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  الصم األطفال من عينة لدى االستقاللية تحسين في إرشادي  برنامج فاعلية مدي
 القوقعة  زارعي

 إعداد 
  محمدمجدي نسمة   / األستاذ محمد رزق البحيري أ.د. 

کلية ووكيل   أستاذ علم النفس
 ةجامع -الدراسات العليا للطفولة 
    عين شمس 

کلية الدراسات  باحثة ماجستير ب
عين   ة جامع -العليا للطفولة 

 شمس   
nesmamagdyn2@gmail.com 

 
 العربية:اللغة الملخص ب

القوقعــة  هــدفه هــلد الدراســة إلــا تحســين االســتقاللية لــدى األطفــال الصــم زارعــي 
( طفاًل من الصم زارعي القوقعة مقسمين بالتسـاوي لمجمـوعتين 20وتكونه عينة الدراسة من )

( أطفـال للمجموعـة البـابطة تراوحـه أعمـارهم 10( أطفال للمجموعـة التجريبيـة  وكـلل  )10)
ــين ) ــاحثين(  7: 5مــا ب ــة )إعــداد: الب ــات األولي ــه أدوات الدراســة  قابمــة البيان ( ســنوات  وكان

مقيـــاال االســــتقاللية للطفـــال الصــــم زارعـــي القوقعــــة )إعـــداد: البــــاحثين(  وبرنـــامج تنميــــة و 
االســتقاللية للطفــال الصــم زارعــي القوقعــة )إعــداد: البــاحثين(  ومقيــاال المصــفوفات المتتابعــة 

ــة )عمــاد أحمــد   ــافي )إعــداد: 2020الملون ــاال المســتوى االقتصــادي االجتمــاعي الثق (  ومقي
(  وتوصــله النتــابج إلــا فاعليــة البرنــامج فــي تحســين 2016اء خطــاب  محمــد ســعفاد  ودعــ

 االستقاللية لدى عينة الدراسة من األطفال الصم زارعي القوقعة )المجموعة التجريبية(.

 . البرنامج    االستقاللية   القوقعة  زارعي  الصم األطفال  : المفتاحية الكلمات
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 مقدمة: 

الحواال التي يعتمد عليها الفرد في تفاعالتـ  مـع وُتعد حاسة السمع واحدة من أهم  
اآلخــرين أانــاء مواقــا الحيــاة المختلفــة ناــًرا لكونهــا بمثابــة الُمســتقبل المفتــو  لكــل المثيــرات 
والخبرات الخارجية التي من خاللها يستطيع الفرد التواصل مـع اآلخـرين  ومـن اـم فـعد ا عاقـة 

تــي تصـــيا ا نســاد )زيـــاد كامــل و خـــرود  الســمةية مـــن أشــد وأصـــعا ا عاقــات الحســـية ال
2011 :25.) 

وُيعــد فقــداد حاســة الســمع مــن المعوقــات التــي تفــرل ســياًجا مــن العزلــة لصــاحبها 
: 2009مشــةلة كبيــرة تواجـ  المشــتغلين بترهيــل وتربيــة المعـاقين ســمةًيا )عطيــة عطيــة   وهـي
مــن  ويعــانياالجتماعيــة  (  فاألصــم بســبا إعاقتــ  يفقــد الكثيــر مــن قدرتــ  علــا أداء أدوارد49

القلق واالعتمادية والعزلة والخـو  والصـراعات النفسـية حـول مسـتقبل  ومسـتقبل أسـرت   لـلل  
يجا مساعدت  لتحقيق التوافق مع حالة العجـز بتـدعيم ذاتـ  واسـتعادة اقتـ  بنفسـ  وبـاآلخرين 

 ,Ciorb, Bianchini؛ 20: 2001ســـيد   د الـــرحمنبـــعبمـــا يشـــعرد بمةانتـــ  وكيانـــ  )
Pelncchi & Pastore, 2012.) 

ا عاقــة الســمةية مــن أولــا  لــلوي لــلا فــعد دراســة العوامــل الشخصــية واالجتماعيــة 
وأهــم الخطــوات وذلــ  لمســاعدتهم علــا الــتخلص ممــا يعــانود منــ  مــن مشــةالت بعــدت بيــنهم 

 (.  2002وبين توافقهم الشخصي واالجتماعي )فتحي أحمد   

الحديثــة زراعــة القوقعــة لمســاعدة األطفــال ذوى ا عاقــة وقــد رهــرت مــع التطــورات 
السمةية خصوًصا المصابين بصمم حسي عصبي شديد جًدا علـا التغلـا علـا مشـةلة السـمع 

ــدالعزيز   ــال زارعــي القوقعــة إال أنهــم 2015)ماجــد عب ــع بهــا األطف ــي يتمت ــد الت (  ورغــم الفواب
-Warner) االسـتقالليةت وانخفـال يعانود من صعوبات فـي التقبـل االجتمـاعي وتقـدير الـلا

Czyz, Loy, Roland & Tobey, 2013). 

( سـنوات لـلل  7-4وألد جزء كبير من شخصية الفرد تتكـود فـي مرحلـة الرو)ـة )
البد من تحسين السـلوكيات االيجابيـة فـي تلـ  المرحلـة خاصـة االسـتقاللية حيـث يتعـر  الفـرد 
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الي يســتطيع تحديــد أهدافــ  وتحقيقهــا و)ــب  علــا قدراتــ  ونــواحي القــوة والبــةا لديــ   وبالتــ
  (.2018سلوك  ومشاعرد )خالد عبد الرازق   

وقــد اتبــ  أد تنميــة االســتقاللية أيثــر فاعليــة فــي المراحــل المبةــرة مــن حيــاة الفــرد 
ــة  ــ  طيلـ ــتمر معـ ــل يسـ ــ  المراحـ ــي تلـ ــرد فـ ــ  الفـ ــا يتعلمـ ــدمال وألد مـ ــل الـ ــة بعمـ ــا مرتبطـ ألنهـ

لحيـاة ومعرفتــ  بنفسـ  وبمــن حولـ  معدومـة؛ لكنــ  مفطـور علــا حياتـ  فالطفل يـرتي إلــا هـلد ا
حا الـتعلم ومحاولـة فهـم ذاتـ  ومـا حولـ  وعنـدما يتحسـن فهـم الطفـل للاتـ  يشـعر باالسـتقالل 

 (.27: 2014واالعتزاز بما لدي  )عبدالكريم بةار   

ــاتهم  وألهميــة االســتقاللية للطفــال الصــم زارعــي القوقعــ  وترايرهــا االيجــابي فــي حي
أجريه هلد الدراسة للكشا عن فاعلية برنامج إرشادي في تحسين االستقاللية لدى عينـ  مـن 

 األطفال الصم زارعي القوقعة.

 مشةلة الدراسة:

االحتياجات الخاصة حيث كانوا وال يزالـود   ذوي اهتمه المجتمعات المعاصرة باألفراد  
عر)ــ  ألشــةال شــتا مــن الــرف  والتمييــز والالــم والمعتقــدات الخاط ــة عــنهم  اســتنادا لــلل  
تسعا المجتمعات الراهنة لحماية الحقوق المدنية وتحسين أنماط الحيـاة لهـءالء األفـراد لتصـب  

ــراد  ــاة األف ــاد مــن رــرو  حي ــة قــدر ا مة ــاتهم قريب ــي المجتمــع )جمــال رــرو  حي العــاديين ف
 (.22: 2007  الخطيا 

 يعـانيويترك الصـمم  اـاًرا وا)ـحة علـا كثيـر مـن الخصـابص النفسـية للطفـل الـلي 
منها كالخصابص المعرفية واالجتماعية والسـلوكية ومـن اـم تـءار بوجـ  عـام علـا قدرتـ  علـا 

اجـة هـلا الطفـل للتـدخل التوافق الشخصي واالجتماعي مع البي ة المحيطة ب   ومن اـم تبـرز ح
المختلفـة ومسـاعدت  علـا النمـو الطبيعـي أو  ماـاهر نمـودللتخفيا من أار تل  ا عاقـة علـا 

 (.15:  2017ما يقارب من  في كافة المجاالت )العربي محمد  

ا وأنهـم اقـل قـدرة علـا العنايـة  يما يتصا األطفال الصم برنهم غير نا)ـجين انفعاليـً
م القــدرة علــا التوجيــ  الــلاتي وأيثــر اعتمــاًدا علــا اآلخــرين مــن بمطــالبهم الشخصــية وتنقصــه
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أقرانهم  كما تنقصهم الدافةية لإلنجـاز وال يسـتطيعود التعبيـر عـن وجهـة ناـرهم  كمـا أد نمـ  
 (.14: 2009شخصية األصم الفريدة تتسم بالسلبية عن اللات )عطية عطية   

ــة  ــي القوقعـ ــم زارعـ ــال الصـ ــاحثين أد األطفـ ــح البـ ــد الحـ ــن وقـ ــد مـ ــن العديـ ــانود مـ يعـ
ا  والتـي البـد مـن  المشةالت النفسية والسلوكية التي تءار بشةل كبير عليهم اجتماعيا وأياديميـً
أخلها في الُحسباد جنًبا إلا جنا في رحلة ترهيل الطفل  و)ـرورة العمـل علـا بنـاء شخصـية 

يحققـود التوافـق  األطفال الصم زارعي القوقعة وصقلها حتا يتمةنود مـن تقبـل إعـاقتهم وبـلل 
 الشخصي واالتزاد الداخلي وهلا يءار علا تفاعلهم مع اآلخرين.

وُتسهم االستقاللية في التوافـق مـع الحيـاة والكفـاءة الشخصـية لـلل  فهـا )ـرورية 
وحيوية لمساعدة الطفل علا ايتساب المهارات األساسية فـي الحيـاة مثـل معرفـة الـنفس والثقـة 

ــتحةم فــي االنفعــا ــالنفس  وال ــاة )أحــالم ب الت  وحســن التعامــل مــع اآلخــرين  والنجــا  فــي الحي
 (.2019قطا   

وقد لوحح من خالل العمل مع األطفال الصم زارعي القوقعـة أد الوالـدين والمحيطـين 
بهم دابمي الشةوى من عـدم وجـود بـرامج تدريبيـة مناسـبة تسـاعد فـا تنميـة الجوانـا النفسـية 

عيـا فكـل االهتمـام ينصـا علـا البـرامج التنمويـة للنـاحيتين لدى أبنابهم وتحتويهم نفسيا واجتما
اللغوية والسمةية مما جعلهم يعـانود مـن المشـةالت النفسـية  لـلل  فهـءالء األطفـال يحتـاجود 

علــا اســتراتيجيات تعليميــة حديثــة تعتمــد علــا اســتغالل نقــاط القــوة  تحتــوي إلــا بــرامج جديــدة 
 لديهم ومعرفة نقاط البةا ومعالجتها.  

هــر أهميــة االســتقاللية فــي بعــ  الجوانــا كالقــدرة علــا التمييــز بــين المشــاعر وتا
المختلفة وتسـمية تلـ  المشـاعر واالعتمـاد عليهـا كوسـيلة لفهـم وتوجيـ  السـلوك كفهـم األمـور 
المرتبطة بمشاعر الفر  والسعادة ومعرفة ما يستطيع القيام ب  ومـا يجـا عملـ  وكيـا يتجنـا 

 :Lazear, 2000)ع األشـياء المحيطـة وأيبـا التـي يفبـلها بع  األمـور وكيـا يتعامـل مـ
172)  . 
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وبنـــاًء عليـــ  فـــعد التـــدريا المبةـــر علـــا تنميـــة االســـتقاللية للطفـــال الصـــم زارعـــي 
القوقعــة قــد ُيحســن مــن قــدرتهم ويزيــد مــن تفــاعلهم مــع بي ــتهم ومــع اآلخــرين ويقلــل مــن أاــر 

 ا عاقة علا شخصيتهم.

ــدرة الدراســات  ــة ولن ــة واألجنبي ــاحثين  -العربي ــ  الب ــع علي ــي  -فــي حــدود مــا اطل الت
تناوله االستقاللية للطفال الصم زارعي القوقعة  و مةاد تحسين االستقاللية لـديهم؛ ممـا كـاد 
الدافع  جـراء هـلد الدراسـة للتحقـق مـن فاعليـة برنـامج إرشـادي فـي تحسـين االسـتقاللية لـدى 

 قوقعة.عين  من األطفال الصم زارعي ال

 :  التاليوتثير مشةلة الدراسة السءال  

االســتقاللية لــدى عينــة مــن األطفــال الصــم  فــي تحســين إرشــاديمــا فاعليــة برنــامج 
 زارعي القوقعة؟ 

 أهدا  الدراسة:

 هدفه هلد الدراسة إلا:

التحقـق مــن فاعليــة برنــامج إرشــادي فــي تحسـين االســتقاللية لــدى عينــة مــن األطفــال  -1
 القوقعة.الصم زارعي  

التريد من استمرار فاعلية البرنامج بعـد القيـاال التتبعـا فـي تحسـين االسـتقاللية لـدى  -2
 عينة من األطفال الصم زارعي القوقعة.

 أهمية الدراسة: 

 تحددت أهمية الدراسة في:

 األهمية النارية:  -أوالً 

-زارعـي القوقعـة  ندرة الدراسات التي تناوله تحسين االستقاللية لدى األطفال الصـم   -1
 في البي ة العربية.  -في حدود ما اطلع علية الباحثين
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عدم تطرق الباحثين في الدراسات السابقة لتناول االستقاللية بشةل مباشـر للطفـال  -2
 الصم زارعي القوقعة.

إاراء ا طار الناري عن متغير االستقاللية بصفة عامـة ولـدى األطفـال الصـم زارعـي  -3
 خاصة.القوقعة بصفة  

 لهلد الدراسة أهمية في إعطاء المءشرات النفسية والمعرفية لعينة الدراسة. -4

 ا سهام في إاراء الخلفية النارية عن األطفال زارعي قوقعة األذد. -5

خروج الدراسة ببع  التوصيات والمقترحات التي تفيد األطفال الصـم زارعـي القوقعـة  -6
 ووالديهم والمتعاملين معهم.

ــاول الدراســة  -7 ــال الصــم زارعــي القوقعــة مــن )تتن مــن أهــم  وهــي( ســنوات 7-5األطف
المراحـــل التـــي يتـــرار التـــدريا فيهـــا علـــا تحســـين االســـتقاللية وتفـــادى العديـــد مـــن 

 المشةالت النفسية والسلوكية فيما بعد.
 األهمية التطبيقية:  -اانًيا

الكشــا عــن بعــ  الســمات المعرفيــة والنفســية للطفــال الصــم حيــث يســاعد ذلــ  فــا  -1
 المترتبة علا ا عاقة السمةية.  السلبيةالعمل علا التخفيا من حدة اآلاار النفسية  

يمةــن أد توجــ  نتــابج هــلد الدراســة أناــار المســءولين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم إلــا  -2
)ــرورة االهتمــام ببــرامج إرشــادية وعالجيــة وتفعيلهــا بمــا يعــود بالفابــدة علــا الطــالب 

 القوقعة.الصم زارعي  

يمةــن أد تلفــه نتـــابج هــلد الدراســة أناـــار مخططــي التعلــيم والمنـــاهج كــي تتبـــمن  -3
المناهج ما ُيحسن االسـتقاللية لـدى الصـم بصـفة عامـة وزارعـي القوقعـة مـنهم بصـفة 

 خاصة.

 تقدم الدراسة أداد لقياال االستقاللية لدى األطفال الصم زارعي القوقعة. -4
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لتعامل مع األطفـال الصـم زارعـي القوقعـة فـي خفـ  قد تساعد الدراسة القابمين علا ا -5
العديـــد مـــن المشـــةالت الســـلوكية والنفســـية التـــي يمـــرود بهـــا خاصـــة داخـــل فصـــول 

 الرو)ة من خالل تحسين االستقاللية لديهم.

إلقاء البـوء علـا ف ـة أصـبحه كبيـرة داخـل المجتمـع وتعـانا منهـا العديـد مـن األسـر  -6
تتعــرل إلــا البــغوط واال)ــطرابات النفســـية  وهــم ف ــة الصــم زارعــي القوقعــة والتــي

 المختلفة خالل المراحل العمرية المختلفة وأهمية تحسين االستقاللية لدى هلد الف ة.

تقدم الدراسة برنامًجا تدريبًيا يمةن تفعيل  وتطبيق  في المرايز المتخصصة بهـلد الف ـة  -7
 من األطفال.

 مفاهيم الدراسة:
 : independenceاالستقاللية -اوالً 

ُتعـر  برنهـا وعــا الفـرد بلاتـ  وقدراتــ  ومهاراتـ  وامةاناتـ  مــع إمةانيـة عمـل تصــور 
للاتــ  والوقــو  علــا نقــاط القــوة والبــةا واســتثمار نقــاط قوتــ  فــي التخطــي  ألهــدا  وعمــل 

 (.2016استراتيجيات تمةن  من تحقيق هلد األهدا  )سما  محمود   

للات وتقبلها وتحديد األهدا  وفًقا لهـلد المعرفـة ممـا وأخيًرا ها القدرة علا معرفة ا
يحسن الثقة بالنفس والقدرة علـا التوجيـ  الـلاتي فـي المواقـا المختلفـة و)ـب  السـلوك أانـاء 

 (.2018   عبد الرازق الغبا والتصر  بطريقة البقة )خالد  

 التعريا ا جرابي لالستقاللية:

معرفة الطفل األصم زارع القوقعة بلاتـ  وددراك نقـاط قوتـ  و)ـعف  والتعبيـر عـن   هي
مشــاعرد المختلفــة وو)ــع البــدابل واالختيــار منهــا واتخــاذ القــرار المناســا مــع التوجيــ  الــلاتي 
و)ــب  الـــنفس فــي مختلـــا المواقــا والثقـــة بـــالنفس ويعبــر عنهـــا اجرابيــا باســـتجابات عينـــة 

زارعــي القوقعــة علــا مقيــاال االســتقاللية للطفــال الصــم زارعــي  الدراســة مــن األطفــال الصــم
 القوقعة )إعداد الباحثين(.

 األطفال الصم زارعي القوقعة:  -اانياً 
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Deaf children with cochlear implants 

هـــم األطفـــال الـــلين يعـــانود مـــن فقـــداد للســـمع فـــي كـــال األذنـــين وزرعـــه القوقعـــة 
 (.2015   عبد العزيز  عبد الوهاب عادة سمعهم )  ا لكترونية لهم في األذد الداخلية

يبًا هم األطفال اللين لديهم فقداد سمعي شديد إلا شديد جًدا وال يستفيدود مـن أو 
الســماعات الطبيــة ويمةــنهم االســتفادة مــن زراعــة قوقعــة األذد بــعجراء عمليــة جراحيــة يــتم مــن 

 (.2016)وحيد عبد البديع   خالل زرع جهاز إلكتروني يقوم بدور قوقعة األذد  

 التعريا ا جرابي للطفال الصم زارعي القوقعة:  

هم األطفال الـلين ولـدوا بفقـد سـمعي شـديد نتيجـة إصـابة العصـا السـمعي فـي كـال 
األذنــين بعــد الــوالدة أو قبــل ايتســاب اللغــة وزرعــه لهــم القوقعــة االلكترونيــة لعــدم اســتجابتهم 

 ( سنوات.7-5عقلية عادية وتراوحه أعمارهم ما بين )  للسماعات الطبية ويتمتعود بقدرة

 دراسات سابقة:

 :فيتبمن عرل الدراسات السابقة  

 المحور األول: دراسات تناوله االستقاللية لدى الصم. -

 دراسات تناوله االستقاللية لدى األطفال زارعي القوقعة.  :الثانيالمحور   -

 الصم:دراسات تناوله االستقاللية لدى    -أوالً 

المشةالت التي تنتج للصـم   ةمعرف  هدفه الي  بالدراسة  (Grant,1987)قام جرانه   -
( صـــم بعحـــدى المـــدارال 10وتكونـــه عينـــة الدراســـة مـــن ) األهـــل نتيجـــة العزلـــة عـــن 

الداخلية للصم وتم استخدام مقابالت بلغـة ا شـارة ولغـة الجسـد وكـاد هنـاك روتـين قبـل 
لةبة الكلمات حيث يقوم الطفل بلكر شـخص يحبـ    المقابلة متمثل في لةبة أطلق عليها

أو يةرد أو صديق  وأسفرت النتابج عن انخفال االسـتقاللية لـدى الصـم وينعزلـود عـن 
 اآلخرين.
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دراسـة حالـة لتحليـل بـروفيالت مجــاالت  إلـاهـدفه الدراسـة  (Tubb,1990)تيـوب  -
( طفاًل أصم ملتحقين ببـرامج 14عينة تكونه من )  الموهوبين علااللكاء للطالب الصم  

( 9الدراســة الداخليــة بواليــة فلوريــدا وملتحقــين ببــرامج الموهــوبين  متوســ  أعمــارهم )
ســنوات  ولتحقيــق ذلــ  تــم اســتخدام التقــارير اللاتيــة ومقيــاال وكســلر للــلكاء ولقــاءات 

اسـتحوذ علـا النسـبة   واالسـتقالليةوقـد أشـارت النتـابج إلـا أد الـلكاء اللغـوي    منتامة 
 األيبر في الموهبة لدى الصم الموهوبين.

دراسـة هـدفه إلـا معرفـة التوافـق  (Paul & Jean, 1991)أجـرى بـاول وجـين  -
ا عاقــة الســمةية )الصــم و)ــعا  الســمع( ومقــارنتهم  ذوي النفســي واالنفعــالي للطفــال 

اوحـه أعمـارهم مـا ( طفـاًل  تر 46السمع علا عينة مـن األطفـال بلغـه )  عادييباألطفال  
( سنوات ولتحقيـق ذلـ  تـم تطبيـق اسـتبياد سـلوك األطفـال واسـتخدام دليـل 10-4بين )

التوافــق  وقـــد توصـــله النتـــابج إلـــا أد ا عاقــة الســـمةية تـــءار علـــا اســـتقاللية الفـــرد 
ــال  ــة باألطفـ ــم مقارنـ ــ  معهـ ــا تفاعالتـ ــلل  علـ ــرين وكـ ــا اآلخـ ــادد علـ ــا اعتمـ ــءدى إلـ وتـ

 العاديين.

بدراســة هـــدفه لمعرفــة أاـــر برنــامج التـــدخل  (Rojers,2001) اليمــا قــام روجـــر  -
ــم  ــ  ت ــة المعــاقين ســمةًيا ولتحقيــق ذل ــدى الطلب ــلكاءات المتعــددة ل ــة ال المبةــر فــي تنمي
تطبيق مقياال للمستوى االجتماعي واالقتصادي واستمارة بيانات علا عينة تكونـه مـن 

وا خـدمات بــرامج التــدخل ( مــنهم مجموعــة تجريبيـة تلقــ6( طـالب معــاقين سـمةًيا؛ )10)
ــم يتلقــوا 4المبةــر لتنميــة النــواحي المعرفيــة لهــم  و) ( طــالب مــنهم مجموعــة )ــابطة ل

بـين  أعمـارهم مـاخدمات برامج التدخل المبةر للحد من تـراير ا عاقـة السـمةية تراوحـه  
ــة 6-9) ــا المعرفي ــة الجوان ــامج فــي تنمي ــة البرن ــا فاعلي ــابج إل ــد أشــارت النت ا  وق (عامــً

التجريبيـة فـي أنـواع مختلفـة مـن الـلكاءات منهـا االجتمـاعي والريا)ـي والمةـاني  للعينـة
 واالستقاللية.

ــامج أنشــطة لعــا  لمعرفــة تصــميمهــدفه  ( دراســة2005أجــرت نجــالء محمــد ) - برن
 يســـاب أطفـــال الريـــال الصـــم بعـــ  المهـــارات االجتماعيـــة علـــا عينـــة مـــن أطفـــال 

ولتحقيـق ذلـ  تـم تطبيـق اختبـار رســم  ( سـنوات6-4الرو)ـة تراوحـه أعمـارهم مـابين )
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 المهــاراتالرجــل واســتمارة جمــع بيانــات عــن المســتوى االقتصــادي االجتمــاعي ومقيــاال 
االجتماعية  وقد توصله النتابج إلا فاعلية البرنامج في إيساب األطفـال الصـم مهـارات 

 الثقة بالنفس واالستقاللية التي تندرج تحه المهارات االجتماعية.

بدراسـة هـدفه إلـا دراسـة االسـتقاللية وناريـة   (Crispin,2006)  كرسبنيما قام   -
ا  واشـتمله 11-4العقل لدى عينة من األطفال الصـم تراوحـه أعمـارهم مـا بـين ) ( عامـً

أدوات الدراسة علا التقويم اللاتي وتـم عمـل فحـص سـريري لهـم  وتوصـله النتـابج إلـا 
 أد األطفال الصم لديهم قصور في االستقاللية.

( هدفه الدراسة إلـي معرفـة فاعليـة برنـامج تـدريبي 2010  ما قامه )أماني عادل ي -
قابم علا بع  المهارات االجتماعية في تنمية الفعاليـة اللاتيـة لـدى عينـة مـن األطفـال 

 ومن )من أبعاد الفعالية اللاتيـة الثقـة بـالنفس واالسـتقاللية   الصم بالمرحلة االبتدابية 
ولتحقيـق ذلـ  تـم اسـتخدام اختبـار المصـفوفات   طفـاًل   (50)  وتكونه عينة الدراسـة مـن

وقــد توصــله النتــابج إلــا فاعليـــة  اللاتيــة  الفاعليــةالمتتبعــة الملونــة لــرافن ومقيــاال 
 البرنامج التدريبي في تنمية الفعالية اللاتية واالستقاللية للطفال الصم.

اللية بــين للصــم االســتق فــيللمقارنــة  دراســة هــدفه (Rieffe,2012) رايفــا وأجــرى  -
حيــُث التعبيــر عــن مشــاعرهم وتوريفهــا فــي المواقــا الســلبية علــا عينــة  والعــاديين مــن
طفـال مـن ذوى السـمع الطبيعـي  تراوحـه أعمـارهم   (26( طفـال أصـم و)26تكونه من )

ولتحقيــق ذلــ  تــم تطبيــق مقيــاال مواقــا يطلــا مــنهم التعبيــر  ( عامــًا 11-7) مـا بــين
ــابج إلــا أد  الخــو ( و   الحــزد و   غبــاالو   عــن مشــاعرهم )الســعادة وقــد أشــارت النت

ا بمشـاعرهم والتعبيـر عنهـا خاصـًة فـي المواقـا السـلبية مقارنـة  األطفال الصم أقـل وعيـً
 باألطفال ذوى السمع الطبيعي.

 & Sahebeh, Javanshir)دراســة لصــاهيبا وجافنشــير وافســان   اســتهدفه -
Afsaneh, 2018)  ــلكاء ــا الـ ــدريا علـ ــا والتـ ــالج باللعـ ــة العـ ــين فعاليـ ــة بـ المقارنـ

الوجداني)أحد أبعادد االستقاللية( في تنميـة التوافـق االجتمـاعي ومهـارات التواصـل لـدى 
المرحلــة االبتدابيــة  وتكونــه عينــة الدراســة مــن  فــياألطفــال الصــم وذوى فــرط النشــاط 
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ا 11-6) مــا بــين( طفــاًل  تراوحــه أعمــارهم 50) طبقــوا علــيهم تقيــيم للمهــارات  (عامــً
ــق المعلمــين  ــة عــن طري ــال وجلســات العــالج باللعــا  واســتبياداالجتماعي ســلوكي للطف

وجلســات للتــدريا علــا الــلكاء الوجــداني  وقــد توصــله النتــابج إلــا أد جلســات العــالج 
باللعــا وجلســات التــدريا علــا الــلكاء الوجــداني تــءدى إلــا تنميــة التوافــق االجتمــاعي 

 اللية ومهارات التواصل للتالميل الصم وكلل  ذوى فرط النشاط.واالستق
 األطفال زارعي القوقعة:  االستقاللية لدىدراسات تناوله  -اانياً 

 ,Archbold, Sach, Oneill)قـام اركبولـد وسـاا واونيـل ولوتمـاد وجراجـورى  -
Lutman & Gregory, 2008)  بدراســة هــدفه إلــي التعــر  علــا تطــور مهــارات

القوقعــة اللفايــة  زارعــيالتواصــل االجتمــاعي والثقــة بالــلات واالســتقاللية وقــدرات األطفــال 
( سـنوات وتكونـه مـن 7-4من وجهة نار أوليا أمورهم وتراوحه عينة الدراسـة مـا بـين )

دمة كانـه اسـتبياد عـن ( من أولياء أمور األطفال زارعي القوقعة  واألدوات المستخ101)
إجراء زراعة القوقعـة ألطفـالهم وأسـفرت النتـابج أد تحسـن سـلوك األطفـال زارعـي القوقعـة 
يســتلزم صــبًرا كبيــًرا مــن الوالــدين ألد التحســن يحــدد بــب ء رغــم وجــود تحســن بســي  فــي 
تطـــور مهـــارات التواصـــل االجتمـــاعي والقـــدرة علـــا الثقـــة بالـــلات للطفـــال والقـــدرة علـــا 

 لية ويتطلع أولياء األمور أد يتحسنوا أطفالهم في ا نجاز الدراسي بالمستقبل.  االستقال 

هــدفه إلــي  (Punch & Hhyde, 2011)وفــا دراســة قــام بهــا بــان  وهايــد  -
البحــث فــي اــالد جوانــا هــي توقعــات األبــوين بعــد زراعــة القوقعــة ألبنــابهم واتخــاذ قــرارات 

تـابج التواصـلية واالجتماعيـة والتعليميـة لزراعـة األسرة لعملية زراعة القوقعة ألطفالهم والن
القوقعــة للطفــال الصــم  وللتحقــق مــن ذلــ  تــم االعتمــاد علــا مقــابالت شــب  منامــة مــع 

ــاء وعــددهم ) ( 11( واألطفــال زارعــي القوقعــة وعــددهم )15(  ومعلمــين عــددهم )24اآلب
آلبـاء كـانوا يـودود طفاًل برعمار مختلفة مـن الطفولـة للمراهقـة وتوصـله النتـابج إلـا أد ا

تلقا معلومات حول مجموعة واسـعة مـن المو)ـوعات بمـا فـي ذلـ  الجوانـا االجتماعيـة 
والتعليمية وأسـاليا التواصـل حتـا تكـود متاحـة لهـم فـي وقـه اتخـاذ قـرار زراعـة القوقعـة 
ألبنابهم  كما أد بع  األطفال تطورت لغتهم علا مدى سنوات حتـا أصـبحه قريبـة مـن 

ة في حاالت معينة أما المهارات االجتماعية كانه مصدر قلـق لمعاـم اآلبـاء اللغة الطبيةي
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واألمهات حيـث كانـه هنـاك صـعوبة ألطفـالهم فـي انـدماجهم االجتمـاعي ودنشـاء صـداقات 
 مع األطفال العاديين وقصور في االستقاللية.

دراســة هــدفه إلــا التعــر   (wiefferink&Rieffe,2012)وأجــرى ويفــرك وريفــا  -
نايم العاطفي واألداء االجتماعي للطفال زارعي القوقعـة ومقـارنتهم باألطفـال ذوى علا الت

( 5-1.5( طفــاًل تراوحــه أعمــارهم مــابين )69الســمع الطبيعــي علــا عينــة تكونــه مــن )
ــة للطفــال مــن خــالل  ــار المهــارات اللغوي ــ  طبــق اســتبياد واختب ســنوات وللتحقــق مــن ذل

ــال ز  ــابج أد األطف ــه النت ــديهم وبين ــث البــب  وال ا مــن حي ــً ــل تنايم ــانوا أق ــة ك ارعــي القوقع
العــاطفي واالنفعــالي والتعبيــر عــن مشــاعرهم والثقــة برنفســهم والكفــاءة االجتماعيــة مــن 
األطفــال ذوى الســمع الطبيعــي  كمــا أد األطفــال زارعــي القوقعــة أيثــر تبةيــة ل خــرين عــن 

 األطفال ذوى السمع الطبيعي.  

دراسـة هـدفه  (Ketelear,Leo&Frijns,2013)ييـتالر وليـو وفـرجينس   أجـرى  -
إلــي  معرفـــة  الفهــم العـــاطفي للطفــال الصـــم زارعــي القوقعـــة  واســتهدفه التعـــر  علـــا 
االســتقاللية للطفــال الصــم زارعــي القوقعــة مقارنــة باألطفــال ذوى الســمع الطبيعــي  علــا 

ــه مــن ) ــة تكون ــة و)52عين ــاًل أصــم مــن زارعــي القوقع ــاًل مــن ذوى الســم57( طف ع ( طف
( سـنوات  وللتحقـق مـن ذلـ  تـم إسـناد بعـ  5-2.5الطبيعي  تراوحه أعمارهم ما بين )

ا أو عـــن طريـــق  المهـــام التـــي تحـــوى مشـــاعر مختلفـــة وطلـــا مـــنهم التعبيـــر عنهـــا لغويـــً
ا يمـــاءات  وقـــد أشـــارت النتـــابج إلـــا أنـــ  رغـــم زراعـــة القوقعـــة وفوابـــدها إال أد األطفـــال 

مشـــاعرهم وفهمهـــا وهـــلا يـــءدى إلـــا قصـــور فـــي يعـــانود مـــن صـــعوبة فـــي التعبيـــر عـــن 
 االستقاللية مقارنًة باألطفال العاديين.

 ,Volkova, Trehub)وأجــرى فولكوفــا وترهيــا واســةلنبرج وببســاين وجــوردد -
Schellenberg, Papsin & Gordon, 2014)  دراسـة هـدفه إلـي معرفـة قـدرات

لقوقعــة علــا كــال األذنــين األطفــال المصــابين بالصــمم الــوالدي الــلين يســتخدمود جهــاز ا
ــي الكــالم والموســيقا  ــد مشــاعر الفــر  والحــزد ف ــا مــرحلتين  لتحدي ــه الدراســة عل وأجري

ا 7-5) مـا بـينتراوحـه أعمـارهم  الـوالدي( طفاًل مصابين بالصمم 14األولا علا ) ( عامـً
ــاًل مــن ذوى الســمع الطبيعــي تراوحــه أعمــارهم 18و) ــين( طف ــا ب ا واألداة 6-4) م ( عامــً
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دمة عــرل صــوت شخصــين رجــل وامــرأة تحتــوى علــا تعبيــرات الســعادة والحــزد  المســتخ
( طفاًل يسـتخدمود القوقعـة علـا كـال األذنـين تراوحـه أعمـارهم 14والمرحلة الثانية علا )

( سنوات واستخدم نفس مجموعة األطفال ذوى السـمع الطبيعـي الموجـودين 6-4)  ما بين
غمـات البيـانو إذا مـا كانـه األصـوات سـعيدة أم بالمرحلة األولا وكانوا هنا يحةمود علا ن

حزينة وتوصله النتابج أد األطفال زارعي القوقعة كـانوا أقـل تحديـًدا للسـعادة والحـزد مـن 
خالل صوت الرجل والمرأة وأيًبا نغمات البيانو مقارنة باألطفال ذوى السمع الطبيعـي ممـا 

 االستقاللية لديهم.    انخفاليءدى إلا  

ــام - ــ قـــــــــــــــ ــايومو وســـــــــــــــ ــاجوتا جيـــــــــــــــ ــا وجيـــــــــــــــ ريج ودليـــــــــــــــ
(Giacomo,Craig,Elia&Giagotti,2013)  بدراسـة هـدفه إلــا فحـص االســتقاللية

للطفـال زارعـي القوقعـة ومقارنتهـا باألطفـال ذوى السـمع  التـوافقيوالثقة بالنفس والسـلوك  
( طفـاًل مـن 20الطبيعي ومعرفة مدى االرتباط بين تل  المتغيرات  علا عينة تكونه مـن )

( طفاًل من األطفال ذوى السمع الطبيعـي  وللتحقـق مـن ذلـ  20ارعي القوقعة و)األطفال ز 
  وقــد أشــارت التكيفــيتــم اســتخدام اســتبيانات للمهــارات االجتماعيــة واالنفعاليــة والســلوك 

نتــابج الدراســة إلــا أد األطفــال زارعــي القوقعــة يعــانود أيثــر مــن المشــةالت االنفعاليــة 
واالسـتقاللية مقارنـًة باألطفـال  هـارات االجتماعيـة والمعرفيـةوالسلوكية وأقل مـن ناحيـًة الم

ذوى السمع الطبيعي وأوصه الدراسة ببرورة زراعـة القوقعـة فـي سـن مبةـر لمـا لهـا مـن 
 تراير إيجابي علا حياة الطفل.

( هــدفه إلــا بحــث التطــور الكمــي والكيفــي 2015 (وفــا دراســة ماجــد عبــد العزيــز -
القوقعــة مــن خــالل برنــامج قــابم علــا لغــة الجســد والــلكاء  زراعــيللنمــو اللغــوي للطفــال 

( أطفـــال زارعـــي 10الوجـــداني )االســـتقاللية أحـــد أبعـــادد(  وتكونـــه عينـــة الدراســـة مـــن )
ــارهم  ــه أعمــ ــة تراوحــ ــينالقوقعــ ــا بــ ــة 5-3) مــ ــه أدوات الدراســ ــنوات  وكانــ ــار ( ســ اختبــ

المصــفوفات الملــود ومقيــاال النمــو اللغــوي ومقيــاال الــلكاء الوجــداني  وأســفرت النتــابج 
ا للطفـال  ا وكيفـً  الوجـدانيالقوقعـة عـن طريـق الـلكاء  زراعـيعن تطـور النمـو اللغـوي كمـً

 ولغة الجسد.
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ــل  - ــن البروفيـ ــا عـ ــيوللكشـ ــدي  النفسـ ــرة محمـ ــه أميـ ــة قامـ ــي القوقعـ ــال زارعـ للطفـ
 -أشـهر  6ه لمعرفة تتبةية بعد مرور فترات من الترهيل والتطبيق )( بدراسة هدف2018)

( طفـاًل تراوحـه أعمـارهم 21سنة ونصا( من إجراء عملية زراعة القوقعـة علـا )  -سنة  
( سنوات  وللتحقق من ذلـ  اسـتخدم اختبـار المصـفوفات المتتابعـة الملونـة 6-4ما بين )

ختبـار المهـارات اللغويـة لطفـل الرو)ـة  لرافن  واختبار السلوك المشةل لطفل الرو)ـة  وا
واختبــار المهــارات االجتماعيــة  وتوصــله النتــابج لوجــود فــروق ذات داللــة إحصــابية بــين 

 -ســنة -أشـهر6متوسـ  درجـات األطفـال زارعـي القوقعـة خــالل فتـرات الترهيـل والتطبيـق )
متقدمــة  اتجــاد الفتــرات ال فــيســنة ونصــا( علــا مقيــاال المهــارات اللغويــة واالجتماعيــة 

ا  فـياتجـاد الفتـرات األولـا   فـيوأيًبا علا مقياال السـلوك المشـةل   العمـر وتوصـله أيبـً
إلـــا أد شـــةل الصـــفحة النفســـية للطفـــال زارعـــي القوقعـــة تختلـــا خـــالل فتـــرات الترهيـــل 
والتطبيــق علــا مقيــاال الســلوك المشــةل ومقيــاال المهــارات االجتماعيــة بمــا تحتــوى مــن 

 اللغوية.    استقاللية ومقياال المهارات

( دراسة هدفه لمعرفة  تنمية مهـارات اللغـة اللفايـة 2020وأجرت صبرين صبحي)   -
ومعرفــة أارهــا فــي تحســين تقــدير الــلات والتواصــل االجتمــاعي وتكونــه عينــة الدراســة مــن 

( ســنوات وكانــه أدوات 6-4( أطفــال مــن زارعــي القوقعــة تراوحــه أعمــارهم مــا بــين )10)
مــا قبــل المدرســة ومقيــاال التواصــل الشــامل للطفــال )بعــد  الدراسـة مقيــاال لغــوى ألطفــال

التواصــل االجتمــاعي( ومقيــاال تقــدير الــلات لطفــل الرو)ــة وبرنــامج قــابم علــا مهــارات 
اللغــة اللفايــة للطفــال زارعــي القوقعــة وتوصــله النتــابج إلــا فاعليــة البرنــامج المعــد فــي 

ة ممـا كـاد لـ  األاـر ا يجـابي فـي تنمية مهارات اللغة اللفاية لـدى األطفـال زارعـي القوقعـ
 تحسين تقبل اللات واالستقاللية والتواصل االجتماعي.

 تعقيا علا الدراسات السابقة:  -

ندرة الدراسات السـابقة التـي تناولـه االسـتقاللية للطفـال الصـم زارعـي القوقعـة فـي البي ـة  .1
رغــم أهميتهـا فـي تحقيـق التوافـق لحالــة العجـز التـي يشـعر بهـا الطفــل  واألجنبيـة العربيـة

األصــم زارع القوقعــة مــن حيــث التعــر  علــا نقــاط قوتــ  و)ــعف  وبالتــالي يســتطيع تحديــد 
 أهداف  وتحقيقها و)ب  مشاعرد وسلوك .
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إجمــاع الدراســات الســابقة علــا إمةانيــة تنميــة االســتقاللية للطفــال الصــم زارعــي القوقعــة  .2
ــ ــادل)أمــ ــد 2010 انا عــ ــالء محمــ ــد2005؛ نجــ ــز  ؛ ماجــ ــد العزيــ ــبرين2015عبــ  ؛ صــ

 ,Rojers,2001; Sahebeh, Javanshir & Afsaneh) 2020 صــبحي
2018). 

 ;Grant, 1987)اتفاق الدراسات السابقة علا انخفال درجـة االسـتقاللية لـدى الصـم  .3
Crispin, 2006)   واألطفال زارعي القوقعة(Punch & Hyde, 2011). 

( مـن حيـث أداة قيـاال الـلكاء 2015الدراسـة مـع دراسـة )ماجـد عبـد العزيـز    هلد  تفقها .4
حيــث اســتخدم اختبــار المصــفوفات الملــود وأو)ــحه أنــ  يمةــن التطــوير الكمــي والكيفــي 

 للنمو اللغوي ألطفال زراعة القوقعة من خالل االستقاللية ولغة الجسد.  

وله األطفال الصـم زارعـي القوقعـة أنهـم اتب  من خالل عرل الدراسات السابقة التي تنا .5
يتسمود بب ء نمو القـدرة علـا الثقـة بالـلات واالسـتقاللية  ويتسـمود بصـعوبة انـدماجهم 
االجتمـاعي وقصـور االسـتقاللية فـي السـن الصـغير  أمـا فـي األعمـار الكبيـرة يعـانود مــن 

ة  ويمتلكـود انخفال االستقاللية أيثر والخـو  مـن تكـوين صـداقات ومةـانتهم المسـتقبلي
ــلكاء  عــاديياســتراتيجيات تناــيم انفعــالي أقــل مــن األطفــال  ــا تاهــر أهميــة ال الســمع وهن

ا ويعـانود مـن  الشخصي اللي يساعد علا )ب  اللات وهو أحـد أبعـاد هـلد الدراسـة أيبـً
ــدواني   & Archbold, Sach, Lutman)مشــةالت ســلوكية يليهــا الســلوك الع

Gregory, 2008; Punch & Hyde, 2011; Wiefferik, Rieffe, 
Ketelear & Frijns, 2012). 

 فرول الدراسة:
في )وء مو)وع الدراسة وأهدافها ونتابج الدراسات السابقة أمةن صياغة فرول الدراسة في  

 التالي: 

ــا  -1 ــطات رتـ ــين متوسـ ــابًيا بـ ــة إحصـ ــروق دالـ ــد فـ ــة توجـ ــوعتين التجريبيـ ــات المجمـ درجـ
والبــابطة مــن األطفــال الصــم زارعــي القوقعــة فــي القيــاال بعــد البرنــامج علــا مقيــاال 

 االستقاللية للطفال وذل  في اتجاد المجموعة التجريبية.
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توجــد فــروق دالــة إحصـــابًيا بــين متوســطات رتــا درجـــات المجموعــة التجريبيــة مـــن  -2
القياســــين قبــــل وبعــــد البرنــــامج علــــا مقيــــاال األطفــــال الصــــم زارعــــي القوقعــــة فــــي 

 االستقاللية للطفال وذل  في اتجاد القياال البعدي.
توجــد فــروق دالــة إحصــابًيا بــين متوســطات رتــا درجــات المجموعــة البــابطة مــن  ال -3

األطفــــال الصــــم زارعــــي القوقعــــة فــــي القياســــين قبــــل وبعــــد البرنــــامج علــــا مقيــــاال 
 االستقاللية للطفال.

دالــة إحصــابًيا بــين متوســطات رتــا درجــات المجموعــة التجريبيــة مــن توجــد فــروق  ال -4
للبرنــامج علــا مقيــاال  ياألطفــال الصــم زارعــي القوقعــة فــي القياســين البعــدي والتتبعــ

 .االستقاللية للطفال

 إجراءات الدراسة: 
 منهج الدراسة: -أوالً 
التج   والتصميم  التجريبي  المنهج  علا  الدراسة  هلد  في  الباحثين  ذي  اعتمد  ريبي 

المجموعتين التجريبية والبابطة والقياال القبلي البعدي التتبعي   والخطوات التي اتبعه في  
زارعي   الصم  األطفال  من  العينة  اختيار  تم  حيث  الدراسة   لهلد  التجريبية  ا جراءات  تطبيق 
مجموعتين   إلا  عشوابًيا  العينة  تقسيم  ام  تحديد خصابصها  وكلل   قصدية   بطريقة  القوقعة 
اللكاء   من  كل  في  المجموعتين  بين  التكافء  من  التحقق  محاولة  ام  و)ابطة  تجريبية 
من   الشخصي  لللكاء  القبلي  القياال  ام  والعمر  والثقافي   واالجتماعي  االقتصادي  والمستوى 
خالل مقياال االستقاللية المصمم لهلد الدراسة  ام التدخل التجريبي من خالل تطبيق برنامج  

علا المجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي القوقعة عينة الدراسة     تحسين االستقاللية
المجموعتين   لكال  أخرى  مرة  االستقاللية  درجة  قياال  تم  البرنامج  تطبيق  من  االنتهاء  وبعد 
التجريبية والبابطة للتريد من فاعلية التدخل التجريبي وأارد علا المجموعة التجريبية  ام بعد  

اال درجة االستقاللية لدى المجموعة التجريبية  وذل  للتريد من بقاء أار  ذل  بشهر ُأعيد قي 
 البرنامج. 

 عينة الدراسة:  -اانًيا
 ( مجتمع العينة: 1
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  ما بين القوقعة اللين تراوحه أعمارهم    زارعياألطفال الصم    فيتحدد مجتمع العينة    
 سنوات بمحافاة القاهرة. (5-7)
 حجم العينة: (2
)د=   الدراسة  عينة  حجم  عشوابية  20بلغ  بطريقة  بالتساوي  مقسمين  طفاًل    )

)د= )د=10لمجموعتين  مقسمة  التجريبية  للمجموعة  أطفال  و)د=5(  اللكور  من  ( من  5( 
البابطة مقسمين )د=10ا ناد  وكلل  )د= اللكور  و)د=5( أطفال للمجموعة  (  5( من 
 استقاللية منخفبة.   ذوي من ا ناد وجميعهم 

 خصابص العينة: (3

ا  وذلـ  ألد العديـد مـن الدراسـات  (7-5) مـا بـينتراوحه أعمار وشـروط اختيـار العينـة  -أ عامـً
الفرد مستقبال حيث ُيكود فيها الطفل فكرة وا)ـحة   علا حياةقد أيدت علا أهمية هلا العمر  

بعـد  ايحدد من نمو فيها يصعا تغييرد فيمـ عن نفس  تتبلور مالمحها في حيات  المقبلة وما
 منبـ وقد ينتج عن   اار سلوكية ونفسـية سـلبية فـي مرحلـة تكـوين أخـرى وهـا بـلل  بمثابـة 

 (.2016  )هدى إبراهيم   لشخصية الطفل وتطور مسار نمود

يعانود مـن صـعوبات فـي  وذل  ألنهمتكونه عينة الدراسة من األطفال الصم زارعي القوقعة  -ب
-Warner)  تقدير اللات وانخفال االستقاللية رغم من الفوابـد الهابلـة لزراعـة قوقعـة األذد

Czyz, Loy, Roland & Tobey, 2013). 

 وقد اختيرت العينة بطريقة قصدية وفقا للشروط األتية:  -ج

الملونـة  حيـث  أال تقل نسبة اللكاء عن المتوس  بعد تطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة -
( واالنحـــرا  المةيـــاري 95.100يـــاد متوســـ  معـــامالت ذكـــاء المجموعـــة التجريبيـــة )

ــاد متوســ  معــامالت ذكــاء المجموعــة البــابطة )1.595) ( وانحــرا  94.700(  وك
 (.2.110مةياري )

 أحد أفراد العينة من أمرال مزمنة.  يعانيأال   -

 أال يةونوا لديهم إعاقة أخرى. -

 الوالدين متوفا.أال يةود أحد   -
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 أحد الوالدين من إعاقة أو مرل مزمن.  يعانيأال   -

 أال يةود الوالداد منفصلين  أو أحدهما مسافر للخارج. -

أال يقل المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقـافي لهـم عـن المتوسـ  بعـد تطبيـق مقيـاال  -
 المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي.

لا درجات منخفبة بعد تطبيق مقياال االستقاللية  اختيار األطفال اللين حصلوا ع  
اللين   األطفال  واختيار  األدنا  أو  األول  الربيع  قيمة  وحساب  القوقعة   زارعي  الصم  للطفال 

( عمرهم  وكاد  األول  الربيع  قيمة  من  أقل  درجات  علا  مجموعتين  20حصلوا  في  قسموا   )
 سالة بمحافاة القاهرة. تجريبية و)ابطة بطريقة عشوابية وتم اختيارهم من جمةية ر 

 االثًا: التكافء: 

( وداللتهما بين المجموعتين  Uو Z)  وقيميمتوسطات الرتا ومجموعها  : (1) جدول
   الثقافي    االجتماعي  االقتصاديوالمستوى  والعمر  اللكاء   فيالتجريبية والبابطة 

 لمقياال االستقاللية  القبلي والقياال   الصمم ومدة 

 المتغيرالمجموعة والقيم 

 (10)ابطة)د= (10تجريبية )د=
 قيمة 

U 

 قيمة 

Z 

مستوى  
متوس    الداللة 

 رتا 
مجموع  
 رتا 

متوس   
 رتا 

مجموع  
 رتا 

 غير دالة  404 0 5 45 5 100 05 10 5 109 10.95 اللكاء 

 غير دالة  404 0 5 45 5 100 05 10 5 109 95 10 العمر 

  االقتصادي المستوى 
 غير دالة  076 0 49 106 60 10 104 40 10 الثقافي  االجتماعي 

 غير دالة  457 0 45 100 10 110 11 مدة الصمم 

لمقياال    القبليالقياال 
 غير دالة  896 0 40 5 116 65 11 5 93 35 9 االستقاللية 
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( إلا عدم وجود فروق دالة إحصابيًا بين متوسطات رتا  1أشارت نتابج جدول )  
 والعمر   اللكاء   في المجموعتين التجريبية والبابطة    فيالقوقعة    زارعيدرجات األطفال الصم  

الصمم    والثقافي   واالجتماعي  االقتصاديوالمستوى   لالستقاللية    القبليوالقياال    ومدة 
 يءكد علا تكافء المجموعتين التجريبية والبابطة.   الباحثين(  مماإعداد:  )

 أدوات الدراسة:
 األولية:قابمة البيانات  -1
والعمر   ونوع    ُأعدت بغرل جمع معلومات عن الطفل اشتمله علا )اسم الطفل     

الطفل وولا  وتم تطبيقها علا    خرى(البيانات األ  وبع   ومدة الصمم   ورقم التليفود   الزمنا 
 (. إعداد: الباحثين)  أمرد
 مقياال االستقاللية:   -2
الصم     األطفال  لدى  االستقاللية  لقياال  سيةومترية  أداة  توفير  بغرل    زارعي ُأعد 

وكانه    القوقعة  ألفا   معامل  بطريقة  الثبات  معامل  حسا  وطريقة    (0.961)قيمت   وقد 
المقياال   بعد تصحي  طول  النصفية  طريق    (  0.793)التجزبة  فقد حسا عن  الصدق  أما 

( مما يءكد علا قدرة  12.699)    صدق التمييز بين المجموعات المتباينة وكانه قيمة )ت(=
 المقياال فا التمييز بين المجموعات المتباينة )إعداد :الباحثين( 

 مقياال المصفوفات المتتابعة الملونة:   -3
عام  Raven  (1938أعدد     المصرية  البي ة  علا  بتطبيق   أحمد  عماد  وقام   )
)ب(  2020) )أب(   )أ(   هي  أقسام  االاة  من  يتكود  اللغوية   غير  االختبارات  من  ويعد   )

  5.5( بنًدا لكي تقيس بشةل تفصيلي العمليات العقلية للطفال من عمر  12يشمل كل منها )
ال  68.4إلا بطريقة  الثبات  معامل  وقد حسا  الثبات  سنة   معامل  بلغ  النصفية  وقد  تجزبة 
( أما الصدق فقد حسا عن  0.85( وأيًبا بطريقة إعادة االختبار وبلغ معامل الثبات ) 0.91)

التي    التالزمي طريق الصدق   الحالي وبين االختبارات  المقياال  وكانه معامالت االرتباط بين 
( دالة عند مستوى )0.68-0.32استخدمه كمحةات  وأيًبا حسا عن    (0.01( وجميعها 

 (. 0.52(  )0.38وكانه تتراو  قيم التشبعات ما بين )  العامليطريق الصدق 
 : الثقافي االجتماعي االقتصاديمقياال المستوى   -4
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( وهو يتكود من االاة أبعاد وها البعد  2016أعدد محمد سعفاد ودعاء خطاب )  
الثقافي  والبعد  االجتماعي  والبعد  حسا    االقتصادي  ألفا  وقد  معامل  بطريقة  الثبات  معامل 

( االقتصادي  )سبيرماد  0.61للمستوى  النصفية  والتجزبة  وجتماد  0.63(  أما  0.63    )
( ألفا  معامل  بلغ  فقد  االجتماعي  للمستوى  )سبيرماد  0.82بالنسبة  النصفية  والتجزبة   )

وجتماد  0.80   079( ألفا  معامل  فبلغ  الثقافي  للمستوى  بالنسبة  أما  وطري0.78(  قة  ( 
)سبيرماد   النصفية  وجتماد  0.76التجزبة  طريق  0.75   عن  حسا  فقد  الصدق  أما   )

اللي   للبعد  الكلية  والدرجة  المفردة  بين  االرتباط  معامل  بحساب  للمقياال  الداخلي  االتساق 
للمستوى   االرتباط  معامالت  قيم  وتراوحه  إحصابًيا  دالة  القيم  جميع  وكانه  إلي   تنتمي 

بين  االقتصادي بين  االجتماعي( وللمستوى  63 0-41 0)  ما    (  82 0-65 0)  ما 
 (. 60 0-32 0) ما بين  الثقافيوللمستوى 

 القوقعة: زارعيبرنامج تحسين االستقاللية للطفال الصم  -5
القوقعة     زارعي  الصم  األطفال  لدى  االستقاللية  تنمية  بهد   الباحثين  أعدد 

التجريبية  وتبمن)المجموعة  جلسة  17)  (   بواقع(  مدة    جماعية  أسبوعيًا  جلسات  االد 
 ونصا. ( دقيقة وذل  لمدة شهر 30)الجلسة  

 إجراءات تطبيق الدراسة:
 اتبعه الباحثة في الدراسة الخطوات التالية: 

سن -1 من  القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  من  الدراسة  عينة  سنوات 7:  5)  اختيار   )  
 لديهم استقاللية منخفبة. 

 إحداهما تجريبية واألخرى )ابطة.   العينة إلا مجموعتين:تقسيم أفراد   -2

والمستوى   -3 الزمني  العمر  حيث  من  العينة  أفراد  بين  التكافء  بحساب  الباحثين  قام 
 االقتصادي واالجتماعي والثقافي للسرة  ومدة الصمم والقياال القبلي لالستقاللية. 

العينة التجريبية دود البابطة  تم تطبيق البرنامج المستخدم في الدراسة علا أفراد   -4
شهر البرنامج  تطبيق  من    واستغرق  الفترة  في  إلا    15/10/2020ونصا 

 . 30/12/2021ام تم إعادة التطبيق في  30/11/2020
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البرنامج  -5 تطبيق  من  االنتهاء  االستقاللية    وبعد  مقياال  بتطبيق  الباحثين  قام 
ريبية والبابطة  ام المقارنة  للطفال الصم زارعي القوقعة علا أفراد المجموعة التج

 بينهما في الدرجات بعد تطبيق البرنامج. 

التطبيق لمقياال االستقاللية مرة    إعادة ( يوًما  تم 30) ـبعد انتهاء تطبيق البرنامج ب -6
 أخيرة وذل  علا أطفال المجموعة التجريبية لمعرفة مدى استمرارية فاعليت . 

 األساليا ا حصابية:

 معامل ألفا.  -1

 معامل ارتباط بيرسود.  -2

 براود. -معادلة سبيرماد -3

 المتوسطات  -4

 االنحرافات المةيارية -5

 بارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة.  اختبار ويلكوكسود الال  -6

 بارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة.   اختبار ماد ويتنا الال -7
 نتابج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

 بج الفرل األول: نتا -أوالً 
رتا     متوسطات  بين  إحصابًيا  دالة  فروق  "توجد  أن   علا  األول  الفرل  ينص 

بعد   القياال  في  القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  من  والبابطة  التجريبية  المجموعتين  درجات 
 البرنامج علا مقياال االستقاللية للطفال وذل  في اتجاد المجموعة التجريبية". 

وللتريد من صدق هلا الفرل حسبه الباحثة اختبار )ماد ويتني( الالبارامتري لداللة الفروق  
( يو)  النتابج التي  10بين المجموعات المستقلة للتحقق من صدق هلا الفرل  وجدول )

 تم التوصل إليها 
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    ومتوسطات الرتا ومجموعها وقيم  متوسطات الدرجات واالنحرافات المةيارية  (2جدول )
(U و   Z) التجريبية والبابطة في القياال بعد البرنامج علا    وداللتها بين المجموعتين 

 مقياال االستقاللية للطفال 

االنحرا    المتوس  د المجموعة المستوى 
 المةياري 

متوس  
 الرتا

مجموع  
 الرتا

قيمة  
(U) 

قيمة  
(Z) 

مستوى 
 الداللة 

 االستقاللية
 152.5 15.25 1.779 16.500 10 التجريبية

2.5 3.659 0.01 
 57.5 5.75 1.229 13.200 10 البابطة 

  ( جدول  نتابج  دالة  2أشارت  فروق  بوجود  الفرل  هلا  صدق  تحقق  إلا   )
الصم   إحصابًيا  األطفال  من  والبابطة  التجريبية  المجموعتين  درجات  رتا  متوسطات  بين 

والبابطة علا   التجريبية  المجموعتين  القوقعة في  الصم  زارعي  للطفال  االستقاللية  مقياال 
 زارعي القوقعة في القياال بعد البرنامج؛ وذل  في اتجاد المجموعة التجريبية. 

المجموعة     التجريبية عن  المجموعة  درجات  متوسطات  ارتفاع جميع  ذل   أيد  وقد 
تطبيق   بعد  القياال  في  القوقعة  زارعي  الصم  للطفال  االستقاللية  مقياال  علا  البابطة 

مما يءكد علا تحقق صدق الفرل األول وهلا يشير إلا أد البرنامج كاد فعااًل في    البرنامج؛ 
 الدراسة. تحسين االستقاللية لدى األطفال الصم زارعي القوقعة عينة  

وهلا    االستقاللية وقد يرجع ذل  إلا األنشطة المتعددة التي تم استخدمها لتحسين    
االستقاللية   مقياال  علا  والتجريبية  البابطة  المجموعة  درجات  بين  االختال   إلا  أدى  ما 
للطفال الصم زارعي القوقعة فقد تعرل أفـراد المجموعـة التجريبية لجلسات البرنامج وأنشطت  

بين دراسة  المختلفة   نتابج  مع  ذل   ويتفق  البابطة   المجموعة  تتعرل  لم    أماني ) ما 
قدرة    (Rojers,2001؛  2010عادل, تحسين  في  يساهم  التدريا  أد  إلا  أشارت  التي 

 األطفال علا تقبل اللات و)ب  اللات مما يءدى إلا تنمية االستقاللية لدى األطفال الصم. 
بين أنشطة جماعية وقصصية وفنية وحركية    ا وقد يعزى نجا  البرنامج إلا تنوع األنشطة م

دراسة   مع  ذل   ويتفق  االستقاللية  تحسين  في  الفعال  ودورها  جدواها  الدراسات  أيدت  والتي 
( التا أشارت  ;Sahebeh, Javanshir & Afsaneh, 2018  2015)ماجد عبد العزيز 
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وزيادة االستقاللية    االجتماعي إلا أد الجلسات القابمة علا اللعا تءدى إلا تنمية التوافق  
 والتواصل مع اآلخرين. 

تحفح     محايدة  حالة  ولكنها  باالنفعاالت  يترار  انتباًها  ليسه  االستقاللية  أد  وحيث 
والقدرة علا   بلات   الفرد  فمعرفة  الثابرة   العواطا  اللاتي حتا وس   الترمل  قدرت  علا  للفرد 

دقيقة   صورة  تبمن  التي  المعرفة  هلد  مع  المتالزم  والقصور  التصر   القوة  جوانا  عن 
للشخص والوعي بالحالة المزاجية ل  والدوافع والنوايا والقدرة علا )ب  اللات والفهم اللاتي  
وحين   للحياة   إيجابية  ورؤية  جيدة  نفسية  بصحة  الشعور  األفراد  تمن   اللاتي  واالحترام 

لا الخروج منها  يصابود بحالة مر)ية سلبية فعنهم ال يتوقفود عندها بل يةونود قادرين ع
 (. 90: 2000وصفاء األعسر   يبسرعة )عالء الدين كفاف 

كالنملجة    الجلسات  فنيات في  البرنامج استخدام  اراء  زاد من  األدوار    ومما    لعا 
الواجا المنزلي؛ كما ساهم التعزيز    توكيد اللات    حل المشةالت    المناقشة والحوار    التلقين  

يقتصر   ولم  سريعة   نتابج  ورهور  التعليمات  ودتباعهم  األطفال  انتباد  زيادة  في  ا يجابي 
التعزيز علا التعزيز المادي بل كاد التعزيز المعنوي علا قمة المعززات )عبد العزيز السيد   

2013 :381  .) 
التجريبية     المجموعة  تعرل  أد  سبق  مما  للبرنامج  ويتب   المختلفة  للنشطة 

مقياال   علا  التجريبية  المجموعة  درجات  تحسن  إلا  أدى  تدخل  دود  البابطة  وبقاء 
 االستقاللية للطفال الصم زارعي القوقعة بينما رله المجموعة البابطة كما هي دود تحسن. 

 نتابج الفرل الثاني:  -اانًيا
إحصاب    دالة  فروق  "توجد  أن   علا  الثاني  الفرل  رتا  ينص  متوسطات  بين  ًيا 

درجات المجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي القوقعة في القياسين قبل وبعد البرنامج  
 علا مقياال االستقاللية للطفال وذل  في اتجاد القياال البعدي". 

الال )ويلكوكسود(  اختبار  الباحثة  حسبه  الفرل  هلا  صدق  من  لداللة    بارامتري  وللتريد 
 ( يو)  النتابج التي تم التوصل إليها. 3الفروق بين المجموعات المرتبطة  وجدول )

 

ومتوسطات الرتا ومجموعها وقيم  متوسطات الدرجات واالنحرافات المةيارية  (3جدول )
(W وZوداللتها بين المجموعة )   التجريبية في القياسين قبل وبعد البرنامج علا مقياال

 طفال اللكاء الشخصي لل
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 المتوس  د القياال  المستوى 
االنحرا   
 المةياري 

متوس  
 الرتا

مجموع  
 الرتا

قيمة  
(W) 

قيمة  
(Z) 

مستوى 
 الداللة 

 االستقاللية
 قبلي 

10 
 صفر  صفر  1.619 12.200

 0.01 2.844 صفر 
 55 5.5 1.779 16.500 بعدي 

  ( جدول  نتابج  دالة  3أشارت  فروق  بوجود  الفرل  هلا  صدق  تحقق  إلا   )
بين متوسطات رتا درجات المجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي القوقعة في   إحصابًيا 

في    القوقعة؛ وذل القياسين قبل وبعد البرنامج علا مقياال االستقاللية للطفال الصم زارعي  
البعدي   القياال  يعن  اتجاد  بعد  مما  التجريبية  المجموعة  أطفال  لدى  االستقاللية  تحسن  ا 

 تعر)هم لجلسات البرنامج. 
واالنحرافات     المتوسطات  الباحثة  حسبه  الفرل  هلا  نتابج  من  أيثر  وللتريد 

المةيارية للمجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي القوقعة في القياسين قبل وبعد تطبيق  
علا   البرنامج  من  إجراءات  يتب   كما  القوقعة   زارعي  الصم  للطفال  االستقاللية  مقياال 

 (. 3جدول )
  ( نتابج جدول  التجريبية في  3وبينه  المجموعة  درجات  ارتفاع جميع متوسطات   )

االستقاللية   مقياال  علا  البرنامج  إجراءات  لتطبيق  القبلي  القياال  عن  البعدي  القياال 
 تحقق صدق الفرل الثاني.   يءكد علا  القوقعة  مماللطفال الصم زارعي  

ومةوناتها     االستقاللية  لتحسين  استخدامها  تم  التي  األنشطة  إلا  ذل   يرجع  وقد 
تحةا عن تقبل اللات من خالل التعبير    وهيسواء من خالل قصة أرنوب والجزر المحبوب )

عن )ب  اللات والتحةم في    يتحة  وهيعن الرأي وتقبل نقد اآلخرين(  وقصة في الصا )
وتحمل  الغب االستقاللية  عن  تحةا  )والتي  المس ولة  نحولة  وقصة  االعتلار(   وتقبل  ا 

في الوقه المحدد بشةل فردى(  وقصة لعبتاد    الموكلة المس ولية من خالل االلتزام بالواجبات  
حتا   الفرول  صحة  واختبار  المشةالت  حل  علا  والقدرة  بالنفس  الثقة  عن  تحةا  )التي 

يتف ما  وهو  للهد (.  دراسة  الوصول  نتابج  مع  أد    (Rojers,2001)ق  إلا  أشارت  التي 
ودحساسهم  مشاعرهم  عن  التعبير  علا  األطفال  وقدرة  وا درايية  المعرفية  الجوانا  تنمية 

 الداخلي مما أدى إلا تحسن االستقاللية للطفال الصم. 
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الكرتود:     أفالم  استخدام  علا  الباحثين  التدريبية    وهي اعتمد  الوسابل  إحدى  تعد 
لتي تءار بشةل كبير علا األطفال حيث إنها وسيلة محببة للطفال فتمس حواسهم  كحاسة ا

البصر فتكود ذات تراير نتيجة لمءارات الحركة واأللواد التي تقوم عليها  وكلل  الشخصيات  
وكرتود   الغبا   قبل  فكر  وكرتود  مميز   أنا  كرتود  ومنها:  انتباههم  تجلب  التي  المتنوعة 

كرتود ليو البطل التي اعتمدت علا شخصيات تساعد علا تحسين االستقاللية  زيدو وميدو  و 
 لدى األطفال الصم زارعي القوقعة. 

نمو     في  ساعدت  التي  اليدوية  األنشطة  من  عدد  علا  أيًبا  الباحثين  اعتمد  يما 
حيث ساعدت هلد األنشطة األطفال علا التعاود والتفاعل االجتماعي مع زمالب     االستقاللية 

اناء الجلسات  كما ساهمه األنشطة في تحسين اقة الطفل بنفس  من خالل عرل األنشطة أ
أمام زمالب  وتشجيعهم ل   كما أد تعلم الطفل القيم األخالقية للتعامل مع زمالب  ساهمه في  
زارعي   الصم  للطفال  النفسية  المشةالت  حدة  خف   في  ساهم  بينهم  األلفة  من  جو  خلق 

 ستقاللية لديهم. القوقعة وتحسين اال
البهجة     الطفل  نفسية  في  تثير  المقدمة  األنشطة  تكود  أد  الباحثين  راعا  يما 

والسعادة وأد تكود محببة ل  حتا تكود األنشطة دافع الستمرارد في الجلسات ومحفزد علا  
ا يجابية   السلوكيات  تدعيم  علا  ساعدت  للطفال  تقدم  معززات  وجود  راعه  كما  ا نجاز  
وكانه معززات مادية كالحلوى واللعا وأيًبا في صورة معززات معنوية كةلمات الثناء والشةر 

 ولقد كانه مفيدة في تدعيم السلوك وأاارت البهجة والسرور وحسنه اقة الطفل بنفس . 
مةن  أو    مما  جلسة  لكل  مباشر  مستمر  تقويم  هناك  يةود  أد  الباحثين  راعا  يبًا 

قق هد  كل نشاط ومدى تنميت  للمةود القابم علي   وذل  من  الباحثين من معرفة مدى تح
روعي   كما  وتلوينها   الشخصيات  ورسم  لها  وتمثيلهم  القصص  في  األطفال  مناقشة  خالل 

 استمرار أار النشاط مع األطفال حتا الجلسة التالية وكاد ذل  عن طريق الواجا المنزلي. 
ما   حسا  الطفل  أدوار  بتنوع  الباحثين  اهتم  في      تطلبييما  مبادًرا  يةود  فرحيانا  النشاط 

مساعدت  في تنايم حجرة النشاط وترتيا األدوات والخامات وأوقات كاد دورد سلبًيا من خالل  
 سماع  قصة ُتسرد. 

وأنشطة     مواقا  ممارسة  من  األطفال  تمةين  علا  العينة  حجم  صغر  ساعد  يما 
ومع األطفال اآلخرين واالشتراك في    البرنامج حيث أتيحه الفرصة لجميع األطفال مع الباحثين

 األنشطة التي كانه تقدم لهم. 
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 نتابج الفرل الثالث: -االًثا
ينص الفرل الثالث علا "ال توجد فروق دالة إحصابًيا بين متوسطات رتا درجات    

البرنامج علا   وبعد  قبل  القياسين  في  القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  من  البابطة  المجموعة 
 االستقاللية للطفال". مقياال  

الباحثين   الفرل حسا  الال  وللتريد من صدق هلا  )ويلكوكسود(  بارامتري    اختبار 
 ( يو)  النتابج التي تم التوصل إليها. 4لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة  وجدول )

 

ومجموعها وقيم ومتوسطات الرتا  متوسطات الدرجات واالنحرافات المةيارية  (4جدول )
(W وZوداللتها بين المجموعة )   البابطة في القياسين قبل وبعد البرنامج علا مقياال

 االستقاللية للطفال 

االنحرا    المتوس  د القياال  المستوى 
 المةياري 

متوس  
 الرتا

مجموع  
 الرتا

قيمة  
(W) 

قيمة  
(Z) 

مستوى 
 الداللة 

 االستقاللية
 قبلي 

10 
 صفر  صفر  0.994 12.900

غير  واحد  صفر 
 واحد  واحد  1.154 13.200 بعدي  دالة

  ( جدول  نتابج  دالة  4أشارت  فروق  وجود  بعدم  الفرل  هلا  صدق  تحقق  إلا   )
بين متوسطات رتا درجات المجموعة البابطة من األطفال الصم زارعي القوقعة في   إحصابًيا 

 القياسين قبل وبعد البرنامج علا مقياال االستقاللية للطفال الصم زارعي القوقعة  
هلا     نتابج  من  أيثر  واالنحرافات  وللتريد  المتوسطات  الباحثين  حسا  الفرل 

المةيارية للمجموعة البابطة من األطفال الصم زارعي القوقعة في القياسين قبل وبعد تطبيق  
من   اتب   كما  القوقعة   زارعي  الصم  للطفال  االستقاللية  مقياال  علا  البرنامج  إجراءات 

 (. 4جدول )
نتابج جدول )   التقارب بين جميع متو 4بينه  البابطة  (  المجموعة  سطات درجات 

في القياسين القبلي والبعدي لتطبيق إجراءات البرنامج علا مقياال االستقاللية للطفال الصم  
 مما يءكد علا تحقق صدق الفرل الثالث.  زارعي القوقعة؛

البرنامج     ألنشطة  البابطة  المجموعة  تعرل  لعدم  ذل   أيدت     ويرجع  ما  وهلا 
التي أشارت إلا أهمية تدريا األطفال علا االستقاللية  والتي    (2010عادل   أماني دراسة )
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تعمل علا تنميـة المهارات التربوية والتعلم الموج  ذاتًيا وتكوين مفهوم ذات إيجابي  ودراسة  
(Giacomo,Craig,Elia&Giagotti,2013)   علا    والتي التدريا  أهمية  إلا  أشارت 

وب فيها وزيادة الدافةية وتحقيق النمو األياديمي  االستقاللية في خف  السلوكيات غير المرغ
من السلوكيات غير المرغوب    تعاني للمجموعة التجريبية في حين رله المجموعة البابطة  

 فيها.  
التي    (Punch & Hyde, 2011)يما اتفق ذل  مع نتابج دراسة بان  وهايد    

االستقاللية علا  القوقعة  زارعي  األطفال  قدرة  قصور  إلا  أشارت  أشارت  كما    
االستقاللية    (Ketelear,Leo&Frijns,2013)دراسة انخفال  إلا  نتابجها  توصله  التي 

 لدى األطفال زارعي القوقعة عن العاديين. 
يما أد إغفال االستقاللية من جانا اآلباء والمعلمين يجعل األطفال لديهم قصور    

ال  وعدم  الداخلية  بدوافعهم  ومعرفتهم  بلواتهم  استبصارهم  هلد  في  وترجمة  فهم  علا  قدرة 
المشاعر  وهلا يءدى إلا قصور في إقامة عالقات اجتماعية سليمة مع اآلخرين ويهز اقتهم  

 (. 2017برنفسهم )عمرو سعيد 
إدراك     بدء  إلا  يرجع  ذل   ولعل  العمر  تقدم  مع  يزداد  ا عاقة  تراير  وقع  أد  حيث 

سرع رهور الخصابص النفسية السلبية  األصم لتراير ا عاقة علي  من الناحية النفسية مما يُ 
)سامر   اآلخرين  علا  واالعتمادية  السلوكية  والمشايل  بالنفس  الثقة  ببةا  ا حساال  مثل 

 (. 2018محمد  
واتب  مما سبق أهمية الكشا المبةر عن ا عاقة السمةية لدى األطفال وتوفير    

القوقعة  توفير خطة فردية تراعا الحاجات  الرعاية النفسية والتربوية واالجتماعية للصم زارعي  
التي   المختلفة  النفسية  لال)طرابات  القوقعة  زارع  الطفل  تعرل  تقليل  لمحاولة  االجتماعية 

هللا    عبد  )عادل  الصغر  منل  السمةية  ا عاقة  ايتشا   عدم  نتيجة  بها  :  2010يصابود 
216-223.) 
 نتابج الفرل الرابع: -رابًعا
ت   "ال  علا  الفرل  درجات  ينص  رتا  متوسطات  بين  إحصابًيا  دالة  فروق  وجد 

للبرنامج    والتبعي المجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي القوقعة في القياسين البعدي  
 علا مقياال االستقاللية للطفال". 
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الفرل حسا     اختباروللتريد من صدق هلا  الال  الباحثين  بارامتري    )ويلكوكسود( 
 (. 5جموعات المرتبطة  يو)  ذل  جدول )لداللة الفروق بين الم

ومتوسطات الرتا ومجموعها وقيم  متوسطات الدرجات واالنحرافات المةيارية  (5جدول )
(W وZوداللتها بين المجموع )التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج علا   ة

 مقياال االستقاللية للطفال 

 المتوس  د القياال  المستوى 
االنحرا   
 المةياري 

متوس  
 الرتا

مجموع  
 الرتا

قيمة  
(W) 

قيمة  
(Z) 

مستوى 
 الداللة 

 االستقاللية
 بعدي 

10 
 صفر  صفر  1.779 16.500

غير  واحد  صفر 
 واحد  واحد  1.712 16.510 تتبعي دالة

  ( جدول  نتابج  دالة  5أشارت  فروق  وجود  بعدم  الفرل  هلا  صدق  تحقق  إلا   )
بين متوسطات رتا درجات المجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي القوقعة في   إحصابًيا 

 القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج علا مقياال االستقاللية للطفال الصم زارعي القوقعة 
المةيارية   واالنحرافات  المتوسطات  الباحثة  حسبه  الفرل  هلا  نتابج  من  أيثر  وللتريد 
البعدي والتتبعي لتطبيق   القوقعة في القياسين  للمجموعة التجريبية من األطفال الصم زارعي 
من   اتب   كما  القوقعة   زارعي  الصم  للطفال  االستقاللية  مقياال  علا  البرنامج  إجراءات 

 (. 5جدول )
البابطة  5نتابج جدول )  بينه   المجموعة  التقارب بين جميع متوسطات درجات   )

للطفال   االستقاللية  مقياال  علا  البرنامج  إجراءات  لتطبيق  والتتبعي  البعدي  القياسين  في 
 القوقعة. الصم زارعي 

إلا اسلوب العرل     الل  فيتم    الليوقد يرجع ذل   أعتمد علا جلب    يالجلسات 
والترك  األطفال  المتنوعة  انتباد  التعزيز  أساليا  واستخدام  بالبرنامج  الخاصة  األنشطة  يز علا 

إلا احتياج عينة الدراسة لتحسين االستقاللية لزيادة التواصل مع اآلخرين  مما أدى    با )افة 
هلد النتيجة ا يجابية علا    انعةسه  وبالتالي إلا زيادة دافعيتهم وارتباطهم برنشطة البرنامج  

 القياال التتبعا. 
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والتصر      الشعور  لسبا  أفبل  فهم  خالل  من  يةتسا  االستقاللية  نمو  أد  حيث 
ويلدنج    )يريستين  األشياء  لتغير  للفرد  فرصة  يعطا  الفهم  وقد 74:  2014وهلا  يعزى    (  

الصم   للطفال  االستقاللية  تحسن  البرن  زارعي استمرار  تطبيق  بعد  إيجابية  القوقعة  إلا  امج 
البرنامج   جلسات  مع  والتفاعل  حيثالمشاركة  التجريبية    ومحتواد   المجموعة    ايتسبه 

  في تم تقدمها    التي مجموعة من الخبرات والمهارات والسلوكيات الصحيحة من خالل الفنيات  
ما  استمرار  أهمية  يتفهمود  التجريبية  المجموعة  أفراد  جعل  األمر  وهلا  تعلمود    البرنامج 

 عتبارد أسلوب حياة. وا
اراء     لديهم  يةود  باالستقاللية  يتمتعود  اللين  الوجدانية    في فاألشخاص  حياتهم 

أخرى  شخصية  لسمات  األساال  ذل   يةود  أد  ويمةن  النفعاالتهم  بالنسبة  الرؤيا  وو)و  
فالفرد   للحياة  يقين بحدودهم ولديهم رؤية إيجابية  االستقاللية يةود    ذي وهءالء األفراد علا 

ي  أهدا  وا)حة تناسا إمةانيات  حتا يمةن  أد يصل إلا مستوى أفبل في الحياة فهم  لد
فاالستقاللية   و)عفهم   قوتهم  نقاط  لمعرفة  وفبوليود  أنفسهم  لتغيير  مستعدود    ها دابًما 

؛  29:  2009جوهر العالقة التي تجمع الحياة العملية الناجحة باللكاء الناج  )سامية خليل   
John, 2014: 19 ) . 

الزمن في محاولة     فترة من  بعد  البرنامج وفاعليت   أار  واتب  مما سبق استمرار 
)صبرين   دراسة  علي   أيدت  ما  وهو  القوقعة  زارعي  الصم  األطفال  لدى  االستقاللية  تحسين 

( اللي أيد علا عدم وجود فروق بين القياال البعدي والتتبعي لعينة الدراسة  2020   صبحي 
 ر أار أنشطة البرنامج ودجراءات . ودرجاع ذل  إلا استمرا

 توصيات الدراسة: -خامًسا
 تنقسم توصيات الدراسة إلا توصيات تطبيقية وبحود مقترحة نشير إليها فيما يلي: 

 توصيات تطبيقية:  -أ
 توصي هلد الدراسة في )وء نتابجها ونتابج الدراسات السابقة ببرورة ما يلي: 

لتوعيـــة األخصـــابيين النفســـيين واالجتمـــاعين فـــي )ـــرورة إعـــداد بـــرامج إرشـــادية  -1
المدارال باألطفال الصم زارعي القوقعة وكيفية توجي  اآلباء للتعامـل معهـم وكيفيـة 

 تنمية االستقاللية لديهم لخف  حدة المشةالت النفسية.
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تــوفير أنشــطة تعتمــد علــا اللعــا لتنميــة االســتقاللية خاصــًة فــي المراحــل العمريــة  -2
األطفـال مـن اال)ـطرابات والمشـةالت النفسـية خاصـة فـور زراعـة الصغيرة لحمايـة  

 القوقعة ا لكترونية لهم.

العمل علا توفير أماين في المدارال يتا  فيها تقديم األنشـطة واأللعـاب المختلفـة  -3
 التي تسهم في تنمية االستقاللية للطفال الصم زارعي القوقعة.

بـــاء للتوعيـــة بماهيـــة االســـتقاللية االهتمـــام بععـــداد بـــرامج إرشـــادية للمهـــات واآل -4
 وكيفية تنميت  لدى األطفال الصم زارعي القوقعة.

 منها األطفال الصم زارعي القوقعة.  يعانياالهتمام بدراسة المشةالت النفسية التي   -5

ر ايجــا علــا الدولــة تــوفير المعينــات الســمةية وعمليــات زارعــة القوقعــة وقطــع  يــ -6
 بتكلفة مناسبة للتخفيا من حدة ا عاقة.تل  األجهزة وصيانتها  

 بحود مقترحة:  -ب
 في )وء ما تم التوصل إلي  من نتابج اقترحه هلد الدراسة البحود التالية: 

تخفيــا مــن حــدة المشــةالت النفســية للطفــال  فــيفاعليــة برنــامج قــابم علــا اللعــا  -1
 الصم زارعي القوقعة.

 تنمية اتخاذ القرار لدى األطفال الصم زارعي القوقعة.  فيفاعلية برنامج   -2

 فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارة حل المشةالت للطفال الصم زارعي القوقعة. -3

يـــة االســـتقاللية لـــدى تنم فـــيقـــابم علـــا الوســـاب  المتعـــددة  تـــدريبيفعاليـــة برنـــامج  -4
 القوقعة.  زارعياألطفال الصم  

 زارعـيتنميـة االسـتقاللية لـدى األطفـال الصـم    فـيفعالية برنامج باستخدام الكمبيوتر   -5
 القوقعة.
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 المراجع العربية:  -أوالً 

فــي تنميــة الــلكاء  االجتماعيــة(. فاعليــة برنــامج قــابم علــا الــدراما 2019أحــالم قطــا ) .1
ــة  ــة. مجلـــة الطفولـ ــا لطفـــل الرو)ـ ــوادد والتعامـــل معهـ ــارات تجنـــا الحـ الشخصـــي ومهـ

 .414-325( 38)11والتربية بجامعة ا سةندرية   

ماعيـة (. فعاليـة برنـامج تـدريبي مقتـر  علـا بعـ  المهـارات االجت2010أماني عادل ) .2
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(. البروفيـل السـيةولوجي للطفـال زارعـي القوقعـة دراسـة تتبةيـة. 2018أميرد محمـدي ) .3
 جامعة القاهرة.غير منشورة(  كلية التربية للطفولة المبةرة   )ماجستير  رسالة  

(. ا)ــطرابات النطــق لــدى األطفــال )ــعا  الســمع. القــاهرة: دار 2017العربــي محمــد ) .4
 الكتاب الحديث.

(. تعديل السلوك ا نساني دليـل العـاملين فـي المجـاالت النفسـية 2007جمال الخطيا ) .5
 والتربوية واالجتماعية. الكويه: دار حنين.

ــرزاق ) .6 ــد ال ــلكاء 2018خالــد عب ــة ال ــدى أطفــال (. تنمي ــلكاء االجتمــاعي ل الشخصــي وال
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Effectiveness Extent of an Instructive Program for Developing 

Independence in a Sample of Deaf Children with Cochlear 

Implants 

 

  Abstract: 

The study aimed to develop independence in a sample of deaf 

children with cochlear implants, The study was conducted on a sample 

of (20) deaf children with cochlear implants aged between (5:7) years, 

(10) children for the experimental group as well as (10) children for the 

control group, the tools of the study included primary data from 

(prepared by the researchers), independence scale (prepared by the 

researchers), program for independence for deaf children with cochlear 

implants (prepared by the researchers), colored progressive matrices 

scale (Emad Ahmed,2020) and measure the level of socio - economic 

culture (prepared by: Mohammed saffan, Doaa khatab,2016), and the 

results of the study show the effectiveness of the program in 

developing independence of sample of deaf children with cochlear (the 

experimental group). 

Key Words: Deaf children with cochlear implants, Independence, 

Program. 

 

 

 


