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 بزاهج يف القىقعة يسارع للتالهيذ املقدهة اخلدهات
 االبتدائية باملزحلة العام التعلين مبدارس اخلاصة الرتبية

 الزياض هدينة يف وهعىقاتها
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الخدمات المقدمة  _الممخص

لمتبلميذ زارعي القوقعة في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ 
في مدينة الرياض، وتكونت عينة الدراسة  بالمرحمة االبتدائية ومعوقاتيا

( معممًا مف معممي برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ 77مف )
العاـ، وطبؽ عمى العينة مقياس الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي 
القوقعة ومعوقاتيا )إعداد / الباحث(، وتوصمت الدراسة في نتائجيا 

 :إلى ما يمي
ميذ زارعي القوقعة في برامج التربية الخدمات المقدمة لمتبل -1

الخاصة متوفرة بدرجة متوسطة، حيث حصمت عمى متوسطات 
 .ضعيفة

توجد معوقات في تقديـ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة  -2
 .في برامج التربية الخاصة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات استجابات  -3
س الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة معممي التبلميذ عمى مقيا

 .حسب متغير المؤىؿ الدراسي، وذلؾ لصالح" بكالوريوس تربوي عاـ
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف  -4

عمى مقياس الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي لقوقعة تعزى لمتغير 
 .الخبرة

متوسطات درجات معممي التبلميذ  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف -5
زارعي القوقعة حوؿ معوقات تطبيؽ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي 
القوقعة حسب متغير سنوات الخبرة، وذلؾ لصالح المعمميف ذوي 

 .الخبرة األقؿ
( بيف متوسطات 7071وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) -6

الخدمات المقدمة لمتبلميذ درجات المعمميف عمى مقياس معوقات تقديـ 
زارعي القوقعة في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ 
باختبلؼ متغير المؤىؿ الدراسي، وذلؾ لصالح معممي بكالوريوس 

 .التربية الخاصة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف عمى  -7
قعة حسب متغير الدورات مقياس الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القو 

 .التدريبية، وذلؾ لصالح دورة واحدة
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات معممي  -8

التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ معوقات تطبيؽ الخدمات حسب متغير 
 .الدورات التدريبية

 ،برامج التربية الخاصة ،زارعي القوقعة ،: الخدماتالكممات المفتاحية
 0عوقاتالم

 . المقدمة1
تعتبر زراعة القوقعة اإللكترونية مف التقنيات التي مكنت       

األطفاؿ الصـ مف الوصوؿ إلى سماع اإلشارات السمعية التي لـ 
يكف في مقدورىـ سماعيا في الماضي مف خبلؿ أجيزة تضخيـ 
الصوت التقميدية0 ومف النتائج المبدئية التي ىدفت ليا زراعة 

ا ركزت عمى التغيرات اإلدراكية السمعية لؤلطفاؿ القوقعة أني
الذيف خضعوا لزراعة القوقعة، ومف أىدافيا الثانوية التي ظيرت 
بوضوح في بيئة الصؼ الدراسي ىو تطبيؽ ميارات االستماع 

 .الجديدة، والتي أحدثت فرقًا كبيرًا في أسموب التعميـ
ر الحديث في [ إلى أف التقدـ والتطو 1] ويشير إيتابروكس       

صناعة المعينات السمعية المتطورة وجراحة األذف وزراعة 
القوقعة اإللكترونية جعؿ إمكانية تعمـ ميارات السمع والكبلـ 
لؤلطفاؿ الصـ أمرًا طبيعيًا بالمقارنة بما كاف سائدًا في الماضي، 
لذلؾ نجد أف ىذا التقدـ الممحوظ في تطور صناعة المعينات 

قوقعة جعؿ فرصة إمكانية سماع األصوات السمعية وجراحة ال
وتعمميا كبيرة لعدد كبير مف األطفاؿ الصـ وضعاؼ السمع 
حوؿ العالـ، فمف خبلؿ المعينات السمعية المتطورة وزراعة 
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القوقعة استطاع العديد مف األطفاؿ الصـ وضعاؼ السمع تعمـ 
المغة المنطوقة، مف خبلؿ االستماع "حاسة السمع"، وبذلؾ 

ؤالء األطفاؿ قادريف عمى التواصؿ بشكؿ مبلئـ مف أصبح ى
 .خبلؿ استخداـ المغة المنطوقة، وباستخداـ السمع

[ أف تكنولوجيا زرع جياز إلكتروني ىو 2ويوضح فراج ]     
مف التقنيات الحديثة في تأىيؿ الصـ وتحقيؽ اندماجيـ الكامؿ 

خاصة مف يعانوف مف صمـ كامؿ ال تفيد معو  –في المجتمع 
لسماعات، ويتكوف جياز القوقعة اإللكترونية مف جزأيف ا

صغيريف أحدىما يثبت تحت جمد الرأس، واآلخر خارجو، ويقـو 
الجياز بوظيفة القوقعة التالفة عف طريؽ توصيؿ الموجات 
الصوتية، التي تتجاوز األذف الطبيعية، وتصؿ مباشرة مف ىذا 

إلى أطراؼ  الجياز اإللكتروني الصغير الذي يستقبميا، ومنو
العصب السمعي مباشرة، والذي يحمميا إلى مراكز السمع في 

 .المخ، ومف ثـ يتمكف مف السمع كالفرد العادي
أف جمعية أىالي الصـ الفرنسية قامت  [3ويوضح التركي ]      

بمظاىرة في أوائؿ السبعينات ألف أبنائيـ أصبحوا وسيمة إلجراء 
جيا زراعة القوقعة في البحوث والتجارب، ولكف أخذت تكنولو 

النمو السريع في كؿ مف أستراليا والنمسا والتي قامت بتطوير 
برامجيا في ىذا المجاؿ حيث قامت أستراليا بتطوير القوقعة 
اإللكترونية التي كانت تعتمد عمى قناة واحدة فقط في بدايتيا، 
حتى وصمت عمى قنوات متعددة تشتمؿ عمى اثنيف وعشريف 

 .لتشتمؿ عمى أربع وعشريف قناة قناة، ثـ طورتيا
[ أف جياز زراعة القوقعة يجب 4ويوضح وي وآخروف ]      

أف يعمؿ بشكؿ صحيح قبؿ أف يتمكنوا مف االستفادة مف 
استخدامو خبلؿ أوؿ ثبلثة إلى ستة أشير مف عممية الزرع 
القوقعي، فالتبلميذ في حاجة إلى تغييرات في البرمجة أو خريطة 

اكرة مف المعالج الكبلـ0 وتستند الخريطة عمى المخزنة في الذ
استجابات الطالب عمى أصوات ىادئة وبصوت أعمى لتوفير 
الوصوؿ األمثؿ لطيؼ الكبلـ، أما التبلميذ الصغار قد ال 
يكونوف قادريف استخداـ القوقعة بشكؿ صحيح، واآلباء واألميات 

لسموكية والمعمميف ينبغي أف يراعوا باستمرار استجابات الطبلب ا

لؤلصوات البيئية والكبلـ0 صيانة السجبلت القصصية، والتشاور 
مع اآلخريف )أي أخصائي النطؽ / المغة، معمـ التعميـ العاـ، 
مدرس لمصـ / ضعاؼ السمع( قد توفر معمومات استجابة 

 .سموكية تتفؽ معايير المجتمع
[ أف دائرة الغذاء والدواء في الواليات 3وأشار التركي ]     

( 1985المتحدة األمريكية وافقت عمى زراعة القوقعة عاـ )
لمصـ الراشديف )حديثي الصمـ( بعد تعمـ المغة، وفي عاـ 

وافقت دائرة الغذاء والدواء في الواليات المتحدة األمريكية  1997
عمى زراعة القوقعة لؤلفراد الذيف أصيبوا بالصمـ قبؿ أو بعد 

عمى أنو آمف وفعاؿ لؤلطفاؿ  تعمـ المغة، وتـ االعتراؼ بالجياز
 (0عاماً  18 –مف عمر)عاماف 

ويوضح مكتب التربية والتعميـ والخدمات لمطبلب غير       
أف اختيار البيئة التعميمية الداعمة، والوعي  [5العادييف ]

باعتبارات السبلمة الخاصة، وخبرات التعمـ المناسبة المخطط 
أعضاء لدييـ الميارة،  ليا، واختيار الموارد البلزمة، واختيار

ومراعاة البيئة الصوتية، وخبرات التعمـ، الموارد المقدمة مف قبؿ 
العامميف المينييف وأولياء األمور تساىـ بشكؿ كبير عمى نجاح 
التبلميذ زارعي القوقعة اإللكترونية، وأف ميارات التواصؿ تعتبر 

مية جزءا ال يتجزأ مف التمميذ واالستفادة مف الخدمات التعمي
 .المقدمة ليـ بأقصى قدر ممكف

 مشكمة الدراسة. 2
تعتبر حاسة السمع مف أىـ الحواس التي تمكف الفرد مف      

تعمـ المغة، والتي تمكنو مف الوعي بعناصر بيئتو بالشكؿ الذي 
يخمؽ نوعًا مف التواصؿ بينو وبينيا، وبالتالي فإف أي خمؿ في 

 .ذلؾ الجياز السمعي قد يعوؽ الفرد مف تحقيؽ
ويعد النمو المغوي مف أكثر الجوانب تأثرًا بالفقداف       

السمعي، ولذلؾ ال بد مف التدخؿ في مرحمة مبكرة لبلستفادة مف 
كمية السمع المتبقية لدييـ لتطوير المغة لدييـ لتساعدىـ عمى 
التواصؿ بطريقة طبيعية وفعالة، وذلؾ بوجود التقنيات الحديثة 

 ].6] وعةكأجيزة القوقعة المزر 
 اؿػػػػػػػػػػػػػػأف األطف [7وأوضحت دراسة كؿ مف دوميكو ولبفر ]      
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الذيف قاموا بزراعة القوقعة قبؿ سف خمس سنوات أدى إلى 
تحسف أدائيـ في فيـ الكبلـ لدييـ، وأشارت أيضًا أف تحسف 
األداء وفيـ الكبلـ مرتبط بالعمر الذي حدث فيو الفقداف السمعي 

 .والعمر عند زراعة القوقعة
لذلؾ فإف األمر ال يقتصر عمى زراعة القوقعة اإللكترونية       

وأىميتيا لمفرد، بؿ إف المشكمة تكمف في مدى توفر الخدمات 
المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة في برامج التربية الخاصة 
بالمدرسة العادية، ألف انعداـ أو عدـ توفر تمؾ الخدمات يمثؿ 

يف ميارات التواصؿ وميارات مشكمة كبيرة لدييـ في عممية تحس
المغة وفيـ الكبلـ، فمف خبلؿ خبرة الباحث في مجاؿ تربية 
شرافو عمى طبلب التدريب  وتعميـ الصـ وضعاؼ السمع وا 
الميداني ببرامج التربية الخاصة الممحقة بالمدرسة العادية، فقد ال 
حظ أف ىناؾ تدني في مستوى الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي 

 .القوقعة
في ضوء ذلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس  

 :اآلتي
 أ. أسئمة الدراسة

ما واقع ومعوقات الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة في 
 برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ؟

 :ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية
ات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة في ما مدى توافر الخدم -1

برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ مف وجية نظر 
 المعمميف؟

ما معوقات تقديـ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة  -2
في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ االبتدائية مف 

 وجية نظر المعمميف؟
ت معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ ىؿ تختمؼ استجابا -3

مستوى الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة بمدارس 
 التعميـ العاـ باختبلؼ متغير سنوات الخبرة؟

ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ  -4
 معوقات تقديـ الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة

 ميـ العاـ باختبلؼ متغير سنوات الخبرة؟بمدارس التع
 ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ  -5

مستوى الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة بمدارس 
 التعميـ العاـ باختبلؼ متغير المؤىؿ الدراسي؟

ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ  -6
قديـ الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة معوقات ت

 بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير المؤىؿ الدراسي؟
ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ  -7

مستوى الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة بمدارس 
 ؟التعميـ العاـ باختبلؼ متغير الدورات التدريبية

ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ  -8
معوقات تقديـ الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة 

 بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير الدورات التدريبية؟
 أىداف الدراسةب. 

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى ما يمي 
ة لمتبلميذ زارعي القوقعة في مدى توافر الخدمات المقدم -1

برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ االبتدائية مف وجية 
 .نظر المعمميف

معوقات تقديـ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة في  -2
برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ االبتدائية مف وجية 

 .نظر المعمميف
تبلميذ زارعي القوقعة حوؿ مستوى استجابات معممي ال -3

الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ 
العاـ باختبلؼ متغير سنوات الخبرة، المؤىؿ الدراسي، والدورات 

 .التدريبية
استجابات معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ معوقات  -4

لخاصة بمدارس تطبيؽ الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية ا
التعميـ العاـ باختبلؼ متغير سنوات الخبرة، المؤىؿ الدراسي، 

 .والدورات التدريبية
 أىمية الدراسةج. 

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػتعتبر ىذه الدراسات مف الدراسات النادرة في مجاؿ تربي -1
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وتعميـ الصـ وضعاؼ السمع، التي تحاوؿ التعرؼ عمى 
 امج التربية الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة في بر 

 0الخدماتالخاصة، والمعوقات التي تقؼ حائبًل في تقديـ تمؾ 
قد تتوصؿ ىذه الدراسة إلى نتائج قد تفيد الجيات المسؤولة  -2

  0عف تربية وتعميـ الصـ وضعاؼ السمع
تمكف ىذه الدراسة القائميف عمى تربية وتعميـ الصـ وضعاؼ  -3

يف تمؾ الخدمات مف السمع مف اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتحس
خبلؿ تذليؿ تمؾ المعوقات التي تواجو معممي التبلميذ زارعي 
القوقعة، والتي تسيـ في تطوير النمو المغوي بشكؿ كبير في 

 .عممية التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف
 مصطمحات الدراسةد. 
 :الخدمات -1

تعرؼ الخدمات الخاصة عمومًا "بأنيا كؿ ما يستخدـ ويقدـ      
ي الحاجات الخاصة مف تسييبلت، وبرامج، ومواد، وأجيزة، لذو 

وأساليب رعاية صحية، وتربوية، وتعميمية، ونفسية، واجتماعية، 
عبلمية، وذلؾ لمتغمب عمى  وتأىيمية، ومينية، وثقافية، وا 
مشكبلتيـ الشخصية، وممارسة حياة اجتماعية طبيعية منتجة، 

حيف في حياة كمواطنيف صال -بحسب إمكاناتيـ-والمشاركة 
 ].8مجتمعيـ" ]

جرائيًا يقصد بيا الخدمات التي تقدـ لمتبلميذ زارعي       وا 
القوقعة اإللكترونية في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ 
العاـ، وتتمثؿ تمؾ الخدمات في صيانة أجيزة القوقعة 
شراؾ األسرة في تدريب  اإللكترونية، وتدريبات النطؽ والكبلـ، وا 

شراؾ التبلميذ في األنشطة البلصفية مع  السمع والنطؽ، وا 
التبلميذ السامعيف00إلخ، والتي سوؼ تقاس بمقياس الخدمات 

 (0المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة )إعداد / الباحث
 :المعوقات -2

المعوقات جمع ُمًعوؽ، وعاقُو عف الشيء عوًقا منعُو منُو وشغمُو 
 ].9] عنُو فيو عائؽ

جرائيًا: ي قصد بيا في ىذه الدراسة الصعوبات التي تواجو وا 
التبلميذ زارعي القوقعة في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ 

العاـ، والتي سوؼ تقاس بمقياس معوقات تقديـ خدمات التبلميذ 
 (0زارعي القوقعة )إعداد / الباحث

 :القوقعة اإللكترونية -3
جياز يتضمف عناصر تعرؼ القوقعة اإللكترونية بأنيا "      

إلكترونيو يتـ زراعتو عف طريؽ الجراحة تحت الجمد وخمؼ 
األذف حيث يوضع ميكروفوف صغير جراحيًا خمؼ األذف كي 
يقـو بتجميع األصوات، ثـ يرسميا إلى معالج لغوي يعمؿ 
بالكمبيوتر يتـ زرعو أيضًا، ويقـو بدوره بإعادة إشارات مشفرة 

خمؼ األذف ويقـو بدوره ىو إلى ممؼ خارجي يوضع جراحيًا 
اآلخر بإرساؿ تمؾ اإلشارات عبر الجمد لمممؼ الداخمي الذي 
تمت زراعتو، ويقـو ىذا الممؼ الداخمي بإرساؿ تمؾ اإلشارات 
التي تصؿ إليو إلى األقطاب الكيربائية التي تتـ زراعتيا في 
األذف الداخمية، والتي تقـو بإرساؿ تمؾ اإلشارات إلى العصب 

 ].17] "حيث يتـ تميزىا وفيميا السمعي
جرائيًا: يقصد بيا األجيزة المزروعة لمتبلميذ الصـ في مدارس  وا 

 .التعميـ العاـ
 :برامج التربية الخاصة -4

ىي مجموعة البرامج والخطط واالستراتيجيات المصممة      
لتمبية ذوي االحتياجات الخاصة، وتشتمؿ عمى طرائؽ تدريس 

 ات خاصة باإلضافة إلى خدمات مساندةوأدوات وتجييزات ومعد
[11.[ 

جرائيًا: ىي برامج التربية الخاصة الممحقة بمدارس التعميـ  وا 
العاـ، والتي تقدـ خدمات لمتبلميذ الصـ وضعاؼ السمع، 

 \.وزارعي القوقعة
 . االطار النظري والدراسات السابقة3

يعد الفقداف السمعي مشكمة متعددة الجوانب سواء كانت      
تربوية، اجتماعية، نفسية أو اقتصادية تقع عمى الشخص األصـ 
وضعيؼ السمع، واألسرة والمجتمع، وىذا ما يجعميا تكتسي 
أىمية كبرى في ميداف البحث العممي مف خبلؿ المعينات 
السمعية، وظيور تقنية حديثة تيدؼ إلى تحسيف ميارات السمع 

وير النمو لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف فقداف سمعي، وتط
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المغوي لدييـ بيدؼ إتاحة فرص التواصؿ واالندماج ليـ، ومف 
 0"أحدث ىذه التقنيات العالمية "القوقعة اإللكترونية

لقد زاد في اآلونة األخيرة االىتماـ بزراعة القوقعة نتيجة       
التطور العممي والتكنولوجي لكثير مف األطفاؿ الصـ شديدي 

تزويد األطفاؿ بمعمومات لغوية  الفقد السمعي حيث تعمؿ عمى
لفظية مف خبلؿ حاسة السمع فتزداد مفرداتو المغوية فينمو لديو 

 ].12] التواصؿ مع اآلخريف
وعمى الرغـ مف التطور الشديد الذي تشيده التكنولوجيا في      

ىذا الصدد تضؿ ىناؾ حقيقة أساسية تتمثؿ في أننا ال يمكف أف 
ع األفراد الصـ دوف استثناء، حيث نجري مثؿ ىذه العمميات لجمي

ىناؾ أفراد ال تجدي معيـ مثؿ ىذه العممية، فالمرشحوف لزراعة 
القوقعة ىـ األفراد المصابوف بصمـ حسي عصبي شديد إلى 

ديسبؿ( فما فوؽ،  57شديد جدًا ويتراوح فقدانيـ السمعي مف )
وال يستطيعوف االستفادة مف المضخمات المألوفة، ألف الصمـ 

يد جدًا ينتج عف فقداف وظيفة الخبليا الشعرية في القوقعة، الشد
والتي تؤثر عمى توليد النبضات العصبية والنشاط الكيربائي في 

 ].17] العصب السمعي
[ إلى أىمية استخداـ 13] ويشير كؿ مف نفنس وشت    

الطريقة السمعية المفظية مع األطفاؿ الصـ زراعي القوقعة في 
عمـ التواصؿ المفظي، وأف البرنامج القائـ زيادة قدرتيـ عمى ت

عمى أساليب السمع المفظية يعمؿ عمى زيادة المشاركة الوالدية 
في التدريبات النطقية، باإلضافة إلى تفاعؿ األشخاص زارعي 

 .القوقعة مع البيئة المحيطة بيـ
وأثبتت الدراسات أف األشخاص الكبار الذيف أصيبوا بفقداف      

استفادوا مف زراعة القوقعة بشكؿ أكبر وذلؾ  سمعي مكتسب قد
يعود لمعرفتيـ باألصوات وسماعيـ ليا مف قبؿ، ولذا نجدىـ 
قادريف عمى سماع وتمييز األصوات وفيـ الكبلـ العادي، 
وسماع األصوات البيئية0 إال أف البعض قد يجد صعوبات في 
سماع األصوات ضمف المجموعات الكبيرة أو المسافات البعيدة، 

أما بالنسبة  [14أو عدـ مقابمة المتحدث لشخص زارع القوقعة ]
فقد  لمعرفة أثر زراعة القوقعة عمى الكبار الذيف ولدوا صماً 

أثبتت الدراسات بأنيـ سجموا استجابات قميمة جديدة مف الفيـ 
 ].15] لمكبلـ بواسطة الزراعة

[ أف ىناؾ تحسف 7] وأوضحت دراسة كؿ مف دومس ولبفر     
ارات االستماع وفيـ الكبلـ لدى األطفاؿ الذيف قاموا في مي

( سنوات، كما أشارت أيضًا إلى أف 5بزراعة القوقعة قبؿ سف )
تحسف األداء وفيـ الكبلـ مرتبط بالعمر الذي حدث فيو الفقداف 

 .السمعي والعمر عند زراعة القوقعة
وفي نفس ىذا الصدد فقد أثبتت الدراسات أنو كمما كاف      
الطفؿ صغيرا أثناء أجراء عممية زراعة القوقعة كمما كاف عمر 

ذلؾ أفضؿ، وىذا ما أشارت إليو إحدى الدراسات مف أف 
األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف خمس سنوات ىـ أكثر استفادة 

 ].16] مف زراعة القوقعة إذا ما قورنوا بغيرىـ
 [ أف اتخاذ القرار لعممية االختيار14ويذكر بف عيسى ]     

والترشيح لزراعة القوقعة يتوقؼ عمى مجموعة مف المعايير، 
وىي: العمر الزمني، استجابة الطفؿ، مدة الصمـ، النتائج الطبية 
اإلشعاعية، حاالت اإلعاقة المتعددة، البقايا السمعية المتبقية، 
قدرات الكبلـ والمغة، الدعـ العائمي تطمعات األسرة، البيئة 

 .دعـالتعميمية، تفر خدمات ال
إلى مجموعة  [17وفي ىذا السياؽ أشار كوبر وكرادوؾ ]     

 مف المعايير التي وضعتيا الوكالة األمريكية لمعقاقير الطبية
(FDA)  لترشيح األطفاؿ الصـ لزراعة القوقعة وىي: إعاقة

سمعية شديدة في كبل األذنيف، عمر المرشح مف عاميف إلى 
أو مطمقًا مف المعينات  سبعة عشر عامًا، مف ال يستفيد كثيراً 

السمعية، عدـ وجود أي موانع طبية، موافقة األسرة عمى زراعة 
 .القوقعة لطفميـ

[ أف التقييـ 18وأوضح كؿ مف السديري والخويطر ]     
لممعينات السمعية كاف يعتمد عمى إجراء تخطيط السمع ثـ 

خاصة  -اتضح أف ىذا التقييـ غير دقيؽ، وأصبح التقييـ يعتمد
عمى إجراء اختبارات تميز الكبلـ يتـ بوجود  -راعة القوقعةلز 

المعينات السمعية في الساحة الحرة، ألف التقييـ األساسي 
 لممعينات السمعية ىو مدى إدراؾ وفيـ الكبلـ وليس مدى التقاط
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 .األصوات الصافية
وأشارت األبحاث إلى أف زراعة القوقعة اإللكترونية المبكرة       

       مف حيث األداء واكتساب المغة تعطي نتائج أفضؿ 
 ].19] والكبلـ
وعف االتجاىات حوؿ زراعة القوقعة اإللكترونية، فقد      

تضاربت آراء األطباء والعمماء وجماعة الصـ الكبار بيف مؤيد 
ومعارض لزراعة القوقعة، فالمتخصصيف في المجاؿ الطبي 
د يؤيدوف زراعة القوقعة باعتبارىا تقدمًا في عبلج األفرا

[ إلى أف وجية 15المصابيف بصمـ حاد0 وتشير بف صديؽ ]
النظر تكمف في مساعدتيـ عمى تدريب وتعميـ وتربية الصـ 
وضعاؼ السمع كأحد أفراد المجتمع، فيي تحسف مف قدرتيـ 
عمى اكتساب واستخداـ المغة المنطوقة، وتأثيره اإليجابي في 

 .النواحي االجتماعية واألكاديمية
الصدد أشارت الدراسات أف األطفاؿ الذيف أجروا وفي ىذا      

عممية زراعة القوقعة مف مستخدمي لغة اإلشارة والذيف كانوا 
يعانوف مف صعوبة في فيـ الكبلـ أف ميارات التواصؿ لدييـ قد 
تحسنت بشكؿ ممحوظ، وىذا ما أكده كؿ مف كوايف وستيوارت 

ت [إلى أنو يمكف مبلحظة التحسف الممحوظ في ميارا27]
التواصؿ والسمع الكبلـ لزارعي القوقعة مف خبلؿ متابعتيـ 
لفترات طويمة، خاصة وأف لغة الطفؿ تتحسف دوما مع تقدمو في 

 .العمر
أف زراعة  [21وأيضًا أكدت دراسة كاروؿ ماكدوالند ]     

القوقعة تؤدي إلى تقدـ كبير لؤلطفاؿ الصـ في ميارات المغة 
بة مقارنة باألطفاؿ الذيف وتطوير ميارات القراءة والكتا

يستخدموف أجيزة السمع التقميدية، مع تقديـ الدعـ الكامؿ ليـ 
في كافة الجوانب المغوية واالجتماعية وتطوير مفردات النطؽ 
وبناء الجممة، وذلؾ لمحصوؿ عمى نتائج أفضؿ لتطوير عممية 

 .التواصؿ
[ عمى أىمية مساىمة 22] وفي نفس االتجاه، أكد جيرز      

في  ومشاركة األسرة في برامج أطفاليـ لما لو دوًرا ميًما
 ـػػػػػػػػػػػػػأطفاليتنمية ميارات المغة لدى لالحصوؿ عمى نتائج إيجابية 

 .الصـ زارعي القوقعة اإللكترونية
[ أف األطفاؿ زارعي القوقعة 23ويوضح ستايت ودراجو ]     

يحتاجوف إلى التواصؿ مع اآلخريف مف خبلؿ استخداـ الكبلـ 
لمغة لمحصوؿ عمى الميارات االجتماعية المناسبة لمفئة العمرية وا

 .وفيـ قواعد التواصؿ في مختمؼ محيط البيئة التعميمية
ويوضح مكتب التربية والتعميـ والخدمات لمطبلب غير     

أنو يجب عمى اآلباء والعامميف في برامج التربية  [5العادييف ]
يئة تعميمية مناسبة لمطبلب الخاصة أف يتعاونوا معًا عمى توفير ب

مع زراعي القوقعة، وأال تكوف بيئة التعمـ مؤثرة عمى زراعة 
القوقعة اإللكترونية، ويتعيف عمى المعمميف أف يوفروا بيئة 
صوتية مناسبة لتحسيف قدرة االستماع لمطالب لمحد مف تأثير 

 .المسافة، والضوضاء، والصدى في الفصوؿ الدراسية
[ إلى أنو لضماف نجاح زرع 23ودراجو ]ويشير ستايت      

قوقعة األذف والعمؿ عمى مساعدة األطفاؿ زارعي القوقعة يجب 
تقديـ الخدمات في البيئة التعميمية، ومنيا تقميؿ الضوضاء في 
الفصوؿ الدراسية، استخداـ السجاد والستائر والحد مف 
الضوضاء، تقميؿ ضوضاء وضجيج مكيؼ اليواء، والتمفزيوف، 

ديو، والكمبيوتر، وغمؽ باب الفصؿ لمقضاء عمى الضوضاء والرا
 .الخارجية

وفيما يتعمؽ بمراحؿ زراعة القوقعة فإف زراعة القوقعة تمر      
بثبلث مراحؿ ىي: ما قبؿ العممية الجراحية، وفترة الجراحة 

 :والنقاىة، وفترة إعادة التأىيؿ، وىي عمى النحو التالي
  :فترة ما قبؿ الجراحة -1
ويتـ فييا إجراء اختبارات سمعية وطبية متتابعة قبؿ إجراء     

الجراحة لتقييـ مدى استفادة األطفاؿ المرشحيف لعممية الزراعة، 
مع إجراء تقييـ نفسي لمطفؿ األصـ ووالدييـ لتأكد مف معرفتيـ 
بخطوات العممية وما يترتب عمييا مف آثار جانبية، والقياـ 

لتي تساعد أو تعيؽ التكيؼ قبؿ بتحديد نقاط القوة والضعؼ ا
عممية الزراعة، والعمؿ عمى تطوير خطة سموكية إلعادة التأىيؿ 
السمعي، مع تحديد المشكبلت السموكية التي يعاني منيا الصـ 
الذيف سيخضعوف لمعممية كالشعور باإلحباط والخوؼ، وبالتالي 
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يجب تزويد المرضى بالمعمومات الضرورية عف عممية زراعة 
عة اإللكترونية، وكيفية حدوثيا وما األمور التابعة ليا وما القوق

 ].15] ىي مزاياىا وسمبياتيا المحتممة
 :فترة الجراحة والنقاىة -2

بعد التأكد مف عدـ وجود عوائؽ جراحية طبية أو تشوىات      
خمقية تمنع الزراعة، ويتـ بعد ذلؾ تحضير الطفؿ لمعممية 

ب الجراحية المستخدمة لزراعة الجراحية، كما تتشابو األسالي
القوقعة بغض النظر عف نوعية الجياز الذي تـ اختياره، عمى 
الرغـ مف وجود بعض الفروؽ الطفيفة التي قد تظير بيف 
الجراحيف والمتعمقة بشكؿ وحجـ الجرح، إال أف المبادئ األساسية 
في الجراحة تظؿ نفسيا، وتستخدـ طريقة ثقب العظمة الناتئة 

ف بعد تحديد العصب الوجيي كعبلمة لمدخوؿ إلى خمؼ األذ
 ].24] قوقعة األذف

[ 18وفي ىذا الصدد، يوضح كؿ مف الخويطر، والسديري ]     
أنو في خبلؿ ىذه المرحمة نحتاج إلى األخذ ببعض االحتياطات 
كتجنب األنشطة التي قد ينتج عنيا إصابة بالرأس، وعدـ 

ينتج عف ىذه  التعرض ألجيزة الكشؼ عف المعادف حيث
األجيزة مجاالت كيرومغناطيسية يمكف أف تؤذي الجياز0 كما 
أف قد يحدث بعض المضاعفات بعد إجراء العممية منيا: 
االلتياب في المنطقة الواقعة تحت المغناطيس لوجود ضغط 
غير مرغوب فيو، ضعؼ وخموؿ في الوجو وىذا مؤقت، خمؿ 

حايا الناتج عف في االتزاف البدني وىذا مؤقت، التياب الس
التياب األذف الوسطى، الحاجة إلزالة الجياز وقد يتـ ذلؾ إما 
بسبب عطؿ في الجياز أو أسباب أخرى، سقوط الجياز عند 
القياـ ببعض األنشطة والتحركات مما يسبب تمؼ أو تغير في 

 .مكانو
 :فترة إعادة التأىيؿ -3
العممية  إف إعادة التأىيؿ تتـ تقريبًا بعد ست أسابيع مف    

الجراحية لزراعة القوقعة أي بعد التئاـ الجرح وبداية تنشيط 
االلكترودات المزروعة داخؿ القوقعة، وذلؾ باستخداـ 
استراتيجيات مناسبة لكؿ حالة عمى حدا، والتأكد مف أف الجياز 

قد برمج عمى أفضؿ وأدؽ وضع لخدمة الحالة، وبعدىا يتـ 
مج المصممة لمتكفؿ بمثؿ إخضاع الحالة إلى مجموعة مف البرا

 ].25] ىذه األجيزة
إلى أف الطفؿ زارع القوقعة  [2وفي ىذا الصدد، يشير فراج ]    

اإللكترونية يحتاج إلى مرحمة تأىيؿ طويمة ليعتاد عمى سماع 
األصوات وتفسير وفيـ األصوات المختمفة )حيث أنو لـ يسبؽ 

بعد ذلؾ بشرط أف لو السمع إطبلقًا قبؿ زراعتيا( ثـ يتعمـ الكبلـ 
تكوف أجيزة أعضاء الكبلـ سميمة ليتمكف مف التخاطب، فضبًل 
عف حاجتو إلى جمسات متعددة مف العبلج النفسي ليتمكف مف 
التكيؼ مع التغيير الجذري الذي حدث بعد عودة نعمة السمع 

 .إليو
[ أف زراعة القوقعة 26] وأوضح كيتميف ديموف، وآخروف      

أجريت لؤلشخاص الصـ قد منحتيـ فرص اإللكترونية التي 
الوصوؿ إلى التواصؿ المغوي بشكؿ جيد عندما يتـ تعريضيـ 
لمزراعة في وقت مبكر، مما يسيـ في الوصوؿ إلى تطور في 
المغة المنطوقة، وتحسف في ميارات القراءة، وأف ىؤالء أفضؿ 
بكثير مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف الصمـ ولـ يستخدموا زراعة 

ة، وقد لوحظ تحسف ميارات القراءة لدى الصـ مقارنة قوقع
باألطفاؿ الذيف يعانوف مف الصمـ ولـ يتعرضوا لزراعة قوقعة 

 .إلكترونية
وأكدت الدراسات واألبحاث عمى أف األطفاؿ زارعي       

القوقعة كاف لدييـ تحسف وتطور في ميارات القراءة والكتابة 
[0 27] زة السمع التقميديةمقارنة باألطفاؿ الذيف يستخدموف أجي

أما فيما يتعمؽ بميارة العمميات الحسابية "الرياضيات" فقد كاف 
أداء التبلميذ زارعي القوقعة في تحسف لحد ما، وكاف مستواىـ 

 ].17] مقارنة بالتبلميذ عاديو السمع منخفض قميبلً 
 :الدراسات السابقة

 :عي القوقعةأواًل: دراسات تناولت تطور المغة لدى التبلميذ زار 
فيما يتعمؽ بتأثير العمر عمى زراعة القوقعة والخدمات      

طفبًل  14بدراسة أجراىا عمى  [28المقدمة ليـ، قاـ والتزماف ]
أصمًا يبمغوف الثالثة مف العمر، مف زارعي القوقعة والذيف قد 
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تمقوا تدريبًا شفييًا مكثفا، وتـ مبلحظتيـ قبؿ وبعد دخوؿ المدرسة 
في التأىيؿ، حيث قاـ بتتبعيـ خبلؿ حقبة زمنية مع إعادة 

استمرت عاميف، وتوصؿ إلى أف ىؤالء األطفاؿ قد حققوا 
 .مستويات عالية جدا في األداء وفيـ الكبلـ

[ الكشؼ عف تطور 29حاولت دراسة مكونكي وآخروف ]      
المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ الصـ أو ضعاؼ السمع 

قعة مف خبلؿ برامج التأىيؿ المغوي، وتكونت عينة زراعي القو 
( طفبًل ممف لدييـ صمـ مستخدمي القوقعة 23الدراسة مف )

االلكترونية، وأسفرت نتائج الدراسة عف تحسف ممحوظ في المغة 
 .التعبيرية واالستقبالية بعد زراعة القوقعة لدى ىؤالء األطفاؿ

إلى التعرؼ عمى  بدراسة ىدفت [27قاـ كمويف وستورات ]       
مدى تحسف القدرة الكبلمية لدى التبلميذ زارعي القوقعة 

( تمميذًا مف زارعي 16االلكترونية، وتكونت عينة الدراسة مف )
القوقعة، واستمرت فترة المبلحظة ستة أشير، وتوصمت نتائج 
الدراسة إلى عدـ وجود تحسف لمعينة، وعزى الباحثاف ىذه 

اؿ تنمو دومًا مع تقدـ العمر، مع النتيجة إلى أف لغة األطف
 .مراعاة ذلؾ مقرونًا بالتدريب والتعميـ المكثؼ

وعف أىمية مشاركة األىؿ في البرامج المقدمة ألطفاليـ       
[ بدراسة ىدفت 37بعد إجراء زراعة القوقعة، قاـ أرتمر وميموف ]

إلى التعرؼ عمى أىمية مساندة األىؿ الفعمية في تطور المغة 
اليـ زارعي القوقعة، وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى لدى أطف

أف مساندة الوالديف ودعميـ ألطفاليـ في تنمية وتطور المغة 
لدييـ أدى إلى تحسف كبير في المغة مما أدى إلى ارتفاع مؤشر 

 .نقاط المغة لدى األطفاؿ في عمر الخمس سنوات
شؼ عف [ بدراسة ىدفت إلى الك31وقاـ برنيارد وآخروف ]      

فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ جداوؿ ميارات االتصاؿ المبكر 
لؤلطفاؿ الصـ زراعي القوقعة لتحسيف مستوى المغة االستقبالية 

( طفبًل، 176والمغة التعبيرية، وتكونت عينة الدراسة مف )
وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي في تحسيف 

مغة التعبيرية لدى عينة كبيرة مف األطفاؿ المغة االستقبالية وال
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصـ زارعي القوقعة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أف زراع

 .القوقعة في وقت مبكر يؤدي إلى تحسيف المغة
[ بدراسة ىدفت إلى تقييـ األداء 32قاـ غوفارتس وآخروف ]     

السمعي بعد زراعة القوقعة، وتكونت عينة الدراسة عمى مجموعة 
( سنوات، وتمت 6ألطفاؿ لدييـ صمـ خمقي قبؿ سف )مف ا

زراعة القوقعة ليـ حيث تـ تقيـ مجاؿ األداء السمعي لؤلطفاؿ 
بعد إجراء زراعة القوقعة، وأشارت النتائج إلى انو بشكؿ عاـ 
يوجد زيادة في األداء السمعي لدى جميع األطفاؿ واف الزراعة 

ث زيادة األداء بعد عمر أربع سنوات يكوف فييا صعوبة مف حي
السمعي أو االندماج والتكامؿ في المدرسة االبتدائية واف الزراعة 

( سنوات أدى إلى زيادة في األداء السمعي مع 4-2في عمر )
احتمالية االندماج وتكامؿ في المدرسة االبتدائية واف الزراعة قبؿ 
عمر عاماف، دائما تساعد في زيادة األداء السمعي بشكؿ فوري 

يتـ االندماج في الروضة قبؿ الدخوؿ لممدرسة االبتدائية وغالبا 
مما يشير إلى أىمية الزراعة قبؿ سف عاماف لتحقيؽ نتائج 

 .أفضؿ
بدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير العمر  [33وقاـ نيشوالز ]     

عمى المغة المتحدثة خبلؿ عينة مف األطفاؿ في عمر ثبلث إلى 
الشفيية، وتكونت عينة خمس سنوات مف خبلؿ تنوع البرامج 

( طفبًل، وتـ تقسيميـ إلى ثبلث مجموعات، 77الدراسة مف )
 المجموعة األولى تمت زراعة القوقعة، ويتراوح أعمارىـ ما بيف

( شيرًا، والمجموعة الثانية تمت الزراعة في عمر يتراوح 7-19)
( 36-28( شيرًا، والثالثة تمت الزراعة مف )27-19ما بيف )

ت نتائج الدراسة إلى أف المجموعة األولى سجموا شيرًا، وتوصم
أعمى الدرجات مف المجموعة الثالثة، وجميع المجموعات سجموا 
معدالت مرتفعة أعمى مف األطفاؿ الصـ، وأوصت الدراسة 
بأىمية العمر عند زراعة القوقعة وتعمـ المغة في عمر أقؿ مف 

 .واتشيرًا بالمقارنة بزراعة القوقعة في عمر ثبلث سن 24
[ بدراسة ىدفت إلى التعرؼ 21] وقاـ ماكدونالد وكونور      

عمى تحقيؽ أفضؿ مستويات الكفاءة التواصمية في المجاالت 
االجتماعية والثقافية لزارعي القوقعة، وتكونت عينة الدراسة مف 
طفؿ أصيب بفقداف سمعي شديد في عمر ثبلث سنوات، وتـ 
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وصمت نتائج الدراسة إلى زراعة قوقعو لو في عمر الخامسة، وت
 .أف ميارات التواصؿ لديو قد تحسنت بشكؿ ممحوظ

بدراسة كاف اليدؼ منيا تقييـ مستوى  [34] قاـ نيمسوف      
األداء لدى زارعي القوقعة في الصفيف الثاني والثالث في مجاؿ 
المغة المكتوبة والتعبيرية والحسيو، باإلضافة إلى ادائيـ في 

ة ومقارنة أدائيـ بأداء أقرانيـ السامعيف في الرياضيات والقراء
نفس الفئة العمرية مستخدميف في ذلؾ البيانات القياسية، 
ويتضمف الجانب الثاني مف ىذه الدراسة حساب درجات 
)معامبلت( ترابط المحظة اإلنتاجية لمشخص وذلؾ بغرض دراسة 
العبلقات المتبادلة الممكنة ضمف نظاـ مقاييس خاص بمجموعة 

راسة الحالية، وأظيرت نتائج مجموعة الدراسة الحالية انو ال الد
يوجد فرؽ كبير في األداء لثمانية مف إحدى عشرة مقياسًا 
معياريا مقارنة مع أقرانيـ السامعيف مف نفس الفئة العمرية، ىذه 
المعايير تساعد في تقديـ الدعـ لمجيود الرامية إلى استكشاؼ 

التي تيدؼ إلى تحسيف احتياجات المزيد مف البرامج التعميمية 
 .التعمـ الفريدة مف نوعيا لزارعي القوقعة مف لؤلطفاؿ الصـ

[ والتي 35وفي دراسة أجراىا كؿ مف ديزجاردف وآخروف ]      
توضح أىمية الكشؼ المبكر والتدريب لصـ زارعي القوقعة 
االلكترونية، وتوضح االستراتيجيات التوجييية لممينييف لدعـ 

القراءة والكتابة لدى األطفاؿ الصغار مف زارعي القوقعة ميارات 
( طفبًل بحيث تـ اختبار 16) االلكترونية، والتي طبقت عمى

العوامؿ المبكرة المؤثرة عمى الطفؿ واألـ عمى التوعية باألصوات 
الكبلمية وميارات المغة والقراءة لدى األطفاؿ خبلؿ الثبلث 

سة أف زراعة القوقعة في سنوات األولى، وأشارت نتائج الدرا
مرحمة مبكرة تعمؿ بشكؿ جيد عمى تدعيـ وتنمية ميارات القراءة 

 .والكتابة لدى األطفاؿ الصـ
[ بدراسة ىدفت إلى مقارنة أداء الطبلب 36وقاـ إمانؿ ]      

زراعي القوقعة االلكترونية بأقرانيـ السامعيف خبلؿ المرحمة 
( طفبًل مف 32ة مف )التعميمية، والتي تكونت عينة الدراس
( طفبًل مف األطفاؿ 37األطفاؿ زارعي القوقعة في التعميـ، )

السامعيف، وتـ استخداـ استبياف قاـ المعمموف بتعبئتيا، وتوصمت 

نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ زارعي القوقعة سجموا درجات 
أعمى مف المتوسط عمى تقييـ األداء والتحسف كاف جيدًا في كؿ 

مجاؿ واحد فقط وىو االتصاؿ في استبانة التعميـ شيء ولكف 
اليادؼ فمعدؿ األداء في الفصؿ لـ يختمؼ بيف األطفاؿ زراعي 
القوقعة واألطفاؿ السامعيف، ولكف معدؿ األداء يتبلـز سمبيًا مع 
حدة الصمـ والعمر الذي تمت فيو الزراعة، مع تطور السمع 

زارعي القوقعة،  والمغة والتعرؼ عمى الكبلـ بالنسبة لؤلطفاؿ
 .ولكنيـ سجموا درجات أقؿ مف أقرانيـ السامعيف

[ ىدفت إلى التعرؼ 4وفي دراسة قاـ بيا وي وآخروف]       
عمى مستوى المغة االستقبالية والتعبيرية وميارات القراءة التي 

( 39حققيا األطفاؿ زراعي القوقعة، وتكونت عينة الدراسة مف )
( سنوات وأسفرت 7-4ـ ما بيف )طفبًل تراوحت متوسط أعمارى

نتائج الدراسة إلى تحسيف ممحوظ في المغة االستقبالية والتعبيرية 
 .وميارات القراءة

[ بدراسة ىدفت إلى إبراز أىمية زراعة 24وقاـ فني ]     
القوقعة في تنمية اإلدراؾ السمعي لمصوت والكبلـ، ومدى تأثير 

طفؿ المستفيد، وتكونت كؿ منيما في ميارة المغة الشفيية لدى ال
 6-2( حالة تتراوح أعمارىـ ما بيف )12عينة الدراسة مف )

( ديسيبؿ، 87سنوات( يعانوف مف صمـ حاد خمقي يتجاوز )
واستخدمت األدوات التالية: االختبار اإلصغائي، اختبار تمييز 
أنماط المقاطع المختمفة، ومقياس تقييـ قدرة الطفؿ عمى إصدار 

اختبار النظاـ المعمؽ لكممات المقطع الواحد،  األصوات المغوية،
واختبار النظاـ المفتوح لكممات أحادية المقطع، وتوصمت النتائج 
إلى وجود تحسف مستمر عبر مختمؼ المراحؿ مقارنة بكؿ 
مرحمة وسابقتيا والتي تمييا، وتوصمت أيضًا إلى أف زراعة 

السمعي القوقعة االلكترونية ليا فاعمية كبيرة عمى اإلدراؾ 
والصوت والكبلـ لدى الطفؿ األصـ، ومف ثـ تنمية ميارة المغة 

 .الشفوية، والقدرة عمى االتصاؿ الشفوي باآلخريف
ثانيًا: دراسات تناولت معوقات تقديـ الخدمات لمتبلميذ زارعي 

 :القوقعة
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػ[ بدراسة ىدفت إلى مقارن17قاـ كؿ مف كونر وىيبر ]     
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والقراءة عند أطفاؿ القوقعة المزروعة نتائج الكبلـ، والمفردات، 
في إطار االتصاؿ الشفوي والكمي لمتعرؼ عمى ما إذا كانت 
طريقة التواصؿ المستخدمة لدى األطفاؿ قبؿ المدرسة قد أدت 
إلى مستويات أداء مختمفة بيف مجموعات التواصؿ الشفوي 
والكمي بعد ثبلث سنوات مف استخداـ زراعة القوقعة، وتكونت 

( طفبًل يستخدموف القوقعة المزروعة لمدة 49لدراسة مف )عينة ا
ثبلث سنوات، وبدأ الصمـ عندىـ قبؿ سف الثانية، تـ توزيع 
األطفاؿ بيف مجموعة االتصاؿ الشفوي، ومجموعة االتصاؿ 
الكمي، ولـ يوجد فرؽ واضح قبؿ التطبيؽ بيف مجموعة التواصؿ 

يكف ىناؾ تغيرات  الشفوي والتواصؿ الكمي، بينما بعد التطبيؽ لـ
واضحة بيف المجموعتيف مف ناحية وضوح النطؽ أو الكبلـ في 
استقباؿ المفردات وفيـ القراءة، وأظيرت مجموعة التواصؿ الكمي 

نو ال أالتعبيرية، وأشارت الدراسة إلى  مستوى أعمى في المفردات
يبدو أف لطريقة التواصؿ المدرسية أثر واضح عمى أداء 

قوقعة، وعميو يستطيع أولياء األمور اختيار مستخدمي زراعة ال
كوف لت، الطفؿالبرنامج المدرسي وطريقة التواصؿ التي تناسب 

 .عوامؿ ىامة لمنجاح المتوقع مع استخداـ القوقعة المزروعة تمؾ
[ والتي ىدفت إلى 37وفي دراسة قاـ بيا ماري وكمبرلي ]     

لسمعي لؤلطفاؿ زارعي القوقعة التعرؼ عمى مدى تقديـ الدعـ ا
في المدارس العامة، وتكونت عينة الدراسة مف أخصائيو السمع 
والتخاطب العامميف في المدرسة العادية، وطبؽ عمييـ استبانة 
جمع معمومات حوؿ مدى تقديـ الخدمات لمتبلميذ زارعي 
القوقعة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف أغمبية أفراد عينة 

يعمموا مع األطفاؿ زارعي القوقعة، ولـ يتمقوا أي نوع الدراسة لـ 

مف التدريب لمعرفة طبيعة الخدمات التي يجب أف تقدـ ليـ، 
بينما نسبة قميمة منيـ أوضحت معرفتيـ حوؿ تقنية زراعة 
عادة التأىيؿ، وأوصت الدراسة بضرورة  القوقعة وعممية التأىيؿ وا 

الء األطفاؿ عمى العمؿ التعاوني مع مدرس الفصؿ لمساعدة ىؤ 
تحقيؽ أقصى استفادة في تطوير عممية التخاطب، والمغة، 

 .وميارات التدريب السمعي
وعف معوقات الخدمات المقدمة لمتبلميذ ضعاؼ السمع،       

[ بدراسة ىدفت التعرؼ عمى مدى فيـ 38قاـ بمير وبسوف ]
المعمميف احتياجات التبلميذ ضعاؼ السمع، تكونت عينة 

( معمـ مف معممي التبلميذ ضعاؼ السمع، 373) الدراسة مف
وتوصمت نتائج الدراسة وجود قصور في مستوى الوعي لدى 
المعمميف عف احتياجات تبلميذىـ، وتوصي الدراسة بتحسيف 
عممية التواصؿ بيف المعمميف والتبلميذ ضعاؼ السمع وفيـ 

 .احتياجاتيـ
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منيج الدراسة .أ
دـ الباحث في الدراسة الحالية المنيج الوصفي الذي استخ     

يقـو عمى جمع المعمومات والبيانات الخاصة بموضوع الدراسة 
بحيث تصنؼ وتبوب عمى شكؿ معمومات تتسـ بالوضوح 

 .وتخضع لمتحميؿ والتفسير
 عينة الدراسة ب.

( معممًا مف معممي التبلميذ 77تكونت عينة الدراسة مف )     
عة في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ زارعي القوق

 .بالمرحمة االبتدائية بمدينة الرياض
 1 جدول

 خصائص عينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرارات البيان المتغير

 1403 17 أقؿ مف خمس سنوات سنوات الخبرة
 2876 27 سنوات 17أقؿ مف  – 5مف 
 3577 25 سنة 15أقؿ مف  -17مف 
 2174 15 سنة فأكثر 15ف م

 17707 77 المجموع
 4507 32 بكالوريوس تربوي نوع المؤىؿ العممي

 5403 38 بكالوريوس تربية خاصة
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 17707 77 المجموع
 5403 38 ال يوجد عدد الدورات

 2773 14 دورة واحدة
 1174 8 دورتاف

 1473 17 دورتاف فأكثر
 177 77 المجموع

 سةأداة الدرا ج.
قاـ الباحث بتصميـ مقياس الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي  

 :القوقعة ومعوقاتيا، ويتكوف المقياس مف محوريف وىما
 .المحور األوؿ: الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة -

المحور الثاني: معوقات تقديـ الخدمات التي تقدـ التبلميذ زارعي 
 .ةالقوقعة في برامج التربية الخاص

 :وإلعداد المقياس قاـ الباحث بالخطوات التالية
 .االستفادة مف اإلطار النظري والدراسات السابقة أ( 
 .االطبلع عمى المقاييس ذات العبلقة ب( 
( عبارة عمى السادة 32عرض الصورة األولية لممقياس ) ج( 

المختصيف في مجاؿ التربية الخاصة، لمحكـ عمى مدى مبلءمة 
جراء التعديبلت المبلئمةالعبارات، وال  .يدؼ مف المقياس، وا 

( عبارة، 29أصبح المقياس في صورتو النيائية بعد التحكيـ ) د( 
%، 87بعد حذؼ ثبلث عبارات اتفؽ عمييا المحكميف بنسبة 

 يتناوؿ البعد األوؿ: "الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة"
طبيؽ الخدمات ( عبارة، والبعد الثاني يتناوؿ "معوقات ت18)

 .( عبارة11المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة" )
 :طريقة تصحيح المقياس

( فقرة مقسمة 29) تكوف المقياس في صورتو النيائية مف     
عمى بعديف وتدرجت اإلجابة عمى المقياس مف موجودة بدرجة 
كبيرة جدًا )خمس درجات(، موجودة بدرجة كبيرة )أربعة 

متوسطة )ثبلث درجات(، موجودة  درجات(، موجودة بدرجة
بدرجة ضعيفة )درجتاف(، موجودة بدرجة ضعيفة جدًا )درجة 
واحدة(، وتحسب الدرجة الكمية مف خبلؿ جميع درجات 

 .االستجابة عمى البعديف
ومف ىنا فإنو يمكف استخراج الدرجة الكمية التي يحصؿ       

مة لمتبلميذ عمييا المعمـ بجمع الدرجات التي تمثؿ الخدمات المقد
زارعي القوقعة ومعوقاتيا عمى المقياس، ويمكف أف تمتد الدرجة 

(، حيث تمثؿ 145 -29) الكمية عمى المقياس بأكممو ما بيف
الدرجة األولى الحد األدنى، في حيف تمثؿ الدرجة الثانية الحد 

 .األعمى لمدرجات
أما بالنسبة لمدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى كؿ بعد      

مف أبعاد المقياس فيمكف استخراجيا بنفس الطريقة، ومف ىنا 
فإف الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس يمكف أف تتراوح 
بيف الحديف األدنى واألعمى وفؽ عدد فقراتو، كما ىو موضح 

 (20في الجدوؿ )
 2 جدول

 لمقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة ومعوقاتيايوضح الدرجة األدنى والدرجة األعمى لكل بعد من أبعاد مقياس الخدمات ا
 فقرات البعد مدى الدرجات البعد

 81-8 09-81مف  البعد األوؿ
 90-80 55 -88مف  البعد الثاني

 :الخصائص السيكومترية لممقياس
( معممًا مف 37تـ تقنيف المقياس عمي عينة تقنيف قواميا )

تقنيف التي معممي برامج التربية الخاصة، وفيما يمي طرؽ ال
 :اتبعيا الباحث عمى النحو التالي

 :الصػػػػدؽ -1

 :صدؽ المحكميف
تـ عرض المقياس عمى المحكميف مف أعضاء ىيئة       

التدريس بقسـ التربية الخاصة، جامعة الممؾ سعود، لتحديد مدى 
وضوح الفقرات، ومدى مبلءمتيا، وبالتالي تـ حذؼ بعض 

 .ؿ بعض العبارات في صياغتياالعبارات التي ال تتبلءـ، وتعدي
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 :الثبات -2
، وجاء باستخداـ معامؿ ألفاحساب ثبات االستبانة بقاـ الباحث  

 7093والدرجة الكمية  70926 والبعد الثاني 70927البعد األوؿ 

 .وىو درجة عالية مما يؤكد تمتع االستبانة بثبات مرتفع
 :البعد األوؿ: الخدمات المقدمة

 ( يوضح معامؿ ارتباط العبارة بالدرجة الكمية3ما يمي جدوؿ )وفي
 3جدول 

 معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكمية
معامل  العبارة م

 االرتباط
معامل  العبارة م

 االرتباط
تدريب التمميذ زارع القوقعة عمى القدرة عمى  17 70566 توعية معممي التعميـ العاـ حوؿ زراعة القوقعة 1

 تحديد مصدر الصوت0
70815 

يتـ تجنيب التمميذ زارع القوقعة عف األنشطة واأللعاب العنيفة التي قد ينتج  2
 عنيا إصابات في الرأس أو الدماغ0

زارعي القوقعة يتـ تدريبيـ عمى التمييز بيف  11 70498
 األصوات0

70736 

تعريض التمميذ زارع القوقعة لمثيرات صوتية  12 70491 ياز القوقعة لمتمميذ زارع القوقعة0توفير صيانة لج 3
 بشكؿ كاؼ لتنمية مياراتو المغوية0

70872 

تدريب التمميذ زارع القوقعة عمى األصوات  13 70679 تعميـ الطفؿ زارع القوقعة في بيئة مناسبة خالية مف الضوضاء0 4
 المحيطة بو0

70776 

 70879 توفير خطة تدريب سمعي بشكؿ منظـ 14 70626 يب معمـ الصؼ عمى كيفية التواصؿ مع التمميذ0تدر  5
 70786 تدريب المعمميف عمى تدريبات السمع 15 70365 تقدـ لمتمميذ تدريبات نطؽ0 6
ات بيف مدرب النطؽ ومعمـ التربية عقد اجتماع 16 70637 إشراؾ التمميذ زارع القوقعة في األنشطة البلصفية مع التبلميذ السامعيف 7

الخاصة حوؿ خدمات تدريب السمع والنطؽ 
 لمتبلميذ زارعي القوقعة

70647 

اشراؾ األسرة في تدريب السمع والنطؽ لمتمميذ  17 70767 تقدـ لمتمميذ خدمات نفسية0 8
 زارع القوقعة

70554 

 70651 تقويـ مستمر لمسمع والكبلـ لمتمميذ زارع القوقعة 18 70749 اناتو وقدراتو0تصمـ خطة تربوية فردية لمتمميذ زارع القوقعة تتبلءـ مع إمك 9
 :البعد الثاني: المعوقات

 4جدول 
 يوضح معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكمية

معامل  العبارة م
 االرتباط

معامل  العبارة م
 االرتباط

قمة عدد البرامج التدريبية المقدمة لآلباء لتدريبيـ عمى كيفية  17 70672 0دمة لوقمة مشاركة أسرة التمميذ زارعي القوقعة في البرامج المق 1
 التواصؿ مع طفميـ لتنمية الثروة المغوية لديو0

70821 

عدـ وجود برامج تدريبية لممعمميف حوؿ تعميـ التبلميذ زارعي  2
 القوقعة0

يف الخدمات النفسية والتربوية التي تقدـ مف جانب المعمم 11 70789
 واألخصائييف غير كافية0

70843 

عدـ وجود خدمات في غرفة المصادر الموجودة في المدرسة  12 70843 عدـ وعي األسرة بآلية تقديـ الدعـ لطفميا0 3
 أو البرنامج0

70765 

عدـ توفر المثيرات الصوتية في البيئة الصفية التي تساعد  4
 عمى إكساب ميارات المغة0

ة التمميذ وتقييمو بشكؿ مستمر لمعرفة جوانب صعوبة متابع 13 70751
 الضعؼ والقوة0

70772 

تدني مستوى التواصؿ بيف معمـ التربية الخاصة ومدرب  14 70675 قمة عدد جمسات التدريب التي يقوـ بيا مدرب النطؽ0 5
 النطؽ

70536 

يمي متكامؿ عدـ وجود فريؽ عمؿ يسيـ في وضع برنامج تأى 6
 ةلمتمميذ زارع القوقع

خدمات أخصائي السمع في المدرسة ال تمبي احتياجات  15 70844
 0زارعي القوقعة

70724 

  



  
 

161 

 نتائج ومناقشتيا. ال5
 نتائج السؤاؿ األوؿ: "ما مدى توافر الخدمات المقدمة لمتبلميذ 

زارعي القوقعة في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ 
 ؟االبتدائية مف وجية نظر المعمميف"

ئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ المتوسطات ل
الحسابية واالنحرافات المعيارية، وجاءت النتائج عمى النحو 

 (50التالي، كما ىو موضح في الجدوؿ )

 5جدول 
 دارس التعميم العام االبتدائيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين حول الخدمات المقدمة لمتالميذ زراعي القوقعة بم

 العبارة م
 العدد
 )ن(

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 العبارة م
 العدد
 )ن(

المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

 17 10167 1084 58 توعية معممي التعميـ العاـ حوؿ زراعة القوقعة 1
تدريب التمميذ زارع القوقعة 

عمى القدرة عمى تحديد 
 مصدر الصوت0

58 2066 10752 

2 
يتـ تجنيب التمميذ زارع القوقعة عف األنشطة 

واأللعاب العنيفة التي قد ينتج عنيا إصابات في 
 الرأس أو الدماغ0

58 3077 10779 11 
زارعي القوقعة يتـ تدريبيـ 

عمى التمييز بيف 
 األصوات0

58 2069 70947 

3 
توفير صيانة لجياز القوقعة لمتمميذ زارع 

 القوقعة0
58 2012 10793 12 

تعريض التمميذ زارع 
القوقعة لمثيرات صوتية 

بشكؿ كاؼ لتنمية مياراتو 
 المغوية0

58 2057 10156 

4 
تعميـ الطفؿ زارع القوقعة في بيئة مناسبة خالية 

 مف الضوضاء0
58 2028 10756 13 

تدريب التمميذ زارع القوقعة 
عمى األصوات المحيطة 

 بو0
56 2068 10764 

5 
مى كيفية التواصؿ مع تدريب معمـ الصؼ ع

 التمميذ0
58 2067 10154 14 

 
توفير خطة تدريب سمعي 

 بشكؿ منظـ
58 2062 10121 

 15 70951 3072 58 تقدـ لمتمميذ تدريبات نطؽ0 6
تدريب المعمميف عمى 

 تدريبات السمع
57 2019 10776 

7 
إشراؾ التمميذ زارع القوقعة في األنشطة 

 البلصفية مع التبلميذ السامعيف
58 2098 10273 16 

عقد اجتماعات بيف مدرب 
النطؽ ومعمـ التربية 

الخاصة حوؿ خدمات 
تدريب السمع والنطؽ 
 لمتبلميذ زارعي القوقعة

58 2057 10232 

 17 10726 3024 57 تقدـ لمتمميذ خدمات نفسية0 8
إشراؾ األسرة في تدريب 

السمع والنطؽ لمتمميذ زارع 
 القوقعة

57 2053 10754 

9 
خطة تربوية فردية لمتمميذ زارع القوقعة تصمـ 

 تتبلءـ مع إمكاناتو وقدراتو0
56 2041 10177 18 

تقويـ مستمر لمسمع 
 والكبلـ لمتمميذ زارع القوقعة

56 2073 10777 
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 متوسطة، المقدمة الخدمات أف( 5) الجدوؿ مف يتضح      
 .3024 إلى 1084 بيف ما المتوسطات تراوحت فقد
 لمتبلميذ المقدمة الخدمات بأف النتيجة هىذ الباحث ويفسر      

 التي العبارات بعض في وخاصة متوسطة، القوقعة زارعي
 صيانة توفير"  العبارة مثؿ متوسطة استجابات عمى حصمت
 متوسط عمى حصمت والتي"  القوقعة زارع لمتمميذ القوقعة لجياز
 زارع الطفؿ تعميـ"  والعبارة ،10793 معياري بانحراؼ 2012
 حصمت والتي"  الضوضاء مف خالية مناسبة بيئة في قعةالقو 
 تصميـ"  والعبارة ،10756 معياري بانحراؼ 2028 متوسط عمى
 عمى حصمت والتي"  القوقعة زارع لمتمميذ فردية تربوية خطة

 .10177 معياري بانحراؼ 2041 متوسط
 سبنسر دراسة إليو توصمت ما مع النتيجة ىذه وتتفؽ      

 تقدـ ال اإللكترونية القوقعة بزراعة المتعمقة البرامج أف إلى [40]
 برامج في األسرة مشاركة أف إلى الدراسة وتوصمت كافية، بدرجة
 في ميماً  دوراً  يمعباف القوقعة زارع الطفؿ لدى المغة ميارات تنمية
 .طفميـ لدى المغة ميارات وتطور نجاح

 لمتبلميذ المقدمة الخدمات أف الباحث يرى عميو وبناءً      
 العاـ التعميـ بمدارس الخاصة التربية برامج في القوقعة زارعي
 التمميذ عمى سمباً  ينعكس الذي األمر متوسطة، بدرجة متوفرة
 ميارات اكتساب أو التواصؿ بعممية يتعمؽ ما سواء القوقعة زارع
 تربية مجاؿ في الباحث خبرة خبلؿ ومف جيد، بشكؿ المغة
شرافو ع،السم وضعاؼ الصـ وتعميـ  التدريب طبلب عمى وا 

 عدـ حظ ال فقد السمع ضعاؼ وبرامج األمؿ معاىد في الميداني
 .القوقعة زارعي لمتبلميذ كافية خدمات وجود
 :الثاني السؤاؿ نتائج

 لمتبلميذ المقدمة الخدمات تقديـ معوقات ما"  عمى وينص 
 ـالعا التعميـ بمدارس الخاصة التربية برامج في القوقعة زارعي

 ؟"المعمميف نظر وجية مف االبتدائية
 الحسابية المتوسطات باستخداـ الباحث قاـ السؤاؿ، عمى لئلجابة
 نظر وجية مف القوقعة زارعي لمتبلميذ المقدمة المعوقات لمعرفة

 في موضح ىو كما التالي النحو عمى النتائج وجاءت المعمميف،
 :التالي النحو عمى( 6) الجدوؿ

 6 جدول
 التعميم بمدارس القوقعة زراعي لمتالميذ المقدمة الخدمات تقديم لمعوقات حول المعممين الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االبتدائية العام
االنحراف  المتوسط العبارة م

 المعياري
االنحراف  المتوسط العبارة م

 المعياري
قمة مشاركة أسرة التمميذ زارعي القوقعة في  1

 البرامج المقدمة لو0
 

قمة عدد البرامج التدريبية المقدمة لآلباء  7 10187 3036
لتدريبيـ عمى كيفية التواصؿ مع طفميـ 

 لتنمية الثروة المغوية لديو0

3075 10627 

عدـ وجود برامج تدريبية لممعمميف حوؿ تعميـ  2
 التبلميذ زارعي القوقعة0

لمصادر عدـ وجود خدمات في غرفة ا 8 10633 3077
 الموجودة في المدرسة أو البرنامج0

2081 10317 

صعوبة متابعة التمميذ وتقييمو بشكؿ مستمر  9 10219 3037 عدـ وعي األسرة بآلية تقديـ الدعـ لطفميا0 3
 لمعرفة جوانب الضعؼ والقوة0

3077 70973 

عدـ توفر المثيرات الصوتية في البيئة الصفية  4
 رات المغة0التي تساعد عمى إكساب ميا

تدني مستوى التواصؿ بيف معمـ التربية  17 10232 3079
 الخاصة ومدرب النطؽ

2091 10174 

قمة عدد جمسات التدريب التي يقوـ بيا مدرب  5
 النطؽ0

خدمات أخصائي السمع في المدرسة ال  11 10277 3029
 تمبي احتياجات زارعي القوقعة0

3079 10387 

ي وضع برنامج عدـ وجود فريؽ عمؿ يسيـ ف 6
 تأىيمي متكامؿ لمتمميذ زارع القوقعة

3079 10475   

(، أف المتوسطات الحسابية تراوحت 6يتضح مف الجدوؿ )    
0، وىذا يؤكد أف المعوقات موجودة 3037 – 2091ما بيف 

 .بدرجة متوسطة

وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو دراسة ارتمر 
جمسات التدريب تعد مف المعوقات  [ إلى قمة عدد37وميموف ]

 .التي تحوؿ تقديـ الخدمات لمتبلميذ زارعي القوقعة
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ويفسر الباحث ىذه النتيجة أف معوقات تقديـ الخدمات     
لمتبلميذ زارعي القوقعة ىي معوقات موجودة بدرجة متوسطة، 
وىذا يؤكد أنيا لـ تصؿ إلى درجة تعوؽ تقديـ الخدمات، ومف 

ت ىي: عدـ مشاركة أسرة التمميذ زارعي القوقعة أبرز ىذه الخدما
في البرامج المقدمة لو، وقد يرجع ذلؾ إلى عدـ وعي اآلباء 
بأىمية المشاركة األسرية في البرامج المقدمة لطفميـ، ألف اآلباء 
ىـ المعمموف األساسيوف ألطفاليـ في كؿ ما يتعمؽ بالمغة 

جميع األوقات وذلؾ والكبلـ، إذ يتعيف عمييـ استخداـ الكبلـ في 
تاحة الفرصة لو في  لمساعدة الطفؿ عمى تطوير لغتو وكبلمو وا 
التفاعؿ والتواصؿ مع المحيطيف بو، باإلضافة إلى قمة عدد 
 جمسات التدريب التي يقـو بيا مدرب النطؽ تعد مف المعوقات 

 .التي تحوؿ تقديـ الخدمات لمتبلميذ زارعي القوقعة
خبرتو الميدانية في مجاؿ تعميـ  ويرى الباحث مف خبلؿ     

الصـ وضعاؼ السمع واإلشراؼ عمى طبلب التدريب الميداني 

في معاىد األمؿ وبرامج ضعاؼ السمع، أف بعض البرامج ال 
يوجد بيا مدرب نطؽ000 األمر الذي ينعكس سمبًا عمى نمو 
ميارات المغة لدى التبلميذ زارعي القوقعة بشكؿ خاص، وأيضًا 

ضعاؼ السمع الذيف يعانوف مف اضطرابات في  عمى التبلميذ
 .النطؽ بشكؿ عاـ

 :نتائج السؤاؿ الثالث
وينص عمى" ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي 
القوقعة حوؿ مستوى الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية 

 الخاصة بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير سنوات الخبرة"؟
لسؤاؿ، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لئلجابة عمى ىذا ا 

لمعرفة الفروؽ بيف متوسط درجات المعمميف عمى مقياس 
الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة حسب متغير سنوات 
الخبرة، وجاءت النتائج عمى النحو التالي كما ىو موضح في 

 (70الجدوؿ )
 7جدول 

 لخدمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة بمدارس التعميم العام االبتدائية حسب متغير سنوات الخبرةتحميل التباين الستجابات المعممين حول ا
 قيمو االحتمالية قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  70577 3 10717 بيف المجموعات

 
70711 

 
 

70549 
 70536 54 280938 داخؿ المجموعات

  57 370647 كميال
( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 7يتضح مف الجدوؿ )     

متوسط درجات المعمميف عمى مقياس الخدمات المقدمة لمتبلميذ 
 .زارعي القوقعة تعزى لمتغير الخبرة

منطقية باعتبار أف جميع المعمميف يتفقوف ىذه النتيجة و      
ة لمتبلميذ زارعي القوقعة، بغض عمى ضعؼ الخدمات المقدم

في برامج التربية التي قضاىا المعمـ النظر عف سنوات الخبرة 
يناؾ قصور في تقديـ تمؾ الخدمات أو البرامج التي فالخاصة، 

القوقعة، والتي مف خبلليا يتـ  يجب أف تقدـ لمتبلميذ زارعي
 .إكسابو الميارات المغوية

 :ابعنتائج السؤاؿ الر 
وينص عمى "ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي  

القوقعة حوؿ معوقات تطبيؽ الخدمات المقدمة ليـ في برامج 
التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير سنوات 

  الخبرة"؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ تحميؿ التبايف لمعرفة  

 حرافات المعيارية، وجاءت النتائجالمتوسطات الحسابية واالن
 (80عمى النحو التالي كما ىو موضح في الجدوؿ )
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 8جدول 
متغير تحميل التباين الستجابات المعممين حول معوقات تقديم الخدمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة بمدارس التعميم العام االبتدائية حسب 

 سنوات الخبرة
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 70757 20782 20417 3 70257 بيف المجموعات
 70869 54 460974 داخؿ المجموعات

  57 540153 الكمي
( وجود داللة إحصائية بيف متوسط 8يتضح مف الجدوؿ )    

درجات المعمميف عمى مقياس معوقات تطبيؽ الخدمات المقدمة 
 .يذ زارعي القوقعة حسب متغير الخبرةلمتبلم

ولمعرفة اتجاه الفروؽ، تـ استخداـ اختبار شيفيو، وجاءت النتائج 
 (90عمى النحو التالي كما ىو موضح في الجدوؿ )

 9جدول 
عة بمدارس التعميم العام اختبار شيفيو لمعرفة اتجاه الفروق بين استجابات المعممين حول معوقات تقديم الخدمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوق

 االبتدائية حسب متغير سنوات الخبرة
 مستوى الداللة الخطأ المعياري فرق المتوسطات Jسنوات الخبرة  Iسنوات الخبرة 

 70129 7046844 1014735 سنوات 17أقؿ مف  – 5مف  أقؿ مف خمس سنوات
 70191 7046599 1073333 15أقؿ مف  – 17مف 

 70753 7048555 1038697 فأكثر 15مف 
إلى أقؿ مف  5مف 

 سنوات 17
 70129 7046844 -1014735- سنوات 5أقؿ مف 

 70988 7029857 -7017772- 15إلى أقؿ مف  17مف 
 70974 7032826 7024655 فأكثر 15مف 

إلى أقؿ  – 17مف 
 سنة 15مف 

 70191 7046599 -0173333- سنوات 5أقؿ مف 
 70988 7029857 7017772 سنوات 17أقؿ مف  – 5مف 

 70757 7032476 7035357 سنة فأكثر 15مف 
 70753 7048555 -1038697- سنوات 5أقؿ مف  سنة 15أكثر مف 

 70974 7032826 -24655- سنوات 17أقؿ مف  – 5مف 
 70757 7032476 -35357- سنة 15ا أقؿ مف  17مف 

عند مستوى ( يتضح وجود فرؽ داؿ إحصائيًا 9مف الجدوؿ )     
( بيف متوسط درجات معممي التبلميذ زارعي القوقعة 7075)

حوؿ معوقات تطبيؽ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة 
حسب متغير سنوات الخبرة، وذلؾ لصالح المعمميف ذو الخبرة 

 .األقؿ
ويفسر الباحث ىذه النتيجة بأف معممي التبلميذ زارعي      

كوف حجـ المعوقات التي تواجييـ، والتي القوقعة األقؿ خبرة يدر 
تحوؿ تقديـ تمؾ الخدمات، نظرًا لقمة خبرتيـ في المجاؿ التربوي 
مع التبلميذ وارعي القوقعة، وفي التعامؿ مع تمؾ المعوقات بما 
يحقؽ األثر اإليجابي عمى ىؤالء التبلميذ، ولذلؾ يجب اإلشارة 

اصة الجدد عمى أىمية التدريب وتزويد معممي التربية الخ

باألساليب والميارات التي تساعدىـ عمى استخداـ االستراتيجيات 
التعميمية الحديثة، ويشير الباحث ىنا إلى أنو إذا كانت اتجاىات 
المعمميف سمبية فإف األمر ينعكس سمبًا عمى التبلميذ بشكؿ عاـ، 

 .وزارعي القوقعة بشكؿ خاص في تقديـ الخدمات ليـ
 :نتائج السؤاؿ الخامس

وينص عمى "ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي       
القوقعة حوؿ مستوى الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية 
 الخاصة بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير المؤىؿ الدراسي"؟
 ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ اختبار )ت( لمعرفة داللة

القوقعة حوؿ مستوى  الفروؽ بيف معممي التبلميذ زارعي
الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ 
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 (170النحو التالي كما ىو موضح في الجدوؿ )العاـ باختبلؼ متغير المؤىؿ الدراسي، وجاءت النتائج عمى 
 11جدول 

ول مستوى الخدمات المقدمة ليم بمدارس التعميم العام اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق بين استجابات معممي التالميذ زارعي القوقعة ح
 االبتدائية حسب متغير المؤىل الدراسي

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن المتغير
 70217 30684 7078779 20991 23 بكالوريوس تربوي

   7056919 20334 35 بكالوريوس تربية خاصة
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 17الجدوؿ )يتضح مف       

بيف متوسط درجات استجابات معممي التبلميذ عمى مقياس 
الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة حسب متغير المؤىؿ 

حيث بمغ المتوسط  "الدراسي لصالح" بكالوريوس تربوي عاـ
 .20991الحسابي 

أنجميدز  راسةوتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو د     
إلى وجود قصور في أداء معممي التربية الخاصة [39]  وأرافي

يرجع إلى عدـ مناسبة برامج اإلعداد والتدريب، باإلضافة إلى 
انتداب نسبة كبيرة مف المعمميف لمعمؿ في برامج التربية الخاصة 

 .مف مراحؿ التعميـ العاـ دوف خبرة في التعامؿ مع تمؾ الفئة
لباحث ىذه النتيجة بأف المعمميف الحاصميف عمى ويفسر ا    

بكالوريوس تربوي عاـ ليس لدييـ معرفة بطبيعة الخدمات التي 
يجب أف تقدـ لمتبلميذ زارعي القوقعة، عمى العكس مف خريجي 
التربية الخاصة الذيف يدرسوف باستفاضة في مجاؿ تخصصيـ 

دى بيـ حوؿ تربية وتعميـ الصـ وضعاؼ السمع000 األمر الذي أ
إلى إكسابيـ القدرة عمى التعامؿ والتواصؿ مع التبلميذ ومعرفة 
حاجاتيـ والخدمات التي يجب أف تقدـ ليـ، وكنتيجة لمخبرات 

 .والميارات التي اكتسبوىا مف خبلؿ دراستيـ المتخصصة
 :نتائج السؤاؿ السادس 

وينص عمى "ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي       
عوقات تقديـ الخدمات المقدمة ليـ في برامج القوقعة حوؿ م

التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير المؤىؿ 
 الدراسي"؟

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ اختبار )ت(       
لمعرفة داللة الفروؽ بيف معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ 

امج التربية الخاصة معوقات تقديـ الخدمات المقدمة ليـ في بر 
بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير المؤىؿ الدراسي، وجاءت 

 (110في الجدوؿ ) النتائج عمى النحو التالي كما ىو موضح
 11جدول 

 اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق بين معممي التالميذ زارعي القوقعة حول معوقات تقديم الخدمات المقدمة ليم
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري الحسابي المتوسط ن المتغير

 70474 70776 1072137 305254 23 بكالوريوس تربوي
   7084665 208238 35 بكالوريوس تربية خاصة

( يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 11مف الجدوؿ )     
بيف متوسط درجات استجابات المعمميف  (7071عند مستوى )
عوقات تقديـ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي عمى مقياس م

القوقعة في برامج التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ 
متغير المؤىؿ الدراسي، وذلؾ لصالح معممي بكالوريوس التربية 

 وىو داؿ عند 208238الخاصة حيث بمغ المتوسط الحسابي 
 .7071مستوى 

 [ التي37ماري كمبرلي ] راسةوتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع د    

توصمت إلى وجود معوقات تحوؿ تقديـ الخدمات التي يجب 
تقديميا لمتبلميذ زارعي القوقعة، وأف أغمبية المعمميف ليسيـ لدييـ 
خبرة أو يتمقوا أي نوع مف التدريب عمى معرفة الخدمات التي 

 .لدييـ يجب أف تقدـ لتمؾ الفئة وكيفية التواصؿ معيـ لنمو المغة
 ويفسر الباحث ىذه النتيجة بأنيا منطقية ألنيا تعبر عف     

الممموس في مجاؿ تربية وتعميـ الصـ وضعاؼ السمع،  الواقع
حيث أف المعمميف الحاصميف عمى بكالوريوس تربية خاصة 
يتممسوف بشدة مدى وجود تمؾ المعوقات، والتي تحوؿ تحقيؽ 
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وقعة، ويود أف يشير تطبيؽ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي الق
الباحث بأف ىؤالء المعمميف حتى لو كانوا حاصميف عمى 
بكالوريوس تربية خاصة، فإف المشكمة تكمف في عدـ مواجية 
تمؾ المعوقات نظرًا لكبر حجميا وضعؼ صعوبة مواجيتيا، 
 باإلضافة إلى عدـ اإللماـ باألساليب وطرؽ التعامؿ مع التبلميذ 

 .واجية معوقات تطبيؽ الخدماتزارعي القوقعة وكيفية م
 :نتائج السؤاؿ السابع

ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي وينص عمى "     
القوقعة حوؿ مستوى الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية 
الخاصة بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير الدورات 

 التدريبية"؟
متوسطات ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ ال      

الحسابية وتحميؿ التبايف األحادي، وجاءت النتائج عمى النحو 
 (120التالي، كما ىو موضح في جدوؿ )

 .12جدول 
 ريبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين حول الخدمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة حسب متغير الدورات التد

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد )ن( يبيةعدد الدورات التدر 
 709926 7059557 203677 36 ال يوجد
 7025391 7076174 301296 9 دورة واحدة
 7031917 7078164 307197 6 دورتاف

 7034182 7097436 207162 7 دورتاف وأكثر
 58 205957 7073326 709628 

بيف متوسط  ظاىريةوجود فروؽ ( 12مف الجدوؿ )يتضح      
 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخدم درجات معممي التبلميذ زارعي القوقعة عمى مقياس

 .التدريبية المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة حسب متغير الدورات

 بيةتحميل التباين الستجابات المعممين حول الخدمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة حسب متغير الدورات التدري. 13جدول 
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المتغير المتغير

الخدمات المقدمة لمتبلميذ 
 زارعي القوقعة

 70711 40757 10876 3 50629 بيف المجموعات
 70463 54 250719 داخؿ المجموعات

  57 370647 الكمي
وؽ دالو إحصائية في ( يتضح وجود فر 13مف الجدوؿ )     

استجابات المعمميف حوؿ الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي 
 .القوقعة حسب متغير الدورات التدريبية

ولمعرفة اتجاه الفروؽ، تـ استخداـ اختبار شيفيو لمعرفة اتجاه  
الفروؽ، وجاءت النتائج عمى النحو التالي، كما ىو موضح في 

 (140الجدوؿ )
بار شيفيو لمعرفة اتجاه الفروق بين معممي التالميذ زارعي القوقعة في استجاباتيم حول الخدمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة اخت. 14جدول 

 حسب الدورات التدريبية
 مستوى الثقة " األعمى " مستوى الثقة " األدنى عدد الدورات  Iعدد الدورات  المتغير

 -707376- -104964 حدةدورة وا ال يوجد الدورات التدريبية
 702135 -105188 دورتاف

 704622 -101675 دورتاف وأكثر
 104946 707376 ال يوجد دورة واحدة

 101452 -709253- دورتاف
 104733 -705764- دورتاف وأكثر

 105188 -702135- ال يوجد دورتاف وأكثر
 709253 -101452- دورة واحدة
 103963 -707893- دورتاف وأكثر
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( يتضح 14مف الجدوؿ )      
بيف متوسط درجات المعمميف حوؿ الخدمات المقدمة لمتبلميذ 
زارعي القوقعة حسب متغير الدورات التدريبية، وذلؾ لصالح دورة 

عند مستوى داللة  301296واحدة حيث بمغ المتوسط الحسابي 
(70710) 

تفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسة مبينج ت      
[ إلى عدـ وجود تدريب كافي لممعمميف إلكسابيـ الميارات 41]

البلزمة في تقديـ الخدمات لمتبلميذ في صفوفيـ، واالىتماـ 
بعممية التدريب السمعي بشكؿ مستمر، والذي يسيـ بشكؿ كبير 

 .في تحسيف قدرات التبلميذ
[ إلى أف 42ؾ أيضًا مع ما أشار إليو الزىراني ]ويتفؽ ذل      

حقؿ تدريب معممي التبلميذ في برامج األمؿ والخدمات المقدمة 
ليـ في المممكة العربية السعودية وغيرىا مف الدوؿ العربية حديثة 
العيد نسبيًا مقارنة بدوؿ العالـ المتقدمة في ىذا المجاؿ0 وىذا ما 

الضعؼ والسمبية في [ عمى وجود 43أكدت عميو بخش ]
الخدمات والبرامج التدريبية لمعممي التربية الخاصة، وعدـ 

وضوح أولوية ألىداؼ تدريب المعمميف0 ولذلؾ يجب أف تتضافر 
الجيود لتطوير برامج إلعداد معممي المستقبؿ، ووضع البرامج 
التدريبية المناسبة وتصميميا حتى يستطيع المعمموف االستفادة 

 .وجومنيا عمى أكمؿ 
 :نتائج السؤاؿ الثامف

وينص عمى "ىؿ تختمؼ استجابات معممي التبلميذ زارعي  
القوقعة حوؿ معوقات تقديـ الخدمات المقدمة ليـ في برامج 
التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير الدورات 

  التدريبية"؟
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ المتوسطات      

ابية واالنحرافات المعيارية وتحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الحس
الفروؽ بيف استجابات معممي التبلميذ زارعي القوقعة حوؿ 
معوقات تطبيؽ الخدمات المقدمة ليـ في برامج التربية الخاصة 
بمدارس التعميـ العاـ باختبلؼ متغير الدورات التدريبية، كما ىو 

 (150موضح في الجدوؿ )

 15جدول 
االبتدائية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين حول الخدمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة ح بمدارس التعميم العام

 حسب متغير الدورات التدريبية
 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد )ن( عدد الدورات التدريبية المتغير
 7014717 7088259 209444 36 ال يوجد الخدمات

 7039455 1018366 305278 9 دورة واحدة
 7032179 707822 303889 6 دورتاف

 7047639 1026185 301197 7 دورتاف وأكثر
 7012799 7097471 301727 58  الكمي

 
 16 جدول

دمات المقدمة لمتالميذ زارعي القوقعة بمدارس التعميم العام حسب متغير الدورات نتائج تحميل التباين الستجابات المعممين حول معوقات تقديم الخ
 التدريبية

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمو االحتمالية قيمة )ف(

معوقات تطبيؽ 
 الخدمات المقدمة

 70372 10764 10777 3 30721 بيف المجموعات
 70947 54 510132 وعاتداخؿ المجم
  57 540153 الكمي
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( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 16يتضح مف الجدوؿ )      
إحصائية بيف متوسط درجات معممي التبلميذ زارعي القوقعة 

 .حوؿ معوقات تطبيؽ الخدمات حسب متغير الدورات التدريبية
 ويفسر الباحث ىذه النتيجة بأف جميع معممي التبلميذ     

زارعي القوقعة في برامج التربية الخاصة يتفقوف عمى وجود 
معوقات تطبيؽ تمؾ الخدمات بغض النظر عف الدورات التدريبية 
التي التحقوا بيا أو عدـ التحاقيـ، وتتمثؿ تمؾ المعوقات في قمة 
مشاركة أسرة التمميذ زارع القوقعة في البرامج المقدمة لو، وعدـ 

ضع برنامج تأىيمي متكامؿ لمتمميذ وجود فريؽ عمؿ يسيـ في و 
 .زارع القوقعة، باإلضافة إلى افتقار غرفة المصادر بالخدمات

ويرى الباحث أف السبب الكامف وراء عدـ وجود فروؽ       
ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة باختبلؼ وجود أو عدـ 

يب وجود الدورات التدريبية؛ ذلؾ القصور الشديد في فعالية تدر 
المعمميف في أثناء الخدمة عمى القياـ بوظيفتيـ، وتحقيؽ 
أىدافيـ، ووجود فجوة كبيرة بيف االحتياجات الفعمية لممتدربيف، 
وما يقـو بو المسؤولوف عف التدريب، مف وضع برامج قائمة 
عمى االجتيادات الشخصية والتي ال تعبر عف االحتياجات 

ب ضرورة مشاركة كافة الحقيقية والفعمية لممعمميف، مما يتطم
الفئات المعنية بعممية التدريب في تحديد االحتياجات التدريبية 

[ أفَّ حقؿ تدريب معممي 42[، كذلؾ ما ذكره الزىراني ]44]
ـ والخدمات المقدمة ليـ في المممكة العربية  الطبلب الصُّ
السعودية، وغيرىا مف الدوؿ العربية حديثة العيد نسبيِّا، مقارنة 

 زاؿػػػػػػػمف دوؿ العالـ المتقدمة في ىذا المجاؿ، وبالتالي ال تبكثير 
ـ  العديد مف التطبيقات التربوية المتبعة في تربية وتعميـ الصُّ
قديمة، عمى الرغـ مف الجيود التي تبذليا إدارات التربية الخاصة 
في إعداد وتأىيؿ معمـ التربية الخاصة إال أنيا ما زالت تفتقر 

ألكفاء القادريف عمى مواجية معوقات تقديـ إلى المعمميف ا
الخدمات لمتبلميذ زارعي القوقعة بشكؿ جيد، ويرجع ذلؾ إلى 

 .ضعؼ االىتماـ بالبرامج التدريبية ليـ
 التوصيات. 6

 :في ضوء ما توصمت إليو الدراسة، يوصي الباحث بما يمي 

حث اآلباء عمى أىمية المشاركة في البرامج التدريبية  -1
ألطفاليـ زارعي القوقعة لتطوير عممية السمع والكبلـ  المقدمة
 .لدييـ

التركيز عمى العمر المبكر عند االستفادة مف عممية زراعة  -2
 .القوقعة اإللكترونية عمى اإلدراؾ السمعي لمصوت والكبلـ

والمغة االستقبالية  –التركيز عمى تدريبات المغة التعبيرية  -3
في برامج عبلج اضطرابات  والتدريب السمعي كمحور أساسي

 .المغة لدى التبلميذ زارعي القوقعة اإللكترونية
إعادة النظر في الخدمات المقدمة لمتبلميذ زارعي القوقعة  -4

زالة المعوقات  في برامج التربية الخاصة الممحقة بالمدرسة، وا 
 .التي تقؼ حائبًل في تحقيؽ أىداؼ تمؾ الخدمات

يذ عمى حضور الدورات ضرورة تشجيع معممي التبلم -5
التدريبية لبلستفادة منيا في معرفة طبيعة الخدمات التي يجب 

 أف تقدـ لمتبلميذ زارعي القوقعة0
 المراجع

 أ. المراجع العربية
      (0 التكنولوجيا المتطورة لخدمة 2772فراج، عثماف لبيب ) [2]

مجمة الطفولة برامج التربية الخاصة وتأىيؿ المعوقيف، 
 580-37(، 8(، ـ )7، ع )ميةوالتن

تربية وتعميـ التبلميذ الصـ (0 2775) التركي، يوسؼ0[3] 
 ، الرياض: مكتبة الممؾ فيد الوطنية0وضعاؼ السمع

سيكولوجية ذوي (0 1996القريطي، عبد المطمب ) [8]
 ، القاىرة: دار الفكر العربي0االحتياجات الخاصة وتربيتيـ

 ىرة: مكتبة الشروؽ الدولية0(0 القا2711المعجـ الوسيط )[9] 

سيكولوجية األطفاؿ غير (0 2778ىالياف، كوفماف )[10] 
)مترجـ / عادؿ محمد(، عماف: دار  العادييف وتعميميـ

 الفكر0

القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج (0 1423وزارة المعارؼ )[11] 
 : الرياض0التربية الخاصة
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(0 فاعمية 2717عيسى، أحمد نبوي وعبيدات، يحي فوزي )[12] 
برنامج تأىيمي لفظي وعبلقتو بالتمييز السمعي والذاكرة 
السمعية التتابعية لدى عينة مف األطفاؿ زارعي القوقعة 

، جامعة مجمة كمية التربيةاإللكترونية في مدينة جده، 
 2650 -225(، 81الممؾ عبد العزيز، ع )

زراعة القوقعة اإللكترونية (0 2717عيسى، أحمد ) [14]
، عماف: ؤلطفاؿ الصـ0 الدليؿ العممي لآلباء والمعمميفل

 دار الفكر0

أثر التدخؿ المبكر بأحد  (27130) ، لينابف صديؽ [15]
تدريبات طريقة المفظ المنغـ )اإليقاع الحركي الجسدي( في 
تحسيف نطؽ أصوات الحروؼ والمقاطع الصوتية لدى 

نوات ( س5-3األطفاؿ زارعي القوقعة في الفئة العمرية )
، ةػػػػمجمة الطفولة العربيبمدارس دمج رياض األطفاؿ بجدة، 

 660-35(، 54الكويت ،ع)

(0 القوقعة 2778الخويطر، منيرة، والسديري، نورة0 ) [18] 
الندوة العممية االصطناعية ودورىا في التدخؿ المبكر، 

 الثامنة لبلتحاد العربي لمييئات العاممة في رعاية الصـ
 السمع(والتأىيؿ لؤلشخاص الصـ وضعاؼ  )تطوير التعميـ

 1120-89المممكة العربية السعودية: الرياض، 

(0 أىمية زراعة القوقعة في تنمية 2714فني، سمير ) [24]
مجمة دراسات ميارات المغة الشفوية عند الطفؿ األصـ، 

 2380-219(، 12، ع)نفسية وتربوية
لمتعميـ (0 التوجيات الحديثة 2777الزىراني، عمي ) [42]

ـ وضعاؼ السمع: المفاىيـ،  الشفيي لؤلطفاؿ الصُّ
ورقة عمؿ مقدمة والمبادئ، والتطبيقات التي يستند عمييا، 

، جامعة بنيا: جميورية مصر لممؤتمر العممي األوؿ
 العربية0

تقويـ برامج تدريب معممي  (27790بخش، أميرة طو ) [43]
وتطويرىا في التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية 

 ،المجمة التربوية ،ضوء مدركاتيـ عف احتياجاتيـ التدريبية
 1780-125 (،91) ع (،23) مجمد الكويت،

(0 االحتياجات التدريبية البلزمة لمعمـ 2717بركات، زياد )[44] 
الصؼ في المرحمة األساسية الدنيا مف وجية نظر معممي 

قة عمؿ ور المدارس الحكومية بمحافظة طولكـر بفمسطيف، 
مقدمة لممؤتمر العممي الثالث حوؿ " تربية المعمـ العربي 

، كمية العمـو التربوية، جامعة وتأىيمو": رؤى معاصرة
 340-1(، 1(، ع )4جرش، )

 ب. المراجع االجنبية

[1] Estabrooks, W. (1994). Auditory-verbal 

therapy for parents and professionals. 

Washington, DC: A. G. Bel. l 

[4] Wu, M, c, Yen-An; C. Lee A, -H, Lin, Bao, 

G, Liu, Ch. (201l). Long-Term Language 

Levels and Reading Skills in Mandarin-

Speaking Prelingually Deaf Children with 

Cochlear Implants. Detail Only. Audiology 

& Neuro-Otology, Vol. 16 Issue. 6, p359-

380, 22p. 

[5] Bureau of Exceptional Education and Student 

Services. (2005). Meeting the Educational 

Needs of Students with Cochlear Implants. 

Florida Department of Education, @ 

http://info.flode.org/ 

[6] Naidu, S. R. (1995).The effect of one early 

intervention program on the language, 

auditory, and speech performance of young 

hearing-impaired children, Ph.D., 

University of Washington, 150 p. 

[7] Domico, H., & Lupfer, M. (1994): Speech 

perception after multichannel cochlear 

implantation in the pediatric patient. 

American journal Of Otology, 15 , 66-70. 

[13] Nevins, M, Chute, P. (1996). Children With 

Cochiear Implants in Education Settings, U 

S A, Tomson Learning Singular Publishing 

Group, Inc, San Diego, Landon. 

http://info.flode.org/


4102715
 

170 

[16] Bertschy, H., Kelsay, D,. Gantz, B., 

Woodworth, G. (1997). Cochlear Implant 

Use by Prelingually Deafened Children: The 

Influences of Age at Implant and Length of 

Device Use. Journal of Speech and 

Language, and Hearing Research, (40), 

183-199. 

[17] Cooper H, Craddock, L. (2006). Cochlear 

Implants A Practical Guide. Journal 

Customer, (7),179-180. 

[19] Miyamoto, R, Hay – Mccutcheon, M. Kirk, 

H, D. Bergeson-Dana, T,. (2008). Language 

Skills of profoundly deaf Children who 

Received Cochlear Implants Under of ADE: 

a Preliminary Study. Act Oto- Larynglogica, 

(128),(4),373-377.  

[20] Kluwin, N. & Stewart, A. (2000): Cochlear 

implants for younger children: A 

preliminary description of the parental 

decision process and out comes, Journal of 

Deaf Studies and Deaf Education , (3),1- 25. 

 [21] McDonald, (2006). Examining the 

Communication Skills of a Young Cochlear 

Implant Pioneer. Journal of Deaf Studies 

and Deaf Education. American Annals of 

the Deaf, 154(.4). 357-370. 

[22] Geers AE, Sedey AL.(201l).Language and 

verbal reasoning skills in adolescents with 

10 or more years of cochlear implant 

experience. Dallas Cochlear Implant 

Program, Collier Advanced Hearing 

Research Center, University of Texas at 

Dallas, Dallas, Texas 75235, USA 

ageers@earthlink.net Feb; 32 (l Suppl): 395 

– 485. 

[23] Stith, J. L. & Drasgow, E. (2005). Including 

Children with Cochlear Implants in General 

Education Elementary Classrooms. 

TEACHING Exceptional Children Plus, 

2(1),112-128. 

[25] A, Dumont. (1997). Implantation 

cochléaire. Guide pratique D’évaluation et 

de reeducation. » Ed, ortho, France. 

[26] Caitlin M. David B. (2006). Nonword 

Repetition and Reading Skills in Children 

Who Are Deaf and Have Cochlear 

Implants.106(2), 121-145. 

[27] Nicholas, J., Geers, A.,(2007). Will They Catch 

Up? The Role of Age at Cochlear Implantation 

in the Spoken Language Development of 

Children with Severe to Profound Hearing Loss. 

Journal of Speech, Language, and Hearing 

Research.Vol.50. 1048–1062 

 [28] Waltzman, S. (1994). Long Term result of 

early cochear implantation in congenitally 

and prelingually deafened children. 

American journal of Otology, 15, 9-13. 

[29] Mc Conkey, A; Priscilla. M; Bollard, J 

(1999). Language development in children 

implanted with the Clarion Cochlear 

Implant. The Annals of Otology, Rhinology 

& Laryngology. St, 108, Iss. 4(2), 6-113. 

[30] Ertmer, D. J. & Mellon j. A. (2001). 

Beginning to Talk at 20 Months. Early 

Vocal Development in Young Cochlear 

Implanted. journal of speech. Language and 

Hearing Research.12 (44),65-82. 

[31]Bernhard. R; Eibele, S; Roland, L; Erwin. L. 

(2002). Receptive and expressive language 

skills of 106 children with a minimum of 2 

years’ experience in hearing with a cochlear 

implant. international Journal of Pedantic, 

Otorhinolaryngology, 64, 2 11041,931- 125. 

[32] Govaerts, J; Beukelaer, B; Daemers, K; 

Ceulaer, G; Yperman, M; Somers, T; 

Schatteman I; Offeciers, E. (2002). Outcome 

of Cochlear Implantation at Different Ages 

from 0 to 6 Years , Otology & Neurology, 

23(6),885-890. 

 



  
 

171 

 [33] Nicholas, J., & Geers, A. (2007). Will they 

catch up? The role of age at cochlear 

implantation in the spoken language 

development in children with severe to 

profound nearing loss. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, (50), 

1048-1062. 

[34] Nelson, M.(2008). Where is the Theoretical 

Basis for Understanding and Measuring the 

Environment for Physical Activity, 

Jordanhill Campus, 76 Southbrae Drive, 

Glasgow, (13),111-116. 

 [35] DesJardin L., Ambrose E., Eisenberg, S. 

(2009). Literacy Skills in Children with 

Cochlear Implants: The Importance of Early 

Oral Language and Joint Storybook 

Reading. Journal of Deaf Studies and Deaf 

Education. Iss,3(2),23-35. 

[36] Emmanuel A.,( 2010). Auditory, speech and ; 

language development in young children with 

cochlear implants compared with children with 

normal hearing. International Journal of 

Pediatric Otorhinolaryngology. Jul;74(7):812-9. 

Epub . 

 

 

 

 

 

 [37] Marie M.& Kimberly(1999).Providing 

Services to Children with Cochlear Implants 

in the Public School: Results of a Survey of 

Speech-Language Pathologists. Journal of 

Educational Audiology,(7) ,1-7 

[38] Blair & Benson(1999).Year Investigation 

into Phonetic Inventory Development in 

Young Cochlear Implant Users. Journal of 

Speech. Language and Hearing research 

.42.Issue42.USA. 

 [39] Angelides, p. & Aravi, C. (2009). 

Comparative perspective on the experiences 

of deaf and hard of hearing individuals as 

students at mainstream and specials schools 

American Annals of the deaf, 151(5) 476- 

487. 

[40] Spencer, P. (2004). Individual differences in 

language performance  after cochlear 

implantation at one to three years of  age: 

Child, family, and linguistic factors. Journal 

of Deaf  Studies and Deaf Education, 9, 

395–412. 

[41] Mpuang, K, D. (2009). Deaf education 

teachers’ perceptions of issues in deaf 

education in Botswana, Doctor of education. 

Ball state university.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4102715
 

172 

 

THE SERVICES PROVIDED TO STUDENTS 

WITH COCHLEAR IMPLANTS IN THE 

PROGRAMS OF SPECIAL EDUCATION IN 

SCHOOLS OF PUBLIC EDUCATION IN THE 

PRIMARY SCHOOLS AND CONSTRAINTS IN 

RIYADH CITY 

ALI BIN HASSAN AL-ZAHRANI 

King Saud University 

ABSTRACT_ The study aims to identify the services provided to students with Cochlear Implants 

in the programs of special education in schools of public education in the primary schools and 

constraints in Riyadh city. The study sample consisted of (70) teachers of the teachers of special 

education programs, public schools, and the scale of the services provided to students with 

Cochlear Implants and constraints is applied to the sample (prepare / researcher), and the study 

found the following results:  

- Services provided to students with Cochlear Implants in the programs of special education have 

got poor averages. 

-There are obstacles in the provision of services offered to students with Cochlear Implants in 

special education programs 

- There is no significant statistically differences between the average scores of teachers on a scale 

of services provided to students with Cochlear Implants due to the variable of experience. 

- There are a significant statistically differences at the level (0.05) between the average scores of 

the teachers of the students with Cochlear Implants about constraints of the application of the 

services provided to students with Cochlear Implants according to the variable of experience years 

, for the benefit of teachers with less experience. 

- Existence of statistically significant differences between the average scores of the responses of 

the teachers of students on the scale of the services provided to students with Cochlear Implants 

scale according to the Academic Qualifications variable for the benefit of "genera educational 

Bachelor". 

- There are evident statistically significant differences at the level (0.01) between the averages 

scores of teachers on the scale of the constraints of providing the services provided to students 

with Cochlear Implants in special education programs in the public schools according to the 

academic qualification variable for the benefit of teachers with Bachelor of Special Education. 

- Existence of statistically significant differences between the average of scores of teachers about 

the services provided to students with Cochlear Implants according to the training courses 

variable, so as to the benefit of one course. 

- There are no statistically significant differences between the average scores of the teachers of 

students with Cochlear Implants about the constraints to the application of the services depending 

on the training courses variable. 

KEY WORDS: Services, Cochlear Implants, Special Education Programs, constraints. 

 

 


