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أثر برنامج تدريبي لألطفال المعاقين سمعيا من زارعي القوقعة 
اإللكترونية في األردن في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية 

The effect of a training program of hearing-impaired children with 
cochlear implants on the development of their receptive and expressive 
language 

نعيم العتوم   

الملخص
هدفت الدراسة إلى تعّرف أثر برنامج تدريبي لألطفال المعاقين سمعياً من زارعي القوقعة اإللكترونية 
في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية. وتكونت العينة من )30( طفالً ممن أجري  لهم عملية زراعة 
القوقعة في مدينة الحسين الطبية في األردن ووقع اختيارهم قصدياً، وقسموا إلى مجموعتين؛ تجريبية 
بين )5-7( سنوات وقدم  ما  أعمارهم  المجموعتين، وبلغت  الجنس في  بالتساوي. وروعي  وضابطة 
لهم برنامج تدريبي لمدة )3( أشهر، وأشارت النتائج إلى تحسن اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال 
والجمل  الكلمات  استقبال  على  قدرتهم  ونمت  اللغوية  المفردات  حصيلة  ازدادت  إذ  سمعياً  المعاقين 
المنطوقة وفهمها، وتحسنت حاسة السمع بشكل ملحوظ، وأصبحت اللغة المنطوقة هي وسيلة تواصلهم 
مع اآلخرين، وخلصت النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغيّر الجنس، ويوصي الباحث الجهات 
ذات العالقة بالموضوع المبحوث بعقد ورشات عمل تدريبية لآلباء والمعلمين حول كيفية تدريبهم لتنمية 

المهارات اللغوية للمعاقين سمعياً.

ال تعبر األفكار الواردة في المخطوطة عن أفكار هيئة تحرير المجلة أو عمادة البحث العلمي في جامعة بيت لحم. يعتبر 
المؤلف المسؤول الوحيد عن مضمون المخطوطة أو أية أخطاء فيها.

Abstract
This study aims at identifying the effect of a training program on the development of the 
receptive and expressive language among a sample of hearing-impaired children with 
cochlear implants. A purposely selected, sample of 30-children, between ages (5-7) from 
both sexes who had cochlear implant surgery at Al Hussein Medical Center in Jordan, 
was equally assigned to experimental and control groups for 3-month training program. 
Results revealed improvement in both expressive and receptive language skills among 
hearing-impaired children; they acquired more vocabulary and their reception and appre-
hension of words and sentences perceivably improved. In addition, their hearing ability 
improved and the spoken language has become the channel of communication with oth-
ers and no differences were found attributed to gender. The author recommends training 
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workshops for parents and teachers on developing the language skills of hearing-impaired 
children.

Disclaimer: The opinions and views expressed in this article do not represent the opinions of the 

Journal’s editorial board and staff of the Dean of Research at Bethlehem University. The accuracy of the 

material and any errors in this publication are the sole responsibility of the author. 

المقدمة
تعد اإلعاقة السمعية فئة من الفئات التي عني بها التربويون في وقت مبكر في األردن؛ ألن السنوات األولى 
من حياة الطفل تعّد أهم مراحل حياته وهي أساس بناء مستقبل األجيال القادمة، وقد بدأ االهتمام برعاية 
الطفولة المبكرة وتنميتها منذ ستينيات القرن الماضي للتغلب على مشكالت التواصل لغويا مع اآلخرين. 
التدخل  وبرامج  خدمات  في  العالم  دول  من  كثير  في  سريعا  توسعا  والحالية  السابقة  الفترة  شهدت  وقد 
وصدرت  والروضة  الحضانة  بأطفال  المتزايد  الوعي  ونما  العمر  من  السادسة  دون  لألطفال  العالجي 
الطرق  بشكل طبيعي فظهرت  التعليم، وممارسة حياتهم  في  تكفل حقوقهم ومنها حقهم  التي  التشريعات 
التعليمية لشديدي اإلعاقة والصم وأبرزها  العملية  المساعدة في  التكنولوجيا  التربية ووسائل  الحديثة في 

زراعة القوقعة اإللكترونية لهم )التهامي، 2006(.

وألن النمو اللغوي هو أكثر مظاهر النمو تأثرا باإلعاقة السمعية، ولن تتطور لدى الطفل المعوق سمعيا 
مظاهر النمو اللغوي الطبيعية دون التدريب المنظم والمكثف، على الرغم أن األطفال العاديين يتعلمون 
اللغة والكالم دون تعلم مبرمج، فالطفل المعاق سمعيا سيصبح أبكم إذا لم تتوفر له فرص التدريب الخاص 
الفاعل وذلك لغياب التغذية الراجعة السمعية عند صدور األصوات، وعدم الحصول على تعزيز لغوي 
كاف من اآلخرين، إضافة إلى أن الدراسات تشير أن الطفل السامع في الخامسة من عمره يعرف ما يزيد 
عن )2000( كلمة، والطفل األصم ال يعرف أكثر من )200( كلمة مع  تعليمه وبدون تعليم لغوي منظم، 
فالطفل األصم يعرف أقل من )25( كلمة فقط، وأنهم يتعلمون دالالت األلفاظ والبناء اللغوي تبعاً لنفس 

التسلسل ولكن بمعدل أبطأ من السامعين )الخطيب،2013(.

وبدأت عمليات زراعة  متزايد  باهتمام  الثاني  الملك عبد هللا  من  األردن  في  المعاقون سمعياً  وقد حظي 
القوقعة اإللكترونية السمعية بمكرمة ملكية عام 2003، وقد هدفت إلى معالجة األطفال الذين يعانون من 
صمم من خالل زراعة القوقعة اإللكترونية السمعية لهم، وإنشاء مراكز في جميع أنحاء األردن لتأهيل 
األسر  وتدريب  لهم  النطق  بتأهيل  المختصين  وتدريب  القوقعة  لزراعة  خضعوا  الذين  األطفال  هؤالء 
وتوعيتها لمساعدة أبنائهم على النطق والوقاية ما أمكن من أسباب اإلعاقة السمعية التي يغلب عليها زواج 
األقارب وأسباب أخرى، وفي عام 2014 أطلق ولي عهد األردن الحسين بن عبد هللا مبادرة )سمع بال 
حدود( وأثمرت الجهود السابقة والالحقة التي بدأت باالهتمام الملحوظ بالمعاقين سمعياً بزراعة ما يزيد عن 
4 آالف قوقعة إلكترونية حتى عام 2015 وأصبحوا يتواصلون مع اآلخرين في المجتمع المحيط باستخدام 
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الكالم المنطوق إذ يولد حوالي 300 طفل معاق سمعياً في األردن وينتظرون المساعدة ليسمعوا ويتكلموا 
ويتفاعلوا مع متطلبات الحياة اليومية، ولكن فرصة هؤالء األطفال كبيرة في أن يتعلموا بالسمع والنطق 

بطريقة طبيعية، وذلك بزراعة القوقعة لهم والتمتع بنعمة السمع والنطق لتتغير مجريات حياتهم.

بقصد  الخاصة  الحاجات  ذوي  نحو  وعمقاً  جدية  أكثر  آخر  اتجاهاً  يتجه  العالم  أخذ  األخيرة  اآلونة  وفي 
رعايتهم، وتوفير الخدمات الصحية واالجتماعية والتأهيلية والتربوية الالزمة لهم، وذلك من أجل االستفادة 
الحياة  تمكنهم من  التي  والمهنية  الذاتية واالجتماعية  الكفاية  تحقيق  ثم  قدرات، ومن  لديهم من  تبقى  مما 
والتوافق مع المجتمع. فقد تزايدت نسبة انتشار المعاقين سمعياً على الرغم من زيادة وعي األفراد بالكثير 
من األسباب التي قد تزيد من فرص حدوث حاالت اإلعاقة السمعية، إذ تشير اإلحصاءات العالمية إلى 
النامية  الدول  في  ثلثي هؤالء  بأن  علما  السمعية،  اإلعاقة  من  يعانون  مليون شخص   )278( أن حوالي 
)Gremp, 2011(. شهدت كثير من المجتمعات نزعة إنسانية للدفاع عن حقوقهم من أجل حياة كريمة 
في المجتمع عرفت باسم التطبيع، لدمج ذوي الحاجات الخاصة لكي يعيشوا في بيئة تشبه البيئة الطبيعية، 
ويحصلوا على برامج وخدمات تشبه إلى أقصى حد ممكن تلك التي يتم توفيرها لألشخاص العاديين، ممثلة 
المناسبة،  البيئة  الخاصة ضمن  الحاجات  ذوي  األفراد  لرعاية  المناسبة  التربية  توفير  نحو  أخالقية  نقلة 
وخاصة المعاقين سمعيا بصورة مبكرة، وتطورت فلسفة رعايتهم إلى مرحلة التأهيل التي اتسمت بتقديم 
والمهتمة  المتقدمة  المجتمعات  تبنتها  وقد  لقدراتهم،  وفقا  والمهن  األعمال  ببعض  للقيام  لتأهيلهم  برامج 
بالجوانب اإلنسانية ومن بينها األردن، وأكدته هيئة األمم المتحدة بإعالنها العالمي التربية للجميع، ليشجع 
على ضرورة حماية األطفال ذوي الحاجات الخاصة من التمييز وإعطائهم الحقوق نفسها في التعليم مثل 
األشخاص العاديين، وعدم تمييزهم عند التحاقهم بالمدرسة العادية وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في األنشطة 

المختلفة، واالستفادة من الخدمات المتوافرة في المجتمع )الخطيب، 2012(.

وقد صنفت الجمعية األمريكية للنطق واللغة أربعة مجاالت رئيسية تتأثر باإلصابة باإلعاقة السمعية وتتمثل 
بتأخر تطور اللغة االستقبالية، والتعبيرية ومهارات التواصل، وتأخر في التحصيل األكاديمي واالنسحاب 
والعزلة االجتماعية، وضعف فرص الحصول على عمل، وتدني مفهوم الذات )ASLHA, 2006(. ولما 
كانت اضطرابات اللغة ونطق األصوات الكالمية ناتجة عن مشكالت عضوية لدى الفرد أو إعاقة سمعية 
ا، ويتفاوت مدى تأثيرها على القدرات اللغوية، ونطق األصوات المحكية  بات التدخل العالجي فيها مهّمً
اعتماداً على شدة الفقدان السمعي والعمر عند اإلصابة، ألن مراحل العمر األولى من عمر األطفال ذات 
اآلخرين  كالم  بسماع  والكالم  اللغة  اكتساب  فيتعلمون  لحياتهم،  النمائية  الجوانب  جميع  في  بالغة  أهمية 
وتقليده، والتكيف والتوافق مع المجتمع المحيط ويسهل دمجهم )الزريقات، 2009(. إال أن نتائج دراسات 
بينت   )Mccuncheon, et al., 2008, Desjardin, et al., 2009, Unterstein, 2010( عديدة 
فاعلية البرامج العالجية في تحسين المهارات اللغوية، االستقبالية والتعبيرية لدى األطفال المعاقين سمعيا 

من زارعي القوقعة اإللكترونية.
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اإلطار النظري
يعرف مصطفى ) 2013، 32( المعاقون سمعياً: بأنهم األفراد الذين يعانون من خلل فسيولوجي في أداء 
الخفيف، وقد يحدث في  السمعي  القصور  تبدأ من  السمع ألسباب مختلفة، وعلى درجات متفاوتة  حاسة 
أعمار مختلفة قبل أو بعد اكتساب اللغة. أما ضعيف السمع: فهو الشخص الذي لديه بقايا سمعية كافية تمكنه 
الصوتية من فهم حديث اآلخرين والتواصل معهم  المضخمات  أو  الطبية  السماعات  من خالل استعمال 
شفويا )الزريقات، 2011، 10(. وأما األصم: فهو الشخص غير القادر على إدراك األصوات في البيئة 

المحيطة بطريقة مفيدة باستعمال السماعات الطبية )الزريقات، 2011، 108(. 

ويذكر )الزريقات،2011، 119( تصنيفات اإلعاقة السمعية حسب درجة الفقدان السمعي وخصائصها:

الفقدان السمعي البسيط ) 15-30 ديسبل( Mild hearing loss: يؤثر بشكل ملحوظ في التواصل 1. 
واضح  بشكل  تسمع  بأنها  الصائتة  األصوات  توصف  كما  األكاديمي،  والتحصيل  اللغة  تعلم  وفي 
واألصوات الصامتة غير المنطوقة ربما تفقد، واألطفال ذوو الفقدان السمعي البسيط يظهرون تشتتاً 
العالية  األصوات  الطفل  ويسمع  بسيطة،  كالم  ومشكالت  بسيطا  لغوياً  وتأخراً  االنتباه  في  وضعفا 
واألصوات الكالمية المنطوقة فقط والكلمات غير المشدودة واألصوات الكالمية األقل شدة غالباً ما 

تكون غير مسموعة، وان اإلشارات المسموعة الصوتية للكالم ربما تدرك على نحو مختلف.

ديسبل( Moderate hearing loss: يظهر األطفال ذوي 2.  المتوسط  )31 - 50  السمعي  الفقدان 
الفقدان السمعي المتوسط فقدان معظم األصوات الكالمية للمحادثة، ولكنهم يستجيبون على نحو جيد 
السمعي  الفقدان  ذو  األطفال  أن  كما  الصوتية،  المضخمات  باستخدام  واللغوية  التربوية  للنشاطات 
ويظهرون  تعلم،  ومشكالت  كالمية  ومشكالت  لغوياً  وتأخراً  االنتباه  في  ضعفاً  يظهرون  المتوسط 
اللغة بسبب أنهم ال يسمعون بعض األصوات الكالمية أو  الكلمات وقواعد  صعوبة في تعلم معاني 
سماعها بشكل غير صحيح، واألصوات الصائتة تسمع بشكل أفضل من األصوات الصامتة لديهم، كما 
أنهم يعانون من صعوبة في سماع الكلمات غير المشددة ونهاية الكلمات، وهذا يؤدي إلى تداخل بين 
األصوات الكالمية ومعاني الكلمة ومفردات محددة وصعوبة مع المعاني المتعددة للكلمة، وصعوبة 
وارتباك في القواعد، وأخطاء في وضع الكلمات في جمل، وحذف في بعض أدوات العطف وأحرف 
الجر، ويمتاز النطق لديهم بالحذف والتشويه لألصوات واألحرف الصامتة، وغالبا ما يظهر الغرباء 

صعوبة في فهم كالم الطفل ذي الفقدان السمعي المتوسط.

الفقدان 3.  ذوو  األطفال  يتصف   :Serve hearing loss )ديسبل  70 - الشديد )50  السمعي  الفقدان 
السمعي الشديد بأنهم ال يطورون اللغة والكالم بشكل تلقائي إال أن إجراءات التدخل المبكر واستخدام 
المضخمات الصوتية المناسبة والبرامج التربوية الخاصة، تؤدي إلى تحسين جيد  في قدراتهم الكالمية 
واللغوية، ودون استعمال المضخمات الصوتية ال يستطيع األطفال ذوو الفقدان السمعي الشديد سماع 
األصوات أو المحادثة إال أنهم يسمعون نطقهم الخاص وان كان مشوهاً وبعض أصوات البيئة العالية، 
والمحادثات عالية الشدة عند التحدث بصوت عال جداً من مسافات قريبة إال أنهم باستعمال السماعات 
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األصوات  نطق  طريقة  في  الفروق  وإدراك  الصائتة  األصوات  بين  التمييز  على  قادرين  يكونون 
الصامتة، ولذلك يؤدي الفقدان السمعي الشديد إلى مشكالت لغوية شديدة وكالمية مرتبطة بمشكالت 

تربوية. 

الفقدان السمعي الشديد جدا ) 71 ديسبل فما فوق(Profound hearing loss: يتصف األطفال ذوو 4. 
الفقدان السمعي الشديد جدا بأنهم فقط يتعلمون اللغة والكالم من خالل برامج تربوية خاصة مكثفة، 
ونجاحهم في الحياة يعتمد بشكل جيد على التشخيص والعالج المبكر لمشكالت الفقدان السمعي ودون 
استعمال المضخمات الصوتية فهم غير قادرين على سماع األصوات، إال أنهم باستعمال المضخمات 
الصوتية يسمعون أنماطا إليقاع للكالم ونطقهم الخاص واألصوات البيئية وينتج عن الفقدان السمعي 
الفقدان  التعلم، ويمتاز كالم األطفال ذوو  تأّخر لغوّي ومشكالت كالمية وصعوبات في  الشديد جدا 
أن طبقة  إلى  باإلضافة  هذا  وإطنابية، وعروضية  ونطقية،  بمشكالت صوتية،  الشديد جدا  السمعي 

الصوت لديهم أكثر من األشخاص العاديين السامعين.

ولما تقدم من مشكالت سمعية يواجهها األطفال المعاقون سمعيا من ضعف وفقدان لألصوات الكالمية، 
وتداخل وتشويش في التفاعل كالميا مع المجتمع المحيط فلذلك ال بد من توفير البيئة الصوتية المناسبة، 
وذلك باتخاذ إجراءات التدريب السمعي للمعاقين سمعيا من حيث التقاط األصوات الكالمية الصادرة من 

حولهم وتمييزها وتعّرفها.

كما يذكر )الخطيب، 2013،26( تصنف اإلعاقة السمعية حسب العمر إلى: 

الكالم أ.  تطور  وقبل  مبكراً  السمعية  اإلعاقة  حدثت  إذا  اللغوي  قبل  الصمم  يقع  اللغوي:  قبل  الصمم 
المشكلة  مبكرة، وإن  في مرحلة عمرية  أو مكتسباً  الصمم والدياً  النوع من  هذا  يكون  وقد  واللغة، 
األساسية لدى هؤالء األطفال أنهم ال يستطيعون اكتساب  الكالم واللغة بطريقة طبيعية، وعدم مقدرة 
الطفل على الكالم تعني عدم القدرة على تقليد كالم اآلخرين أو على مراقبة كالمهم ولذلك فان الطفل 
يحتاج إلى أن يتعلم اللغة بصرياً أما بطريقة الشفاه أو بقراءة المادة المكتوبة، ولكن قراءة الشفاه غير 
ممكنه دون معرفة اللغة غير المنطوقة، وذلك يعني أن الطفل مرغما على تعلم الكلمات المكتوبة، 
إضافة إلى صعوبتها بالنسبة إلى األطفال الصغار في السن، ألن القدرة على القراءة والكتابة تتطلب 
قدرا معيناً من النمو العقلي، ولذلك فإن األطفال الذين يعانون من صمم قبل لغوي يستخدمون أساليب 

التواصل اليدوية )لغة اإلشارة وأبجدية األصابع(. 

الصمم بعد اللغوي: يحدث هذا الصمم بعد أن تكون المهارات الكالمية واللغوية قد تطورت وربما 	. 
يحدث الصمم بعد اللغوي فجأة أو تدريجياً على مدى فترة زمنية طويلة، وغالباً ما يسمى هذا النوع 
بالصمم المكتسب، وقد يحدث في الطفولة بعد تطور اللغة أو أي مرحلة عمرية الحقة، وتعتمد تأثيرات 
الصمم بعد اللغوي على عوامل عديدة من أهمها: شدة الصمم، سرعة حدوثه، شخصية الفرد، ذكاؤه 
من  يمنعهم  ومحادثاتهم  اآلخرين  فهم كالم  األطفال على  مقدرة  فإن عدم  عام  وبوجه  حياته،  ونمط 
التواصل معهم، ويولد لديهم مشاعر اإلحباط والعزلة ومن ثم القلق واالكتئاب، ويتدهور كالمهم بسبب 
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عدم مقدرتهم على سماع مستوى كالمهم وبسبب القلق الذي يتطور لديهم، وربما يترك تأثيرات كبيرة 
على وضع الفرد في أسرته ومجتمعه.

التدفق،  بأنماط كالمية مؤقتة ومنخفضة  تتميز  بالصمم بخصائص كالمية  المصابون  األطفال  ويوصف 
أو استخدام غير مناسب للهواء، وتشويها ألحرف، ولفظ األصوات من األنف بشكل زائد، وقلة تحريك 
اللسان، وتشويها ألصوات الصامتة، وإبدال األصوات المرئية بأصوات صعبة، وإيقاع غير طبيعي في 
للسان، ومشكالت نطقية، ووقفات كالمية مربكة في سياق  الكالم، وحركات فكية زائدة، ووضع حلقي 
المحادثة مع اآلخرين، واستخدام كلمات مادية ملموسة أكثر من المجردة، كما يستخدمون مفاهيم ضمن بناء 

.)Northern & Downs, 2000(.ضعيف للجملة وتشويه وإبدال األصوات المرئية بأصوات صعبة

كما يوصف كالم األشخاص المعاقين سمعياً بطبقة صوت عالية وذو نغمة وترية، وكالم ذو مستوى بطيء 
نسبياً، وإيقاع ضعيف وسوء توقيت في الكالم، ويحتاجون إلى نفس أكبر، والكالم يضعف ضبط التنفس، 
وصعوبة إنتاج األحرف، وحذف بعضها أو تشويهها، وال يستطيعون التمييز بين الصوامت، ولديهم كالم 
غير واضح، وإبدال في بعض األصوات وإطالة في بعضها اآلخر، وازدواجية وأخطاء في األصوات 

.)Smith, 2007( المركبة

فيما  تتمحور  السمعية  اإلعاقة  ذوي  والكالم عند  اللغة  أهم خصائص  ويذكر)القريطي،2014، 69-68 ( 
يأتي:

· تأخر النمو اللغوي، واكتساب المهارات االستقبالية والتعبيرية اللغوية. 	

· تدني مستوى القدرة القرائية. 	

· محدودية الحصيلة والمفردات اللغوية التي يمكن التعبير بها مقارنة بأقرانهم السامعين. 	

· االستجابات اللفظية غير المناسبة.	

· كالمهم يبدو بطيئاً متثاقالً وذو نبرة غير عادية.	

· ونغمته، 	 الصوت  وارتفاع  المناسبة  غير  والسرعة  كالنبرة  وعيوبهما،  والكالم  النطق  صعوبات 
والحذف واإلبدال. 

· التفاوت بين ما يتلقونه من مفردات وما يستخدمونه منها في التعبير.	

· الخلط بين الكثير من القواعد النحوية البسيطة، كالضمائر وأسماء اإلشارة وأدوات االستفهام، وبين 	
المذكر والمؤنث. 

· قصر الجمل، وبساطة تركيبها، مفككة وغير مترابطة المعنى، وكثرة األخطاء النحوية.	

· مشكالت في القدرة على اكتساب بدايات الكلمات ونهايتها لدى األطفال ضعاف السمع والصم.	

وقد بينت الدراسات العلمية أن نقص القدرة السمعية للفرد كثيراً ما يرافقها اضطرابات تخاطبيه وانفعاالت 
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نفسية، ناتجة عن عدم القدرة على التعايش والتواصل مع اآلخرين، وتتطور هذه المشكالت الناتجة عن 
اإلعاقة السمعية كلما ازدادت درجة الفقدان السمعي عند الفرد دون تدخل عالجي طبي أو تعويضي مناسب 

.)Untestin, 2010(

وأشار الزريقات ) 2005( إلى أن اضطرابات اللغة ونطق األصوات الكالمية ناتج عن إعاقة تحتل اإلعاقة 
السمعية المرتبة األولى فيها، ويعّد تطور اللغة أمراً مهماً بالنسبة لألطفال المعاقين سمعياً ويحتاجون إلى 
تطوير لغتهم ما أمكن بهدف الوصول إلى النمو المناسب، إذ يتأثر األطفال المعاقون سمعيا بمدى التدريب 
وفقدان  والبصرية،  واالنفعالية  العقلية  والقدرات  الصوتية،  المضخمات  استخدام  وزمن  ونوعه،  المبكر 

الدعم األسري والثقافي، والعمر عند التشخيص، وخدمات التدخل المبكر.

ويشير سميث )Smith , 2007( إلى أن التأخير في النمو اللغوي يسبب مشكالت معرفية وتعليمية وهي 
التي تظهر خصوصاً في مرحلة الطفولة المبكرة، كما يعّد التواصل مع اآلخرين سلوكا أساسيا في الحياة 
النمو االجتماعي، والنفسي  الذات، ومظاهر  إلى مفهوم  اللغوية، إضافة  المعرفة  اإلنسانية، ويعتمد على 

والتواصل، والتفاعل مع البيئة المحيطة.

المهارات اللغوية:
ودمجها،  المعلومات  عن  التعبير  واستقبال  التواصل،  في  المستعملة  الرموز  من  منظمة  مجموعة  هي 

ويصنف )الزريقات، 2005(  مستويات  مظاهر اللغة في واحدة أو أكثر من اآلتية:

· أو 	 التي تحكم مزج  القواعد  للغة، ويشمل  الصوتي  النظام  )الفونولوجي( ويمثل  الصوتي  المستوى 
توحيد األصوات المختلفة وتضبطها.

· المستوى الصرفي: وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم مجموعة أجزاء الكلمات التي 	
تشكل العناصر األساسية للمعاني وبناء الكلمات وتضبطها.

· المستوى النحوي: يحدد مكان الكلمة في الجملة وتختلف باختالف اللغة.	

· مستوى الدالالت اللفظية: يشير إلى القدرات المرتبطة بالدالالت اللفظية ضمن اكتساب معاني الكلمات 	
االجتماعية  السياقات  في  التواصل  ألغراض  اللغة  واستعمال  الكلمات،  بين  العالقات  أو  المحددة 

المختلفة.

وتعرف الجمعية األمريكية للسمع والنطق واللغة بأن اللغة نظام معقد ومتغير من الرموز االصطالحية 
.)ASLHA, 2006( المستخدمة بأشكال عديدة في التفكير والتواصل

وتنقسم اللغة إلى:

اللغة االستقبالية: )Receptive language( وهي مجموعة المهارات التي تشمل سماع اللغة وفهمها أ. 
واستخدامها )مصطفى،2013، 32( أو قدرة الشخص على فهم التواصل واالستيعاب.
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كما تعرف: على أنها قدرة الفرد على فهم ما يقال له والمهارات األساسية للنجاح في هذه العملية باالستماع 
بتلقي الرسالة وفهمها على نحو صحيح ) الزق والسويري ، 2010 (.

مهارات اللغة التعبيرية: )Expressive language( تعرف: بأنها القدرة على التعبير عن أفكارنا ب. 
المسئولة عن  المهارات  بأنها مجموعة  تعرف:  كما  )الزريقات، 2005(  بكلمات منطوقة بوضوح 

تحويل األفكار إلى رموز لغوية صوتية )الزق والسويري، 2010 (.

في  التعبيرية  اللغة  أن  ويرى  المواقف  كل  في  جداً  محدود  كالم  من  سمعيا  المعاقون  األطفال  ويعاني 
متوسطها أقل بشكل ملحوظ من اللغة االستقبالية وعدم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه من خالل الكالم 

وصعوبة استخدام الكلمات أو الجمل )عبد الحميد، 2011(.

فالطفل المعاق سمعيا ال يستطيع التعبير عن المشكالت الرئيسة التي تواجهه في بداية حياته بالكالم الذي 
يعد وسيلة من وسائل تحديد مالمح شخصيته والتعبير عن ذاته والتكيف مع مجتمعه المحيط، ألنه يواجه 
صعوبة في اللغة االستقبالية والتعبيرية تتمثل بضعف القدرة على فهم االتجاهات وتمييزها، وفهم المفاهيم 
.)ASLHA, 2006 ( والمعاني المتعددة للكلمات وما ترمز إليه والربط بين الكلمات وفهم الجمل المعقدة

كما أن الطفل المعاق سمعيا لديه تأخر في المهارات الداللية، وصعوبة في المفردات االستقبالية والتعبيرية، 
واللغة المجردة ويعود ذلك إلى محدودية الخبرات، وضعف البرامج التربوية في التقليل من المشكالت التي 

.)Kuder , 2003( يواجهها

وتعد اللغة األساس االجتماعي للتواصل اإلنساني، ومظهراً للكالم المنطوق، ودون وجود لغة تصبح طرق 
التواصل اإلنساني أكثر صعوبة وتعقيداً، إذ يبدأ الطفل باكتساب المهارات اللغوية منذ السنة األولى من 
المناغاة حتى يصل إلى مرحلة  بالبكاء، ثم  تبدأ  التي  اللغوية مرافقة للنضج وهي  عمره وتتطور قدراته 
تكوين الجمل، ولكن بوجود اإلعاقة السمعية تظهر مشكالت تصاحب تطور اللغة لدى الطفل بشكل طبيعي 

.)Murray, 2006(

وأشار نيكوالس وغريس )Nicholas & Geers, 2007( إلى أن للتدخل الطبي المبكر أثراً إيجابيا في 
تنمية مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية وتحسينها لدى األطفال المعاقين سمعيا من ذوي زراعة القوقعة 
اإللكترونية السمعية، ويعّد األفراد المصابون بصمم شديد إلى شديد جداً الذين ال يستطيعون االستفادة من 
القوقعة اإللكترونية، حيث أن الصمم الشديد  المألوفة، من أهم المستفيدين من زراعة  المعينات السمعية 
جداً ينتج عن فقدان وظيفة الخاليا الشعرية في القوقعة التي تؤثر على توليد النبضات العصبية والنشاط 
الكهربائي في العصب السمعي ليعمل بالشكل المطلوب. والقوقعة مصممة إلثارة العصب السمعي مباشرة، 

إذ تزرع أقطاب كهربائية في القوقعة إلرسال إشارة كهربائية، وتمكين الطفل من السمع.

ويمكن أن تساعد عملية زراعة القوقعة األفراد الصم على استقبال األصوات القادمة من البيئة وفهمها، 
وجرت الموافقة على استخدامها في عام 1990 من منظمة الغذاء والدواء الدولية، بعد أن واجهت معارضة 
شديدة من مجتمع الصم لهذا اإلجراء الجراحي، اعتقادا منهم بأنها تشكل تهديدا لمجتمع الصم وثقافتهم، إال 



)2018 مجلــة جامعــة بيــت لحم 35 )

18

أن معارضتهم تالشت بعد وعيهم وإدراكهم بأنها إجراء عالجي ووسيلة مساعدة للصم )محمود، 2015(.

وتعد عمليات زراعة القوقعة من التطورات التي فتحت المجال أمام تعليم األطفال ذوي الفقدان السمعي 
ا مقبوالً من المعلومات، وتطور اللغة، واإلدراك الكالمي، وإنتاج الكالم لدى األطفال،  الشديد وتوفر لهم كّمً

والوعي لمحددات كالم األفراد الصم )الزريقات، 2011(.

وهكذا فإن تأهيل زراعة القوقعة يهدف إلى تحقيق أفضل فائدة لدى األفراد الكبار، وذلك بإعادة استعمال 
المهارات التواصلية اللغوية. وأما لدى الصغار فتهدف إلى تطوير مهارات تواصلية جيدة، وألول مرة 

بشكل عام يهدف التأهيل السمعي باستخدام زراعة القوقعة إلى تحقيق الغايات اآلتية:

الوعي باإلحداث المختلفة المنتجة من زراعة القوقعة.1. 

تحقيق أفضل فهم ممكن إلنتاج الكالم والصوت.2. 

تطوير اللغة االستقبالية والتعبيرية بما يوازي أقرانه من العمر والجنس.3. 

فهم المحددات الخاصة بزراعة القوقعة لدى الطفل واآلباء واآلخرين وقبولها.4. 

)الزريقات، 5.  للطفل  الشامل  النمو  في  كامل  نحو  على  السمعية  التواصل  مهارات  مساهمة  ضمان 
.)265 ،2011

استعداداتهم    ذروة  في  يكونون  إذ  الصغار،  األطفال  نمو  تدعيم  في  العالجية  البرامج  أهمية  يبرر  وهذا 
وقابليتهم للنمو والتغيير، مما يتيح فرصا كبيرة لدمجهم تربويا واجتماعياً، ويجب أن يؤمن للطفل المعاق 
نماذج للتصرف االجتماعي السلوكي السوي لتقليل الفوارق االجتماعية والنفسية، وتعريضه لسماع نماذج 
طبيعية من الكالم تشجعه على اكتسابها، مما يجعله يدرك أهمية الكالم في مجال العالقات االجتماعية، 
اعتماده على  إدراكه، وتقليل  بالمجتمع، وتحسين  اعتماده على اإلشارة بوصفها وسيلة لالتصال  وتقليل 
اآلخرين، ومساعدة األهل على فهم طفلهم وإدراك التصرفات الطبيعية لسنهم وتمييزها عن التصرفات 
الناجمة عن نقص السمع، ويزيد استعداد األطفال العاديين لتقبل األطفال المعاقين ويخفف النفور منهم، 
ويعلمهم مواجهة صعوبات الحياة، ويساعد المعاقين سمعياً على تقبل إعاقتهم وإدراك قدراتهم وإمكانياتهم 

في وقت مبكر، ويخلصهم وأسرهم من الوصمة االجتماعية )الصفدي، 2007 (.

ويتضح ذلك من خالل تطور الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية ذات العالقة بالتعليم السمعي والشفهي 
لألطفال الصم، مما يتيح  الفرصة للعديد من األطفال االستفادة من الفترة الحرجة  لتعلم الكالم في فترة 

مبكرة  من أعمارهم )الزهراني، 2007(.

ويمكن القول إن الدور الذي تقوم به الدولة ممثال بالجهود الطبية المتميزة في األردن يعّد ضروريًّا لمساعدة 
اإلعاقة  شديدي  لألطفال  المكلفة  السمعية  القوقعة  بزراعة  وذلك  المساعدة،  إلى  الحاجة  شديدة  الفئة  هذه 
يكون  أن   المهّم  ومن  لهم.  المكثف  والتوجيه  األمور،  وأولياء  للطفل  السمعي  التأهيلي  التدريب  وتقديم 
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المرافق للطفل زارع القوقعة هو نفسه وغير متغير ليقوم بدور المتعلم والمعلم في الوقت نفسه، ليتمكن من 
تدريب الطفل في المنزل للوصول إلى األهداف المرجوة من عمليات زراعة القوقعة، وتمكين أعداد كبيرة 

من األطفال المعاقين سمعيا من استعمال اللغة المنطوقة، واالندماج في الحياة المجتمعية العامة.

و قد سعى التربويون واألطباء في البحث عن وسائل مختلفة مساعدة للمعاقين سمعيا لدمجهم مع مجتمع 
السامعين، فكانت عمليات زراعة القوقعة والبرامج التربوية التأهيلية المرافقة لها.

وتشير نتائج دراسات عديدة مثل:

 Webb & Derberg, 2014, Miljkovic, et al., 2014, Nittrouer, et al., 2014, Cruz, et al.,(
)2013, Jareen, et al., 2011, Che-ming, et al., 2011 ,Geers & Sedey, 2011, Wie OB, 2010 
 إلى أن زراعة القوقعة االلكترونية السمعية، والبرامج التدريبية المصاحبة لها المقدمة لألطفال المعاقين 
واالستماع  التمييز  وكيفية  اتجاهه،  وتحديد  الصوتي،  الوعي  على  تركز  التي  وهي  أهميتها  إلى  سمعيا 
لألصوات، والقدرة على فهم معناها، واالستجابة لألسئلة والتوجيهات من المحيطين، ومن ثّم تحسن اللغة 
االستقبالية والتعبيرية لألطفال المعاقين سمعيا ضعاف السمع والصم منهم، وذلك نتيجة لعمليات زراعة 
القوقعة والبرامج التدريبية المصاحبة لها المقدمة من أخصائي النطق والمتابعة التدريبية من األسرة، وكلما 

جرت زراعة القوقعة مبكراً كانت النتيجة  أفضل في تنمية اللغتين االستقبالية والتعبيرية لديهم.

مشكلة الدراسة
تنحصر مشكلة الدراسة في تدني مستوى مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفال المعاقين سمعيا 

شديدي اإلعاقة، وعلية تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α = 0.05( ألثر برنامج  تدريبي لألطفال 1. 
المعاقين سمعيا من زارعي القوقعة اإللكترونية في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية بين المجموعة 

الضابطة والمجموعة التجريبية على مقياس المهارات اللغوية للمعاقين سمعياً؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α = 0.05( ألثر برنامج تدريبي لألطفال 2. 
المعاقين سمعيا من زارعي القوقعة اإللكترونية في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية في المجموعة 

الضابطة والمجموعة التجريبية على مقياس المهارات اللغوية للمعاقين سمعياً تعزى للجنس؟

أهمية الدراسة 
التي  وهي  العمر  من  األولى  النمائية  السنوات  على  الضوء  تلقي  ألنها  أهميتها  الحالية  الدراسة  تكتسب 
تتشكل فيها المهارات اللغوية لدى األطفال، وتؤثر على الجوانب الحياتية المستقبلية جميعها، وألن اكتساب 
المهارات اللغوية يساعد على االستجابة بشكل طبيعي لمتطلبات الحياة اليومية، ويتوقع أن تسهم نتائجها في 
التخطيط الفعال في اقتراح برامج مستقبلية لدمج األطفال المعاقين سمعيا، وخاصة الصم منهم في الصف 
العادي، وتحقيق أعلى درجات النجاح، وتضمين التدريب اللغوي لزارعي القوقعة في التدريس اليومي 
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المدرسي. كما تأتي أهميتها في تقديم برنامج عملي تدريبي لآلباء والمعلمين يسهل عليهم تطبيقه لتنمية 
مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى أطفالهم المعاقين سمعيا، وتوفير إطار نظري يمكن االستفادة منه 

في دراسات تربوية الحقة.

الدراسات السابقة
اقتصرت الدراسة الحالية على تدريب األطفال المعاقين سمعيا من زارعي القوقعة على البرنامج التدريبي 

المقدم لهم بعد زراعة القوقعة.

تتحدد نتائج الدراسة بمدى صدق أدوات الدراسة وثباتها.

منهجية البحث 

عينة الدراسة 
تكونت  العينة  من )30( طفال وطفلة من األطفال المعاقين سمعياً من الذين أجريت لهم عملية زراعة  
القوقعة اإللكترونية السمعية في مدينة الحسين الطبية وقع اختيارهم، وقسمت العينة عشوائيا إلى مجموعة 
تجريبية، وأخرى ضابطة، عدد أفراد كل منها )15( طفالً، وروعي في المجموعتين، وطبق البرنامج على 
المجوعة التجريبية، ولم يقدم للمجموعة الضابطة أي تدريب، إذ تأّجل تدريبهم لغايات تنظيمية باالتفاق 

مع أهاليهم.

البرنامج التدريبي  
أعّد الباحث برنامًجا تدريبيًّا يهدف إلى تنمية مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفال المعاقين 

سمعياً من زارعي جهاز القوقعة السمعية اإللكترونية.

ويركز البرنامج بشكل أساسي على مساعدة الطفل المعاق سمعيا من زارعي القوقعة في تحسين مستوى 
اللغتين االستقبالية والتعبيرية وتنميتهما لما لهما من أهمية كبيرة في توافق الطفل مع نفسه وأسرته ومجتمعه 
اللغة واستقبالها وعلى زيادة الحصيلة  البرنامج على مساعدة األطفال على فهم  الذي يعيش فيه. ويعمل 
اللغوية عن طريق زيادة عدد المفردات والجمل والتراكيب اللغوية المفهومة لديهم، والعمل على خفض 
لدى  والتعبيرية  االستقبالية  اللغتين  باضطرابات  المرتبطة  والنفسية  التواصلية، واالجتماعية،  المشكالت 
األطفال المعاقين سمعياً من زارعي القوقعة، وتطوير المهارات ما قبل األكاديمية والمعرفية لدى هؤالء 

األطفال.

لذا يقوم البرنامج على تدريب األطفال المعاقين سمعياً زارعي القوقعة اإللكترونية ومشاركتهم في األنشطة 
والمواقف المختلفة لتحسين مستوى المهارات اللغوية عند تعاملهم مع اآلخرين من خالل برنامج لتمييز 
األصوات باستخدام الحاسوب )أسطوانة التمييز السمعي من شركة اللوتس( إذ يميز الطفل بين أصوات 
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واأللوان  الجسم  أجزاء  مثل  الكلمات  بعض  ونطق  المختلفة،  المواصالت  ووسائل  واآلالت،  الحيوانات 
من  واسع  طيف  وتقليد  بأسمائها،  ويسميها  واألفعال  والمهن  واألدوات  والحيوانات  والفواكه  واألشكال 
الكلمات، والتعلم من خالل االستماع، ومعرفة الجمع والضمائر، والصفات ومفردات لغوية ثنائية متشابهة 
لفظياً، وفهم األوامر البسيطة، وذلك باستخدام الباحث تقنيات متنوعة من مثل؛  لعب األدوار والتعزيز 
اإليجابي والقصة وغيرها من الطرق. وتكون البرنامج من )25( جلسة تدريبية وتكرر كل جلسة في بداية 

الجلسة التي تليها بهدف تثبيت المعلومات السمعية على مدى ثالثة شهور.

وفي الجدول اآلتي عرض للبرنامج بمختلف تفاصيله:

محتوى البرنامج التدريبي

المرحلة
رقم 

الجلسة
عدد 

الجلسات 
موضوع الجلسةالزمن

التهيئة أو 
التمهيد

1األولى
 45
دقيقة

إقامة عالقة تعارف بين الباحثين والمشاركين في 
البرنامج من التالميذ المعاقين سمعياً من مستخدمي 

القوقعة اإللكترونية 

2الثانية
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل برنامج 
لتمييز األصوات في الحاسب اآللي )اسطوانة 

التمييز السمعي من شركة اللوتس( أن يميز الطفل 
بين أصوات الحيوانات - أصوات اآلالت - أصوات 

وسائل المواصالت المختلفة( 

2الثالثة
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا على نطق بعض 
الكلمات في المجموعة الضمنية )أجزاء الجسم - 

األلوان - األشكال - الفواكه - الحيوانات - األدوات 
- المهن - األفعال( وان يسميها بأسمائها.

2الرابعة
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعياً على التعبير بطرق 
مختلفة مثل صور توضح مواقف معينة ونطلب من 

كل طفل أن يعبر عن الصورة بطرق مختلفة 

2الخامسة 
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعياً من خالل تعليمة 
الربط بين الكلمة المنطوقة والصورة )كلمات تدل عل 
الفرح والسعادة - صور بها وجوه تعبر عن الحزن 
والسعادة( ويطلب من الطفل التعرف على الصور 

والكلمة(.
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2السادسة
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعياً على تصنيف األشياء 
،وإدراك أوجه التشابه واالختالف بين األشياء 
بعضها بعضا، وان يستجيب  مع كلمة )ال( وان 

يتجاوب مع كلمة )انظر(.

2السابعة
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعياً على بعض العمليات 
الرياضية البسيطة )كالنقود - والفواكه( وأن يتعرف 

عليها ويسميها بأسمائها، ويعدها.

2الثامنة
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعياً من خالل االستجابة 
إلى النغمات المفرحة واالستجابات للضجيج 

والصوت من خالل االستدارة نحو مصدر الصوت، 
واالستجابة للكالم المفرح من خالل الضحك ، وأن 

يقلد الكلمات ، وأن يبتسم ألمه عندما يراها. 

2التاسعة
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل فهم 
األوامر البسيطة ومعرفة األشياء والحيوانات المألوفة 
والتمييز بين حروف الجر ، وفهم كلمة تعال ، اذهب 

، توقف ، أعط ، خذ ، فهم الفروق بين األحجام 
المختلفة وفهم األوامر باستعمال )فوق - تحت(.

2العاشرة
 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل تحسين 
مهارات اإلصغاء الجيد والبدء بالتعلم من خالل 
االستماع، معرفة الجمع والضمائر والصفات 

الحادية 
2عشر

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل فهم كلمات 
كثيرة والقدرة على تنفيذ أوامر معقدة أكثر من 3-2 
أفعال أو أن يتوقف عن اللعب بآلة الموسيقى عندما 

تتوقف الموسيقى 

الثانية 
2عشر

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل االستجابة 
بشكل صحيح أكثر إلى الجمل وأن يستطيع التمييز 

بين الحروف واألفعال، وأن يتبع التعليمات  
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الثالثة 
2عشر

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعياً من خالل االنتباه 
لصوت المتكلم واالستجابة لصوته وقول مقطعين 
لفظيين وأن يستخدم ضمائر الملكية، وأن يلفظ 

األصوات والحروف، وأن يكرر الجمل البسيطة 

الرابعة 
2عشر

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل إجراء 
محادثة تعبيرية وظهور الصفات والظروف في 

الكالم وتقليد العديد من الكلمات 

الخامسة 
2عشر 

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعياً من خالل تسمية 
أشياء مألوفة في البيئة، وإعادة أرقام من الذاكرة

السادسة 
2عشر

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل التعبير 
بقصة عن نفسه وعن البيئة المحيطة

السابعة 
2عشر

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل استعمال 
الضمائر بطريقة صحيحة واالستجابة إلى األسئلة 
البسيطة وسؤال اآلخرين، وان يشير إلى نفسه، 

ويستخدم حروف الجر بطريقة صحيحة في الجملة

الثامنة 
2عشر

 90
دقيقة

تدريب األطفال المعاقين سمعيا من خالل تبادل 
المعلومات أو طرح األسئلة، واستخدام التليفون في 
المحادثات - استعمال صحيح للكلمات  خالية من 

اضطراب النطق والكالم.

التاسعة 
6عشر

 45
دقيقه

تدريب األطفال على مقياس ويبمان للتمييز السمعي 

الختام 
وإنهاء 

الجلسات 
والمتابعة

2

الختامية والهدف منها معرفة مدى استمرارية ما 
تعلموه وما جرى تدريبهم عليه في الجلسات السابقة، 
وذلك من خالل إجراء تطبيقه ما بعد المتابعة، لتحديد 

مدى استجابتهم.
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تحليل النتائج
تكافؤ المجموعات: مقياس نمو المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا.

للتحقق من تكافؤ المجموعات استخدم الباحث اختبار »مان وتني« إليجاد داللة الفروق بين متوسطات 
للنصيري )2004( )نرجو  اللغوية  المهارات  نمو  على مقياس  المعاقين سمعياً  لدرجات األطفال  الرتب 

مراجعة الملحق( القبلي في المجموعتين الضابطة والتجريبية، والجدول أدناه يوضح ذلك.

الجدول )1(: نتائج اختبار »مان وتني« إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال المعاقين 
سمعياً على مقياس المهارات اللغوية القبلي في المجموعتين الضابطة والتجريبية.

العددالمجموعةاألبعاد
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Mann-
Whitney 

U

 Zقيمة
المحسوبة

مستوى 
الداللة

اللغة 
االستقبالية

0.966-1515.57233.50111.5000.042تجريبية

1515.43231.50ضابطة

اللغة 
التعبيرية 

0.983-1515.53233.00112.0000.021تجريبية

1515.47232.00ضابطة

المهارات 
اللغوية 

ككل

0.868-1515.77236.50108.5000.167تجريبية

1515.23228.50ضابطة

يتضح من الجدول رقم )1( اآلتي: 

· عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( تعزى للمجموعة في اللغة االستقبالية في التطبيق 	
القبلي، حيث كانت قيمة )Z( المحسوبة )0.042( وبداللة إحصائية )0.966(.

· عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( تعزى للمجموعة في اللغة التعبيرية في التطبيق 	
القبلي، إذ كانت قيمة )Z( المحسوبة )0.021( وبداللة إحصائية )0.983(.

· عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( تعزى للمجموعة في المهارات اللغوية ككل في 	
التطبيق القبلي، إذ كانت قيمة )Z( المحسوبة )0.167( وبداللة إحصائية )0.868(.

وذلك يشير إلى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج.
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الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  على:  نص  الذي  األول  السؤال  عن  لإلجابة 
تنمية  في  اإللكترونية  القوقعة  زارعي  من  المعاقين سمعيا  لألطفال  تدريبي  برنامج  ألثر   )0.05 = α(
اللغة االستقبالية والتعبيرية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على مقياس المهارات اللغوية 

للمعاقين سمعياً.

استخدم الباحث اختبار »مان وتني« إليجاد داللة الفروق بين متوسطات الرتب لدرجات األطفال المعاقين 
سمعياً على مقياس المهارات اللغوية في المجموعتين الضابطة والتجريبية، والجدول أدناه يوضح ذلك.

األطفال  لدرجات  الرتب  بين متوسطات  الفروق  داللة  وتني« إليجاد  اختبار »مان  نتائج  الجدول )2(: 
المعاقين سمعياً على مقياس المهارات اللغوية في المجموعتين الضابطة والتجريبية.

العددالمجموعةاألبعاد
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Mann-
Whitney 

U

 Zقيمة
المحسوبة

مستوى 
الداللة

اللغة 
االستقبالية

0.000-1521.23318.5026.5003.665تجريبية

159.77146.50ضابطة

اللغة 
التعبيرية 

0.007-1519.73296.0049.0002.676تجريبية

1511.27169.00ضابطة

الدرجة 
الكلية 

0.001-1521.00315.0030.0003.465تجريبية

1510.00150.00ضابطة

يتضح من الجدول رقم )2( اآلتي: 

· وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( تعزى للمجموعة في اللغة االستقبالية في التطبيق 	
البعدي، إذ كانت قيمة )Z( المحسوبة )3.665( وبداللة إحصائية )0.000(، وجاءت الفروق لصالح 

المجموعة التجريبية.

· التطبيق 	 في  التعبيرية  اللغة  في  للمجموعة  تعزى   )0.05 = α( ذات داللة إحصائية وجود فروق 
الفروق  وجاءت   ،)0.007( إحصائية  وبداللة   )2.676( المحسوبة   )Z( قيمة  كانت  إذ   ، البعدي 

لصالح المجموعة التجريبية.
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· في 	 ككل  اللغوية  المهارات  في  للمجموعة  تعزى   )0.05 = α( إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
وجاءت   ،)0.001( إحصائية  وبداللة   )3.465( المحسوبة   )Z( قيمة  كانت  إذ  البعدي،  التطبيق 

الفروق لصالح المجموعة التجريبية.

السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) α = 0.05 ( في تنمية اللغة 
تعزى   سمعياً  للمعاقين  اللغوية  المهارات  مقياس  على  التجريبية  والمجموعة  في  والتعبيرية  االستقبالية 

للجنس.

الرتب  متوسطات  بين  الفروق  داللة  إليجاد  وتني«  »مان  اختبار  استخدام  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
للجنس،  تبعا  اللغوية  المهارات  مقياس  على  التجريبية  المجموعة  في  سمعياً  المعاقين  األطفال  لدرجات 

والجدول أدناه يوضح ذلك.

األطفال  لدرجات  الرتب  بين متوسطات  الفروق  داللة  وتني« إليجاد  اختبار »مان  نتائج  الجدول )3(: 
المعاقين سمعياً في المجموعة التجريبية على مقياس المهارات اللغوية تبعا للجنس.

العددالمجموعةاألبعاد
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Mann-
Whitney 

U

 Zقيمة
المحسوبة

مستوى 
الداللة

اللغة 
االستقبالية

0.535-88.5668.5023.5000.621ذكر

77.3651.50أنثى

اللغة 
التعبيرية

0.232-89.1973.5018.5001.195ذكر

76.6446.50أنثى

الدرجة 
الكلية 
بعدي 

0.167-89.3875.0017.0001.382ذكر

76.4345.00أنثى

· عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( تعزى للجنس في اللغة االستقبالية في التطبيق 	
البعدي، إذ كانت قيمة )Z( المحسوبة )23.500( وبداللة إحصائية )0.535(.

· عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( تعزى للجنس في اللغة التعبيرية في التطبيق 	
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البعدي، إذ كانت قيمة )Z( المحسوبة )18.500( وبداللة إحصائية )0.232(.

· عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α = 0.05( تعزى للجنس في المهارات اللغوية ككل، إذ كانت 	
قيمة )Z( المحسوبة )17.000( وبداللة إحصائية )0.167(.

مناقشة النتائج وتفسيرها
لإلجابة عن السؤال األول الذي نص على هل توجد فروق ألثر برنامج تدريبي لألطفال المعاقين سمعياً من 

زارعي القوقعة االلكترونية السمعية في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية؟ 

تم استخدام اختبار »مان وتني« إليجاد داللة الفروق بين متوسطات الرتب لدرجات األطفال المعاقين سمعياً 
على مقياس المهارات اللغوية في المجموعتين الضابطة والتجريبية وتبين وجود فروق ذات إحصائية في 
التطبيق البعدي ولصالح المجموعة التجريبية في اللغة االستقبالية إذ بلغت قيمة )z = 3.66( وكذلك في 

اللغة التعبيرية وبلغت قيمة )z = 2.676( وهي قيمة ذات داللة إحصائية.

وتشير إلى تحسن اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال المعاقين سمعيا من زارعي القوقعة االلكترونية، 
 )Webb & Derberg , 2014( )Miljkovic, et al., 2014( من  كل  دراسة  مع  النتيجة  هذه   وتتفق 
 )Nittrouer, et al., 2014( )Wie OB, 2010( )Cruz, et al., 2013( )Geers & Sedey, 2011( 
القوقعة  زراعة  يرامح  فاعلية  عن  الكشف  إلى  هدفت  والتي   )Losh, 2010( )Jareen, et al., 2011(
االلكترونية السمعية في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال المعاقين سمعيا وقد أشارت نتائجها إلى 
تمكين األطفال المعاقين سمعيا من السمع بما يشبه األطفال العاديين مما يترتب عليه تحسن قدراتهم النطقية 

وبالتالي نمو مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومي.

ويفسر الباحث ذلك إلى األثر اإليجابي والفعال لعمليات زراعة القوقعة لألطفال المعاقين سمعيا، وتمكينهم 
من السمع نتيجة التقاط الميكرفون الموجود في القوقعة اإللكترونية اإلشارة الصوتية عبر المستقبل المثبت 
في عظيمة األذن الداخلية، ويرسلها إلى المخ، وفلترتها من قبل معالج الصوت وتحليلها، وترجمتها إلى 
تنوع  إلى  البرنامج  فاعلية  الباحث  يرجع  كما  لذلك،  المرافق  التدريبي  والبرنامج  معنى،  ذات  أصوات 
األنشطة التي اشتمل عليها البرنامج من أساليب متنوعة، وفنيات مختلفة جذبت االنتباه ومن خالل تدريب 
أكثر  السمعية  اإللكترونية  القوقعة  زارعي  من  سمعيا  المعاقون  األطفال  أصبح  سمعيا  المعاقين  األطفال 
للمثيرات  االستجابة  في  لغويا  والتعبير  وفهمها،  استقبالها،  على  قدرة  وأكثر  اللغوية،  للمفردات  امتالكا 
الصوتية الصادرة من البيئة المحيطة، وبالتالي نمو مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال المعاقين 

سمعيا من زارعي القوقعة اإللكترونية السمعية.

الداللة  إحصائية عند مستوى  ذات داللة  توجد فروق  الذي نص على؛ هل  الثاني  السؤال   ولإلجابة عن 
)α =0.05( ألثر برنامج تدريبي لألطفال المعاقين سمعيا من زارعي القوقعة اإللكترونية في تنمية اللغة 
االستقبالية والتعبيرية في المجموعة التجريبية على مقياس المهارات اللغوية للمعاقين سمعيا تعزى للجنس؟

استخدم الباحث اختبار »مان وتني« وتبين عدم وجود فروق تعزى للجنس في اللغة االستقبالية والتعبيرية  
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مع  الحالية  للدراسة  النتيجة  هذه  وتتفق   ،)z=-1.382( قيمة  بلغت  إذ  اللغوية  للمهارات  الكلية  والدرجة 
من  األطفال  لدى  الصوتية  المعلومات  مقارنة  إلى  هدفت  التي   )Miljkovic, et al., 2014( دراسة 
زارعي القوقعة مع األطفال العاديين، وأشارت نتائجها إلى تحسن المهارات الصوتية اللغوية لدى األطفال 

من زارعي القوقعة، وتشابههم مع األطفال العاديين، وعدم وجود فروق تعزى للجنس.

تمييز  دون  وإناثاً  ذكوراً  الجنسين  لكال  كان  المقدم  التدريبي  البرنامج  محتوى  بأن  ذلك  الباحث  ويفسر 
وبدرجة االهتمام والجدية نفسيهما في تنفيذه، ولذلك فإن نمو المهارات اللغوية وتحسنها كان نتيجة لعمليات 

زراعة القوقعة، وداللة ألثر البرنامج  في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال المعاقين سمعيا.

التوصيات
يوصي الباحث بإجراء ورشات عمل تدريبية لآلباء والمعلمين لكيفية التعامل مع أطفالهم المعاقين سمعيا 
من زارعي القوقعة االلكترونية وتدريبهم لتنمية لغتيهم االستقبالية والتعبيرية، وإجراء دراسات تجريبية 
وتبني  األكاديمي،  التحصيل  المعاقين سمعيا على  االلكترونية لألطفال  القوقعة  استخدام  أثر  الحقة حول 
المسؤولين التربويين إلى ضرورة استخدام برامج تعليمية محوسبة لتنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى 
األطفال المعاقين سمعياً، وتوفيرها في السوق المحلية للمساعدة على دمجهم مع المجتمع استجابةً لمتطلبات 

حياتهم اليومية.
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ملحق )1(:

أدوات الدراسة:
مقياس نمو مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال المعاقين سمعيا)النصيري، 2004(.

وصف المقياس
استخدم هذا المقياس في برامج تدريب األطفال المعاقين سمعيا حتى عمر خمس سنوات، ويتألف المقياس 
لكل من هذه  االستقبالية  اللغة  التعبيرية، وبعد  اللغة  بعد  بعدين:  تتكون كل وحدة من  من  )20( وحدة، 
وفق  تتسلسل  العشرون  الوحدات  وهذه  مستوى صعوبتها،  في  وتتسلسل  الفقرات،  من  مجموعة  األبعاد 
العمر الزمني، بحيث تبدأ الوحدة األولى منذ عمر الوالدة حتى شهرين، وتنتهي الوحدة العشرون بعمر 
)54-60( شهراً، ويتمتع  المقياس بدالالت صدق وثبات وقد تم تطوير المقياس على البيئة األردنية من 
قبل النصيري في العام 2004. وأستخرج ثبات المقياس بطريقة اإلعادة في بعد اللغة االستقبالية وبلغت ما 
بين ) 0.91 - 0.99 ( أما بعد اللغة التعبيرية فبلغت ما بين ) 0.93 - 1.00( و تعتبر هذه المعامالت ذات 
داللة إحصائية عند مستوى ) a= 0.05( ويتمتع المقياس بدالالت صدق وثبات كافية الستخدامه لقياس 

نمو مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال المعاقين سمعياً.

تصحيح المقياس 
تعطى درجتان لإلشارة على قدرة الطفل على كل فقرة، إذ توضع الدرجة أو التقدير ) + ( على الفقرة التي 
تتضمن السلوك، وتوضع الدرجة أو التقدير ) - ( على الفقرة التي ال تتضمن السلوك، ويستمر تطبيقه على 
كل وحدة حتى تمثل الدرجة الموجبة نصف أو أكثر من الدرجات على الوحدة الواحدة، وهكذا ننتقل إلى 
الوحدة األخرى، ويتوقف التطبيق إن كانت الدرجة الموجبة أقل من نصف الدرجات على الوحدة الواحدة.

وقد طور المقياس على البيئة األردنية من قبل ) النصيري، 2004(.

واستخرج ثبات المقياس بطريقة اإلعادة في بعد اللغة االستقبالية وبلغت ما بين ) 0.91 - 0.99 ( أما بعد 
 α( وتعّد هذه المعامالت ذات داللة إحصائية عند مستوى )اللغة التعبيرية فبلغت ما بين) 0.93 - 1.00
= 0.05( ويتمتع المقياس بدالالت صدق وثبات كافية الستخدامه في قياس نمو مهارات اللغة االستقبالية  

والتعبيرية لألطفال المعاقين سمعياً.

أما الباحث فقد اختار الوحدة السابعة عشرة من مقياس )النصيري، 2004( لمهارات نمو اللغة االستقبالية  
والتعبيرية، ألنها تناسب العمر الزمني ألطفال عينة الدراسة. ويتضمن هذا الجانب اللغة االستقبالية وفيه 
سبع فقرات توضح مدى استجابة الطفل المعاق سمعيا وفهمه باإلشارة أو النظر لألشياء، باإلضافة إلى 

اللغة التعبيرية وفيها اثنتا عشرة فقرة تتناول المقاطع الصوتية وتقليد واستخدام الكلمات.

بعد اللغة التعبيرية ويتضمن اثنتي عشرة فقرة: يبين مدى ظهور المقاطع الصوتية وتقليد عدد من الكلمات 
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الدالة على الفعل الماضي والمضارع والجمع وأدوات االستفهام وجمل بسيطة من كلمتين إلى ثالث كلمات 
واستخداماتها.

ثبات المقياس 
حسب الباحث معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وبلغ)0.83(، كما حسب 

الثبات بطريقة ثبات اإلعادة وبلغ )0.85( وبذلك أصبح المقياس مناسباً إلجراء الدراسة الحالية.


