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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : لخص البحثم

هدفت الدراسة الحالية  إلى إعداد برنامج إرشادي وبيان فعاليته في 

تحسين الكفاءة االجتماعية لدى األطفال زارعي القوقعة في مرحلة الطفولة 

-9)طفالً وطفلة من تتراوح أعمارهم بين  51وتكونت عينة الدراسة من.المتأخرة 

عام  وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متجانستين إحداهما تجريبية واألخرى (58

واعتمدت الدراسة على المنهج شبة . ضابطة تضم كل منهما خمسة أطفال 

ألطفال زارعي القوقعة، واستخدمت الباحثة مقياس الكفاءة االجتماعية ل. التجريبي 

و برنامج إرشادي لتحسين الكفاءة اإلجتماعية   واستمر البرنامج لمدة أربع شهور 

جلسة وتمثلت األساليب اإلحصائية الستخالص 51ونصف  وبلغ عدد الجلسات 

، ((Z،وقيمة (w)،وويلكوكسون ( U)ويتني –نتائج هذه الدراسة في اختبار مان 

الحالية عن فعالية البرنامج التدريبي في تحسين الكفاءة وقد أسفرت نتائج الدراسة 

االجتماعية لدى األطفال زارعي القوقعة حيث وجدت فروق دالة إحصائيا بين 

متوسطي رتب  درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي  في 

 الكفاءة االجتماعية لصالح القياس البعدي، ووجود فروق دالة إحصائيا بين

متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة في الكفاءة االجتماعية 

لصالح المجموعة التجريبية، ولم توجد فروق دالة إحصائيا بين بين المجموعة 

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق 

 .البعديدالة بين المجموعة الضابطة في القياسين القبلي و

 .زراعــة القوقعــة،  الكفاءة االجتماعية ،اإلعاقة السمعية :الكلمات المفتاحية 
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ABSTRACT: 

The current study aimed to prepare a counseling 

program and verify its effectiveness in improving the social 

competence in children with cochlear implants in late 

childhood. The study sample consisted of (10) children with 

cochlear implants aged 9-12 years and divided into two 

homogeneous experimental and control groups five children 

each. The study based on the experimental approach. The 

researcher used social competence scale for children with 

cochlear implants, besides the training program for improving 

social competence, for half and four months in45 sessions. It 

used Man-Whitney (U), Wilcoxon (w), tests and (Z) values to 

verify its results. The study results revealed the effectiveness 

of the counseling program in improving the social competence 

in the children with cochlear implants. There were significant 

statistically differences between the mean scores of the 

experimental group in pre and post assessment in social 

competence in favoring the post assessment. There were 

significant statistically differences between the mean scores of 

the experimental and control groups in social competence 

favoring the experimental group, and there were no significant 

statistically differences between the experimental group in the 

post-and follow-up assessment. The study also revealed that 

there are no significant differences between the control group 

in the pre and post assessment.  

Key Words: Social Competence, Hearing impairment, 

Cochlear Implantation  . 

 :      مقدمة

تُعددد الكفدداءة االجتماعيددة العمددود الفقددري  للحيدداة االجتماعيددة فهددي تحدددد 

ه فددي شددتى مجدداالت الحيددداة طبيعددة التفدداعالت اليوميددة للفددرد مددع المحيطدددين بدد

، للتعددايو والتفاعددل مددع المجتمددع ومتطلبًددا أساسدديًا للفددرد لكددي يددنجح فددي المختلفددة
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ماعددة األطفددال المعدداقين سددمعيًا أكثددر حياتدده وعالقاتدده االجتماعيددة، ونجددد أن ج

احتياًجا للكفاءة االجتماعية؛ نظًرا لقصور مهاراتهم االجتماعية، األمر الذي يمثل 

 . صعوبة تواجههم في الحياة العملية، وخاصة عند دمجهم في المجتمع

وتؤدي اإلعاقة السمعية إلى إعاقة النمو االجتماعي للطفل حيث تحد مدن 

مع اآلخرين ومن اندماجه في المجتمع ، مما يؤثر سلباً علدى  مشاركته وتفاعالته

توافقدده االجتمدداعي ، وعلددى اكتسددابه المهددارات االجتماعيددة الضددرورية الالزمددة 

القريطدي ، عبدد ) لحياته فدي المجتمدع ،فضدالً عدن إعاقدة النمدو االنفعدالي للطفدل 

 .(531-531: 8111المطلب ، 

األطفال الصم ويحرمهم من اكتساب كما أن فقدان السمع يؤثر سلبًا على 

ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه، والتعبير عن مطالبهم، والتعامل بأسدلوب مالئدم 

 Thagard, Hilsmier & Easter. )فددي المواقددف االجتماعيددة المختلفددة

Brook, 2011, 527 ) 

فاالتصال االجتماعي وسيلته األولدى هدي الل دة ،وحيدث إن المعداق سدمعياً 

. ن فقدان االتصال الل وي ، لذا  فهو يعداني العديدد مدن المشدكالت التكيفيدة يعاني م

حيددث تعددد الل ددة أحددد أهددم الجوانددب النفسددية واالجتماعيددة لدددى اإلنسددان فهددي نشدداط 

وهي أساس للعالقات االجتماعيدة ووسديلة للتواصدل بدين . خاص به ومقصور عليه

 (.81:8151سعيد،)األفراد

على وجود نقد  فدي المهدارات لددى الصدم  وأكدت العديد من الدراسات

حيددث يوجددد لددديهم نقدد  فددي العالقددات البينشخصددية الددذى يددنعك  علددى انعدددام 

التوافق الناجح في المجتمع ،حيث يؤدي ضدعف القددرة علدى التواصدل والتفاعدل 

االجتماعي عند المعاق سمعياً إلدى أن يحداول تجندب مواقدف التفاعدل االجتمداعي 

النسددحاب ومدديال للعًلددة واالنطددواء ممددا يددؤدي إلددى تددأخر ويكددون أكثددر نًوعدداً ل

 (53-58: 8111كاشف ،عبدهللا،)نضجه النفسي واالجتماعي

فالمعدداق سددمعياً عددادة مددا ين لددق عددن العددالم ، لددي  فقدد  بسددبب صددعوبة 

االتصدال مددع اآلخدرين بددل ألن ال البيدة مددن مجتمدع السددامعين ال يعرفدون وسددائل 

ك عليهم الحًن واالكتئاب واالنسحاب من الحياة االتصال بهم ، ويكون مردود ذل

 (.513:8151السعيد،)االجتماعية ومن االتصال بالناس 

وتعتبر تكنولوجيا زراعة القوقعة من أحدث ما توصل إليده العلدم ألولئدك 

الذين يعانون من فقدان سمعي تام أو شبه تدام فدي األذندين، والقوقعدة االلكترونيدة 

داخدل ( كدورتي)كتروني صد ير فدي عضدو السدمع هي عبارة عن غرس جهاز ال
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قوقعة األذن الداخلية لينقل اإلشارات الصدوتية إلدى عصدب السدمع مباشدرة ومنده 

 (. Untrestein, 2010, 37)إلى الدماغ 

حيث تعد زراعة القوقعة من بين الخيارات العالجية التي أثبتدت فعاليتهدا 

ومعينة لألطفدال فاقددي السدمع في مساعدة هؤالء األطفال، حيث إنها وسيلة آمنة 

بدرجدددة شدددديدة علدددى االسدددتفادة مدددن البقايدددا السدددمعية عدددن طريدددق تحسدددين األداء 

السمعي، وكفاءتها في زيادة حصديلتهم الل ويدة، ونمدو الل دة عدن طريدق إكسدابهم 

 (. Houston & Miyamoto, 2010, 1248)العديد من األصوات الل وية 

عدة يعدانون مدن مشدكالت اجتماعيدة ونجد أن األطفال الصم زارعي القوق

ونق  في الكفاءة االجتماعية، ومن ثم فهم في حاجة إلى برامج لتنمية مهداراتهم 

االجتماعية لمساعدتهم على االندماج في عالم السدامعين سدواء فدي التعلديم أو فدي 

 . المجتمع

فًراعة القوقعة ت يدر بشدكل كبيدر مسدتقبل معظدم هدؤالء األطفدال الصدم 

 Nie, Dernnan,et)قعددة حيددث تمكددنهم مددن سددماال وفهددم الكددالم زارعددي القو

Rubinstein, 2009, 33 .) 

وال تقتصر فوائدد زراعدة القوقعدة علدى الجاندب الل دوي فقد ، بدل تظهدر 

نتائجها في الجوانب االجتماعية، والمهنية، والنفسية، ولدذلك فمدن الضدروري أن 

عددددي القوقعددددة يشددددارد عدددددد كبيددددر مددددن المهنيددددين للعمددددل مددددع األطفددددال زار

(Archbold,& O, Donoghue, 2009) 

وأشددارت عدددد مددن الدراسددات إلددى أن مسددتوى الكفدداءة االجتماعيددة لدددى 

 ,Wiefferinkاألطفال زارعي القوقعة أقل من أقرانهم عادي السمع مثل دراسة 

2012 . 

وكما أشارت كثير من الدراسات إلى ضدرورة تنميدة الكفداءة االجتماعيدة 

عي القوقعة لمساعدتهم على االنددماج فدي المجتمدع وفدي الحيداة لدى األطفال زار

 (. Amrai, 2011)العامة 

 :ةة الـــدراسـمشكــل

ممددا ال شددك فيدده أن أي خلددل فددي حاسددة السددمع يعيددق الفددرد مددن النمددو 

والتطور الطبيعي اجتماعيًا وانفعالياً، خاصة في الجانب االجتمداعي، لدذلك فالبدد 

تمكدن األطفدال المعداقين سدمعيًا مدن االسدتفادة مدن كميدة السدمع من تدوفير بدرامج 

المتبقية لديهم لمساعدتهم على التواصل والنمو االجتماعي بطريقة طبيعية وفعالة 

 . إلى أقصى حد ممكن، خاصة بوجود التقنيات الحديثة كأجهًة القوقعة
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عياً فًراعة القوقعة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث لنقدل المعداقين سدم

من عالم الصم الدى عدالم السدامعين ، ممدا يسداعدهم علدى االسدتقاللية والمشداركة 

 .ليصبح هؤالء أعضاء عاملين في المجتمع

لكن على الدرغم مدن الفوائدد التدي يتمتدع بهدا مسدتخدمي زراعدة  القوقعدة 

والتي أظهرت ثباتاً نسبياً ، ومع اختالف نوال الجهاز المستخدم عادة فإن األطفال 

الفقدد السدمعي الدذين يسدتخدمون زراعدة القوقعدة يعدانون مدن صدعوبات فدي ذوي 

التقبددددددددل االجتمدددددددداعي ، وتقدددددددددير الددددددددذات وصددددددددعوبات فددددددددي المهددددددددارات 

لذا فاألطفدال زارعدي القوقعدة فدي  (.Niparko&Zwolan,2013:2)االكاديمية

حاجددة ماسددة وملحددة لبددرامج تسدداعدهم علددى تحسددين الكفدداءة االجتماعيددة لتسددهيل 

التعلددديم وفدددي المجتمدددع، حيدددث أكددددت الدراسدددات انخفدددا  الكفددداءة دمجهدددم فدددي 

 (. Wiefferink, 2012)االجتماعية لًارعي القوقعة مقارنة بأقرانهم السامعين 

فقددد يقددع األطفددال زارعددي القوقعددة فددي مشددكالت نتيجددة لتدددني الكفدداءة 

االجتماعيددة، ومنهددا الخجددل واالنطددواء واإلحبدداط والقلددق، ممددا يددؤدي بهددم إلددى 

نسحاب االجتماعي، حيث إنهم يتجنبون التفاعل حتى ال يصدابوا باإلخفداق فدي اال

 ,Amrai)وقدد أكددت دراسدة . المشاركة في المواقف االجتماعية بشدكل مناسدب

على أن األطفال زارعي القوقعة في حاجة إلدى بدرامج لتحسدين كفداءتهم ( 2011

هل يمكن  ححيني   :اليويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الت. االجتماعية

 الكفاءة االجتماعية لزارعي القوقعة م  خالل برنامج إرشادي متنوع األنشطة؟

 :أهـــداف الدراســـة

التحقق مدن مددى فعاليدة البرندامج اإلرشدادي فدي تحسدين الكفداءة االجتماعيدة  -5

 . لدى عينة من األطفال زارعي القوقعة

فتددرة )ار فعاليددة البرنددامج المسددتخدم بعددد توقفدده خددالل التعددرف علددى اسددتمر -8

 . فيما يتعلق بتحسين الكفاءة االجتماعية لألطفال زارعي القوقعة( المتابعة

 :أهمـيــــة الدراســــة

 :األهميــة النظريـــة( أ) 

تيح لألطفال زارعي القوقعة على إقامدة عالقدات تحسين الكفاءة االجتماعية ي -1

وتفاعالت اجتماعيدة مدع أقدرانهم العداديين، ممدا يسداهم فدي تقدديرهم لدذواتهم 

ووقددايتهم مددن االضددطرابات النفسددية والسددلوكية الناتجددة عددن انسددحابهم مددن 

 . مجتمع العاديين
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يجابي تحسين الكفاءة االجتماعية يعتبر حجر الًاوية في النمو االجتماعي اإل -2

امددددة التدددددي تسدددداعدهم علدددددى التفاعدددددل  لألطفال وهي من األمور اله  

 . االجتماعي اإليجابي

 :األهميـة التطبيقيـة للدراســة( ب)

تصددميم برنددامج إرشددادي يسدداعد فددي تحسددين الكفدداءة االجتماعيددة لألطفددال  -1

زارعي القوقعدة، ممدا يسدهل عمليدة دمجهدم مدع أقدرانهم العداديين، سدواء فدي 

 . و في المجتمعالتعليم أ

تصميم وتطبيق مقيداس لتحسدين الكفداءة االجتماعيدة يمكدن مدن خاللده تحديدد  -2

األطفال الذين لديهم قصور في هدذا الجاندب، وبالتدالي يسداعد ذلدك فدي إعدداد 

 . وتصميم البرامج واالستراتيجيات التي تعمل على مواجهة هذه القصور

 :مصطلحـــات الدراســـة

 :Social Competenceالكفاءة االجتماعية  -5

مهددارات متعلمددة تسدداعد الفددرد علددى "تعددرف الكفدداءة االجتماعيددة بأنهددا 

التواصل بفاعلية مدع اآلخدرين، وتحقيدق القبدول االجتمداعي، وتتضدمن مجموعدة 

 (. 81، 8118عبد الوهاب ، )من االستجابات والسلوكيات المقبولة اجتماعيًا 

ويعبرعن الكفاءة االجتماعية إجرائياً بالدرجة المتحصل عليهدا مدن خدالل المقيداس 

 المستخدم في البحث

 :Cochlear Implantationزراعــة القوقعــة  -8

هددي عمليددة جراحيددة يددتم مددن خاللهددا زراعددة جهدداز يعمددل علددى اسددتعادة 

لخارجيدة والوسدطى السمع لذوي فقدان السمع الشديد والتام، حيث يتجاوز األذن ا

والداخلية ويقدم المعلومات عن طريق االستثارة الكهربية المباشرة لخاليدا العقددة 

، وتشتمل القوقعة على أجًاء داخلية يتم زراعتها Spiral ganglionالحلًونية 

ومكونات خارجية تختلف عن معينات السمع األخرى فهي ال تعمدل بنظدام تكبيدر 

 (Bachman & Adunka, 2012, 353)الصوت 

 :Hearing Impairmentاإلعاقـة السمعيـة  -3

هي غياب أو قصور في القدرة على السمع سواء باستخدام أو بدون استخدام 

معينات سمعية، يؤدي هذا القصور إلى قصور فدي أداء المهدام التدي تتطلدب حددة فدي 

 السددمع، وصددعوبة فددي التواصددل اللفظددي، وصددعوبة فددي فهددم المعلومددات المسددموعة،

 .Kirk, Gallagher)وهي مصطلح عريض يشمل األطفال الصم وضعاف السمع 

Coleman, and Anasta siow, 2009, 7) 
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 :الدراسة أدبيات 

تعتبددر تكنولوجيددا زراعددة القوقعددة مددن أحدددث مددا توصددل إليدده العلددم الحددديث 

فدي األذندين ،والتدي تعجًد لمساعدة أولئك الذين يعانون من فقدان سمعي تام أو شبه تام 

المعينات السمعية عن تعويضهم عن هذا الفقد ، فًراعة القوقعة أمل جديد يعيد التفدالل 

 . والثقه لمن فقدوا السمع 

ء السددمع فددي األذن الداخليددة وهددي تشددبه شددكل  فالقوقعددة الحلًونيددة هددي جدًد

ون ء السددفلي مددن.الحلدًد الصددما   ويطلددق علددى قمتهددا قبيبة،وقاعدددتها تتوافددق مددع الجدًد

السددمعي الددداخلي، ومثقبددة بالعديددد مددن الفتحددات لمددرور تقسدديم القوقعددة مددن العصددب 

مدن قمدة القوقعدة ويبلدغ اتسداعة عبدر نطداق القاعددة ( مم1)السمعي ،ويبلغ طوله حوالي

ي ، وعمداد (مم9)حوالي  ، وتتكون من شكل مخروطي علدى مسدتوى المحدور المركًد

 (Kotby,2015:121)ال شاء القاعدي القوقعة ، وإطارها الحلًوني العظمي و

رال فيده جهداز الكتروندي يمدد باإلحسداس  و زراعة القوقعة إجراء جراحدي يًد

بالصوت للشخ  الذي يعاني من صمم عميق أو فقدان سمعي بدرجة شديدة وتتخطدى 

القوقعددة الخاليددا الحسددية التالفددة وتحددول الكددالم واألصددوات البيئيددة لنبضددات كهربيددة 

 ,Weisi,Rezaei,Rashedi,Heidari) ت للعصددب السددمعيوترسددل هددذة النبضددا

Valadbeigi, &E.Zbrahimi-pour,2013:1317) 

أثبتت العديدد مدن الدراسدات أن رعايدة وتأهيدل المعداقين سدمعيًا يعتمدد بشدكل و

أساسي على تنمية الكفاءة االجتماعية وتشجيعها باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي فدي 

مع المجتمع من حوله خاصة بعد دخول تقنيات حديثة مثدل  المقام األول يعيو ويتفاعل

زراعة القوقعة، التي أوضحت الدراسات أنها تسداهم فدي النمدو االجتمداعي واالنفعدالي 

 (.Tasker, 2010)لدى بعض األطفال الصم 

كمددا أن زراعددة القوقعددة تتدديح للصددم حيدداة أفضددل مددن حيددث االسددتقاللية 

دال من العًلدة ،وتسدمح لهدم بالتفاعدل مدع أحدداث واالندماج في الحياة االجتماعية ب

 (155-153: 8151السعيد،)الحياة اليومية وكذلك التواصل مع اآلخرين

 ,Wiefferink, Carin, et al)وأشددارت دراسددة وفرنيددك وآخددرون 

إلى أن األطفال الصم زراعي القوقعة يعانون من قصور واضح في األداء ( 2012

 .ادي السمعاالجتماعي مقارنة باألطفال ع

وذلك ألن اإلعاقة السمعية لها تأثيرها السلبي على مختلدف جواندب النمدو، 

وخاصة الجانب االجتماعي نظًرا لفقدان الل ة، األمر الذي ال يشجع هؤالء األطفال 

ممددا يترتددب عليدده حرمددان هددؤالء . علددى االنخددراط مددع اآلخددرين والتفاعددل معهددم

يعيشددون فيدده، والتعبيددر عددن مطددالبهم،  األطفددال مددن اكتسدداب ثقافددة المجتمددع الددذي



   الكفاءة االجتماعية لدى عينة من األطفال زارعي القوقعة               نور عبدالحافظ
 

 

711 

والتعامدددل بأسدددلوب مالئدددم فدددي المواقدددف االجتماعيدددة المختلفدددة والتفاعدددل بكفددداءة 

(Thagard, Hilsmier & Easter Brooks, 2011, 527 .) 

( Spencer et Marschark, 2010, 50)كما أشار سبنسر ومارشدارد 

علدددى النمدددو االجتمددداعي  أن اإلعاقدددة السدددمعية تدددؤدي إلدددى فقدددر الل دددة، ممدددا يدددؤثر

االنفعالي والمعرفي واألكداديمي، فنجدد قددرة الطفدل علدى التواصدل مدع اآلخدرين و

 . محدودة، وكذلك المهارات االجتماعية، ومن ثم ضعف تقدير الذات

وفي اآلونة األخيرة زاد االهتمام بًراعة القوقعة لكثير من األطفال الصدم 

مددل علددى تًويدددهم بمعلومددات ل ويددة مددن تعونتيجددة للتطددور العلمددي والتكنولددوجي 

خالل حاسة السمع، فتًداد مفرداتهم الل وية ويتطدور تواصدلهم مدع اآلخدرين، وإذا 

كانددت زراعددة القوقعددة قددد سدداهمت فددي اسددتثمار وتحسددين البقايددا السددمعية، وزيددادة 

المدددخالت السددمعية فددإن هددؤالء األطفددال فددي حاجددة إلددى تدددريب مالئددم يهدددف إلددى 

 . ة االجتماعية لمساعدتهم على االندماج في عالم السامعينتحسين الكفاء

 ,Wiefferink, Carin et al)وقددد أكدددت دراسددة وفرينددك وآخددرون 

رغم أن زراعدة القوقعدة تسداعد الطفدل األصدم علدى اإلحسداس بالصدوت، ( 2012

مما قد يكون له عظيم األثر في النمو االجتماعي، إال أنه ظهرت فدروق فرديدة بدين 

 . ألطفال واألطفال السامعين في النمو االجتماعيهؤالء ا

ولقد اهتم العلماء بتلدك الفئدة فدي مختلدف الطوائدف العلميدة لمسداعدتهم فدي 

الت لب على إعاقتهم، فعملية زراعة القوقعدة ليسدت عدالج للعدوق السدمعي بقددر مدا 

هددي معددين ينقلدده مددن فئددة الصددم إلددى ضددعاف السددمع؛ ألنهددا تًيددد مددن حساسدديتهم 

 Paul & White)ة، ومدخالتهم السمعية، وقدرتهم على فهم الل ة اللفظية السمعي

Law, 2011, 128) 

( Fayad, Elmiyeh, 2009, 133)وذكدر فيدا  وإليميده أن القوقعدة 

جهاز الكتروني يًرال جراحيًا تحت الجلد خلف األذن يثيدر القددرة علدى اإلحسداس 

أشدار لقوقعدة األذن بأنهدا  بالصوت لألشخاص الذين لديهم فقدان سدمع شدديد، حيدث

عضو الكتروني يختلف عن المعيندات السدمعية التدي تقدوم بتضدخيم الصدوت، فهدي 

الجهدداز الددذي يعمددل علددى تحفيددً األعصدداب السددمعية الموجددودة داخددل القوقعددة مددن 

 . خالل تيار كهربائي

هددذا وتتضددح أهميددة زراعددة القوقعددة حيددث إنهددا تددؤدي كمددا أشددار فرنسددي  

إلى زيادة معدالت تعلدم ( Francis et Niparko, 2003, 355- 356)ونيباركو 

الل ددة والكددالم وزيددادة الحصدديلة الل ويددة، كمددا تسدداعد الطفددل فددي مراقبددة سددلوكياته 

االجتماعيددة، ممددا يددؤدي إلددى تحسددين مهددارات التواصددل اللفظددي وغيددر اللفظددي 
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الكدالم ومهارات اتخاذ الدور وتحسدين مهدارات اسدتقبال وإنتداج ( التواصل بالعين)

 .وهو ما يؤدي إلى شعور الطفل بذاته والشعور باالستقاللية

 & Kirk)وتكمددن فوائددد زراعددة القوقعددة كمددا ذكددر كيددرد وسانجسددود 

Sangsook, 2009,191:) 

 . زيادة قدرة األطفال على تعلم التواصل اللفظي -

االهتمام بالسمع وتجهيً القدرة السمعية من خدالل تحسدين قددرة األطفدال علدى  -

 . ال األصواتسما

 . تحسين مستوى التفاعل االجتماعي لدى األطفال في البيئة المحيطة بهم -

غيددر أن تلددك الفوائددد واآلثددار المترتبددة علددى زراعددة القوقعددة تتددأثر بدداثنتين مددن  -

مدة الًراعة، العمر عند زراعة القوقعدة، فكالهمدا يدرتب  : العوامل الهامة هي

 (. Hary, Nazzi, Bertoncini, 2013, 182)بًيادة نمو الل ة 

إلى دراسة تأثير زراعة القوقعة ( Tasker, 2010)وهدفت دراسة تاسكر 

علددى تددراب  االنتبدداه والكفدداءة االجتماعيددة لدددى األطفددال الصددم زارعددي القوقعددة 

وكشفت النتائج أن األطفال الصم زارعي القوقعة كانوا أفضل في النمو االجتماعي 

ة وأشدارت الدراسدة إلدى أن زراعدة القوقعدة مدن مقارنة بالصم دون زراعدة القوقعد

 . الممكن أن تساهم في النمو االجتماعي واالنفعالي لدى بعض األطفال الصم

أن ( Zaidman et al., 2015)وأشارت نتائج دراسة زيد مان وآخدرون 

األطفددال زارعددي القوقعددة البددد أن يحصددلوا علددى الخدددمات الكافيددة ويجددب تدددريبهم 

 . صل والمهارات االجتماعية واألداء األكاديميعلى مهارات التوا

( Wiefferink, Carin et al., 2012)وهدفت دراسة وفرينك وآخرون 

إلى مقارنة األطفال زارعي القوقعة واألطفال طبيعي السمع فدي األداء االجتمداعي 

والكفاءة االجتماعية والسلوكيات الخارجية والعالقة بدين التنظديم االنفعدالي واألداء 

مددن األطفددال زارعددي القوقعددة ( 19)الددوظيفي االجتمدداعي، وشددارد فددي الدراسددة 

، وقدد أشدارت (سدنوات 1 -عدام ونصدف)من األطفال طبيعدي السدمع عمدر ( 11)و

نتائج الدراسة أن األطفال زارعي القوقعدة يمتلكدون أقدل مدن اسدتراتيجيات التنظديم 

 .ي السمعاالنفعالي وأقل في الكفاءة االجتماعية عن األطفال طبيع

 ,.Bat. Chava et al)وأوضدحت نتددائج دراسددة بدات شددافا وآخددرون 

أن األطفددال زارعددي القوقعددة يسدددتمرون فددي تحسددين مهددارات التواصدددل ( 2014

وجددودة عالقددات األقددران بعددد زراعددة القوقعددة، وإذا كانددت القدددرة علددى التواصددل 

تنميدة تلدك  اللفظي وجدودة العالقدات مدع األقدران تدرتب  بقدوة ببعضدها الدبعض فدإن
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المهارات يًيد من جودة حياة هؤالء األطفال ويتوقف ذلك على مدى تقبل األقدران 

لألطفدددال زارعدددي القوقعدددة، وتوصدددي الدراسدددة إلدددى ضدددرورة وجدددود دراسدددات 

متخصصة لفترات النمو وتطور مهارات التواصل اللفظدي وعالقدات األقدران بدين 

 .األطفال زارعي القوقعة

إلدى الكشدف عدن ( Amrai, Kourosha, 2011)وهدفت دراسة أمدراي 

فعالية برندامج تددريبي قدائم علدى المهدارات االجتماعيدة لألمهدات لتحسدين التفاعدل 

مدن األمهدات، ( 8)االجتماعي لدى األطفال زارعدي القوقعدة وشدارد فدي الدراسدة 

واستخدمت الدراسة مقياس فرست لتقدير المهارات االجتماعية، واشدتمل البرندامج 

جلسات وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في التقييم ( 51)على 

القبلي والبعدي لصالح القيداس البعددي وأثبدت البرندامج فعاليدة فدي تحسدين التفاعدل 

 . االجتماعي لدى األطفال زراعي القوقعة

أن ( Martin,et,al,2011 )وأشدددارت نتدددائج دراسدددة مدددارتين وآخدددرون

لدديهم تحسدن أثنداء تفداعلهم فدي مواقدف طفدل لطفدل األطفال زارعي القوقعدة ظهدر 

مقارنه بالمواقف التي اشتملت على اثنين من األطفال السامعين وارتفاال االداء بين 

اإلناث عنه عند الذكور،وعالوة على ذلك وجد أن طول مدة زراعة القوقعة يدرتب  

ديدداة بارتفدداال تقدددير الددذات وتحسددن االداء فددي مهمددة القددرين وأوصددت الدراسددة بً

االبحاث التي تقوم بوصف زراعة القوقعة في مجال التواصل والتنشئة االجتماعية 

وتشير الدراسة إلى التددخالت التدي مدن الممكدن أن تحسدن مدن الكفداءة االجتماعيدة 

 .لدى االطفال الصم زارعي القوقعة

 ,.De Gia Coma, et al)وهدددفت دراسددة دي جيدداكومو وآخددرون 

ات االجتماعية واالنفعالية والسلود التكيفي لدى األطفال إلى دراسة المهار( 2013

( 81)الصم زارعي القوقعة ومقدارنتهم باألطفدال السدامعين، وشدارد فدي الدراسدة 

طفددالً مددن األطفددال السددامعين، وكشددفت ( 81)طفددالً مددن الصددم زارعددي القوقعددة، 

الت النتددائج أن األطفددال زارعددي القوقعددة أكثددر فددي المشددكالت السددلوكية والمشددك

 . االنفعالية ومشكالت األقران عن األطفال طبيعي السمع

( Most, Tova, et al., 2012)وأوصت دراسدة موسدت توفدا وآخدرون 

بضرورة إدراج ومشاركة أطفال ما قبل المدرسة المعاقين سدمعيًا زارعدي القوقعدة 

مع األطفال السامعين ألن هذا يؤثر بشكل كبير في قددرتهم علدى الكدالم ووضدوحه 

 . نجاحهم االجتماعي وأن ذلك ينب ي أن يتم في سن مبكرةو
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ويعتبر التدريب علدى بعدض المهدارات االجتماعيدة، والتدي أشدارت العديدد 

من الدراسات إلى أهميتها من أكثدر األسداليب االجتماعيدة نجاًحدا فدي تنميدة الكفداءة 

 . االجتماعية لألطفال الصم زارعي القوقعة

تماعيدة فدي تحقيدق النمدو االنفعدالي واالجتمداعي وتتمثل أهمية الكفاءة االج

لألطفددال ذوي االحتياجددات الخاصددة، حيددث تعتبددر مؤشددًرا قويًددا للتوافددق االنفعددالي، 

وضرورة من أجل الحصول على التأييد االجتماعي واإلنجاز األكداديمي، والنجداح 

 (. Baronberg,2010)في التفاعل مع اآلخرين والتكيف معهم 

ق لإلطار النظري والدراسدات السدابقة، وفدي ضدوء مدا ومن العر  الساب

أسددفرت عندده نتددائج الدراسددات السددابقة مددن أهميددة البددرامج اإلرشددادية فددي تحسددين 

وأكددت علدى ضدرورة إكسدابهم . الكفاءة االجتماعية لدى األطفدال زارعدي القوقعدة

 المهارات المختلفة لتحسين التفاعل مدع اآلخدرين ودمجهدم فدي المجتمدع وانددماجهم

 . فيه

 : ـةدراسـروض الف

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعدة  -5

التجريبية في القياسدين القبلدي والبعددي فدي الكفداءة االجتماعيدة لصدالح القيداس 

 . البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعدة  -8

تجريبية وبين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة في القياس ال

 . البعدي في الكفاءة االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية

ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي رتدددب درجدددات أطفدددال  -3

 . المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في الكفاءة االجتماعية

فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطي رتددب ودرجددات أطفددال  ال توجددد -5

 . المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي في الكفاءة االجتماعية

 : ـةدراسال منهجية

 :منهـــج الــدراســـة: أوالً 

 هدفها تجربة بإعتبارها ، تجريبيال اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج شبه

الكفاءة االجتماعية في تنمية ( مستقل كمت ير)إرشادي  برنامج فعالية على عرفالت

 التصميم استخدام جانب إلى ،(تابع كمت ير)زارعي القوقعة  األطفال لدى

 أثر على للوقوف( الضابطة – التجريبية) المتكافئتين المجموعتين ذي التجريبي

 استخدام عن فضالً  ، اسةالدر محل المت يرات على(البعدى القياس) البرنامج
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 فترة بعد البرنامج أثر استمرارية على للوقوف الواحدة المجموعة ذي التصميم

 ( .التتبعى القياس)المتابعة

 :عينــــة الــدراســــة: ثانياً 

 :ثانياً ـ عينة الدراسة

األطفال زارعي القوقعة تكونت العينة االستطالعية من :  استطالعيةعينة 

طفالً وطفلة من منطقة الريا  والمناطق المجاورة لها،  وتم  (31)وعددهم 

الكفاءة االجتماعية تطبيق المقياس عليهم للتحقق من الكفاءة السيكومترية لمقياس 

 :للدراسة االستطالعيةوصف العينة يوضح ( 5) والجدول 

 ( 5)جدول 

 للدراسة  االستطالعيةوصف العينة 

 حراف المعيارىاالن المتوس  حجم العينة المت ير

 1.137 10.533 31 العمر الًمني

 4.122 100.200 31 الذكاء

 16.149 76.800 31 الكفاءة االجتماعية 

تم تطبيق البرنامج التدريبي على العينة النهائية للدراسة والتي تكونت  :نهائية عينة

الموجودين بمنطقة الريا  ممن من زارعي القوقعة طفال وطفلة ( 51)من 

 – 91)عام ويتراوح مستوي الذكاء غير اللفظي ( 58-9) تراوح أعمارهم بينت

أطفال كمجموعة  (5)،  وقد تم تقسيم العينة عشوائياً إلى مجموعتين (  551

أطفال كمجموعة ضابطة  واستخدمت الدراسة المنهج شبه ( 5)تجريبية و 

 :وصف العينة الكلية للدراسةيوضح ( 8) والجدول التجريبي 

 ( 8)جدول 

 وصف العينة الكلية للدراسة 

 االنحراف المعيارى المتوس  حجم العينة المت ير

 1.160 10.700 51 العمر الًمني

 4.859 98.500 51 الذكاء

 2.486 41.800 51 الكفاءة االجتماعية 

 :المجموعتي  التجريبية والضابطةبي  أفراد التكافؤ-3

المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق  قامت الباحثة بإجراء التكافؤ بين

للتحقق  Mann-Whitney Testويتني -اختبار مانالبرنامج وذلك باستخدام 

 :من تكافؤ المجموعتين في كل من
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المجموعتين  بمقارنة العمر الًمنى ألفرادقامت الباحثة : العمر الزمنىم  حيث  -أ

 :يوضح ذلك ( 3)وجدول. التجريبية والضابطة بإستخدام اختبار مان ويتنى
 (   3 )جدول 

 المجموعتين التجريبية والضابطةالعمر الًمنى ألفراد داللة الفروق بين متوسطى رتب 

اســـم 

 المجموعة
 ن

متوس   المتوس 

 الرتب

مجموال 

 الرتب
 Uقيمة 

W قيمة 

Z 

مستوى 

 الداللة

 0.746 0.323- 26.00 11.00 26.00 5.20 10.600 1 تجـريبية

 29.00 5.80 10.8000 1 ضـابطة لةغير دا

وهدى أقدل مدن ( 0.323-)المحسوبة بل ت  Zأن قيمة ( 3)يتضح من جدول 

عددددم وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيا بدددين ، ممدددا يشدددير إلدددى (5991)القيمدددة الحديدددة 

( 5)وشدكل.ألفراد المجموعتين التجريبيدة والضدابطة العمر الًمنىرتب  ىمتوسط

 يوضح ذلك 

 
 (1)شكل

متوسط في العمر الزمنى ألفراد المجموعتي  التجريبية والضابطة قبل حطبيق ال

 البرنامج 

قامت الباحثة  بتطبيق اختبار رسم الرجدل لجودإندف : م  حيث ميتوى الذكاء -ب

هدداري  علددى أفددراد المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة، ثددم قارنددت الباحثددة بينهمددا 

 :يوضح ذلك ( 5)وجدول.  باستخدام اختبار مان ويتنى

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 الضابطة التجريبية

 التجريبية العمر الزمني
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 (5)جدول 
على بالمجموعتين التجريبية والضابطة األفراد داللة الفروق متوسطى رتب درجات بين 

 اختبار رسم الرجل 

اســـم 

 المجموعة
 المتوس  ن

متوس  

 الرتب

مجموال 

 الرتب
 U Wقيمة 

 قيمة

Z 

مستوى 

 الداللة

 30.00 6.00 99.200 1 تجـريبية
10.00 25.000 -0.539 

0.590 

ر دالةغي  25.00 5.00 97.800 1 ضـابطة 

وهدى أقدل مدن (  0.539-)المحسوبة بل ت  Zأن قيمة ( 5)يتضح من جدول

عددددم وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائياً بدددين  ، ممدددا يشدددير إلدددى(5991)القيمدددة الحديدددة 

رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضدابطة علدى اختبدار رسدم  ىمتوسط

 يوضح ذلك( 8)وشكل الرجل  لجودإنف هاري 

 
 (8)شكل

 المتوس  في الذكاء ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج 

بمقارنة متوسطات رتب درجدات قامت الباحثة  :الكفاءة االجتماعية م  حيث  - ج

: إعدداد)مقيداس الكفداءة االجتماعيدة علدى  أفراد المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة

 :يوضح ذلك( 1)وجدول. ار مان ويتنىقبل تطبيق البرنامج باستخدام اختب (الباحثة
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 (   1 )جدول 

على داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األفراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة 

 الكفاءة االجتماعية مقياس 

أبعاد مقياس 

الكفاءة 

 االجتماعية

اســـم 

 المجموعة
 المتوس  ن

متوس  

 الرتب

موال مج

 الرتب
 Wقيمة  Uقيمة 

 قيمة

Z 

مستوى 

 الداللة

التمثل 

 العاطفي

 24.50 4.90 12.40 1 تجريبية
9.500 24.500 -0.640 

0.522 

غير 

 دالة
 30.50 6.10 13.00 1 ضابطة

ضب  

االندفاال و 

حل 

 المشكالت

 22.00 4.40 14.80 1 تجريبية

7.000 22.000 -1.193 

0.233 

غير 

 دالة
 33.00 6.60 15.60 1 ضابطة

ادارة 

 ال ضب

 24.00 4.80 13.60 1 تجريبية

9.000 24.000 -0.785 

0.432 

غير 

 دالة
 31.00 6.20 14.20 1 ضابطة

 درجة كلية

 20.50 4.10 40.80 1 تجريبية

5.500 20.500 -1.476 

0.140 

غير 

 دالة
 34.50 6.90 42.80 1 ضابطة

أن ( 5) يتضح م  جدول
:
، 0.640-)المحسوبة بل ت على التوالي   Zة قيم 

، ممدا (5991)وهى أقل مدن القيمدة الحديدة (   1.47-،0.785-، 0.785-،1.193-

يشددير إلددى عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائياً بددين متوسددطى رتددب درجددات أفددراد 

( 3)المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة علددى مقيدداس الكفدداءة االجتماعيددة وشددكل

 يوضح ذلك

 

0 

20 

40 

60 

التمثل 
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 :أدوات الـــدراســــة: ثالثاً 

 :اآلتيتين األداتين الدراسة هذه فياستخدمت الباحثة 

 (إعداد الباحثة: )مقياس الكفاءة االجتماعية -

مقيدداس الكفدداءة االجتماعيددة فددي ضددوء الدراسددات قامددت الباحثددة بإعددداد 

والبحوث السدابقة وأراء المتخصصدين، وخبدرة الباحثدة فدي هدذا المجدال، تدم إعدداد 

المقياس وتحديد أبعاده الرئيسدية فدي ثالثدة أبعداد؛ بهددف تقيديم الكفداءة االجتماعيدة، 

 :وذلك كما يلي

 التمثل العاطفي : البعد األول(Empathy) :ل الطفدل ذاتده بأنده ويشدير إلدى تخيد

يواجه الموقف نفسه الذي يمر بده الطدرف اآلخدر، وقدرتده علدى تحديدد مشداعر 

 . الطرف اآلخرو فهمها

 ضب  االندفاال وحل المشدكالت االجتماعيدة: البعد الثاني (Impulsecontrol 

Social :) يعتمد نجاح الفرد في إقامدة عالقدات اجتماعيدة علدى مدا يتدوافر لديده

ية، حيث تدؤثر قددرة الطفدل علدى حدل المشدكالت االجتماعيدة من مهارات معرف

فددي عالقاتدده مددع األقددران، فالطفددل القددادر علددى تفسددير المؤشددرات االجتماعيددة، 

( مثددل مسدداعدة األقددران)وعلددى تحديددد أهددداف تسدداعد علددى تطددور العالقددات 

 . يستطيع التوافق مع أطفال في العمر نفسه

  البعددد الثالددث إدارة ال ضددب(Angermanagement) : ويشددير إلددى أن الطفددل

ال اضب أكثر عرضة لخبرة رفدض األقدران ولمواجهدة المشدكالت االجتماعيدة 

لما يعانيه من نق  في مهارة قراءة المواقف االجتماعية، وفي القدرة على حل 

المشددكالت االجتماعيددة، وهددو أيًضدداال يمتلددك مهددارة إدارة النددًاال، حيددث يظهددر 

 .السلبية في مواقف النًاالصعوبة في تنظيم انفعاالته 

وقد تم عر  المقياس على بعض المحكمين المتخصصين في مجال اإلعاقة 

 محكمين عشرةوعددهم السمعية والتربية الخاصة ، وعلم النف  والصحة النفسية 

 أقل موافقة نسبة على حصلت التي العبارات استبعاد تم التحكيم نتائج على وبناء

 وفقًا العبارات بعض صياغة في الالزمة تعديالتال عمل تم كذلك ،% 08 من

 عبارة،( 35) على الحالية صورته في المقياس استقر وبهذا المحكمين، آلراء

ضب  االندفاال والقدرة على ومفردة ، ( 55)بعد التمثل العاطفي   يتضمن حيث

 . مفردة( 55)بعد ادارة ال ضبو. مفردة( 58)حل المشكالت 

 ه حصحيح المقياس وحفيير

نعم )يوضع أمام كل عبارة من عبارات المقياس ثالث استجابات المختارة 

وتقدددر الدرجددة تبًعددا لمسددتوى االسددتجابة المختددارة، حيددث تحصددل ( ال –أحيانًددا  –
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االسددتجابة نعددم علددى ثددالث درجددات وتحصددل االسددتجابة أحيانًددا علددى درجتددان أمددا 

وهي (   518)  ية للمقياس فتحصل على درجة واحدة والدرجة الكل( ال)اإلجابة بـ 

 . أعلى درجة

 :الهدف م  المقياس

وسيقوم  لألطفال زارعي القوقعةالكفاءة االجتماعية يهدف المقياس إلى قياس 

 .االطفال باالجابة على جميع عبارات المقياس

 :الخصائ  السيكومترية للمقياس( ب

 :صدق وثبات المقياس كما يلي قامت الباحثة  بحساب

 :الكفاءة االجتماعيةات مقياس ثب: أوالا 

 :ثبات المقياس –(1)

كرونبا ، وطريقة إعدادة تطبيدق المقيداس  –لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا 

 .يوضح ذلك( 1)بفاصل زمني قدره أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني، والجدول 

 (6)جدول 
الكفاءة قة وإعادة التطبيق لمقياس كرونبا  وطري –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 االجتماعية 

 إعادة التطبيق ألفا كرونبا  األبعـــاد

 **0.812 0.872 بعد التمثل العاطفي 

 **0.958 0.897 ضب  االندفاال والقدرة على حل المشكالت

 **0.724 0.820 بعد ادارة ال ضب

 **0.946 0.938 الدرجة الكلية للمقياس

  (1911)دال عند مستوى )*(  (   1915)دال عند مستوى *( )* إعادة التطبيق 

 < مرتفعة ( 8.0-8.0 )بين متوسطة (  191) > ضعيفة  كرونبا  الفا  

(8.0) 

الثبات دالة إحصائيا عند مستوى  أن جميع قيم معامالت(1)يتضح من الجدول 

 .، مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس(15,1)داللة 

 الكفاءة االجتماعية لكلي للمقياس بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الثبات ا 

على عينة التقنين الكفاءة االجتماعية قامت الباحثة  بتطبيق مقياس 

طفال وطفلة، ثم تم تصحيح المقياس، ثم تجًئته ( 31)التى اشتملت ( االستطالعية)

الثانى على إلى قسمين، القسم األول اشتمل على على المفردات الفردية، و
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المفردات الًوجية، وذلك لكل طفل على حدة، ثمَّ تم حساب معامل االرتباط 

بين درجات المفحوصين فى المفردات الفردية،  (Pearson)بطريقة بيرسون 

براون، ومعامل جتمان العامة  –والمفردات الًوجية، فكانت قيمة ُمعامل سبيرمان 

المقياس يتمتع بدرجة عالية من  للتجًئة النصفية مرتفعة، حيث تدل على أنَّ 

 (: 1)الثبات، وبيان ذلك فى جدول 

 (1)جدول 

 31= نبطريقة التجًئة النصفية الكفاءة االجتماعية ُمعامالت ثبات مقياس 

 الكفاءة االجتماعيةأبعاد 

بعد 

التمثل 

 العاطفي

بعد ضب  

 االندفاال

ادارة بعد 

 ال ضب

الدرجة 

 الكلية

 0.906 0.735 0.800 0.800 معامل ألفا في الجًء األول

 17 6 6 6 عددا لمفردات في الجًء األول

 0.897 0.673 0.798 0.798 معامل ألفا في الجًء الثاني

 17 5 6 6 عدد المفردات في الجًء الثاني

 0.692 0.650 0.875 0.875 معامل االرتباط بين الجًئيين

 0.818 0.788 0.933 0.933 عند تساوي الطول سيبرمان ـ براون

 0.818 0.789 0.933 0.933 سيرمان براون عند عدم تساوي الطول

 0.816 0.770 0.933 0.933 جتمان

 (  191) > ضعيفة ( 8.0-8.0 )بين متوسطة (8.0) < مرتفعة 

ه أنَّ معامالت ثبات المقياس الخاصة بكل بعد من أبعاد( 1)يتضح من جدول 

بطريقة التجًئة النصفية سبيرمان ـ براون متقاربة مع مثيلتها طريقة جتمان، مما 

 .للكفاءة االجتماعية يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات فى قياسه 

 : الكفاءة االجتماعية حياب صدق مقياس : ثانيا

 صدق المحكمي ( 1) 

ياغتها، ومدددى مطابقتهددا وذلددك لتكأكددد مددن مدددى وضددوح المفددردات وحسددن صدد

للمكون الذي ُوضعت لقياسه،وتم عر  المقياس في صدورته األوليدة علدى عشدرة 

من المحكمين هم مدن المتخصصدين فدي مجدال اإلعاقدة السدمعية والتربيدة الخاصدة 

،وعلم النف  التربوي، والصحة النفسية، حيث تم تقدديم المقيداس مسدبوقاً بتعليمدات 

وسددددبب اسددددتخدام المقيدددداس،و طبيعددددة الجتماعيددددة الكفدددداءة اتوضددددح لهددددم ماهيددددة 

 :  العينة،وطُلب من كل منهم توضيح ما يلي
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مدى انتماء كل مفردة للمكون الذي وضعت أسفله من عدمه بناء على تعريدف  -5 

 .هذا المكون

 .تحديد اتجاه قياس كل مفردة للمكون الذي وضعت أسفله -8

اق المحكمدين علدى كدل مفدردة وتم حساب النسبة المئوية التي توضدح نسدبة اتفد

 :التالي( 8)ويتضح ذلك من الجدول رقم الكفاءة االجتماعية مفردات مقياس  من

 (8)جدول 

 الكفاءة االجتماعية نسبة اتفاق المحكمين على مفردات مقياس 

 بعد التمثل العاطفي  
ضب  االندفاال والقدرة على 

 حل المشكالت 
 بعد ادارة ال ضب

 نسبة اتفاق م سبة اتفاقن م نسبة اتفاق  م

5 511% 58 91% 85 511% 

8 91% 53 81% 81 511% 

3 81% 55 511% 81 91% 

5 511% 51 511% 81 91% 

1 511% 51 511% 88 81% 

 1 511% 51 91% 89 511% 

1 91% 58 91% 31 511% 

8 81% 59 81% 35 511% 

9 511% 81 511% 38 91% 

51 511% 85 511% 33 91% 

55 511% 88 511% 35 81% 

  83 91%   

 (1911)دال عند مستوى (            )*( 1915)دال عند مستوى )**( 

فإن هناد عدد كبيدر مدن المفدردات يحظدى بنسدبة اتفداق ( 8)وبناء على الجدول     

و مفدردات أخدري ( ٪91)وهناد مفردات حظت بنسبة اتفاق ( ٪ 511)المحكمين 

قامدت الباحثدة بإيجداد معامدل االرتبداط  بدين األبعداد  ثدم(. ٪81)كانت نسبة اتفاقهدا 

وفيمددا يلددى عددر  لمعددامالت االتسدداق الددداخلى ألبعدداد . بعضددها وبعددض  للمقيدداس

 .المقياس مع الدرجة الكلية
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 : الكفاءة االجتماعية لمقياس (: المقارنة الطرفية)الصدق التمييزي ( 2)

، وذلك (صدق التمايً)تم حساب صدق المقياس عن طريق المقارنة الطرفية  

وفق الدرجة الكلية للمقياس تنازلياً، ( االستطالعية)بترتيب درجات عينة التقنين 

وتم حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات اإلرباعى األعلى واإلرباعى 

 .يوضح ذلك( 9)األدنى، وجدول 

 (9)جدول 
باعى األعلى اإلر)لدراسة الفروق بي  المجموعات الطرفية  U,W,Zنتائج قيم 

 04= ن الكفاءة االجتماعية لمقياس ( واإلرباعى األدنى

الكفاءة أبعاد مقياس 

 االجتماعية

اسم 

 المجموعة
 ن

متوسط 

 الرحب

مجموع 

 الرحب
 Uقيمة 

 قيمة

Z 
ميتوى 

 الداللة

 التمثل العاطفي
 98.0 12.25 8 اعلى

2.00 -3.213 4041 
 38.0 4.75 8 ادنى

قدرة ضب  االندفاال وال

 على حل المشكالت

 100.0 12.50 8 اعلى
0.00 -3.414 4041 

 36.0 4.50 8 ادنى

 بعد ادارة ال ضب
 100.0 12.50 8 اعلى

0.00 -3.398 4041 
 36.0 4.50 8 ادنى

 درجة كلية
 100.0 12.50 8 اعلى

0.00 -3.373 4041 
 36.00 4.50 8 ادنى

بين ( 1915)ة إحصائياً عند مستوى وجود فروق دال( 9)يتضح من جدول 

متوسطي درجات األطفال ذوى المستوى المرتفع واألطفال ذوى المستوى 

المنخفض، وفى اتجاه المستوى المرتفع، وهذا يؤكد قدرة المقياس على التميً بين 

 .المرتفعين والمنخفضين مما يعنى تمتع المقياس وأبعاده بصدق تمييًى قوى

: الكفاءة االجتماعية لمقياس ( لمفردات مع الدرجة الكليةا) صدق المحتوى   -3

بإيجاد معامل ارتباط بيرسون ( االستطالعية)وذلك من خالل درجات عينة التقنين 

(Pearson)  بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس وهذا بعد حذف

 يوضح ذلك( 51)الدرجة الكلية للمقياس  وجدول 
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 ( 14)جدول 

الكفاءة االجتماعية رحبا  بي  درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس معامالت اال

 34= ن

 بعد التمثل العا في  
ضبط االندفاع والقدرة على حل 

 المشكالت 
 بعد ادارة الغضب

 االرحبا  م االرحبا  م االرحبا  م

1 0.710** 12 0.740** 20 0.840** 

2 0.660** 13 0.870** 25 0.860** 

3 0.356* 10 0.631** 26 0.798** 

0 **0.669 15 0.848** 22 0.825** 

5 0.879** 16 0.742** 22 0.672** 

 6 0.826** 12 0.618** 29 0.237** 

2 0.682** 12 0.482** 34 0.394* 

2 0.560** 19 0.624** 31 0.510** 

9 0.634** 24 0.709** 32 0.329* 

14 0.565** 21 0.682** 33 0.638** 

11 0.765** 22 0.345* 30 0.845** 

  23 0.776**   

 (4045)دال عند ميتوى (            )*( 4041)دال عند ميتوى )**( 

أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى ( 51)ويتضح من الجدول 

مما يدل ( 1911)دالة عند ( 30، 22 ،3) باستثناء اربع مفردات رقم ( 1915)

الكفاءة  مقياسمن ثم فإن الكفاءة االجتماعية على صدق مفردات مقياس 

 . ككل يتميً بالصدق الداخلىاالجتماعية 

  صدق المحتوى 

تم إيجاد التجان  الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات كل 

 .عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه



   الكفاءة االجتماعية لدى عينة من األطفال زارعي القوقعة               نور عبدالحافظ
 

 

711 

معدامالت االرتبداط وقامت الباحثتان بإيجاد التجان  الداخلي للمقياس عن طريدق حسداب 

يتضح وبين درجات كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه،

 (.55)ذلك من الجدول 
 (55)جدول  

الكفاءة معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له لمقياس 

 31= ناالجتماعية 

 بعد التمثل العاطفي  
االندفاال والقدرة على حل  ضب 

 المشكالت 
 بعد ادارة ال ضب

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م

5 0.767** 58 0.817** 85 0.826** 

8 0.523** 53 0.883** 81 0.401* 

3 0.547** 55 0.601** 81 0.819** 

5 0.837** 51 0.874** 81 0.776** 

1 0.791** 51 0.791** 88 0.386* 

 1 0.707** 51 0.645** 89 0.491** 

1 0.195** 58 0.487** 31 0.597** 

8 0.667** 59 0.655** 35 0.372* 

9 0.824** 81 0.747** 38 0.425* 

51 0.520** 85 0.749** 33 0.599** 

55 0.784** 88 0.655** 35 0.866** 

  83 0.848**   

 (1911)د مستوى دال عن(            )*( 1915)دال عند مستوى )**( 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجدة كدل : ما يلى( 55)ويتضح من جدول        

بستثناء ( 41,4)مفردة ودرجة المقياس الذي تنتمي إليه دالة إحصائيا عند مستوى 

وهددذا يدددل علددى ( 38، 35، 88، 81)وهدم رقددم ( 1911)أربدع مفددردات دالددة عنددد 

ثم قامدت الباحثتدان . وثباته المرتفعكفاءة االجتماعية الاتساق البناء الداخلي لمقياس 

بإيجاد معامل االرتباط بين درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية 

وفيما يلى عر  لمعامالت االتساق الداخلى ألبعداد المقيداس مدع الدرجدة . للمقياس

 .الكلية
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 االحياق الداخلي للمقياس 

 اد معامددل االرتبدداط بددين بددين األبعدداد بعضددها وبعددض  ثددم قامددت الباحثددة بإيجدد

وفيمددا يلددى عددر  لمعددامالت االتسدداق الددداخلى ألبعدداد المقيدداس مددع . للمقيدداس

 .الدرجة الكلية

 (58)جدول 
 والدرجة الكلية الكفاءة االجتماعية معامالت االتساق الداخلى ألبعاد مقياس 

 5 3 8 5 األبعـــاد

    - بعد التمثل العاطفي

ضب  االندفاال والقدرة على حل 

 المشكالت
0.592** -   

  - **0.901 **0.484 بعد ادارة ال ضب

 - **0.905 **0.956 **0.774 الدرجة الكلية

 (1911)دال عند مستوى (            )*( 1915)دال عند مستوى )**( 

عنددد  أن جميددع قدديم معددامالت االرتبدداط دالددة إحصددائياً (  58)ويتضددح مددن جدددول 

 (. 41,4)مستوى داللة 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها 

 :أوال نتائج الفرض األول

سنطي رحنب حوجد فروق ذات داللة إحصائية بني  متو" ينص الفرض األول

الكفننناءة بالمجموعنننة التجريبينننة فننني قيننناس األ فنننال عارعننني القوقعنننة درجنننات 

التمثل العا في ،مهارة ضبط االنندفاع والقندرة علنى حنل المشنكالت، )االجتماعية 

وتدم اختبدار  .قبل حطبيق البرنامج وبعنده لصنالح القيناس البعندي( ،ادارة الغضب  

 :ية اآلتيةصحة هذا الفر  باستخدام األساليب اإلحصائ

 Wilcoxon Signed Ranksاختبدار ويلكوكسدون لددى عينتدين مدرتبطتين * 

Test وذلك لحساب داللة الفدروق بدين متوسدطي رتدب أفدراد المجموعدة التجريبيدة

قبل تطبيق البرندامج ومتوسدطي نفد  رتدب المجموعدة بعدد تطبيدق البرندامج علدى 

 الكفاءة االجتماعية مقياس 

لمعرفددة حجددم ( MPRBC)ي لرتددب األزواج المرتبطددة ومعامددل االرتبدداط الثنددائ*

(  53)والجدددول (.أو قددوة العالقددة بددين المت يددرين المسددتقل والتددابع)تددأثير البرنددامج 

 :يوضح نتائج هذا الفر 
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 (53)جدول 

داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األفراد  بالمجموعة التجريبية في قياس 

 يق البرنامج وبعدهلالطفال قبل تطبالكفاءة االجتماعية 

 المتوس  القياس
توزيع 

 الرتب

م 

 الرتب

مج 

 الرتب
 ²η الداللة Zقيمة 

حجم 

 التأثير

القبلي بعد 

 التمثل العاطفي
12.40 

الرتب 

 السالبة
0.00 0.00 

 قوي 0.960 1911 2.032-
التمثل البعدي 

 العاطفي
28.80 

رتب 

 موجبة
3.00 15.00 

ضب  القبلي 

االندفاال 

القدرة على و

 حل المشكالت

14.80 
الرتب 

 السالبة
0.00 0.00 

 قوي 0.978 1911 2.032-
بعد )البعدي 

ضب  االندفاال 

والقدرة على 

 (حل المشكالت

32.60 
رتب 

 موجبة
3.00 15.00 

ادارة القبلي 

 ال ضب
13.60 

الرتب 

 السالبة
0.00 0.00 

 قوي 0.971 1911 2.032-
بعد )البعدي 

 (ل ضبادارة ا
27.40 

رتب 

 موجبة
3.00 15.00 

 40.80 (كلي)القبلي 
الرتب 

 السالبة
0.00 0.00 

 قوي 0.984 1911 2.032-

 88.80 (كلي)البعدي 
رتب 

 موجبة
3.00 15.00 

 .القبلي> البعدي : عندما يكون  اإلشارة اليالبة

 .  القبلي< البعدي : عندما يكون  اإلشارة الموجبة

 .  القبلي= البعدي : عندما يكون  صفرية

 : ما يلي( 13)يتضح م  الجدول 

بددين متوسددطي رتددب ( 0,05عنددد مسددتوي )وجددود فددروق دالددة إحصددائياً 

درجات االطفال بالمجموعدة التجريبيدة فدي كدل مدن القياسدين القبلدي والبعددي علدي 

 لصدددالح القيددداس البعددددي أي أن متوسددد  رتدددبالكفننناءة االجتماعينننة أبعددداد مقيددداس 

الكفددداءة درجدددات أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة فدددي القيددداس البعددددي فدددي مسدددتوي 
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وتشير قيمة معامل . أعلى بداللة إحصائية من نظيره في القياس القبلي االجتماعية 

وجدود : إلي  (1995(التي تساوي( r prb)االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة 

لددي الكفناءة االجتماعينة ي ارتفاال مستوي ف( البرنامج التدريبي)تأثير قوى جداً لـ 

 يوضح ذلك( 5)والرسم البياني في الشكل االطفال عينة الدراسة 

 
الكفاءة متوسطات رحب درجات القياسي  القبلي والبعدي على مقياس ( 0)شكل 

 وأبعاده لدى المجموعة التجريبيةاالجتماعية 

 :نتائج الفرض الثانى

حوجنند فنروق ذات داللننة إحصننائية بنني  " أندده  يننص الفننرض الثنناني للدراسنة علننى

بالمجموعننننة التجريبيننننة األ فننننال عارعنننني القوقعننننة متوسننننطي رحننننب درجننننات 

التمثننل العننا في ،ضننبط )الكفنناءة االجتماعيننة والمجموعننة الضننابطة فنني قينناس 

بعنند حطبيننق البرنننامج (  االننندفاع والقنندرة علننى حننل المشننكالت، ،ادارة الغضننب  

 :  قامت الباحثة باستخدام تجريبيةوذلك لصالح المجموعة ال

لدي عينتين مسدتقلتين وذلدك  Mann – Whitney testويتني  –مان اختبار * 

وبددين ( أ)لحسدداب داللددة الفددروق بددين متوسددطي رتددب أفددراد المجموعددة التجريبيددة 

الكفدداءة االجتماعيددة فددي قيدداس ( ب)متوسددطي رتددب أفددراد المجموعددة الضددابطة 

 . مجبعد تطبيق البرنالأل فال 

لمعرفدة حجدم  Rank biserial correlationمعامل االرتباط الثنائي للرتدب *

 (. أو قوة العالقة بين المت يرين المستقل والتابع)تأثير البرنامج 

 .يوضح نتائج هذا الفر ( 55)والجدول 
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 (55)جدول 
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األفراد بالمجموعة التجريبية والضابطة في 

 لالطفال بعد تطبيق البرنامجالكفاءة االجتماعية مقياس 

 مج الرتب م الرتب المتوس  المجموعات المت يـــــــرات
 ²η قيـــــــــــــــم

حجم 

 التأثير

U W Z 
 قوي 0.941

 بعد التمثل العاطفي
 40.00 8.00 28.80 التجريبية

0.00 15.00 -2.63 
 15.00 3.00 14.20 ابطةالض

 قوي 0.969
ضب  االندفاال 

والقدرة على حل 

 المشكالت

 40.00 8.00 32.60 التجريبية

0.00 15.00 -2.63 
 15.00 3.00 16.60 الضابطة

 قوي 0.962

 بعد ادارة ال ضب
 40.00 8.00 27.40 التجريبية

0.00 15.00 -2.64 
 15.00 3.00 15.00 الضابطة

 قوي 0.980
 درجة كلية

 40.00 8.00 88.80 التجريبية
0.00 15.00 -2.62 

 15.00 3.00 45.80 الضابطة

 : ما يلي( 10)يتضح م  الجدول 

بدددين متوسدددطي رتدددب درجدددات ( 1915عندددد مسدددتوي )وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائياً *

بعداد مقيداس الكفداءة االجتماعيدة المجموعتين التجريبية والضدابطة فدي القيداس البعددي أل

أي أن متوس  رتب درجدات . لألطفال لصالح متوس  رتب درجات المجموعة التجريبية

المجموعة التجريبية في مسدتوي  الكفداءة االجتماعيدة لألطفدال فدي القيداس البعددي أعلدى 

بداللددة إحصددائية مددن نظيددره بالمجموعددة الضددابطة لدددي األطفددال ممددا يدددل علددى ارتفدداال 

( rprb)توى الكفاءة االجتماعية لألطفال ، وتشير قيمة معامل االرتباط الثنائي للرتب مس

مسدتوي )علدي ( البرنامج التددريبي)وجود تأثير قوى جداً لـ : إلى( 1،993)التي تساوي 

وهدذا ، (االجتماعية لألطفال بالمجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضدابطة الكفاءة

 يوضح ذلك( 1)لثاني ، والرسم البياني في الشكل يحقق صحة الفر  ا
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 :نتائج الفـــــــرض الثالث

الحوجد فروق ذات داللة إحصائية بي  "أنه ينص الفرض الثالث على  

بالمجموعة التجريبية في قياس قوقعة ال فال عارعي األمتوسطي رحب درجات 

التمثل العا في ،ضبط االندفاع والقدرة على حل المشكالت، )الكفاءة االجتماعية 

 "(شهري )بعد حطبيق البرنامج مباشرة وبعد فترة المتابعة (  ،ادارة الغضب  

 : وللتحقق من صحة هذا الفر  قامت الباحثة باستخدام

 Wilcoxon Signed Ranks Testون لدي عينتدين مدرتبطتين اختبار ويلكوكس

وذلددك لحسدداب داللددة الفددروق بددين متوسددطي رتددب أفددراد المجموعددة التجريبيددة فددي 

القياس البعدى ومتوسطات رتب نفد  المجموعدة فدي القيداس التتبعدي علدي مقيداس 

 :( 51)لدي االطفال  فكانت النتائج كما بالجدول الكفاءة االجتماعية 

 (51)جدول  

الكفاءة داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 

 في القياسين البعدى والتتبعي لدي االطفالاالجتماعية 

 المتوس  القياس
توزيع 

 الرتب

م 

 الرتب

مج 

 الرتب
 الداللة Zقيمة

 28.80 (بعد التمثل العاطفي  )البعدي 
الرتب 

 السالبة
1.50 3.00 

-1.225 
 غير

 دالة
 30.00 (بعد التمثل العاطفي  )التتبعي 

الرتب 

 الموجبة
4.00 12.00 

ضب  االندفاال والقدرة على )البعدي 

 (حل المشكالت 
32.60 

الرتب 

 السالبة
3.00 9.00 

-0.412 
غير 

ضب  االندفاال والقدرة على )التتبعي  دالة

 حل المشكالت
32.20 

الرتب 

 الموجبة
3.00 6.00 

 27.40 (د ادارة ال ضببع)البعدي 
الرتب 

 السالبة
2.00 4.00 

-0.962 
غير 

 دالة
 28.40 (بعد ادارة ال ضب)التتبعي 

الرتب 

 الموجبة
3.67 11.00 

 88.80 (كلي)البعدي 
الرتب 

 السالبة
4.00 4.00 

-0.948 
غير 

 دالة
 90.60 (كلي)التتبعي 

الرتب 

 الموجبة
2.75 11.00 

 .القبلي> البعدي : نعندما يكو  اإلشارة اليالبة
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 .  القبلي< البعدي : عندما يكون  اإلشارة الموجبة

 .  القبلي= البعدي : عندما يكون  صفرية

 :ما يلي( 15)يتضح م  الجدول 

عدم وجود فدروق دالدة إحصدائياً بدين متوسدطي رتدب درجدات أفدراد المجموعدة  - 

أي أندده االجتماعيددة  الكفدداءةالتجريبيددة فددي القياسددين البعدددي والتتبعددي علددي مقيدداس 

يوجد تقارب بين متوسطي رتب درجدات أفدراد المجموعدة التجريبيدة فدي القياسدين 

لالطفال وهذا يحقق صحة الفر  الكفاءة االجتماعية البعدي والتتبعي علي مقياس 

 يوضح ذلك ( 1)وشكل الثالث ، 

 
 :نتائج الفرض الرابع

متوسنطي ال حوجد فروق ذات داللنة إحصنائية بني  "على أنه ينص الفرض الرابع

الكفنناءة فنني قينناس  الضننابطة بالمجموعنة األ فننال عارعنني القوقعننة رحنب درجننات 

حنل المشنكالت،  التمثل العا في ،مهارة ضبط االنندفاع والقندرة علنى)االجتماعية 

وتدم اختبدار  .قبل حطبيق البرنامج وبعنده لصنالح القيناس البعندي( ،ادارة الغضب  

 :صحة هذا الفر  باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

 Wilcoxon Signed Ranksاختبدار ويلكوكسدون لددى عينتدين مدرتبطتين      

Test الضدابطة وذلك لحسداب داللدة الفدروق بدين متوسدطي رتدب أفدراد المجموعدة 

قبل تطبيق البرنامج ومتوسطي رتب المجموعة بعدد تطبيدق البرندامج علدى مقيداس 

ومعامدددددل االرتبددددداط الثندددددائي لرتدددددب األزواج المرتبطدددددة ، الكفددددداءة االجتماعيدددددة 

(MPRBC ) أو قوة العالقة بين المت يدرين المسدتقل )لمعرفة حجم تأثير البرنامج

 :لفر يوضح نتائج هذا ا(  51)والجدول (.والتابع

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ضبط االندفاع  التمثل العاطفي  
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 (51)جدول 

في قياس  الضابطة داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األفراد  بالمجموعة 

 لألطفال قبل تطبيق البرنامج وبعدهالكفاءة االجتماعية 

 توزيع الرتب المتوس  القياس
م 

 الرتب

مج 

 الرتب
 الداللة Zقيمة 

 0.00 0.00 الرتب السالبة 13.00 القبلي بعد الستقاللية

-1.732 
غير 

 14.20 (بعد الستقاللية)البعدي  دالة
الرتب 

 الموجبة
2.00 6.00 

بعد التواصل )القبلي 

 (االجتماعي
 1.00 1.00 الرتب السالبة 15.60

-1.089 
غير 

 دالة
بعد ضب  )البعدي 

االندفاال والقدرة على حل 

 (المشكالت 

16.60 
الرتب 

 الموجبة
2.50 5.00 

 2.50 2.50 الرتب السالبة 14.20 (بعد التعاون)القبلي 

-0.921 
غير 

 دالة
بعد ادارة )البعدي 

 (ال ضب
15.00 

الرتب 

 الموجبة
2.50 7.50 

 0.00 0.00 الرتب السالبة 42.80 (كلي)القبلي 

-1.841 
غير 

 45.80 (كلي)البعدي  دالة
الرتب 

 الموجبة
2.50 10.00 

 .قبليال> البعدي : عندما يكون  اإلشارة اليالبة

 .  القبلي< البعدي : عندما يكون  اإلشارة الموجبة

 .  القبلي= البعدي : عندما يكون  صفرية

 : ما يلي( 16)يتضح م  الجدول 

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات االطفال بالمجموعة        

الكفننناءة فدددي كدددل مدددن القياسدددين القبلدددي والبعددددي علدددي أبعددداد مقيددداس  الضدددابطة 

فددي القيدداس  الضددابطة أي أن متوسدد  رتددب درجددات أفددراد المجموعددة جتماعيننة اال

متقدارب إحصدائية مدن نظيدره فدي القيداس  الكفداءة االجتماعيدة البعدي في مسدتوي 

 .يوضح ذلك( 1)والرسم البياني في الشكل القبلي، 
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 :مناقشة نتائج الدراسة: ثالثا

 تؤكد نتائج الفر  األولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج حيث       

زارعي األطفال إحصائياً بين متوسطي رتب درجات على وجود فروق دالة 

بعد لعاطفي ، التمثل ا)الكفاءة االجتماعية بالمجموعة التجريبية في قياس القوقعة 

قبل تطبيق ( ضب  االندفاال والقدرة على حل المشكالت،بعد ادارة ال ضب 

أي أن متوس  رتب درجات أفراد  البرنامج وبعده لصالح القياس البعدي

المجموعة التجريبية في القياس البعدي في مستوي الكفاءة االجتماعية  أعلى 

إيجابي  يشير إلى وجود تأثير وهذا.بداللة إحصائية من نظيره في القياس القبلي

للخبرات التي اكتسبها أطفال المجموعة التجريبية من خالل البرنامج التدريبي 

الذي أدى إلى تحسين مستوى الكفاءة االجتماعية لألطفال الصم في المجموعة 

 .Bat)بات شافا وآخرون ويتفق هذا الفر  مع نتائج دراسة  .  التجريبية 

Chava et al.,( 2014  والتي أظهرت حدوث تحسن في مستوى الكفاءة

 .االجتماعية في المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي وتشير نتائج الفر  الثاني     

بالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة زارعي القوقعة األطفال رتب درجات 

بعد ضب  االندفاال والقدرة على التمثل العاطفي ، )الكفاءة االجتماعية في قياس 

بعد تطبيق البرنامج وذلك لصالح المجموعة ( حل المشكالت،بعد ادارة ال ضب

الكفاءة أي أن متوس  رتب درجات المجموعة التجريبية في مستوي  .التجريبية

لألطفال في القياس البعدي أعلى بداللة إحصائية من نظيره االجتماعية 

الكفاءة االجتماعية مما يدل على ارتفاال مستوى  عة الضابطة لدي االطفالبالمجمو
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كان له دور فعال وهام في تنمية وهذا يدل على أن البرنامج التدريبي لألطفال 

لألطفال زارعي القوقعة في المجموعة التجريبية بعك   الكفاءة االجتماعية

لم تتعر  لألنشطة التي المجموعة الضابطة التي لم تشارد في البرنامج والتي 

 .الكفاءة االجتماعيةتساعد في تنمية 

التي وضحت تحسن Tasker ( 2010)تاسكر  وهذه النتيجة تتفق مع دراسة     

إلى عدم وتؤكد نتائج الفر  الثالث  .لدى المجموعة التجريبية  الكفاءة االجتماعية

رعي زاوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال 

بعد التمثل العاطفي ، )الكفاءة االجتماعية بالمجموعة التجريبية في قياس القوقعة 

بعد تطبيق البرنامج ( ضب  االندفاال والقدرة على حل المشكالت،بعد ادارة ال ضب

علي مقياس الكفاءة االجتماعية لألطفال  "(شهرين)مباشرة وبعد فترة المتابعة 

لية البرنامج التدريبي وأن األطفال الصم ذلك إلى استقرار فعاويرجع تفسير

زارعي القوقعة استفادوا من أنشطة البرنامج مما أدى إلى استمرار فاعلية 

البرنامج بعد مرور شهرين من توقف إجراءاته وتثبيت هذه المهارات لديهم ، 

وهذا ما لمسته الباحثة  في أثناء التطبيق التتبعي ، حيث وجدت الباحثة أن األطفال 

زالوا محتفظين بأداء المهارات التي تم تدريبهم عليها ، مما يعني أن أنشطة  ما

البرنامج كان لها دور فعال في استقرار الكفاءة االجتماعية بعد تحسنها وعدم 

نسيانها ، حيث استخدمت الباحثة أنشطة متنوعة مثل األنشطة الرياضية والفنية 

المتعلمة وممارسة األطفال لهذة األنشطة  والتمثيلية مما أدى إلى بقاء أثر المهارات

وتشير نتائج الفر  الرابع إلى عدم فروق ذات داللة  .بعد إنهاء البرنامج 

إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال زارعي ا لقوقعة بالمجموعة 

بعد ضب  االندفاال التمثل العاطفي ، )الكفاءة االجتماعية الضابطة  في قياس 

وذلك  قبل تطبيق البرنامج وبعده( المشكالت،بعد ادارة ال ضب والقدرة على حل

 .اإلرشادي لعدم تعرضهم ألنشطة البرنامج

 :حوصيات الدراسة

.تقديم البرامج الكافية لتحسين الكفاءة االجتماعية لدي األطفال زارعي القوقعة  -5  

اعية لألبناء زارعي تفعيل دور األسرة في المشاركة في تنمية الكفاءة االجتم -8

.القوقعة بتًويدهم باألساليب المناسبة  

ضرورة توفير األجهًة التكنولوجية في الفصول الدراسية مع إمداد المعلمين  -3

.بالدورات التدريبية الستخدامها في تقديم المادة العلمية لًارعي القوقعة  

زارعي القوقعة  ترتيب حملة توعية إعالمية تثقيفية لجميع فئات المجتمع حول -5

.وأهمية الدمج في تنمية الكفاءة االجتماعية  
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.التأكيد على أهمية األنشطة الالصفية   بين الطالب زارعي القوقعة والعاديين -1   

.إشراد جميع أعضاء األسرة   بالجمعيات لرعاية الطفل زارعي القوقعة -1  
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