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جامعة بني سويؼ -بكمية التربية   
 مستخمص:

تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف مستوى الفيـ المغوي والتفاعؿ 
زارعي القوقعة،والكشؼ عف إمكانية التنبؤ بمستوى الفيـ المغوي مف االجتماعي عند األطفاؿ 

(طفاًل 03خالؿ التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ زارعي القوقعة،وتكونت عينة الدراسة مف )
( 03 - 4مف المدمجيف ذوي زراعة القوقعة في المدارس االبتدائية والتي تتراوح أعمارىـ مف )

استخدـ المنيج الوصفي و (،00401وانحراؼ معياري قدره )(سنة 5039سنوات بمتوسط عمري)
لمالئمتو لطبيعة البحث،وتـ تطبيؽ أدوات البحث عمى العينة وتكونت مف مقياس الفيـ المغوي 
االستماعي لؤلطفاؿ زارعي القوقعة)إعداد الباحثة( ومقياس التفاعؿ االجتماعي)عادؿ عبد اهلل 

االحصائية وىي معامالت االرتباط،معادلة  (، ،وتـ استخداـ أساليب لممعالجة9330،
(،وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة Anovaاالنحدار،تحميؿ التبايف أنوفا)

ودرجاتيـ عمى مقياس  احصائية بيف درجات األطفاؿ زارعي القوقعة عمى مقياس الفيـ المغوي
فيما عدا  3030دالة عند مستوى التفاعؿ االجتماعي حيث جاءت  كؿ قيـ معامالت االرتباط 

،وأنو يمكف التنبؤ بمستوى الفيـ المغوي  3031عنصر فيـ الكممات فكاف دالة عند مستوى 
 لؤلطفاؿ زارعي القوقعة مف خالؿ درجاتيـ عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي0

 الكممات المفتاحية: الفيـ المغوي، التفاعؿ االجتماعي ،األطفاؿ زارعي القوقعة0
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Abstract: 

The present study aims to identify the nature of the relationship 

between the level of linguistic understanding and social interaction 

among children with cochlear implants, and to reveal the possibility of 

predicting the level of linguistic understanding through social 

interaction among cochlear implant children, and the study sample 

consisted of (30) children from domesticated children with cochlear 

implants in schools Elementary schools, whose ages range from (8-10) 

years, with an average age of (9.02) years and a standard deviation of 

(1.435), and the descriptive approach was used for its suitability to the 

nature of the research. And the social interaction scale (Adel Abdullah, 

2003), and methods of statistical treatment were used, which are 

correlation coefficients, regression equation, analysis of variance 

(Anova), and the study found a positive statistically significant 

relationship between the scores of children in cochlear implants on the 

scale of language comprehension and their scores On the social 

interaction scale, all the values of the correlation coefficients were a 

function at the level of 0.01 except for the element of word 

comprehension, which was a function at the level of 0.05, and that the 

level of linguistic comprehension of children who grew farmers could 

be predicted. Score by their score on the Social Interaction scale. 

Key words: Language comprehension, Social interaction, Children 

with cochlear implants.   
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 مقدمة
الطفؿ،حيث يسمع حاسة السمع ميمة وأساسية في تطور التحصيؿ المغوي والتكمـ عند 

األصوات ويتـ التعرؼ عمييا في الدماغ ويتـ حفظيا ثـ تقميدىا وتكرارىا ثـ استعماليا 
ونطقيا،ومع النمو العقمي يبدأ الطفؿ بنطؽ الكممات ثـ الجمؿ والتحدث والتخاطب والتفاعؿ 
 االجتماعي والسموكي،فإذا لـ يتمكف الطفؿ مف سماع األصوات ال يستطيع اكتساب القدرة
عمى التكمـ وما يتبعيا مف مشاكؿ في التفاعؿ االجتماعي والسموكي والتحصيؿ الدراسي 

(Balderon,R.,2000 0) 
(إلى أف الطفؿ األصـ أو ضعيؼ السمع ىو طفؿ لو وضع خاص 0551لذا يشير )قنديؿ،

عند مقارنتو ممف سواه مف األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة األخرى،فيو يبدو شخًصا عادًيا 
ظيره الخارجي إال أف نقص قدرتو عمى السمع أو افتقاده لو ال يمفت نظر اآلخريف نحوه في م

مثؿ غيره مف ذوي اإلعاقات األخرى،وأف أخطر ما يترتب عمى الصمـ أو ضعؼ السمع ىو 
فقداف الفرد لقدرتو عمى النطؽ والكالـ،فاألصـ الينطؽ الكممات ألنو ال يسمعيا،وىو ال 

التي تصؿ إليو ،ألنو ال يسمع أصوات اآلخريف ،ومف ثـ اليستفيد  يستطيع تصحيح األصوات
 في تصحيح أخطائو ،فالدائرة غير مكتممة بينو وبيف اآلخريف0 

وتعد أجيزة السمع العادية )المعينات السمعية(ىي مجرد أدوات مكبرة فقد صممت لتكبير أو 
سمعًيا توضيح األصوات وىي مفيدة لؤلشخاص الذيف يعانوف مف ضعًفا 

)بسيًطا،متوسًطا،شديًدا ،وأحياًنا حاًدا(،أما األشخاص الذيف لـ يستفيدوا مف المعينات السمعية 
ألف البقايا السمعية غير كافية،كوف الشعيرات العصبية الحسية السمعية في القوقعة األذنية قد 

كترونية ُتمفت أو تشوىت فمـ يصؿ الصوت إلى العصب السمعي،لذا فإف جياز القوقعة اإلل
يتخطى ىذه الشعيرات لينشط العصب السمعي مباشرة ورغـ ذلؾ فمف تبدو األصوات مثؿ 
السمع الطبيعي ،وتعد عممية زراعة القوقعة طريًقا مف األمؿ ودرًبا مف دروب العمـ الحديث 
إليجاد حؿ شبو مثالي لمساعدة الطفؿ ضعيؼ السمع،فينتقؿ ىذا الطفؿ مف عالـ الصمت إلى 

وات المألوفة،ويمي ذلؾ مرحمة البدء بالنطؽ التدريجي لؤلصوات التي تأتي تبًعا عالـ األص
لعممية الزراعة ،حيث يتطمب تأىياًل سمعًيا لفظًيا وتدريبات مكثفة لمطفؿ وتكوف بشكؿ منتظـ 
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وتحت إشراؼ مف قبؿ أخصائي السمع والتخاطب ومف قبؿ األسرة،حتى تتكمؿ ىذه العممية 
 بالنجاح الكامؿ0

دؼ التأىيؿ المغوي لزارعي القوقعة إلى االرتقاء بقدرة الطفؿ عمى فيـ المغة المفظية في ويي
تواصمو مع اآلخريف،وفي اكتساب معارفو مف خالؿ العالـ المحيط،وذلؾ باستخداـ األصوات 
أو الكممات أو الجمؿ وذلؾ بتأىيمو سمعًيا ولفظًيا بعد برمجة جياز قوقعة األذف،ويوضح 

مف الضروري البدء بتقديـ البرامج لتنمية ميارات المغة  (conlon,2002ف)تشارلز كونمو 
والتواصؿ لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع فور ميالدىـ أو بمجرد التحقؽ مف ضعؼ السمع لدييـ 

 دوف انتظارأو إضاعة وقت0
ىذا فضاًل عف الدراسات التي تناولت مدى تقدـ فيـ المغة بشقييا االستقبالي والتعبيري عمى 

اؿ زارعي القوقعة اإللكترونية ومدى تقدـ كؿ شؽ مف المغة عمى األخرعند األطفاؿ األطف
زارعي القوقعة ومقارنة ىذه الميارات المغوية بيف األطفاؿ العادييف واألطفاؿ زارعي القوقعة 

 ؛  Tao, Deng, et al.,2014 ؛9302،ومنيا دراسة كاًل مف : دراسة )لقمة وآخروف ،
Unterstien,2010؛ Schorr,et al,2008 ؛Gretchen et al,2002  ؛

Rhodes,2002 ) 
( أف األطفاؿ زارعي القوقعة والعادييف يؤدوف في مستوى Unterstien,2010فقد توصؿ )

متقارب عمى مقياس ميارات المغة بشقييا المغة االستقبالية والتعبيرية فنجد أف بعد تأىيؿ 
لكترونية وتنمية مياراتيـ المغوية يصبح مستواىـ األطفاؿ سمعًيا بعد عممية زراعة القوقعة اإل

 متقارب مع مستوى األطفاؿ العادييف في الميارات المغوية0
إلى تقدـ في المغة التعبيرية )النطؽ( مقارنة بالمغة االستقبالية  (Rhodes,2002كما أشارت )

الشامؿ في مجاؿ لدى ىؤالء األطفاؿ المعوقيف سمعًيا ،وذلؾ عند الكشؼ عف التقدـ المغوي 
المغة االستقبالية والمغة التعبيرية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعًيا إعاقة شديدة جًدا لمستخدمي 

 السماعات الطبية واألطفاؿ المعوقيف سمعًيا زارعي القوقعة
ويعد التفاعؿ االجتماعي عممية متبادلة بيف طفيف اجتماعييف  فرديف أو جماعتيف أو فرد 

عي معيف حيث سموؾ أي منيما يكوف كثيًرا لسموؾ الطرؼ وجماعة في موقؼ اجتما
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اآلخر،ويتـ ىذا التفاعؿ عبر وسيط يتـ تبادؿ رسائؿ مف خاللو ترتبط بغاية أو ىدؼ ما ،ولو 
مظاىر متعددة،ويتـ عبر وسائط لفظية كالكالـ وأشكالو وليجاتو،وغير لفظية كاإلشارات 

اىري ألنو يحتوي عمى التعبير المفظي فالتفاعؿ اإلجتماعي سموؾ ظوااليماءات وغيرىا،
والحركات وااليماءات وغيرىا وىو أيًضا سموؾ باطف ألنو يتضمف العمميات العقمية األساسية 
كاإلدراؾ ،والتذكر ،والتفكير ،والتخيؿ ،وجميع العمميات النفسية األخرى0)صنعاء 

 (000، 0550التميمي،
ة النمو االجتماعي لدى األطفاؿ العادييف يمعب التفاعؿ االجتماعي دوًرا ىاًما في عمميو 

واألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة،حيث أف التفاعؿ يزود الطفؿ بخبرات تعميمية عديدة 
تساعده عمى تعمـ الميارات االجتماعية وتعمـ الميارات المغوية والحركية وطرؽ التعبير عف 

 . المشاعر والعواطؼ وتعرفو بالقيـ األخالقية
(   Ston&Patrick,1997(،)Kontra,2001تائج دراسات كاًل مف دراسة )ولقد أتفقت ن

(،Goldberg&Donald,1997،9333(،)وفاءمحروس(،)Girgin,2008 إلى أف ىناؾ)
عالقة ارتباطية بيف اإلعاقة السمعية لمطفؿ وعدـ قدرتو عمى التحدث وتوافقو اإلجتماعي حيث 

العزلو االجتماعية و الوحدة النفسية،فتتضمف تؤثر تأثيًرا سمبًيا عمى الطفؿ فتؤدي بو إلى 
عممية السمع أكثر مف مجرد التعرؼ عمى األصوات فحسب ،فما نستمع إليو يؤثر عمى قدرتنا 
عمى التعمـ وكيفية إدراكنا لمعالـ مف حولنا بالنسبة لمبالغيف، قد يؤثر فقداف السمع الحاد عمى 

العامة؛أما بالنسبة لمصغار، فقد يتسبب فقداف تفاعميـ االجتماعي، وأدائيـ الوظيفي، وصحتيـ 
ُتعد زراعة القوقعة ،و السمع الحاد في إعاقة مسار النمو الطبيعي لمياراتيـ المغوية واالجتماعية

وسيمة لعالج المصابيف بالصمـ أو ضعؼ السمع،وىذه القوقعة عبارة عف جياز إلكتروني 
تحفيز العصب السمعي لتوصيؿ صغير الحجـ يعمؿ عمى قياس األصوات ومعالجتيا،ثـ 

 Mostأوصت دراسة )،الصوت لمشخص الذي ال يمكنو سماع األصوات بطريقة أخرى
,Tova ,et al.,2012 بضرورة إدراج ومشاركة أطفاؿ ما قبؿ المدرسة المعاقيف سمعًيا )

زارعي القوقعة مع األطفاؿ السامعيف ألف ىذا يؤثر بشكؿ كبير في قدرتيـ عمى الكالـ 
 ونجاحيـ االجتماعي وأف ذلؾ ينبغي أف يتـ في سف مبكرة0 ووضوحو
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تأثير زراعة القوقعة عمى ترابط االنتباه والكفاءة  إلى( Tasker et al.,2010وكما أشار )
االجتماعية لدى األطفاؿ الصـ زارعي القوقعة وكشفت نتائج ىذه الدراسة إلى أف األطفاؿ 

اإلجتماعي مقارنة بالصـ دوف زارعة القوقعة الصـ زارعي القوقعة كانوا أفضؿ في النمو 
الدراسة إلى أف زراعة القوقعة مف الممكف أف تساىـ في النمو اإلجتماعي واإلنفعالي وأشارت 

لدى األطفاؿ الصـ،ويحاوؿ البحث الحالي إلقاء الضوء عمى ىذه الفئة وابراز أىـ المتغيرات 
لمغوي الذي يعد بمثابة أساس التواصؿ التي تسيـ في تحقيؽ نموىـ األمثؿ وبخاصة الفيـ ا

 االجتماعي0
 مشكمة البحث:

تأسيًسا عمى ما سبؽ عرضو في مقدمة الدراسة يتضح أف األطفاؿ ضعاؼ السمع مف زارعي 
القوقعة تواجييـ صعوبات في الفيـ المغوي وانخفاض مستوى قدرتيـ عمى فيـ الكالـ حيث 
أنيـ لـ يكف بمقدورىـ سماع األصوات مف حوليـ قبؿ إجراء عممية زراعة القوقعة األلكترونية 

ف مستوى الفيـ المغوي مرىوًنا بمدى تفاعؿ ىؤالء األطفاؿ إجتماعًيا مع مف ليـ ،ومف ثـ يكو 
 حوليـ0 

فقد الحظت الباحثة أثناء عمميا كمعممة في أحدى مدارس الدمج أف األطفاؿ ضعيفي السمع 
وبخاصة زارعي القوقعة أنيـ في حاجة إلى معالجة الكالـ والمغة،فيـ يعانوا مف صعوبة في 

ـ اآلخريف المحيطيف بيـ،ولذا رأت الباحثة القياـ بيذا البحث لتحديد ما إذا فيـ المناىج وتفي
كاف الفيـ المغوي يساعد عمى تطويرالتفاعؿ االجتماعي عند ىؤالء األطفاؿ مع اآلخريف 

 واألقراف ويحدث تمكيف أفضؿ مف حيث الممارسة0
صعوبات في الفيـ باإلضافة إلى ما تحدثو اإلصابة لضعاؼ السمع مف زارعي القوقعة مف 

المغوي تواجو الطفؿ في مرحمة الطفولة وخاصة مع أطفاؿ الدمج بالمدارس العادية ،فأنيـ 
يحتاجوف إلى اىتماـ في الجوانب الخاصة بالمغة التي يالحظ بعضيـ قد اكتسبوا المغة قبؿ 

جراء عممية زراعة القوقعة و البعض اآلخر لـ يكتسب المغة قبؿ  ذلؾ حدوث فقداف لمسمع وا 
،فأطفاؿ زارعي القوقعة األذف اإللكترونية كي يكتسبوا المغة المفظية فالبد مف تدريبيـ عمى 
كيفية سماع األصوات الجديدة التي يستقبمونيا،ومعرفة داللتيا وكيفية النطؽ بيا مع تنمية 
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جميع جوانب المغة وتأثير ذلؾ عمى مستوى التفاعؿ اإلجتماعي لدييـ مع أقرانيـ و منيا 
( Bassiouny,2016( و)9309( و)غازلي،9300اسة كاًل مف )أبو سكينة ،در 
 ( (safwat,2011( وVermeulen et, 2007( و)Luckner & Handley, 2008, alو)

 وبناء عمى ماسبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث في التساؤليف التالييف :
عي لدى األطفاؿ زارعي ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف مستوى الفيـ المغوي والتفاعؿ االجتما

 القوقعة ؟
وىؿ يمكف التنبؤ بمستوى الفيـ المغوي مف خالؿ درجات األطفاؿ زارعي القوقعة في التفاعؿ 

 االجتماعي؟
 أىداف البحث:

 لذا ىدؼ ىذا البحث إلى:
التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف مستوى الفيـ المغوي والتفاعؿ االجتماعي عند  -

 االطفاؿ زارعي القوقعة0
لكشؼ عف امكانية التنبؤ بمستوى الفيـ المغوي مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي لدى ا -

 األطفاؿ زارعي القوقعة0
 أىمية البحث:

 من الناحية النظرية:
تكمف االىمية النظرية لمبحث مف خالؿ ما نقدمو مف تأصيؿ نظري يشتمؿ عمى مفاىيـ وأطر 

 نظرية ودراسات وبحوث عربية وعالمية حوؿ مفيمومي الفيـ المغوي والتفاعؿ االجتماعي0 
 و من الناحية التطبيقية :

داد برامج مف يمكف أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في مجاؿ الميتمييف باالعاقة السمعية في إع
 خالؿ تحسيف مستوى الفيـ المغوي  لتنمية التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ زارعي القوقعة0 
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 مصطمحات البحث:
 :  Language comprehension الفيم المغوي

فقرة(،ويتـ  -جمؿ  –عرفتو الباحثة بأنو عممية إعطاء المعانى لؤلصوات المسموعة )كممة 
ىنية صحيحة لما سمعو،فيقوـ المستمع بإعطاء االستجابات ذلؾ مف خالؿ تكويف صورة ذ

عطاء معمومات وأفكار عما سمعو0  المطموبة،والتفسيرات المناسبة لما سمعو،وا 
 :  Social interactionالتفاعل اإلجتماعي
(بأنو عممية مشاركة بيف األطفاؿ مف خالؿ مواقؼ الحياة اليومية 9330كما يرى )عبد اهلل،

 عالقات مع اآلخريف في محيط المجاؿ النفسي0 تفيد في إقامة
 : Children with cochlear implants االطفال زارعي القوقعة 

عرفت الباحثة األطفاؿ الصـ ىـ الذيف تـ اجراء ليـ عممية زراعة القوقعة االلكترونية ألحد 
 ( سنوات030-4األذنيف أوكالىما والمدمجوف بالمدارس االبتدائية وممف يتراوح أعمارىـ مف )

 حدود البحث:
-9393تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسيالحدود الزمنية:

93900 
تـ تحديد تطبيؽ الدراسة عمى بعض المدارس المرحمة االبتدائية التي بيا دمج الحدود المكانية:

 في نطاؽ محافظة بني سويؼ0
طفاًل مف المدجيف ذوي زراعة القوقعة في (03تكونت عينة الدراسة مف )الحد البشري:

( سنة 5039( سنوات بمتوسط عمري )03 - 4المدارس االبتدائية والتي تتراوح أعمارىـ مف )
 (0 00401وانحراؼ معياري قدره )

 اإلطار النظري:
 أواًل: تعريف زراعة القوقعة :

 ونعرؼ عممية زراعة القوقعة بأنيا:
"ىو نظاـ إلكتروني ييدؼ إلى خمؽ إحساسات سمعية انطالًقا مف التنبييات الكيربائية  -

 ( Dumont,A,1997,12لنيايات العصب السمعي" ) 
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"عممية غرس إليكترونيات في قوقعة األذف الداخمية بيدؼ تحويؿ االشارة السمعية إلى  -
 & Chute)إشارة كيربائية تعمؿ عمى تنقؿ الصوت لمعصب السمعي "0 

Nevins,2002,44) 
"ىي عممية تتـ لؤلطفاؿ المصابوف بحالة صمـ شديد إلى شديد جًدا ممف يتراوح فقدانيـ  -

ديسيبؿ فما فوؽ ( مف الذيف ال يستطيعوف االستفادة مف مضخمات  13السمعي مف )
 (03، 9330المألوفة ىـ المستفيدوف بدرجة كبيرة مف عممية زراعة القوقعة" )الزريقات ،

" ىـ األطفاؿ الصغار الذيف لدييـ فقداف سمعي شديد جًدا،وال يستفيدوف مف السماعات  -
 9335الطبية االعتيادية ،ويمكنيـ مف االستفادة مف زراعة القوقعة االلكترونية") الزريقات ،

،030) 
" ىي عممية تتـ لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف فقد سمعي شديد في كال األذنيف وزرعت  -

 (995، 9303اإللكترونية في األذف لداخمية إلعادة السمع ليـ")عيسى ،عبيدات،القوقعة 
"ىي عممية تتـ لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف ضعؼ سمعي حسي عصبي شديد إلى عميؽ  -

أو استفادوا بدرجة بسيطة مف سماعاتيـ الشخصية التقميدية فى تنمية قدراتيـ  –،ولـ يستفيدوا 
ف زراعة ىذا الجياز يتيح ليـ فرصة إعادة دمجيـ في عالـ السمع لذا فإ –السمعية و المغوية 

مف خالؿ فريؽ يشارؾ فيو كاًل مف طبيب األنؼ واألذف والحنجرة،طبيب السمعيات،طبيب 
 Safwat,2011 )  (0التخاطب،أخصائي المغة و الكالـ"

( أف  ( Safwat,2011 ( و9303( و )عيسى ،عبيدات،9330وحدد كاًلمف )الزريقات ،
حاالت الفقد السمعي الشديد جًدا والذيف يعانوف مف ضعؼ سمعي حسي عصبي شديد إلى 
عميؽ ،ولـ يستفيدوا مف المعينات السمعية )سماعات األذف( ىـ األكثر استفادة مف عمميات 
زراعة القوقعة اإللكترونية، السمعيةألف البقايا السمعية لدييـ غير كافية،كوف الشعيرات 

لسمعية في القوقعة األذنية قد ُتمفت أو تشوىت فمـ يصؿ الصوت إلى العصبية الحسية ا
العصب السمعي،لذا فإف جياز القوقعة اإللكترونية يتخطى ىذه الشعيرات لينشط العصب 

 السمعي مباشرة
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 دمج المعاقين سمعًيا: 
يعتبر نجاح تجربة الدمج في كثير مف الدوؿ المتقدمة ىو الدافع نحو حؽ ذوي االعاقة 

معية في تمقي العممية التعميمية دوف استثناء،وقد أصبح ممارسة الدمج التربوي يقوـ عمى الس
أساس تعميـ الطالب المعاقيف سمعًيا في بيئة قريبة مف البيئة التربوية العادية،حيث يتاح 
لممعاؽ سمعًيا المشاركة في األنشطة الصفية العادية مع األطفاؿ العادييف )حمدي 

 (93330عرقوب،
د أسفرت نتائج الدراسات والتجارب التي بذلت في دمج المعاقيف مع العادييف مف خالؿ فق

الفصؿ الواحد واليوـ الكامؿ واألنشطة المتعددة 
 Cerner&Curry,1993(،)Dyer,1993(، )Cole&Meyer,1991(،)Kennethأمثاؿ)

et al,1990(،)Gilbert,1996اديمي (،والتي إىتمت بتأثير الدمج عمى التحصيؿ األك
 واالجتماعي وأمكف التوصؿ إلى ما يمي:

  تعتبر المدارس العادية ىي البيئة الطبيعية التي يمكف لؤلطفاؿ المعاقيف وغير
 المعاقيف أف ينمو فييا مًعا عمى حد سواء0

  تنمية بعض الميارات والقدرات الخاصة كميارة التعبير المغوي والرياضي،وميارة
 لعمر0قضاء الوقت في المعب مع نفس ا

  0إتاحة فرصة التفاعؿ االجتماعي لممعاقيف مع أقرانيـ غير المعاقيف 
 ثانًيا: تعريف الفيم المغوي: 

 تعددت التعريفات التى تناولت الفيم المغوي.
( بأنو القدرة عمى فيـ الكممات واألفكار المنطوقة ومعالجة المعمومات 9334فعرفو )الزريقات،

 السمعية0
( بأنو ىو تحسيف التصور لممعنى،وجودة االستعداد الذىني 03، 9332كما عرفتو )دحاؿ،

لؤلستنباط ،والفيـ ىو معرفة الشيء أو الموقؼ أو الحدث أو التقرير المفظي ،ويشمؿ المعرفة 
 الصريحة الكاممة بالعالقات والمباديء العامة 0
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 واالستماع (بأنو ىو اليدؼ النيائي مف القراءةK. Cain J. Oakhill,2007,12وقد عرفو)
ويساعد الناس لمحصوؿ عمى المعمومات ، والمشاعر ، ويحقؽ التواصؿ بيدوء ، ويحقيؽ 
النجاح األكاديمي ويكوف اليدؼ عند االستماع أو القراءة لمنص ىو تفسير الحالة الموصوفة 

 بشكؿ عاـ ، بدال مف مجرد استرجع معاني الكممات أو الجمؿ0
السمعي لمغة بأنو عممية عقمية معرفية نشطة تتطمب  ( إلى الفيـRost,2007,102ويشير )

الممارسة وتطبيؽ استراتيجيات محددة،فالمستمع األعمى ميارة يكوف أكثر احتمااًل إلستخداـ 
اإلستراتيجيات األكثر تعقيًدا واستراتيجيات لتقييـ الذات واإلنخراط في عمميات ما وراء معرفية 

ميارة يتأثر عمى األرجح بالعوامؿ االجتماعية والعاطفية أكثر بطبيعة الحاؿ ،والمتعمـ األقؿ 
 مثؿ القمؽ0

( عممية بنائية تفاعمية يقوـ بيا الطالب وتتضمف ىذه العممية ثالثة 9335كما عرفو )شعباف،
عناصر ىي التمميذ، النص ، والسياؽ ،كما يعرؼ بأنو مجموعة مف العمميات الداخمية 

بؿ أنيا تختمؼ عند الفرد مف فترة ألخرى و مف الشخصية، التي تختمؼ مف شخص ألخر،
 مرحمة لمرحمة0

( ىو عممية تفاعمية معقدة يقوـ المتعمـ بدور نشط إلعادة بناء وتركيب 9309كما عرفو)حسف،
المعنى المقصود مف المتحدث،كما يعرؼ بأنو عممية إرادية تشير إلى توجيو االىتماـ 

ذه األصوات،فاالستماع يتضمف عمميات نشطو باألصوات محاولة منو إلضفاء المعنى عمى ى
يقوـ بيا المستمع مف اىتماـ وانتباه لتحصيؿ المعاني المتضمنة في الرسالة المسموعة حتى 

 ينتج عف ىذه العمميات الفيـ واالستجابة0  
(بأنو القدرة عمى تحقيؽ المعنى وداللة الرسائؿ المغوية سواء 992، 9309وقد عرفو )غزالي،

ة أو منطوقة،وأف الفيـ المغوى يستدعي قدرات الفرد المسانية وقدرات أخرى عديدة كانت مكتوب
 )كاإلدراؾ ،التمييز السمعي ، التمييز البصري ،االنتباه ، الذاكرة ،القدرات الذىنية(0

( أنو عممية نشطة يجب عمى المستمع فييا Serri et al.,2012,843وعمى ذلؾ أشار )
صوات وفيـ المفردات والتراكيب النحوية ،والحصوؿ عمى معنى التعرؼ عمى الفروؽ بيف األ
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لمغة المدخمة مف النص،وحفظ المعمومات التي تـ جمعيا لفترة كافية في عقمو لتفسير النص 
 المسموع0

( بأنو 9334(إلى تعريؼ آخر لمفيـ المغوي نقاًل عف )جمجؿ،9301ويشير )عبد المجيد،
توب أو مسموع أو مقروء وذلؾ عمى مستوى الكممة أو "القدرة عمى إدراؾ المعنى مما ىو مك

 الجممة أو النص0
(باإلدراؾ والتفعيؿ السمعي المركزي والقدرة عمى التعرؼ وتفسير 9301وتعرفو )القطاوي،

المثيرات السمعية وىو يتضمف الوظائؼ المغوية أو المعرفية لمجياز السمعي ،،يعرؼ أيًضا 
بمحتوى المسموع والكشؼ عف مضمونو وىو أوؿ فنوف  باالنتباه وحسف اإلصغاء واإلحاطة

 المغة0
 .K. Cain J (،)9309(،)غزالي،Serri et al.,2012ومما سبؽ حدد كاًل مف)

Oakhill,2007 ،مكونات الفيـ المغوي والتي اشتممت عمى األصوات 9334(،)الزريقات)
راكيب النحوية،ومعنى واألفكار المنطوقة ومعالجة المعمومات السمعية وفيـ المفردات والت

النص المسموع يكوف بيدؼ تفسير الحالة الموصوفة بشكؿ عاـ ،وأف الفيـ المغوى يستدعي 
قدرات الفرد المسانية وقدرات أخرى عديدة )كاإلدراؾ ،التمييز السمعي ، التمييز البصري 

 ،االنتباه ، الذاكرة ،القدرات الذىنية(0
 خطوات الفيم المغوي:

 خمس خطوات لتحقيؽ الفيـ المغوي وىي: (clark,1977,155-156)حدد كالرؾ
استقباؿ المعمومات المسموعة و االحتفاظ بيا فى الذاكرة العاممة )القصيرة( لتحميميا إلى  -0

 مكونات جميمة0
يبدأ السامع بتحميؿ األلفاظ المتوفرة في الذاكرةالفاعمة )القصيرة( إلى مكونات جميمة قصيرة  -9

 ا واستقباؿ المعمومات المسموعة مف مصدرىا )التتابع(0تمييًدا لترميزى
تحويؿ مكونات الجمؿ القصيرة إلى معاني )عممية الترميز( مع استمرار المرحمة األولى و  -0

 الثانية0
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يقوـ الفرد بتجميع معاني المكونات الجمؿ القصيرة ليتكوف معنى شمولي و تكاممي لمجمؿ  -4
 الكاممة0

ية لمجمؿ،ويتـ بعث معاني الجمؿ الكاممة والكمية إلى الذاكرة يتـ التخمص مف الصورة المفظ -1
 الطويمة مف أجؿ التخزيف الدائـ0

 نظريات الفيم المغوي:
 ومف النظريات التي تناولت الفيـ المغوي ما يمي:

 نظرية الجشطمت :
 ( أف نظرية الجشطمت تناولت الفروض اآلتية:0540أوضح )ناصؼ،

حسي(أى أف المدركات المخزنة في الذاكرة يتـ التعرؼ عمييا التعمـ يعتمد عمى اإلدراؾ )ال -
دخاليا إلى الذاكرة بواسطة الحواس0  وا 

التعمـ ىو إعادة تنظيـ المعارؼ حيث يعتمد التعمـ عمى فيـ العالقات التي تشكؿ المشكمة  -
 أو الموقؼ التعميمي وذلؾ بإعادة تنظيميا لداللة عمى معناىا0

مى العالقات الداخمية فال يمكف اعتبار التعمـ مجرد ارتباط بيف التعمـ ىو التعرؼ الكامؿ ع -
نما ىو اإلدراؾ الكامؿ لمعالقات الداخمية لمشيء المراد تعممو0  عناصر لـ تكف مترابطة وا 

ف فيـ واستنتاج العالقات المنطقية  - االستبصار)الفيـ( لمغة يجنبنا األخطاء الغير منطقية،وا 
 إلى تجنب األخطاء0بيف عناصر المشكمة يؤدي حتما 

إف الفيـ يؤدي إلى عممية تحويؿ المعارؼ مف موقؼ إلى آخر أي تطبيقيا في مجاؿ  -
 تعممي مشابو لمموقؼ األوؿ0

ال يحتاج التعمـ عف طريؽ االستبصار)الفيـ( إلى المكافأة بؿ كثيًرا ما تكوف نتائج التعمـ  -
الناجح شعور باالرتياح واالبتياج الناتج عف القدرة عمى إدراؾ المعنى ،فيذا الشعور يترؾ 
نفس األثر الذي تتركو المكافأة في التعمـ السموكي ،إذا التعمـ باالستبصار ىو مكافأة في 

 ذاتو0    حد 
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 نظرية القواعد العامة "تشومسكي":
أسس ىذه النظرية "تشومسكي" الذي يرى أف لدى الطفؿ استعدادًا فطريًا الكتساب الميارات 
المغوية، ويطمؽ عمى ىذا االستعداد الفطري "جياز اكتساب المغة"وىو يمكف الطفؿ مف 

نتاج استجابة  عطائيا معنى، وا  تجاىيا تظير في صورة لغوية استقباؿ اإلشارات القادمة وا 
وتبني ىذه النظرية يجعؿ برنامج تعميـ المغة يقدـ ميارات المغة بصورة فطرية طبيعية، تعتمد 
عمى تقديـ مثيرات مختمفة تساعد التالميذ عمى إنتاج لغة طبيعية، مما ينعكس عمى جميع 

 (0554،13مكونات البرنامج0 )مختار،
 النظرية السموكية "سكنر":

 –بما في ذلؾ السموؾ المغوي  –(اف أصحاب ىذه النظرية أف السموؾ0554،20يرى)مختار،
ارتباط بيف مثير واستجابة،وبالتالي يكوف المعنى ىو االرتباط القائـ بيف المثير القادـ مف 

ويري سكنر أف المغة تنمو مف خالؿ استجابات  العالـ الخارجي واالستجابة المفظية لمفرد،
رات البيئية والتدعيـ الذي يتمقاه مف الوالديف والمحيطيف بو إلنتاج الكالـ ، والربط الطفؿ لممثي

 بيف ما يصدره الطفؿ مف أصوات واألشياء الدالة عميو0
 ثالثًا: تعريف التفاعل االجتماعي:

 لقد تعددت التعريفات التى تناولت التفاعل االجتماعي.
تماعي بأنو "التأثير المتبادؿ بيف فرديف بحيث ( التفاعؿ االج0555،10وعرفو )السيد واخروف،

يؤثر كؿ منيما فى اآلخر ويتاثر بو، وتصبح بذلؾ إستجابة إحدىما مثيًرا لآلخر، ويتوالي 
 التبادؿ بيف المثير واإلستجابة إلى أف ينتيى التفاعؿ القائـ بينيما0" 

التي تصدر عف  التفاعؿ االجتماعي بأنو"الميارة(Gillson,2000,320)كما عرؼ جيمسوف
الطفؿ ويعبر مف خالليا عف ذاتو لآلخريف،ويتجو إلييـ ويتواصؿ معيـ ،ويشاركيـ في 
األنشطة االجتماعية،ويكوف صداقات معيـ،ويستعمؿ اإلشارات االجتماعية لمتواصؿ معيـ مع 

 مراعاة قواعد الذوؽ االجتماعي العاـ في التفاعؿ معيـ0
العالقات بيف الناس والتي توصؼ عادة بأنيا ( بأنو 044، 9339كما عرفو)بف عامر،

عالقات اجتماعية منظمة عادة لتحقيؽ أىداؼ محددة، فالعالقة بيف الطالب والمعمـ،والمريض 
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والطبيب،ىي عالقات اجتماعية ذات أىمية لكف التفاعؿ بيف أطراؼ ىذه العالقات قد يكوف 
 لمرغوبة0سوًيا أو غير سوي،وقد يصعب تحقيؽ األىداؼ المقررة أو ا

( التفاعؿ االجتماعي بأنو "مايحدث عندما يتصؿ فرداف أو 04، 9330وعرفو )زىراف ،
 أكثر،ويحدث نتيجة لذلؾ تعديؿ لمسموؾ0" 

( بأنو عممية مشاركة بيف األفراد مف خالؿ مواقؼ الحياة اليومية 9330وكما عرفو )عبد اهلل ،
 النفسي0 ،وتفيد في إقامة عالقات مع اآلخريف في محيط المجاؿ

( بأنو عممية اتصاؿ تؤدي إلى التأثير في أفعاؿ الغير 030، 9334كما عرفو)شروخ،
 ووجيات نظرىـ ،وىو قائـ في عالـ اإلنساف والحيواف0

( بأنو عممية اجتماعية مستمرة ويختمؼ ىذا التفاعؿ بحسب 051، 9335وعرفو )عبداليادي ،
ا التفاعؿ أشكااًل مختمفة،بإختالؼ وتعدد مفاىيـ المفاىيـ التي تتبناىا المجتمعات لذلؾ يتخذ ىذ

 المجتمعات ،ألف السموؾ اإلنساني مرتبط بمفاىيـ االنساف أوالمجتمع0  
(،)عبداليادي 9330(،)عبد اهلل ،9330(،)زىراف ،0555فقد اتفؽ كاًل مف)السيد واخروف،

داخؿ مواقؼ  (عمى كوف التفاعؿ االجتماعي عممية مستمرة بيف فرديف أو أكثر تتـ9335،
الحياة اليومية، فتحدث تغير في النفس وشخصية الفرد ويؤثر فييا ويتأثر بيا وتعدؿ مف 

 سموكو وتغيره0 
 نظريات التفاعل االجتماعي:

 يختمف تفسير التفاعل االجتماعي وسيتم تناول بعض تمك النظريات:
 نظرية سكنر: -1

ممية التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد ( أنو قد بمور السموكيوف ع00، 0550أوضح )التميمي ،
إلى نظرية المثير واإلستجابة ونظرية التعزيز التي قادىا األمريكي )سكنر(،َفَسَر سكنرعممية 
التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد والجماعات بسبب وجود المؤثر واإلستجابة والتعزيز،ويرى 

ؿ أف لدييـ المقدرة عمى اإلستجابة سكنر أف المخموقات االجتماعية ليست سمبية في تفاعميا ب
لممؤثرات أو المنبيات التي يتمقونيا خالؿ عممية التنشئة االجتماعية القائمة عمى التفاعؿ 
والشخصية التي تتكوف وتشكؿ الفرد أو الجماعة وىي نتيجة مباشرة ليذا التفاعؿ، فالتفاعؿ 
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ؼ اجتماعي بحيث يشكؿ سموؾ يتمثؿ في اإلستجابات المتبادلة بيف األفراد في وسط أو موق
الشخص الواحد مؤشرًا أو منبيًا لسموؾ الشخص اآلخر ،فكؿ فعؿ يؤدي إستجابة أو 
إستجابات في اطار تبادؿ المنبيات واإلستجابات،كما أكد إلى أف التفاعؿ االجتماعي ال يبدأ 

تي تقوـ عمى مبدأ وال يستمر إال إذا كاف المشتركوف فيو يتمقوف شيئًا مف التدعيـ أو اإلثابة ال
اشباع الحاجة المتبادلة،فالتفاعؿ ىنا ىو اشباع لحاجات الطرفيف المذيف يقوـ بينيما التفاعؿ، 
فالطفؿ يحصؿ عمى ما يريد مف والديو، والوالداف يحصالف عمى ما يريداف مف تعمـ الطفؿ 

 لمكالـ والتواصؿ المغوي0
 نظرية نيوكمب: -2

ينظر إلى التفاعؿ االجتماعي وكأنو نوع مف الجياز (أف نيوكمب 002، 0543أوضح )غيث،
أو النظاـ الذي ترتبط أجزاءه ببعضيا، ويتوقؼ عمؿ جزء منو عمى أداء بقية األجزاء 
لوظائفيا0 وعمى ىذا األساس يقوـ الناس الذيف يحدث بينيـ التفاعؿ بتغيير سموكيـ نتيجة ليذا 

ف نمطًا التفاعؿ حيث يتعدؿ سموؾ أحد الطرفيف إذا حدث تغ يير في سموؾ الطرؼ اآلخر،وا 
مف العالقة المتوازنة تسود بيف شخصيف متفاعميف عند تشابو اتجاىاتيما وآرائيما بالنسبة 
ف نمطًا مف العالقة المتوترة غير المتوازنة ينشأ بيف الطرفيف  لشيء أو شخص أو موقؼ وا 

نحو طرؼ ثالث مشترؾ0 كما ينشأ  المتآلفيف إذا كاف كؿ منيما يحمؿ أفكارًا أو اتجاًىا متبايناً 
نمطًا مف العالقة غير المتوازية بيف طرفيف غير متآلفيف حتى ولو كانا متشابييف في مواقفيما 
واتجاىاتيما بالنسبة لمطرؼ الثالث0 وخالصة ذلؾ يمكف القوؿ أف نمطًا مف العالقة المتوازنة 

ئيما بالنسبة لشيء أو شخص أو تسود بيف شخصيف متفاعميف عندما تتشابو اتجاىاتيما وآرا
 موقؼ معيف0

وىكذا يستنتج )نيوكمب( أف مدى الصداقة والود والتجاذب تقوى بيف الطرفيف الذيف تربطيما 
موقؼ واتجاىات وأفكار وآراء متشابية نحو األشخاص أو األشياء أو الموقؼ واآلراء ذات 

 االىتماـ المشترؾ0
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 نظرية بيمز: -3
(أف بيمز حاوؿ دراسة مراحؿ وأنماط التفاعؿ االجتماعي، وحدد 931، 0544يرى )زىراف ،

مراحؿ وأنماطا عامة في مواقؼ اجتماعية تجريبية، وحدد )بيمز(عممية التفاعؿ االجتماعي في 
عدة مراحؿ وأنماط، وتحدث عف التفاعؿ االجتماعي عمى أساس مف نتائج دراستو 

 ومالحظاتو0
و السموؾ الظاىر لؤلفراد في موقؼ معيف وفي إطار ويعرؼ )بيمز( التفاعؿ االجتماعي بأن

الجماعات الصغيرة0 لذلؾ اقتصر في بحوثو عمى مالحظة السموؾ الخارجي لممتفاعميف ونظر 
إلى عممية التفاعؿ كما لو كانت مجرد اتصاؿ مف األفعاؿ والكممات والرموز واإلشارات 000إلخ 

مية التفاعؿ االجتماعي إحتؿ مركزًا ىامًا في بيف األشخاص عبر الزمف0 وقدـ بيمز نموذجًا لعم
أساليب البحث في ديناميات الجماعة0 وقسـ بيمز مراحؿ التفاعؿ االجتماعي التي تتوالى في 

 الترتيب كما يأتي:
 0 التكامؿ020 ضبط التوتر0  01 إتخاذ القرارات0  04 الضبط0  00 التقييـ0  09 التعرؼ0  0

 االجتماعي كما يمي:كما قسم بيمز أنماط التفاعل 
 0 التفاعؿ االجتماعي المحايد )األسئمة(00
 0 التفاعؿ االجتماعي المحايد )اإلجابات(90
 0 التفاعؿ االجتماعي االنفعالي)السمبي(00
 0 التفاعؿ االجتماعي االنفعالي )اإليجابي(40
 نظرية فمدمان: -4

ى )فمدماف( عمى (أف نظرية التفاعؿ االجتماعي تستند لد43،9330أوضح)الشناوي،
خاصيتيف رئيستيف،ىما:االستمرار أو التآزر السموكي بيف أعضاء الجماعة والجماعات 

( جماعة مف األشخاص،وما توصؿ إليو ىو 2األخرى،ومف خالؿ دراسة قاـ بيا )فمدماف(عمى)
 أف التفاعؿ االجتماعي مفيـو متعدد يتضمف ثالثة أبعاد:
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 التكامل الوظيفي: -أ
ط المتخصص والمنظـ الذي يحقؽ متطمبات الجماعة مف حيث تحقيؽ أىدافيا ويقصد بو النشا

 وتنظيـ العالقات الداخمية فييا والعالقات الخارجية بينيا وبيف الجماعات األخرى0
 التكامل التفاعمي: -ب

ويعني بو التكامؿ بيف األشخاص مف حيث التأثير والتأثر وعالقة الحب المتبادلة وكؿ ما يدؿ 
 كيـ0عمى تماس

 التكامل المعياري: -جـ
ويقصد بو التكامؿ مف حيث االجتماعية أو القواعد المتعارؼ عمييا التي تضبط سموؾ األفراد 

 في الجماعة0
 أنواع التفاعل االجتماعي: 

 ( إلى مستويات التفاعؿ االجتماعي وىي: 909، 0544فقد اشار )البيي،
ف األفراد ىو أكثر أنواع التفاعؿ النفسي إف نوع التفاعؿ القائـ بيالتفاعل بين األفراد: -1

واالجتماعي شيوعًا 0 فالتفاعؿ القائـ ما بيف األب واالبف ، والزوج والزوجة ، الرئيس 
والمرؤوس 000إلخ0 وبيئة التفاعؿ في ىذه الحالة األفراد الذيف يأخذوف سموؾ اآلخريف في 

طبيع االجتماعي مثال نجد الحسباف ومف ثـ يؤثر عمييـ وعمى اآلخريف 0 وفي عممية الت
خوتو  -األـ  -أف التفاعؿ االجتماعي يأخذ ىذا التسمسؿ : الطفؿ  الطفؿ  -الطفؿ وا 

الشاب ورؤساؤه 000إلخ 0 وفي كؿ  -الشاب والعامميف معو  -الشباب والمدرسة  –وأقرانو 
تمؾ الصالت االجتماعية نجد أف الشخص جزء مف البيئة االجتماعية لآلخريف الذي 

 .جيب بنفس الطريقة كي يستجيبوف لو 0 كؿ فرد باآلخريف ومف ثـ يتفاعؿ معيـيست
إف التفاعؿ القائـ بيف القائد وأتباعو أو المدرب والعبيو،فالمدرب التفاعل بين الجماعات: -2

في مثؿ ىذه الحالة يؤثر في العبيو كمجموعة وفي نفس الوقت يتأثر بمدى اىتماميـ 
بادلة بينيـ ، ومف ناحية أخرى نجد أف الشخص المتفاعؿ مع وروحيـ المعنوية والثقة المت

مجموعة معينة مف األشخاص في مرات متكررة ينجـ عنو وجود نوع مف المتوقعات 
 السموكية مف جانب الجماعة أي سموؾ معيف متعارؼ عميو0
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ائؽ المقصود بالثقافة في ىذه الحالة العادات والتقاليد وطر التفاعل بين األفراد والثقافة: -3
التفكير واألفعاؿ والصالت البيئية السائدة بيف أفراد المجتمع ويتبع التفاعؿ بيف الفرد 
والثقافة منطقيًا اتصاؿ الفرد بالجماعة إذ أف الثقافة مماثمة إلى حد كبير لمتوقعات 
السموكية الشائعة لدى الجماعة 0 وكؿ فرد ينفعؿ لممتوقعات الثقافية بطريقتو الخاصة0وكؿ 

فالثقافة جزء  .سر المظاىر الثقافية حسب ما يراه مناسبًا لمظروؼ التي يتعرض ليا فرد يف
ىاـ مف البيئة التي يتفاعؿ معيا الفرد ، فالغايات والتطمعات والمثؿ والقيـ التي تدخؿ في 
شخصية الفرد ما ىي إال مكونات رئيسة لمثقافة 0 كذلؾ فإف التفاعؿ االجتماعي بيف 

أخذ مكانًا خالؿ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية التي ال تتضمف بدورىا صمة األفراد والثقافة ي
 .تبادلية مثؿ الراديو والتمفاز والصحؼ والسينما 

العالقات االجتماعية والتفاعؿ االجتماعي التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية: -4
أصبحا مصطمحاف مرتبطاف ببعضيما بحيث ال يحدث أحدىما دوف اآلخر،حتى إنيما 

فعند البعض التفاعؿ  النفسي واالجتماعي شكاًل مف أشكاؿ العالقات  كمترادفيف
االجتماعية ،وفي حيف عند البعض اآلخر العالقات االجتماعية مظاىر لعمميات التفاعؿ 
االجتماعي ،فعندما يمتقي فرداف ويؤثر أحدىما في اآلخر ويتأثر بو يسمى التغيير الذي 

تأثير والتأثر بالتفاعؿ،وعندما تتكرر عمميات التأثير والتأثر يحدث نتيجة لتبادؿ ال
ويستقراف يطمؽ عمى الصمة التي تجمع بيف الفرديف العالقات المتبادلة،وكمما ازدادت 
العالقات االجتماعية المنتشرة داخؿ الجماعة ازداد اتصاؿ األفراد مع بعضيـ البعض 

ؿ مجموع العالقات عمى مدى التفاعؿ وزادت ديناميكية التفاعؿ االجتماعي وليذا يد
 االجتماعي0

 الدراسات السابقة :
 أواًل: الدراسات السابقة التي تناولت الفيم المغوي عند األطفال زارعي القوقعة:

 (:(Gretchen et al,2002دراسة جريتشين 
إلى التعرؼ عمى الميارات المغوية واالستقبالية والتعبيرية لؤلطفاؿ ذوى زراعة  ىدفت الدراسة
( سنوات عمي زراعة القوقعة،واستخدمت البرنامج التأىيمي المغوي )إعداد/ 1القوقعة لمدة )
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( طفاًل مف 43الباحثة(،مقياس المغة االستقبالية والمغة التعبيرية )إعداد الباحثة(،وتكونت مف )
ارعي القوقعة،وأسفرت عف تحسف ممحوظ في تنمية الميارات المغوية واالستقبالية األطفاؿ ز 
 والتعبيرية0 

 (:Rhodes,2002دراسة رودس )
الكشؼ عف التقدـ المغوي الشامؿ في مجاؿ المغة االستقبالية والمغة التعبيرية  ىدفت الدراسة

ت الطبية واألطفاؿ المعوقيف لؤلطفاؿ المعوقيف سمعًيا إعاقة شديدة جًدا لمستخدمي السماعا
سمعًيا زارعي القوقعة في مرحمة ما قبؿ المدرسة،واستخدـ المنيج شبو التجريبي،استخدـ 

( طفاًل مف 43برنامج تدريبي سمعي لفظي ، واختبار تقويمي كالمي مصور،وتكونت مف )
يف سمعًيا المعوقيف سمعًيا إعاقة شديدة جًدا لمستخدمي السماعات الطبية واألطفاؿ المعوق

زارعي القوقعة في مرحمة ما قبؿ المدرسة،أشارت النتائج إلى تقدـ في المغة التعبيرية )النطؽ( 
مقارنة بالمغة االستقبالية لدى ىؤالء األطفاؿ المعوقيف سمعًيا،وىذا يدعـ المبدأ أف المدخؿ 

يات مقدار المفظي طريقة اتصاؿ حيوية لؤلطفاؿ المعوقيف سمعًيا عمى مختمؼ مستو  –السمعي
 فقد السمع لدييـ0 

 :Schorr,et al,2008)دراسة سكور وآخرون )
ىدفت الدراسة إلى مقارنة ميارات المغة والكالـ لدى األطفاؿ زارعي القوقعة واألطفاؿ ضعاؼ 
السمع،واستخدمت مقياس النطؽ الكالمي والحصيمة المغوية التعبيرية واالستقبالية ،ومقياس ما 

( طفاًل مف زارعي القوقعة واألطفاؿ عادي السمع،وتتراوح أعمارىـ 05مف ) وراء المغة،وتكونت
( عاًما،ونتائج الدراسة تشير إلى أف العمر عند زراعة القوقعة ينبىء عف التبايف 04-1مف )

 الداؿ والممحوظ في الحصيمة المغوية التعبيرية واالستقبالية0    
 (:Unterstien,2010دراسة انتر شتاين)

إلي التعرؼ عمى مدى وجود فروؽ في المغة التعبيرية واالستقبالية لدى األطفاؿ  لدراسةىدفت ا
اختبار بي بودي لممفردات المصورة  زارعي القوقعة ما قبؿ المدرسة واألطفاؿ العادييف،واستخدـ

 الطبعة الرابعة، واختبار الحصيمة المغوية التعبيرية الصورة الثانية، ومقياس وكسمر لمذكاء غير
كشفت الدراسة أف األطفاؿ زارعي القوقعة والعادييف يؤدوف في والمفظي لضبط القدرة المعرفية،
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مستوى متقارب عمى مقياس ميارات المغة،وعالوة عمى ذلؾ لـ تظير فروؽ ذات داللة 
إحصائية لدى مجموعة األطفاؿ زارعي القوقعة وفًقا لمعمر عند الزراعة،والعمر عند اكتشاؼ 

  فقداف السمع0
 ( :Tao, Deng, et al.,2014دراسة )

وأوضحت الدراسة إسياـ الذاكرة السمعية العاممة في فيـ الكالـ لدى زارعي القوقعة، وقد 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االرتباط بيف الذاكرة العاممة واستيعاب الكالـ لدى زارعي 

مصاًبا بالصمـ  90ونية )منيـ القوقعة اإللكتر  شارؾ اثناف وثالثوف مف مستخدمي القوقعة،و
مصاًبا بالصمـ بعد اكتساب المغة(،وأسفرت النتائج أف األطفاؿ  00قبؿ إكتساب المغة و 

الصـ زارعي القوقعة كانوا أقؿ مف األطفاؿ السامعيف عمى جميع المقاييس، كما وجدت أف 
ؼ أف قصور ميارات ىناؾ عالقة ارتباطيو دالة بيف الذاكرة العاممة واستيعاب الكالـ،مما يكش

 الذاكرة العاممة قد يسبب صعوبات في فيـ الكالـ لدى األطفاؿ الصـ زارعي القوقعة0
 (:2016دراسة أميمة إبراىيم لقمة ورباب عبد المنعم سيف وصفاء يوسف األعسر )

الى الكشؼ عف العالقة بيف نمو المغة بشقييا االستقبالي والتعبيري لدى  ىدفت الدراسة
زارعي قوقعة األذف اإللكترونية وصمود أمياتيـ،واستخدمت مقياس المستوى األطفاؿ 

(،مقياس ستانفورد بينيو 9332االجتماعي االقتصادي لؤلسرة)إعداد:عبد العزيز الشخص،
الصورة الخامسة )تقنيف:محمد طو وعبد الموجود  عبد السميع ،إشراؼ –لمذكاء المصور 

  EASICس تقييـ الميارات التخاطبية المكتسبة(،مقيا9300ومراجعة:محمود أبو النيؿ )
 Gail)إعداد: (،مقياس الصمود0544أنيتا ماركوت،)إعداد:

M,Wagnild&Heather,M.Young أظيرت أىمية أف يشمؿ البرنامج التأىيمي  ( ،وقد
لؤلطفاؿ زارعي القوقعة توجيو وتدريب أمياتيف إلعدادىف حتى يصبحف وسيًطا فعااًل في 

ية إكتساب أطفاليف المغة المفظية بشقييا االستقبالي والتعبيري،والعمؿ عمى اإلسراع بعمم
 تعميميا في كؿ المواقؼ الحياتية0
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 (:2021دراسة رضوى خالد عبد الحميم)
ىدفت الدراسة إلى تقديـ أداة عممية مقننة لقياس مستوى الفيـ المغوي عند األطفاؿ زارعي 

ا بيدؼ التعرؼ عمى ثبات وصدؽ مقياس الفيـ المغوي المقياس إستطالعيً  تـ إجراءالقوقعة،و 
 03إلى  4( طفؿ مف عمر 03االستماعي ،وذلؾ مف خالؿ تطبيقو عمى عينة قواميا )

( طفؿ زارعي القوقعة بمحافظة 01(طفؿ عادييف وعدد )01سنوات  وتتكوف العينة مف عدد )
درجة الكمية لثبات بني سويؼ،وبحساب معدؿ الثبات عف طريؽ إعادة التطبيؽ  كانت ال

( مما يدعو إلى الثقة في استخدامو،وكذلؾ اإلتساؽ الداخمي دالة احصائًيا 4309المقياس )
 (مما يدعو إلى القوؿ يترابط ويتجانس مؤشرات المقياس وصمتيا بمكوناتو30300عند مستوى )

 القوقعة:ثانًيا: الدراسات السابقة التي تناولت التفاعل االجتماعي عند األطفال زارعي 
 (:Tasker,etal.,2010دراسة تاسكر)

ىدفت الدراسة إلى دراسة تأثير زراعة القوقعة عمى ترابط االنتباه والكفاءة االجتماعية لدى 
األطفاؿ الصـ زارعي القوقعة ،وكشفت النتائج أف األطفاؿ زارعي القوقعة كانوا أفضؿ في 

،وأشارت الدراسة إلى أف زراعة القوقعة النمو االجتماعي مقارنة بالصـ دوف زراعة القوقعة 
 مف الممكف أف تساىـ في النمو االجتماعي واالنفعالي لدى بعض األطفاؿ الصـ0

 (:Martin,et al.,2011دراسة مارتين واآلخرون)
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء العوامؿ التي تؤثر عمى تنمية عالقات األقراف االيجابية بيف 

( أطفاؿ مف 03يستخدموف غرسات القوقعة الصناعية،وتمت مالحظة ) األطفاؿ الصـ الذيف
(سنوات مع اختالؼ أسباب زراعة القوقعة 2 - 1الصـ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف)

كشفت الدراسة عف نتائج أفضؿ لؤلطفاؿ الصـ الذيف يتفاعموف في مواقؼ فردية  اإللكترونية،
يسمعوف وأداء أفضؿ بيف الفتيات مقارنة مقارنة بالتفاعالت التي تضـ طفميف آخريف 

ارتبطت المدة الطويمة الستخداـ الزرع اإللكتروني بزيادة احتراـ  باإلضافة إلى ذلؾ،باألوالد
الذات مع أداء أفضؿ في لعب األقراف،والتي كانت مرتبطة بدورىا بتقارير الوالديف عف األداء 

تساىـ ىذه النتائج في الدراسات التي تصؼ و ،االجتماعي لؤلطفاؿ خارج الوضع التجريبي
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فوائد زراعة القوقعة في مجاالت التواصؿ والتنشئة االجتماعية،مع اإلشارة إلى التدخالت التي 
 .قد تعزز الكفاءة االجتماعية لؤلطفاؿ الصـ

 (:De Giacoma,et al,2013دراسة دي جياكومو وآخرون )
اعية واالنفعالية والسموؾ التكيفي لدى االطفاؿ الصـ ىدفت الدراسة إلى دراسة الميارات االجتم

( طفاًل مف الصـ زارعي 93زارعي القوقعة ومقارنتيـ باألطفاؿ السامعيف،وشارؾ في الدراسة )
(طفاًل مف األطفاؿ السامعيف،وكشفت النتائج أف األطفاؿ زارعي القوقعة أكثر في 93القوقعة،)

 ة ومشكالت األقراف عف األطفاؿ طبيعي السمع0المشكالت السموكية والمشكالت االنفعالي
 (:Y Bat.Chava,2013دراسة )

ىدفت الدراسة إلى قياس مدى التحسينات طويمة المدى في ميارات االتصاؿ الشفوي وجودة 
بناًء عمى  عالقات األقراف لدى األطفاؿ الذيف يستخدموف غرسات القوقعة الصناعية،

راسة الحالية التحسينات طويمة المدى في ميارات الكالـ المقابالت مع الوالديف ، فحصت الد
ُتظير النتائج  ( طفاًل تـ زرعيـ،05والمغة الشفوية والعالقات مع أقرانيـ الذيف يسمعوف في )

يستمر األطفاؿ في تحسيف ميارات االتصاؿ الشفوي وجودة العالقات مع  أنو في المتوسط 
األقراف حتى بعد سنوات مف االنغراس القوقعة االلكترونية ،وخاصة أولئؾ الذيف لدييـ ميارات 
أولية ضعيفة؛بينما ترتبط قدرة االتصاؿ الشفوي وجودة عالقات األقراف بقوة في كؿ نقطة 

 زمنية0
 (:2013ي وميشيل صبحي و وفاء يوسف أحمد صادق )دراسة أسماء السرس

إلى معرفة الفروؽ بيف عينة مف األطفاؿ ضعاؼ السمع مف فئتي متوسط  ىدفت الدراسة
( 33وعميؽ مف الجنسيف في التفاعؿ االجتماعي في مرحمة ما قبؿ المدرسة،وتكونت مف )

عاؼ السمع طفؿ مف ضعاؼ السمع،واستخدمت مقياس التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ض
)تقنيف لويس كامؿ مميكة(،وقد  -الصورة الرابعة  -)إعداد الباحثة(،مقياس ستانفورد بينيو 

أسفرت عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائًيا بيف متوسطات درجات مجموعة ضعؼ السمع 
المتوسط، ومجموعة ضعؼ السمع العميؽ عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي لصالح مجموعة 
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وسط ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائًيا بيف ذكور المجموعتيف ضعؼ السمع المت
 )ضعؼ السمع المتوسط والعميؽ( وبيف إناث المجموعتيف عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي0

 (:2018دراسة فايزة مكاوي)
تيدؼ الدراسة إلى تحديد أوجو اإلختالؼ بيف األطفاؿ ضعاؼ السمع واألطفاؿ زارعي القوقعة 

(أطفاؿ مف زارعي القوقعة و 03يارات التواصؿ )المفظي وغير المفظي(،تـ اختيار )في أبعاد م
سنوات واليكوف لدييـ أي إصابات  03(أطفاؿ بمعيف سمعي بحيث اليزيد عمرىـ عف 03)

سنوات، واستخدـ مقياس ميارات التواصؿ  4أخرى ويكوف عمر زراعة االقوقعة ال يقؿ عف 
(،وتشير النتائج إلى عدـ وجود 9332ف )عفاؼ عبد الفادي،لؤلطفاؿ العادييف وغير العاديي

فروؽ دالة بيف المجموعتيف في أبعاد التواصؿ الغير لفظي)حركة األطراؼ والدرجة الكمية 
لمتواصؿ الغير لفظي(،ووجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف المجموعتيف في أبعاد التواصؿ 

والدرجة الكمية لمتواصؿ المفظي،والدرجة المفظي)المخاطبة،االستماع ،المغة،ايماءات الوجو،
 الكمية لممقياس( لصالح مجموعة االطفاؿ زارعي القوقعة  

ثالثًا:الدراسات السابقة التي تناولت التفاعل االجتماعي والفيم المغوي عند األطفال زارعي 
 القوقعة:
 : (Obserger, et al.,1994)دراسة 

يف نوع التواصؿ )الكمي/ الشفيي( ووضوح النطؽ ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العالقة ب
( طفال  04والكالـ لدى األطفاؿ زارعي القوقعة ،وقاـ كؿ منيـ بدارسة تكونت عينتيا مف ) 

ممف أصيبوا بالصمـ قبؿ مرحمة اكتساب المغة)قبؿ الخامسة(،وانقسمت إلى مجموعتيف 
موف التواصؿ الشفيي،وذلؾ ( أطفاؿ يستخدموف التواصؿ الكمي، ومثميـ يستخد5متساويتيف)

( سنوات، وتمت المقارنة بيف األطفاؿ في عدد مف 0بعد زراعتيـ لمقوقعة لمدة )
المتغيرات؛مثؿ: العمر عند حدوث الصمـ، والعمر عند الزراعة،ومدة استخداـ القوقعة،وقد 

 Theُأدمج األطفاؿ الذيف جرت ليـ الزراعة في عمر مبكر في الدراسة، وقد تـ تطبيؽ اختبار
Biginner's Intelligibility Test  لمكشؼ عف تأخر النمو الكالمي والمغوي، وكشفت النتائج

%(،أما 44( في وضوح النطؽ والكالـ لدى األطفاؿ ذوي التواصؿ الشفيي )BITأف نسبة )
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%(،أي أف وضوح الكالـ لدى األطفاؿ ذوي التواصؿ 90ذوي التواصؿ الكمي فكانت نسبتو)
أقرانيـ مستخدمي التواصؿ الكمي،كما كشفت النتائج عف ضعؼ الطريقة الشفيي يزيد عف 

التي يطبؽ بيا التواصؿ الكمي في كثير مف البرامج،كما أف الزراعة في عمر مبكر ليا آثار 
فعالة عمى النمو المغوي،وأف دمج األطفاؿ الذيف جرت ليـ الزراعة في عمر مبكر بالمدارس 

 المغوية بشكؿ كبير لدييـ0العامة أدى إلى تطور الميارات 
 (:2012دراسة )ىناء موسى،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التوافؽ النفسي واالجتماعي والمدرسي وعالقتو بالتحصيؿ 
الدراسي لدي عينة مف األطفاؿ المعوقيف سمعيًا بمدينة بنغازي،وتكونت عينة الدراسة 

(،وطبقت عمييـ قائمة تقدير التوافؽ لؤلطفاؿ إناثاً  03ذكورًا ،  43(طفاًل أصمًا بينيـ ) 33مف)
الصـ مف إعداد عبد الوىاب كامؿ لمعرفة مستوى التوافؽ النفسي واالجتماعي والمدرسي لدي 
األطفاؿ الصـ،وقد توصمت الدراسة إلي أف األطفاؿ الصـ يتمتعوف بتوافؽ نفسي واجتماعي 

ابيو بيف درجات التحصيؿ ومدرسي جيد ،كما توصمت الدراسة إلي أنو توجد عالقة إيج
ودرجات التوافؽ النفسي واالجتماعي والمدرسي حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف التوافؽ النفسي 

بينما بمغ معامؿ االرتباط بيف التوافؽ االجتماعي والتحصيؿ  3091والتحصيؿ الدراسي 
وىي  3003وبمغ معامؿ االرتباط بيف التوافؽ المدرسي و التحصيؿ الدراسي  3040الدراسي 

،كما توصمت الدراسة إلي أنو توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف  3030جميعًا دالو عند 
،كما بينت أنو ال  3031الذكور واإلناث في درجات التوافؽ النفسي لصالح اإلناث عند داللو 

توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف الذكور واإلناث في درجات التوافؽ االجتماعي والمدرسي 
،كما بينت الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة بيف األطفاؿ الصـ الذيف توجد في أسرىـ 
حاالت صمـ أخرى واألطفاؿ الذيف ال توجد في أسرىـ حاالت صمـ أخرى في التوافؽ النفسي 
واالجتماعي والمدرسي ،كما بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في التوافؽ النفسي 

 مدرسي لدي التالميذ الذيف في المرحمة االبتدائية والمرحمة اإلعدادية0واالجتماعي وال
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 (:Most,Tova,et al.,2012دراسة موست توفا وآخرون)
ىدفت الدراسة تحديد وجود عالقة بيف كاًل مف الكفاءة االجتماعية والشعور بالوحدة وبيف 

عي القوقعة وضوح الكالـ عند األطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف ضعاؼ السمع مف زار 
( سنوات،وأوصت نتائج الدراسة بضرورة 3-4طفاًل تتراوح أعمارىـ بيف ) 24الدمج،وشارؾ 

إدراج ومشاركة أطفاؿ ما قبؿ المدرسة المعاقيف سمعًيا زارعي القوقعة مع األطفاؿ السامعيف 
،ألف ىذا يؤثر بشكؿ كبير في قدرتيـ عمى الكالـ ووضوحو ونجاحيـ االجتماعي وأف ذلؾ 

 غي أف يتـ في سف مبكر0ينب
 (:Wiefferink et al,2012دراسة )

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الفيـ االنفعالي لدى األطفاؿ الصـ الذيف قاموا بزراعة 
القوقعة ومقارنتيـ بأقرانيـ مف العادييف ،ومقارنة األطفاؿ الذيف لدييـ غرسة قوقعة صناعية 
وأطفاؿ يتمتعوف بسماع طبيعي في جوانب تنظيـ العاطفة)التعبير عف المشاعر واستراتيجيات 

ة( واألداء االجتماعي)الكفاءة االجتماعية والسموكيات الخارجية(والعالقة بيف تنظيـ المواجي
(مف 23(طفاًل مف زارعي القوقعة و)25العاطفة واألداء االجتماعي0،وتكونت العينة مف)

لى أف األطفاؿ الصـ كانوا أقؿ مف أقرانيـ العادييف  االطفاؿ العادييف ،وجاءت النتائج لتشيرا 
نفعالي و أف األطفاؿ الذيف يستخدموف غرسة القوقعة الصناعية لدييـ في الفيـ اال

استراتيجيات تنظيـ عاطفي أقؿ مالئمة وكفاءة اجتماعية أقؿ مف األطفاؿ الذيف يتمتعوف 
بسمع طبيعي،كما أوضحت نتائج الدراسة مدى تأثير الميارات المغوية عمى الفيـ االنفعالي 

جود أثر لزراعة القوقعة عمى الفيـ االنفعالي لدى المعاقيف لدى عينة الدراسة،باإلضافة إلى و 
 سمعًيا0 

 (:2019وحامد جاسم ولولوة حماده ) دراسة ىاشمية محمد
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى رضا أولياء األمور في دولة الكويت عف تأثير القوقعة 
االلكترونية عمى األداء المغوي والدراسي واالجتماعي واالعتماد عمى النفس لزارعي القوقعة 
وعالقة ىذه األبعاد بمتغيراتيـ الديموغرافية،واستخدـ في ىذه الدراسة استبانة مقننو مف إعداد 

(مشارًكا،وقد بينت النتائج أف درجة الرضا 14وتقنيف أونيؿ وآخروف  عمى عينة مكونو مف )
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تعزى لممتغيرات الديموغرافية كالجنس والعمر وشدة الصمـ والبرنامج الدراسي ومدى االلتزاـ 
الدراسي ،باستثناء متغير عدد الغرسات وكاف لصالح الغرسة األحادية مقابؿ الثنائية في 

عمى األداء الدراسي ،كما كشفت الدراسة عف عالقة ارتباطية عكسية بيف متغير العمر التأثير 
الذي تمت فيو زراعة القوقعة وبيف مستوى رضا أولياء األمور،فكمما كاف العمر عند زراعة 
القوقعة أقؿ كاف مستوى الرضا عف نتائجيا أفضؿ ،وخمصت الدراسة إلى ضرورة إدراؾ وتتبع 

مجاالت المذكورة ،وضرورة إشراؾ أولياء األمور في تطوير ميارات أبنائيـ واقع الحاؿ في ال
 والسعي لتمبية احتياجاتيـ وتوقعاتيـ عمى األصعدة المختمفة0     

 تعميق واستخالص:
يالحظ مف عرض الدراسات السابقة االىتماـ العالمي باألطفاؿ زارعي القوقعة،كما أف  -

ة عمى النمو المغوي،وأف دمج األطفاؿ الذيف الزراعة في عمر مبكر ليا آثار فعال
جرت ليـ الزراعة في عمر مبكر بالمدارس العامة أدى إلى تطور الميارات المغوية 

 بشكؿ كبير لدييـ،خاصة بعد تأىيميـ قبؿ دمجيـ بالمدارس مع أقرانيـ العادييف0
،  ((Obserger et al,1994( ، Most,Tova,et al.,2012أفادت الدراسات) -

(Tao, Deng, et al.,2014 في إبراز العالقة بيف التفاعؿ االجتماعي والفيـ )
 المغوي عند االطفاؿ زارعي القوقعة0

وضوح العالقة بيف التفاعؿ االجتماعي والفيـ المغوي سواء المغة االستقبالية أو  -
التعبيرية عند األطفاؿ زارعي القوقعة اإللكترونية يساعد عمى إعداد برامج لتنمية 

 فاعؿ االجتماعي0الت
( دراسة ىدفت إلى إعداد وبناء مقياس لمفيـ المغوي ،مما 9390اجرت )رضوى خالد، -

 يجعمو مناسب الستخدامو كأداة لمبحث0
 فروض البحث:

في ضوء ما أسفر عنو اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكف صياغة فروض البحث 
 بصورة موجية عمى النحو التالي:
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د عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بيف درجات األطفاؿ زارعي القوقعة توج الفرض األول:
 عمى مقياس الفيـ المغوي ودرجاتيـ عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي0

يمكف التنبؤ بمستوى الفيـ المغوي لؤلطفاؿ زارعي القوقعة مف خالؿ درجاتيـ  الفرض الثاني:
 عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي0 

 اإلجرائية لمبحث:الخطوات 
 أواًل: منيج البحث:

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة البحث،لكونيا تقـو عمى طبيعة تحديد 
عالقة كؿ متغير بالمتغير اآلخر؛فاعتمد البحث عمى المنيج الوصفي القائـ عمى العالقات 

حاولة الوصوؿ إلى استنتاجات االرتباطية لمعرفة وفيـ التأثيرات المتبادلة بيف المتغيرات،وم
وتعميمات تفسرالظاىرة باإلضافة إلى محاولة التنبؤ حيث تصحيح مسار الواقع لتحسيف 

 المستقبؿ0
 ثانًيا: عينة البحث:

 03إلى  4( طفؿ وتراوحت أعمارىـ مف سف 03تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة قواميا )
ة االبتدائية بمحافظة بني سويؼ،وتراوحت سنوات مف زارعي القوقعة المدمجيف بمدارس المرحم

 (004010(سنة و انحراؼ معيارى قدره )5009متوسط أعمارىـ قدره)
 ثالثًا: أدوات البحث:

 مقياس الفيـ المغوي االستماعي لؤلطفاؿ زارعي القوقعة ،إعداد الباحثة0 -
 (93300مقياس التفاعؿ االجتماعي،) عادؿ عبد اهلل ، -

 ونتناوليما بالشرح:
 مقياس الفيم المغوي )إعداد الباحثة(:  -1

تـ تطبيؽ مقياس الفيـ المغوي )إعداد الباحثة( لمناسبتو مع طبيعة البحث وكانت خصائصو 
 السيكومترية عمى النحو التالي:
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 صدق المقياس: - أ
تـ اجراء اإلتساؽ الداخمي لمؤشرات المقياس ومكوناتو لمتحقؽ مف مدى ترابط عباراتو 

خالؿ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة المؤشر في عالقتو بالدرجة الكمية ومؤشراتو وذلؾ مف 
لممكوف الفرعي، وكذلؾ األمر تـ حساب االرتباط بيف مكونات المقياس األربعة والدرجة الكمية 

 والجداوؿ التالية توضح تمؾ المعامالت0
 (30( معامالت اإلرتباط بين درجة كل مؤشر والمكون )ن=3جدول )

 رقم
 شرالمؤ  

 معامل 
 اإلرتباط

 رقم 
 المؤشر

 معامل 
 اإلرتباط

 رقم 
 المؤشر

 معامل
 اإلرتباط

1 

ات
كمم

ـ ال
في

 

67**‚ 11 

ات
كمم

ـ ال
فيم  21 ‚**80 في

 الجمل
79**‚ 

2 82**‚ 12 71**‚ 22 78**‚ 
3 63**‚ 13 78**‚ 23 

قرة
 الف

فيم
 

84**‚ 
4 62**‚ 14 

مؿ
الج

يـ 
ف

 

79**‚ 24 79**‚ 
5 77**‚ 15 84**‚ 25 81**‚ 
6 77**‚ 16 86**‚ 26 78**‚ 
7 75**‚ 17 93**‚ 27 76**‚ 
فيم  28 ‚**84 18 ‚**55 8

االوامر 
 المفظية

81**‚ 
9 68**‚ 19 89**‚ 29 89**‚ 
10 65**‚ 20 83**‚ 30 87**‚ 

 0.01**دال عند مستوى 
الداخمي دالة احصائًيا عند مستوى يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف كؿ معامالت اإلتساؽ 

 مما يدعو إلى القوؿ يترابط ويتجانس مؤشرات المقياس وصمتيا بمكوناتو0 3030
 (30( معامالت اإلرتباط بين مكونات المقياس والدرجة الكمية )ن=4جدول )

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط المقياس 
 ‚30 ‚50 فيم الكممات
 ‚30 ‚53 فيم الجمل

 ‚30 ‚59 الفقرةفيم 
 ‚30 ‚42 فيم األوامر المفظية
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( السابؽ ارتباط مكونات المقياس األربعة بدرجة الكمية بقيـ ارتباطية 4يتضح مف الجدوؿ )
مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة مقبولة مف الصدؽ واالتساؽ  3030دالة عند مستوى 

 الداخمي0
 ثبات المقياس: - ب

خالؿ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ عمى المكونات األربعة تـ حساب معامالت الثبات مف 
 ( كاآلتي:1والمقياس ككؿ وبمغت قيـ الثبات كما ىو موضح بجدوؿ )

 ( معامالت الثبات لمقياس الفيم المغوي بطريقة كرونباخ5جدول)
 معامل الثبات المكون

 ‚913 فيم الكممات
 ‚904 فيم الجمل
 ‚896 فيم الفقرة

 ‚840 المفظيةفيم األوامر 
 ‚898 المقياس ككل

 

كما تـ التحقؽ مف الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ بعد أسبوعيف مف التطبيؽ االوؿ عمى ذات 
 المجموعة والجدوؿ التالي يوضح معامالت الثبات بيذه الطريقة0

 ( معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق 6جدول )
 لمقياس الفيم المغوي 30ن=

 الثبات معامل المكون
 88.6 فيم الكممات
 87.3 فيم الجمل
 89.1 فيم الفقرة

 86.5 فيم األوامر المفظية
 87.2 الدرجة الكمية

 

 وتوضح القيـ السابقة معدالت عالية لثبات المقياس مما يدعو إلى الثقة في استخدامو0
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 (:2003مقياس التفاعل االجتماعي،) عادل عبد اهلل ، -2
 صدق المقياس : - أ

ُمعد المقياس بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ الذي قاـ 
تنتمي إليو باإلضافة إلى حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ والمجاالت األخرى 

( ، وكذلؾ كؿ مجاؿ بالدرجة 3031والدرجة الكمية، وكاف جميع معامالت االرتباط دالة عند )
 30300كانت جميعيا قيـ مرتفعة ودالة عند مستوى داللة الكمية لممقياس، و 

( معامالت االرتباط لبنود مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال خارج المنزل 1جدول )
 والدرجة الكمية

 قيم الشيوع العامل الثالث  العامل الثاني العامل األول رقم العبارة
1 0.26 0.17 0.66 0.54 
2 0.51 0.22 0.18 0.34 
3 0.52 0.19 0.16 0.35 
4 0.28 0.23 0.42 0.31 
5 0.24 0.61 0.13 0.45 
6 0.26 0.58 0.10 0.42 
7 0.23 0.13 0.53 0.35 
8 0.22 0.16 0.51 0.34 
9 0.61 0.19 0.11 0.42 
10 0.23 0.18 0.49 0.32 
11 0.15 0.63 0.10 0.43 
12 0.13 0.65 0.12 0.45 
13 0.16 0.59 0.11 0.39 
14 0.24 0.19 0.47 0.32 
15 0.65 0.16 0.10 0.46 
16 0.23 0.11 0.62 0.44 
17 0.25 0.10 0.49 0.31 
18 0.24 0.51 0.14 0.34 
19 0.26 0.47 0.16 0.32 
20 0.22 0.14 0.56 0.38 
21 0.16 0.62 0.11 0.42 
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 قيم الشيوع العامل الثالث  العامل الثاني العامل األول رقم العبارة
22 0.63 0.10 0.12 0.42 
23 0.74 0.13 0.10 0.58 
24 0.59 0.15 0.13 0.39 
25 0.28 0.11 0.47 0.31 
26 0.14 0.57 0.11 0.26 
27 0.46 0.26 0.19 0.32 
28 0.11 0.10 0.63 0.42 
29 0.53 0.17 0.12 0.32 
30 0.23 0.67 0.11 0.51 
31 0.28 0.16 0.45 0.31 
32 0.59 0.14 0.10 0.38 

 12.42 3.69 4.14 4.59 الجذر الكامن
 38.81 11.53 12.94 14.34 نسبة التباين

 

 ثبات المقياس: - ب
حيث استخدـ ُمعد المقياس طريقة إعادة التطبيؽ  ؛يتمتع المقياس بمعدالت ثبات مناسبة
( وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية 30292لتقدير الثبات، ومعامؿ الثبات الكمي )

 الدراسة0مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة 
وتـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ في تقدير ثبات المقياس بأبعاده المختمفة ويوضح الجدوؿ 

 التالي أف جميع قيـ معامالت الثبات مرضية وجيدة0
 (معامل الثبات بطريقة ألفا لكل بنود المقياس2جدول )

 ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة
1 3041 5 3000 03 3024 91 3044 
2 3030 03 3094 04 3095 92 3000 
3 3009 00 3030 05 3001 93 3030 
4 3040 09 3044 93 3014 94 3013 
5 3025 00 3033 90 3020 95 3043 
6 3053 04 3092 99 3044 03 3049 
7 3094 01 3044 90 3040 00 3024 
8 3059 02 3050 94 3031 09 3094 
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 اإلحصائية لمبحث:رابًعا: األساليب 
 معامالت االرتباط0 -
 معادلة االنحدار0 -
 (Anova0تحميؿ التبايف أنوفا) -

 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:
"وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال الفرض األوؿ ينص 

 االجتماعي"زارعي القوقعة عمى مقياس الفيم المغوي ودرجاتيم عمى مقياس التفاعل 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامالت االرتباط حيث جاءت النتائج عمى النحو 

 التالي:
(عمي 30( قيم معامالت االرتباط ودالتيا بين درجات االطفال زارعي القوقعة )ن=7جدول )

 مقياسي التفاعل االجتماعي والفيم المغوي
 الداللةمستوى  التفاعل االجتماعي الفيم المغوي
 3031 30024 فيم الكممات
 3030 30150 فيم الجمل

 3030 30340 فيم الفقرات 
 3030 30434 فيم االوامر المفظية

 3030 30143 الدرجة الكمية لممقياس

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ تحقيؽ الفرص بوجو عاـ حيث جاءت  كؿ قيـ معامالت االرتباط 
فيما عدا  3030المغوي والدرجة الكمية لو دالة عند مستوى بيف عناصر ومكونات مقياس الفيـ 

ويبدو أف مفردات المغة  3031عنصر فيـ الكممات فجاءت الداللة االحصائية عند مستوى 
وىي الكممات قد تكوف أصعب نسبًيا في الفيـ مف فيـ معاني الجمؿ المتكاممة أو الفقرة التي 

 تحتوى عمى أكثر مف جممة0
ئج مع نظرية الجشطمت في اكتساب المغة والتي تستند إلى أف الفيـ المغوي وتتسؽ ىذه النتا

ف فيـ واستنتاج العالقات المنطقية يؤدي إلى تجنب األخطاء  يجنبنا األخطاء الغير منطقية،وا 
والتعمـ يعتمد عمى االدراؾ الحسي ففي مقياس فيـ المغة عند تطبيقو تـ االستعانو ببطاقات 

األطفاؿ ونجد أف التعرؼ الكامؿ عمى العالقات الداخمية فال يمكف  مصورة تأكد استجابات
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نما ىو االدراؾ الكامؿ لمعالقات  اعتبار التعمـ مجرد ارتباط بيف عناصر لـ تكف مترابطة وا 
الداخمية لمشيء المراد تعممو،فيكوف واضح مف خاللفيـ مقاطع وأصوات الحروؼ لموصوؿ إلى 

الفقرات واألوامر المفظية،واتفقت النتائج أيضا مع نظرية سكنر فيـ الكممات وأيضا فيـ الجمؿ و 
التي ترى أف التفاعؿ ىنا ىو اشباع لحاجات الطرفيف المذيف يقوـ بينيما التفاعؿ وممارسة 
أنشطة اجتماعية مع اآلخريف تتيح لمطفؿ اكتساب الفيـ المغوي وميارات التعبير والتحدث مف 

ة إلى أف زيادة فرص اختالط األطفاؿ زارعي القوقعة وتحسف خالؿ التقميد والمحاكاة،باإلضاف
مستوى السمع لدييـ وتعرضيـ لمتفاعؿ مع اآلخريف يجعميـ في حالة محاكاة لغوية 
بإستمرار،باإلضافة إلى أىمية المعب الجماعي وما يحويو مف عبارات وجمؿ واضحة وقصيرة 

لى تطوير لغتو ليساير زمالءه تدفعو إلى الربط بينيا ومحاولة فيميا فيسعى الطفؿ إ
والكبار،ولذا يتيح الفيـ الصحيح لمجمؿ والتركيبات المغوية في مختمؼ المواقؼ والوضعيات 
الحياتية ويحوليا إلى معاني ومفاىيـ في بيئتو المعرفية تساعد في تفاعؿ الطفؿ 

ًدا كبيًرا عمى اجتماعًيا،ويمكف القوؿ أف حسف تفاعؿ الطفؿ االجتماعي مع بيئتو يعتمد إعتما
مستوى الفيـ المغوي لمطفؿ زارعي القوقعة ،باإلضافة إلى تعميمو المغة ومفرداتيا وما إلى ذلؾ 

 مف أساليب تعمـ0
فترى الباحثة األطفاؿ الصـ ىـ الذيف تـ اجراء ليـ عممية زراعة القوقعة اإللكترونية ألحد 

( 03-4يتراوح أعمارىـ مف ) األذنيف أو كالىما والمدمجوف بالمدارس االبتدائية وممف
ىدفت إلى  (التيMost,Tova,et al.,2012سنوات،وجاءت النتائج لتأكد ما اظيرتو دراسة )

تحديد مدى العالقة اإلرتباطية الموجبة بيف كاًل مف الكفاءة االجتماعية والشعور بالوحدة وبيف 
وضوح الكالـ عند االطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف ضعاؼ السمع مف زارعي القوقعة الدمج،كما 

عالقة أكدتيا الدراسة الحالية في كوف معامالت االرتباط  دالة إحصائًيا وتؤكد عمى وجود 
موجبة بيف درجات األطفاؿ زارعي القوقعة عمى مقياس الفيـ المغوي ودرجاتيـ عمى مقياس 

 التفاعؿ االجتماعي0
 (،(Wiefferink et al,2012 (،9309وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كاًل مف)موسى،

(Obserger, et al.,1994)(، ، في كوف الفيـ المغوي وبكافة صورة 9302لقمة وآخروف)
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يارات المغوية سواء كانت المغة بشقييا االستقبالية والتعبيرية يزيد مف النمو والتفاعؿ الم
االجتماعي فينتج عنو عالقة طردية ايجابية بيف الفيـ المغوي والتفاعؿ االجتماعي عند 

 األطفاؿ زارعي القوقعة0
عة من خالل "يمكن التنبؤ بمستوى الفيم المغوي لألطفال زارعي القوقالفرض الثاني ينص 

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض قامت الباحثة باجراء درجاتيم عمى مقياس التفاعل االجتماعي" 
تحميؿ االنحدار الخطي البسيط وحساب معامؿ التمديد ويمكف عرض الجداوؿ األتية لمحكـ 

 عمى صحة ىذا الفرض:
م المغوي ( لإلنحدار وقيم "ف"وداللتيا في التنبؤ بالفيAnova( تحميل تباين )8جدول)

 (30لألطفال زارعي القوقعة )ن=
 متوسط الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر الفيم المغوي

 فيم الكممات
 9040023 0 9040023 االنحدار

 100353 94 04030133 الباقي 3031 40933
  95 02440223 المجموع

 
 فيم الجمل

 

 1310349 0 1310349 االنحدار
 040003 94 03390444 الباقي 3030 010393

  95 02440223 المجموع
 

 فيم الفقرة
 

 03350491 0 03350491 االنحدار
 990402 94 2040449 الباقي 3030 440923

  95 02440223 المجموع

فيم األوامر 
 المفظية

 0250433 0 0250433 االنحدار
 410234 94 09340423 الباقي 3030 40353

  95 02440223 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمفيم المغوي

 1240049 0 1240049 االنحدار
 040153 94 03430191 الباقي 3030 040399

  95 02440223 المجموع

(أف قيمة "ؼ" (Anova For Regressionويالحظ مف الجدوؿ السابؽ تبايف االنحدار
عمى كافة عناصر مقياس الفيـ المغوي فيما عدا 3030المحسوبة دالة إحصائًيا عند مستوى 

،األمر الذي يشير إلى تحقؽ 3031عنصر فيـ الكممات حيث كانت الداللة عند مستوى 
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مكانية التنبؤ بالفيـ المغوي وعناصره مف فيـ الكممات،وفيـ الجمؿ،وفيـ الفقرة،وفيـ  الفرض وا 
 وامر المفظية،وأخيًرا الدرجة الكمية لممقياس أي الفيـ المغوي بصفة عامة 0األ

ولتحديد األىمية النسبية لكؿ متغير مف متغيرات الفيـ المغوي وتأثير المتغير المستقؿ وىو 
 التفاعؿ االجتماعي يمكف عرض الجدوؿ التالي لبياف قيمة معامؿ التمديد في التنبؤ0 

ر ومربع االرتباط وقيمتو ومعامل التمديد في التنبؤ بالفيم المغوي ( تحمبل االنحدا9جدول)
 (30لألطفال زارعي القوقعة )ن=

 معامل التمديد مربع االرتباط معامل االرتباط الفيم المغوي
 30030 30009 30024 فيم الكممات
 30092 30045 30150 فيم الجمل
 30155 30200 30340 فيم الفقرة

 30053 30994 30434 المفظيةفيم األوامر 
 30090 30041 30143 الدرجة الكمية لمفيم المغوي

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف التفاعؿ االجتماعي كاف منبئًا قوًيا بالفيـ المغوي في مجاؿ فيـ 
وىي قيمة عالية في  3023أي ما يقرب مف  30155الفقرة حيث جاء معامؿ التمديد ب 

حيف جاء معامؿ التمديد لفيـ الجمؿ لفيـ الجمؿ في المرتبة الثانية  إسياميا بيذا القدر ،في
وىي قيـ  30090وتساوي منيا تقريًبا الدرجة الكمية لمفيـ المغوي  30090في التنبؤ حيث بمغ 

أي ما يقرب مف 30053تنبؤية مقبولة،وتمى ذلؾ فيـ األوامر المفظية حيث جاء معامؿ التمديد 
بفيـ الكممات أقؿ كثيًرا مف حيث نسبة التنبؤ حيث لـ يتجاوز ،في حيف كاف التنبؤ 3093
،وبصفة عامة تتسؽ ىذه النتائج مع نتائج الفرض السابؽ،يمكف القوؿ أنو يجب التركيز 3003

تاحة فرص  عمى تعمـ ىؤالء مف فئة زارعي القوقعة لمغة مف خالؿ اكتساب المغة وفيميا ،وا 
ية وغير منيجية يغمب عمييا الطابع االجتماعي متعددة لممشاركة في أنشطة مدرسية منيج

 فتؤدي المشاركة فييا وممارستيا الى مزيد مف التفاعؿ االجتماعي0
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 التوصيات:
  ضرورة فتح أنشطة مدرسية متعددة تسمح بممارسة التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ المدمجيف

 زارعي القوقعة0
 لزيادة فرص التفاعؿ والتواصؿ  توجيو المعمميف نحو تحسيف مستوى الفيـ المغوي لدييـ

 االجتماعي لؤلطفاؿ زارعي القوقعة0
  توجيو الوالديف وأسر االطفاؿ زارعي القوقعة نحو إتاحة فرص متعددة لممارسة أفضؿ تفاعؿ

 اجتماعي مع األخوة ،أواألقارب ،أوالجيراف،وعبر النوادي والمراكز الرياضية والثقافية0
 والمعب الجماعي لؤلطفاؿ زارعي القوقعة لتحسيف مستوى  إتاحة ممارسة األنشطة الترفييية

 الفيـ المغوي لدييـ0
  التركيز في تعميـ ىؤالء األطفاؿ عمى أساليب التعمـ النشط والتعمـ التعاوني والتعمـ بالمشروع

 والقائـ عمى التفاعؿ االجتماعي0  
 سمعي وتخاطبي0 دعـ عمميات زراعة القوقعة لؤلطفاؿ الصـ وما يتبعيا مف برامج تأىيؿ 
  تحفيز أسر األطفاؿ الصـ مف زارعي القوقعة إلحاؽ أطفاليـ بمدارس الدمج لتنشئة أبنائيـ مع

 أقرانيـ العادييف
  التوسع في تأىيؿ اخصائي تخاطب لمتعامؿ مع األطفاؿ زارعي القوقعة وتعيينيـ أيًضا داخؿ

 مدارس الدمج
 البحوث المقترحة:

 مستوى الفيـ المغوي والتفاعؿ االجتماعي0دراسة الفروؽ بيف الجنسيف في  (0
بحث تأثير متغير مستوى تعميـ الوالديف والسف والمدى الزمني لزراعة القوقعة عمى مستوى  (9

 الميارات المغوية0
 دراسة تأثير ممارسة بعض األنشطة المدرسية في مستوى الفيـ المغوي أو الميارات المغوي0 (0
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 المراجع
 العربية: أواًل: المراجع

(0أفكار وتطبيقات معاصرة في تدريس المغة العربية،دارسعد لمطباعة،كمية 9300أبوسكينة،نادية )
(0مقدمة في عمـ اإلجتماع التربوي،دار اليازوري العممية لمنشر 9335التربية،جامعة طنطا0نبيؿ عبد اليادي )

 والتوزيع ،األردف0
س مقنف لمتفاعؿ اإلجتماعي عند طمبة جامعة بغداد (0بناء مقيا0550التميمي، صنعاء يعقوب خضير )

 0رسالة ماجيستير غير منشورة،كمية التربية،جامعة بغداد0
 (0 االعاقة السمعية ،دار وائؿ لمنشر،عماف93300الزريقات،ابراىيـ عبد اهلل فرج )

لطباعة والنشر (0التوحد الخصائص والعالج،دار العمـو لمتحقيؽ وا9334الزريقات،ابراىيـ عبد اهلل فرج )
 والتوزيع،بيروت0

(0اإلعاقة السمعية مباديء التأىيؿ السمعي و الكالمي و التربوي دار 9335الزريقات،إبراىيـ عبد اهلل فرج )
 الفكر،عماف 0

(0التفاعػػؿ اإلجتمػػاعي لػػدى 9300السرسػػي، أسػػماء محمػػد ؛ و صبحي،ميشػػيؿ ؛وصػػادؽ، وفػػاء يوسػػؼ أحمػػد )
ي مرحمػػة ماقبػػؿ المدرسة:دراسػػة مقارنػػة ،دراسػػات الطفولػػة ،كميػػة الدراسػػات عينػة مػػف األطفػػاؿ ضػػعاؼ السػػمع فػػ
 590-41(،15)02العميا لمطفولة،جامعة عيف شمس،

(0األسس النفسية لمنمو مف الطفولة إلى الشيخوخة، دار النشر الفكر العربي، مصر، 0544السيد،فؤاد البيي )
 909، 9ط 

(0عمـ النفس االجتماعي رؤيو معاصرة،دار الفكر العربي ، 0555السيد،فؤاد البيى ؛ عبد الرحمف، سعد )
 القاىرة،مصر0
 (0التنشئة االجتماعية لمطفؿ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع،عماف93300الشناوي،محمد)

(0فعالية برنامج قائـ عمى التدريب السمعي في خفض اضطرابات النطؽ لدى 9301القطاوي،سحر منصور )
 ،ديسمبر ،السعودية240ع،دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،ععينة مف األطفاؿ ضعاؼ السم

(0 مدى رضا أوليػاء األمػور فػي دولػة الكويػت 9305الموسوي،ىاشمية محمد ؛ وجاسـ، حامد ؛وحماده، لولوة )
عػػف األداء المغػػوي والدراسػػػي واالجتمػػاعي ألبنػػػائيـ زارعػػي القوقعة،المجمػػػة الدوليػػة لمدراسػػػات التربويػػة والنفسػػػية 

،3(0،)045-0330 
(0مفاىيـ أساسية في عمـ االجتماع والعمؿ الجماعي،منشورات جامعة 9339بف عامر،عثماف عمر )

 قاريونس،بنغازي0
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(0فاعمية برنامج قائـ عمى األلعاب المغوية في تنمية الفيـ المسموع والفيـ 9309حسف ،زينب الشاوي )
االبتدائي في المممكة العربية السعودية،مجمة كمية المقروء بالمستوى االبداعى لدى طالبات الصؼ الرابع 

 410(،50)90التربية ،جامعة بنيا،
(0دراسة و تحميؿ استراتيجيات الفيـ الشفيي عند الطفؿ المصاب بصعوبات تعمـ في 9332دحاؿ،سياـ )

 المغة،رسالة ماجيستيرغير منشورة ،جامعة الجزائر،عمـ النفس المغوي و المعرفي 0
 (0عمـ النفس االجتماعي ،مكتبة عالـ الكتب ،القاىرة،مصر93300بد السالـ )زىراف، حامد ع

 (0عمـ االجتماع التربوي ،دار العمـو لمنشروالتوزيع،عنابة،بيروت93340شروخ، صالح الديف )
( فاعمية استراتيجيات التصور الذىني في تنمية ميارات الفيـ القرائي 9335شعباف ،ماىر عبد الباري )

مرحمة اإلعدادية ،مجمة دراسات في المناىج و طرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس، لتالميذ ال
041،30- 0040 

بناء مقياس الفيـ المغوي االستماعي لؤلطفاؿ زارعي القوقعة0كمية التربية  (93900عبد الحميـ،رضوى خالد )
 ،جامعة بني سويؼ،تحت النشر0

 ت االجتماعية لؤلطفاؿ خارج المنزؿ،دار الرشاد،القاىرة0(0مقياس التفاعال9330عبد اهلل،عادؿ )
(0أثر برنامج قاـ عمى التصور العقمي في تحسيف أداء الذاكرة العاممة و 9301عبد المجيد،عاصـ كامؿ )

الفيـ القرائي لدى تالميذ الحمقة االبتدائية مف ذوي صعوبات التعمـ ،رسالة دكتوراه غير منشورة،كمية الدراسات 
 وية،جامعة القاىرة0الترب

 (0مقدمة في عمـ اإلجتماع التربوي ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،األردف93350عبد اليادي،نبيؿ)
(0فاعمية برنامج دمج االطفاؿ الصـ في ضوء الكانة االجتماعية وعالقتيا ببعض 9333عرقوب،حمدي)

 0400-51( ،33)94المتغيرات المعرفية وغير المعرفية،التربية المعاصرة،
(0 فاعمية برنامج تأىيمي سمعي لفظي و عالقتو 9303عيسي ،أحمد نبوي عبده ؛وعبيدات، يحيي فوزى)

بالتمييزالسمعي و الذاكرة السمعية التتابعية لدي عينة مف االطفاؿ زارعي القوقعة االلكترونية فى مدينة 
 9210-994(، 40) 93جدة،مجمة كمية التربية،جامعة بنيا، مصر، 

 (0الفيـ المغوي الشفيي،مقاؿ منشور،جامعة مولود معمري، الجزائر،تيزي وزو93090غزالي،نعيمة )
(0الموقؼ النظري في عمـ النفس اإلجتماعي،دط،األسكندرية،دار المعرفة 0543غيث،محمد عاطؼ)

 الجامعية0
ي الثاني لمركز (0 سيكولوجية الطفؿ األصـ ومتطمبات ارشاده، المؤتمر الدول0551قنديؿ،شاكر عطيو)

 090-0اإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة،جامعة عيف شمس،
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(0 نمو المغة لدى األطفاؿ 9302لقمة، أميمة ابراىيـ ؛و سيؼ، رباب عبد المنعـ ؛و األعسر ،صفاء يوسؼ )
نات لآلداب زارعي قوقعة األذف اإللكترونية وعالقتو بصمود أمياتيـ،البحث العممي في اآلداب ،كمية الب

 0330-002(،9)03والعمـو والتربية،جامعة عيف شمس،
(0فعالية التدخؿ المبكر في تحسيف ميارات التواصؿ لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع،رسالة 9333محروس،وفاء عمي)

 دكتوراه غيرمنشورة،كمية التربية بالزقازيؽ ،جامعة الزقازيؽ0
 الكتب،القاىرة،مصر0(0 عمـ الداللة،عالـ 0554مختار، أحمد ) 

(0ميارات التواصؿ لدى األطفاؿ زارعي القوقعة واألطفاؿ ضعاؼ 9304مكاوي،فايز أحمد محمد )
 03330-94،545السمع،مجمة الطفولة،
(0 التوافػؽ النفسػي واالجتمػاعي والمدرسػي وعالقتػو بالتحصػيؿ الدراسػي لػدي عينػة 9309موسى،ىناء محمود )

 دينة بنغازي،رسالة ماجيستير ،كمية اآلداب ،جامعة بني غازي0مف األطفاؿ المعوقيف سمعيًا بم
 (0 نظريات التعمـ )دراسة مقارنة(،عالـ المعرفة،الكويت05400ناصؼ ،مصطفى )
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