تقويم مستمر مباشر لكل جلسة مما مكن  كما راعت 
خالل  من  وذلك  عليه،  القائم  للمكون  تنميته  ومدي  نشاط  كل  هدف  تحقق  مدي  معرفة 

ل في القصص وتمثيلهم لها ورسم الشخصيات وتلونها، كما راعت استمرار  مناقشة األطفا
 أثر النشاط مع األطفال حتى الجلسة التالية وكان ذلك عن طريق الواجب المنزلي. 

واهتمت الباحثة بتنوع أدوار الطفل حسب ما يتطلبه النشاط فأحيانا يكون مبادرا  
وأوقات كان دوره سلبيا    والخامات، ات  في مساعدته في تنظيم حجرة النشاط وترتيب األدو 

 من خالل سماعه قصة ت سرد. 
كما ساعد صغر حجم العينة على تمكين األطفال من ممارسة مواقف وأنشطة  
البرنامج حيث أ تيحت الفرصة لجميع األطفال مع الباحثة ومع األطفال اآلخرين واالشتراك  

 في األنشطة التي كانت تقدم لهم.

ال توجــد فــروق دالــة إحصــائية بــين متوســطات رتــب درجــات المجموعــة الضــابطة مــن  -3
 االتـــزاناألطفـــال الصـــم زارعـــي القوقعـــة فـــي القياســـين قبـــل وبعـــد البرنـــامج علـــى مقيـــاس 

 .االنفعالي

وللتأكـد مــن صـدق هــذا الفــرض حسـبت الباحثــة اختبـار )ويلكوكســون( الالبــارامتري 
تبطة للتحقـق مـن صـدق هـذا الفـرض، والجـدول يوضـح لداللة الفروق بين المجموعات المر 
 .النتائج التي تم التوصل إليها
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(  Zو Wومتوسطات الرتب ومجموعها وقيم ) متوسطات الدرجات واالنحرافات المعيارية
  االتزانالضابطة في القياسين قبل وبعد البرنامج على مقياس ة  بين المجموع وداللتها 

 االنفعالي 

دالة   فروق  وجود  بعدم  الفرض  صدق  تحقق  إلى  الجدول  نتائج  أظهرت 
بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة من األطفال الصم زارعي القوقعة  إحصائية

مقياس   على  البرنامج  وبعد  قبل  القياسين  زارعي    االنفعالي  االتزانفي  الصم  لألطفال 
 القوقعة  

قيم  جميع  تقارب  النتيجة  هذه  أكدت  في    وقد  الضابطة  المجموعة  درجات  متوسطات 
 لألطفال الصم زارعي القوقعة.  االنفعالي  االتزانالقياسين قبل وبعد البرنامج على مقياس  

دراسة  أكدته  ما  وهذا  البرنامج،  ألنشطة  الضابطة  المجموعة  تعرض  لعدم  ذلك  ويرجع 
وسنجال   تدريب    (Sapathathy Singhal, 2002)سباثاتي  أهمية  إلى  أشارت  التي 
 العوامل الخارجية    ومجموعة  االنفعالي  االتزاناألطفال على مكونات  

انخفاض واضح في   إلى  نتائجها  الصم    االنفعالي  االتزانتوصلت  لدى األطفال 
 ناث. اإل والضعف السمعي وتفوق الذكور عن  
دراسة   مع  ذلك  أتفق  ،  )جاللكما  إبراهيم  تحسين    (2013علي  حاولت  التي 

نفسي    لدي   االنفعالي  االتزان  إرشادي  برنامج  إعداد  خالل  من  وتوصلت    اجتماعي الصم 
لدي األطفال الصم في    االنفعالي  االتزانتأثير البرنامج علي تحسين    انعكاسالنتائج إلي  
 الضابطة.  المجموعةالتجريبية عنها في   المجموعة

( التي أشارت إلى  2017كما اتفق ذلك مع نتائج دراسة )إيناس محمد مهدي،  
  االنفعالي   االتزان  ارتباطلدى األطفال الصم زارعي القوقعة ومدي    االنفعالي  االتزانضعف  
   النفسي لديهم.  باالحتراق

 المتوسط  ن  القياس  المستوى 
االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

قيمة 
(w ) 

قيمة 
(Z ) 

مستوى  
 الداللة 

  االتزان 
   االنفعالي 

 واحد واحد 1,663 9.900 10 قبلي  
 واحد صفر 

غير  
 صفر  صفر  1.619 9.500 10 بعدي   دالة  
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األطفال ومحاولة    لدي  االنفعالي   االتزان ويتضح مما سبق عرضه أهمية تحسين  
جيداً  تدريبًا  في    تدريبهم  الرئيسة  المتغيرات  من  لكونها  الفرد  لدى  ضرورية  وتعد  علي 

ومع  ذاته  مع  الفرد  التوافق  على  والمؤشر  الفرد  لسلوك  الرئيسي  المنظم  الشخصية وهي 
الفرد من خال  يستطيع  والتمتع اآلخرين، حيث  فيها  والتحكم  النفسية  الصراعات  لها حسم 
 (. 2016بالصحة النفسية والثبات )هيثم رمضان، 

من    -4 التجريبية  المجموعة  درجات  رتب  متوسطات  بين  إحصائية  دالة  فروق  توجد  ال 
  االتزاناألطفال الصم زارعي القوقعة في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج على مقياس  

 . االنفعالي 
المجموعات   بين  الفروق  لداللة  الالبارامتري  )ويلكوكسون(  اختبار  الباحثة  حسبت  وقد 
 المرتبطة للتحقق من صدق هذا الفرض، والجدول يوضح النتائج التي تم التوصل إليها. 

  ( وداللتها Zو Wومتوسطات الرتب ومجموعها وقيم ) متوسطات الدرجات واالنحرافات المعيارية
 االنفعالي  االتزانالتجريبية في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج على مقياس  ة  المجموع بين 

 
إحصائية دالة  فروق  وجود  عدم  الجدول  نتائج  رتب   أظهرت  متوسطات  بين 

البعدي  القياسين  في  القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  من  التجريبية  المجموعة  درجات 
 القوقعة. لألطفال الصم زارعي   االنفعالي االتزان والتتبعي للبرنامج على مقياس 

وقد أكدت هذه النتيجة تقارب جميع قيم متوسطات درجات المجموعة التجريبية  
لألطفال الصم زارعي    االنفعالي   االتزان في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج على مقياس  

 مما يؤكد على تحقق صدق الفرض الرابع.  القوقعة،

 المتوسط  ن  القياس المستوى 
االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

قيمة 
(w ) 

قيمة 
(Z ) 

مستوى  
 الداللة 

  االتزان 
   االنفعالي 

 8 4 1.159 12,711 10 بعدي  
8 0,541 

غير  
 13 3,25 1.370 12,900 10 تتبعي  دالة 
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ي محاوله تحسين  مما يعني استمرار أثر البرنامج وفاعليته بعد فتره من الزمن ف
علي    االنفعالي   االتزان  )جالل  دراسة  أكدته  ما  وهو  القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  لدي 
( في عدم وجود فروق بين القياس البعدي والتتبعي لعينه الدراسة وإرجاع  2013إبراهيم،  

 وإجراءاته. ذلك إلى استمرار أثر أنشطة البرنامج 

 :توصيات

أبعادهـا فـي   بكافـة  االنفعـالي  االتـزاني القوقعـة لتحسـين  برامج لمسـاعدة الصـم زارعـ  تصميم -1
 المراحل العمرية المختلفة.

بــرامج إرشــادية للوالــدين لكيفيــة التعامــل مــع األطفــال الصــم زارعــي القوقعــة فــي ســن  وضــع -2
 .المراهقة

االجتماعية والمشاركة فـي األنشـطة االجتماعيـة لـدي   لتحسين المهاراتبرامج    وضع  يجب  -3
 األطفال زارعي القوقعة.

 األمــاكناإلجــراءات الخاصــة بتطبيــق البــرامج علــى الصــم زارعــي القوقعــة فــي  تســهيليجــب  -4
الخاصـــة بهـــم وعـــدم إعاقـــة عمـــل البحـــث العلمـــي لـــتعم الفائـــدة علـــى األفـــراد الصـــم زارعـــي 

 القوقعة.

 لتحسين الثقة بالنفس للصم زارعي القوقعة.    برامج  وضع -5

 معينــاتاالهتمــام بتــوفير االحتياجــات األساســية ألوليــاء األمــور الصــم زارعــي القوقعــة مــن  -6
 سمعية ومراكز مدعمة.

فــي المراحــل العمريــة  القوقعــةمــور بكيفيــة التعامــل مــع الصــم زارعــي عقــد نــدوات ألوليــاء األ -7
 .  المختلفة
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 بحوث مقترحة:

الصـم زارعـي القوقعـة مـن  األطفال االنفعالي لدي  االتزانفاعلية برنامج إرشادي في تحسين   -1
 عامًا.  (15 -13)

برنامج لتحسـين المهـارات االجتماعيـة لـدي األفـراد الصـم زارعـي القوقعـة فـي مرحلـة   فاعلية -2
 المراهقة.

 لدي أمهات األطفال الصم زارعي القوقعة.  االنفعالي  االتزانبرنامج في تحسين    فاعلية -3

 برنامج إرشادي في خف  الضغوط النفسية لدي الصم زارعي القوقعة.    فاعلية -4

 لدي آباء أطفال الصم زارعي القوقعة.  االنفعالي  االتزانسين  برنامج إرشادي لتح  فاعلية -5

لخفـ  قلـق المسـتقبل لـدي الصـم زارعـي  االنفعـالي االتزانبرنامج إرشادي لتحسين    فاعلية -6
 القوقعة في مرحلة المراهقة.

فاعليـــة برنـــامج إرشـــادي معرفـــي فـــي خفـــ  مـــن المشـــكالت النفســـية لـــدي الصـــم زارعـــي  -7
 القوقعة.
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Effectiveness of A Program in Improving Emotional Balance 

Among the Study Sample of Deaf Children with Cochlear 

Implants 

 

 

Abstract:  
This study aimed to verify the effectiveness of a counseling 

program in improving emotional balance among the study sample of 

deaf children with cochlear implants, The study sample consisted of 

(20) deaf children of cochlear implants divided equally into two 

groups (10) children of the experimental group, as well as (10) 

children of the control group whose ages ranged between (11-12) 

years, The study relied on tools such as the Emotional Balance Scale 

for Children (Prepared by: Researchers), an indicative program to 

improve emotional balance for deaf cochlear implant children 

(Prepared by: Researchers), Raven's Colored Sequential Matrix Scale 

(Imad Ahmed Hassan, 2020), and the Socio-cultural Economic Level 

Scale (Prepared by: Muhammad Saafan and Doaa Khattab, 2016) , 

The results concluded that the program was effective in improving 

emotional balance among the study sample of deaf cochlear implant 

children (experimental group). 
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