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االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف  استخدام التكامل احلسي يف تنمية مهارات
 القوقعة اإللكرتونية يالسمع ذوي زراع

 إعداد

 محمد عثمان محمد بشاتوه. د
 جامعة الطائف/ قسم التربية الخاصة / مشاركال التربية الخاصة أستاذ

 الدراسة ملخص
 االنتباه مهارات تنمية في الحسي التكامل استخدام أثرهدفت هذه الدراسة التعرف 

واعتمدت الدراسة على . اإللكترونية القوقعة زراعة ذوي السمع ضعاف لألطفال واإلدراك
مؤهلين لألطفال ضعاف معلم ( 20)المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 

تم توزيعهم إلى بمدينة الطائف في السعودية، كترونية السمع ذوي زراعة القوقعة اإلل
الستخدام التكامل المجموعة التجريبية تعرضت : في كل مجموعة( 10)مجموعتين بواقع 

ولتحقيق أهداف . الستخدام التكامل الحسي ، والمجموعة الضابطة التي لم تتعرضالحسي
مستوى مهارات االنتباه أن أظهرت النتائج  .من إعداد الباحث مقياسالدراسة تمَّ تصميم 

 جاء بدرجة متوسطة، واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية
فروق ذات داللة إحصائيَّة في مستوى مهارات االنتباه واإلدراك ككل لألطفال وعدم وجود 

جود فروق ذات داللة و و  القبليضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية في القياس 
في ( التجريبية، الضابطة)بين المجموعتين ( α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

لألطفال ضعاف السمع ذوي ومهارة اإلدراك االنتباه  كل من مهارةالقياس البعدي لمستوى 
وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في مستوى مهارات االنتباه و  ،زراعة القوقعة اإللكترونية

واإلدراك ككل لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية في القياس البعدي 
 .تبعًا لمتغير المجموعة

، ، ذوي زراعة القوقعة اإللكترونيةاالنتباه، اإلدراكالتكامل الحسي، : الكلمات المفتاحية
 .ضعاف السمع
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The use of sensory integration in the development of 

attention and perception skills for hearing-impaired 

children with cochlear implants 

Dr. Mohammad Othman Mohammad Bashatwa
(*) 

Abstract 
This study aimed to identify the effect of using sensory 

integration in the development of attention and perception skills for 

hearing impaired children with cochlear implants. The study was 

based on a quasi-experimental approach. The study sample 

consisted of (20) qualified teachers for hearing impaired children 

with electronic cochlear implants in the city of Taif in Saudi Arabia, 

distributed to two groups by (10) teachers in each group: the 

experimental group was exposed to the use of sensory integration, 

and the control group was not exposed to the use of Sensory 

integration. To achieve the objectives of the study was designed a 

scale prepared by the researcher. The results showed that the level 

of attention and awareness skills for children with hearing 

impairment with e-cochlear implantation came at a moderate degree, 

and there were no statistically significant differences in the level of 

attention and awareness skills as a whole for children with hearing 

impairment with electronic cochlear implant in the pre-measurement 

and the presence of statistically significant differences at the level of 

significance (α ≤0.05) between the two groups   (experimental, 

control) in the dimensional measurement of the level of both the 

attention skill and the cognitive skill of children with hearing 

impairment with cochlear implant, and the presence of statistically 

significant differences in the level of attention and cognition skills 

as a whole for children with hearing impairment y Cochlear 

implants are used for post-measurement according to the group 

variable.Keywords: sensory integration, attention, perception, 

cochlear implant, hearing impaired. 
                                                           

*()  
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 مقدمة 
ظهر العديد من و  التدريب والتأهيل المختصة لذوي اإلعاقة السمعية، طرق تتعدد

تهدف إلى الحد من الضعف  والتيحديثة التقنية الطبية و الدوات االالمعينات السمعية و 
فرصة للتواصل  الفرد ذوي اإلعاقة السمعيةعطاء إل والمهاراتالسمعي وتطوير النمو 

 ، ومن أحدث هذه التقنيـات زراعة القوقعة اإللكترونيةمع األشخاص العاديين ندماجواال
  .لذوي االعاقة السمعية

 

، وعدم قيامه بوظائفه بصورة الجهـاز الـسمعيتؤدي اإلعاقة السمعية إلى إعاقة عمل 
وبالتالي على الفرد ونشاطه  تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات المختلفةطبيعية، ف

Holman, Drummond, Hughes, & Naylor, 2019)) ، كما أن اإلعاقة السمعية
تشير إلى تباين في مستويات السمع التي تتراوح بين الضعيف والبسيط فالشديد، وقد 

يحرم الطفل من سماع الكالم ونتيجة لذلك الطفولة  مرحلةتحدث هذه اإلعاقة في 
، بدون استخدام المعينات السمعية حسب درجة اإلعاقة السمعية لديه المنطوق، مع أو

ويصنف الصمم وفقا لعمر الطفل إلى صمم خلقي يولد مع الطفل أو صمم عارض يحدث 
 .(8102مصطفى، )الطفل للغة أو بعد اكتسابه لها  ما قبل اكتساببعد الوالدة ويكون إما 

 

الصمم إلى  مشاكل في ص يعاني منمن شخ الفرد ذوي اإلعاقة السمعية قد يصبحو 
المعينات  ستخدامبا ،بقايا سمعية كافية من لديه مستفيدا مماشخص ضعيف السمع 

 & ,McCreery)من فهـم حـديث اآلخـرين والتواصـل معهـم شـفويًا تمكنهم  السمعية

Walker, 2018) وتعد زراعة القوقعة اإللكترونية من التقنيات الطبية الحديثة في عالج 
 الشديدلمساعدة األطفال الذين يعانون من الصمم الصمم وخاصة  في مرحلة الطفولة 

 (.8102ركيزة، )  تحويل اإلشارات الكهربائية إلى العصب السمعيب حيث تقوم  وتقوم
 

 21)يتراوح فقدانه السمعي من ممن بصمم شديد إلى شديد جدا  المصاب الطفلإن 
من يلجؤون  المعينات السمعية المألوفة، هماالستفادة من  ال يستطيعو فما فوق، ( ديسبل
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 ,Lieberman؛  8102الزريقات، )اإللكترونية  القوقعةإلى االستفادة من عملية زراعة 
2016). 
 

وظيفة الخاليا الشعرية في القوقعة، والتي تؤثر في فقدان  الصمم الشديد ينتج عن
 فوظيفة القوقعة ككل تتمثل في تحويلعلى توليد النبضات العصبية والنشاط الكهربائي 

الذبذبات الصوتية القادمة من األذن الوسطى إلى إشارات كهربائية، يتم نقلها إلى المخ 
السمعية الحس عصبية ، وتنتج اإلعاقة (8108الزريقات، )بواسطة العصب السمعي 

، أو المنطقة الواقعة بين األذن التي تحتوي على القوقعة خلل يصيب األذن الداخليةنتيجة 
  (.8102المالح، ) الداخلية ومنطقة عنق المخ

 

وسيلة بديلة لحث العصب السمعي عن طريق قطب يزرع  القوقعة اإللكترونيةو 
بداخل األذن الداخلية فيتم استقبال الصوت بواسطة مكبر للصوت صغير يوضع خارج 

 (.(Holst, 2018نبضات كهربائية  إلىاألذن يحول المعلومات الصوتية 
 

وات ذات قدرة محدودة اللتقاط األص ترونيوالقوقعة اإللكترونية عبارة عن جهاز الك
، يتكون وفهم الكالم المحيط باألشـخاص الـذين يعانون من فقدان السمع الحسي العصبي

يلتقط وأخرى خارجية لتوفير التنبيه الكهربائي المباشر لعصب السمع من أجزاء داخلية 
 (.8102المالح، )ويحولها إلى إشارات  األمواج الصوتية

 

يهدف إلى خلق إحساسات سمعية انطالقا من التنبيهات  الكرتونيهو نظام و 
يختلف عن المعينات السمعية التي تقوم بتضخيم ، و الكهربائية لنهاية العصب السمعي

السمعية الموجودة داخل  األعصابن هذا الجهاز يعمل عمل تحفيز أالصوت حيث 
 & ,He, McFayden, Shahsavarani, Teagle, Ewend, Henderson)القوقعة 

Buchman, 2018). 
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الوسائل التي تساعد على تدريب وتعليم وتربية اإللكترونية إحدى أهم زراعة القوقعة و 
، تسمح بدمجهم في ظل الحياة الطبيعية العاديةفالمعاقين سمعيا كأحد أفراد المجتمع، 

الطفل في مرحلة  أتحسن من قدرتهم على اكتساب واستخدام اللغة العادية، حيث يبدو 
 .تؤثر هذه المرحلة في سلوك الطفل حيثفولة في اكتساب التوافق مع البيئة الخارجية الط
كل ما يكتسبه الطفل في مرحلة الطفولة ال يمكن تغييره ويصبح هو األسلوب المميز ف

الخطيب، ) االجتماعية والنفسية واألكاديمية  نواحي الحياة على هآثار ، فتنعكس للسلوك
8108.) 
 

لدى  المترتبة على اإلعاقة السمعية المضاعفاتإلى اللغة من أخطر يعد االفتقار و 
حيث ال  م،بالصمم الشديد قبل سن الخامسة يعجزون عن الكال ين، فالمصابالطفل

 اً ملحوظيواصلون نموهم اللفظي بصورة سليمة، وتوفر زراعة القوقعة اإللكترونية تحسنا 
 (.8102حسين، )  في مهارات التواصل والسمع من خالل متابعتهم لفترات طويلة

 

على تحقيق االستفادة القصوى وخاصة في سن مبكر طفل لليساعد التدريب السمعي 
يشمل تدريب الطفل على اإلحساس بعد خضوعه لعملية زراعة القوقعة اإللكترونية، حيث 

المالح، ) بيئة المحيطة به وتميز أصوات الكالملزيادة الوعي باألصوات المختلفة في ال
8102.) 
 

، حيث تؤثر فاعلية األطفالتعد العمليات الحسية العصبية من محددات االنتباه عند ف
الحواس والجهاز العصبي المركزي للفرد على سعة عملية االنتباه وفاعليتها لديه فالمثيرات 

رفيا، وانفعاليا في بعض هذه المثيرات، التي تستقبلها الحواس يتم تصنيفها عصبيا، ومع
كحلة، ) ألن الجهاز العصبي له قدرة محدودة على االنتباه للمثيرات ونقلها ومعالجتها

8108.) 
 

يرتبط االنتباه بشكل كبير باإلعاقة السمعية لدى الطفل، ولكن ال يظهر تأثيره بشكل 
و االنتباه لدى الطفل بشكل واضح في السنة األولى بعد الوالدة ففي هذه السنة يبدأ نم
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ويمكن  بسبب اضطرابات اللغة والتواصلطبيعي إلى حين مواجهة صعوبة في االنتباه 
 الطفل واألم أو بينه وبين األطفال اآلخرينمالحظة ذلك في مواقف اللعب الحر بين 

 (.8102السعيد، )
 

على  بنقص االنتباه من عدم قدرتهم على التركيز ونيعاني األطفال المصابو 
وتسلسلها يجدون صعوبة في متابعة التعليمات  وبالتاليالمنبهات المختلفة لمدة طويلة، 

نجازها بشكل تام، وقد يعاني هؤالء األطفال من  نشاط حركي زائد مما قد يدفع هؤالء وا 
  (.8102الخطيب، ) األطفال إلى الحركة العشوائية

 

البيئة المحيطة  من مدخالتمن بين عدة يعرف االنتباه على أنه عملية اختيار 
ويعد االنتباه مطلب أساس للتعلم حيث ، بالمثيرات المختلفة كالمثيرات السمعية بالفرد تعـج

واالنتباه ، (Schunk, 2012) أنه إعطاء معنى للمدخالت البيئية التي تستقبلها الحواس
 سستيعابها عن طريف الحواالحسي يركز على طبيعة المتغيرات الحسية التي يقوم الفرد با

شومان، )التي تنمى بالتدريب  ةحاسة الحركة والحاسة الدهليزي ، إلى جانبالمختلفة
8102). 
 

 تفاعله باإلفرادعلى  اسلبفيؤثر للطفل  السليمالنمو  علىنقص االنتباه  يؤثر
تشتت  اتاضطراب قابليته للتعلم، وقد يعاني منوعلى  معهمالمحيطين به وعلى تكيفه 

األطفال الذين يعانون من تشتت االنتباه يظهر لديهم قصور في ، فاالنتباه وفرط الحركة
 .(8102، بو زيدأ)معظم جوانب عملية االنتباه وضعف في القدرة على االحتفاظ به 

 

 2تقل عن  يتصف األطفال ممن يعانون من نقص االنتباه بوجود أعراض لمدة ال
التي يمر بها، فغالبا يفشل في تركيز  الطفل نمو مع مرحلةفيكون أثرها واضحا شهور، 

ال يبدو عليه اإلنصات لما يقال له مباشرة ال يتبع و انتباهه لمدة طويله في المهام أو اللعب 
التعليمات ويفشل في إنهاء مهامه العلمية، ويكره ويتجنب أغلب األنشطة التي تعتمد على 
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 يتشتت بسهولة بالمثيرات الخارجيةأنشطته، و و  هقدراته الذهنية لديه صعوبة في تنظيم مهام
 (.8112المهدي، )

 

 اليمنى األذن السمعية من المدخالت فكثافة باآلخر تأثر االنتباه واإلدراك كل منهمـاي
، ذلك أن االنتباه في حاالت كثيرة يكون موجه  أقوى عصبية إشارة عنه ينتج اليسرى أو

تركيز على أو البحث عن مثيرات بيئية محددة يختار ال أن الفـردبمعنى من الداخل، أي 
 ,Passow, Westerhausen, Wartenburger,Hugdahl) معينلتحقيق هدف 

Heekeren, Lindenberger, & Li, 2012).  
 

العقلية والمعرفية مثل الذكاء واللغة  نمو القدرات مسؤوالن عنن االنتباه واإلدراك ا  و 
، (Schunk, 2012) وهي من شروط التعلم لدى الطفل وقدرات التحـصيل األكـاديمي

فعلية تقوم  عملية وظيفية يواالستجابة له ف ،عني تركيز الفرد على منبه بعينةياالنتباه ف
كان هذا الموقف جديدًا على الفرد أو إذا ككل  ةبتوجيه شعور الفرد نحو المواقف السلوكي

 ا كان الموقف مألوفًا لديهتوجيه شعوره نحو بعض أجزاء المجال اإلدراكي إذ
(Nassrallah, Tang, Whittingham, Sun, & Fitzpatrick, 2019). 

 

واالنتباه هو أحد العمليات العقلية المهمة والسابقة لإلدراك مبني على استعداد 
عصبي ونفسي وذهني الستقبال المثيرات المختلفة، وانتقاء المهم منها إلجراء العمليات 

ك وتذكر وتخزين ومعالجة، فاالنتباه عملية إدراكية مبكرة خطوتها االولى العقلية من إدرا
هي اإلصغاء للمعلومات وتنظيمها وانتقاء المثيرات، ويقع بين اإلحساس الذي يهتم 
بالمثيرات الخام وبين منزلة اإلدراك، الذي يهتم بإعطاء هذه المثيرات تفسيرات ومعان 

 (.8102جابر، )مختلفة 
 

تحديد العناصر الصغيرة والدقيقة في أي نموذج سمعي حتى  إلى الطفليحتاج 
يرتكز انتباهه على هذ العناصر الدقيقة كي يمكن االنتباه من معالجة عناصر النموذج 

دراك وجه التشابه األخرىمعالجة فعالة، وتحديد خواص من بين النماذج السمعية  ، وا 
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الحياة الفعلية تقوم على بتوجيه شعور الفرد  واالختالف بينهما، لذا يعتبر االنتباه عملية في
 & ,Wang, Tsai)إذا كان الموقف مألوفا للفرد  اإلدراكيالمجال  أجزاءبعض  إلى

Yang, 2013). 
 

اإلدراك الحسي يشمل على فهم جميع المثيرات القادمة عبر الحواس، وهي إحدى ف
حساس الضغط يشمل االذي البصر، السمع، التذوق، الشم، اللمس : عشر حاسة لتالمس وا 

 (.8102، القريطي) والدفء والبرودة واأللم والحساس بالحركة واإلحساس بالتوازن
 

ن اإلدراك السمعي   عملية فسيولوجية نفسية عقلية، تتم من خالل المساراتوا 

عن طريق العصبية الحسية في قشرة المخ والمناطق الترابطية ومراكز الذاكرة اللغوية 
عطائه معنى وداللة لتفسيرة األجهزة السمعي  ,Bugannim, Roth)  المدرك وا 

Zechoval, & Kishon-Rabin, 2019) 
 

، فيبدا الطفل تدريجيا مهارات اإلدراك السمعي بالنمو منذ الطفولة المبكرةتبدأ 
على  وتشتمل مهارات اإلدراك السمعيبالتعرف على األصوات التي يسمعها ويفسرها، 

هذه تتكامل ومهارات تميز الصوت والمزج المسحي لألصوات و الوعي الصوتي مهارات 
الزيات، ) اإلنسان لتكون في النهاية إدراكا سمًعيا لإلحساسات التي يستقبلها المهارات معا

 (.Williams, 2019؛  8102
 

ويشترط لحدوث اإلدراك السمعي لدى الطفل توفر عناصر أساسية وهي المنبه 
الذي يستقبل التنبيهات الحسية من البيئة المحيطة ممن السمعي أو الجهاز السمعي 

يعانون مشاكل في السمع، والمراكز السمعية في المخ التي تتم فيها معالجة المعطيات 
السمعية وادركها، وتعتمد درجة اإلدراك السمعي على عوامل معرفة وحدات االشكال 

في المثيرات، والتميز  السمعية أو سرعة اإلغالق السمعي، ومقاومة التشوه السمعي
 (.8108كحلة، )السمعي، وذاكرة منظومة األشكال السمعية 
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فعلى الرغم  عند المعاقين سمعياويعد اإلدراك من أبرز العمليات المعرفية التي تتأثر 
إلى أنها  آلية ودون وعي أو شعورمن أن الجزء األكبر من عملية اإلدراك يتم بصورة 

، حيث أن اعتمادها على الحواس وبذل الجهد والتنظيم العقليتحتاج إلى تركيز االنتباه 
 (. 8102ركيزة، )بصورة كبيرة في استقصاء المعلومات ال يعني بأنها تتشابه معها 

 

ويمر اإلدراك بثالثة مراحل أولها حدوث االستثارة الحسية عن طريق الحواس ثم 
وتنظيمها حين الوصول الى  تنظيم هذه المثيرات القادمة من العالم الخارجي وتصنيفها

 (.8108كحلة، )تفسير لالستثارة الحسية 
 

ومالمس  وأصواتباستقبال المدخالت الحسية حوله من صور  اإلنسانيقوم جسم و 
الحسية بتحويلها  األجهزةالحسية لتقوم هذه  األجهزةريق طوروائح ومذاقات وغيرها عن 

 ههذ بتنظيممركزي ليقوم الدماغ از العصبي الهالج إلىرسائل كهربائية تنتقل  إلى
الروسان، ) المدخالت الحسية ودمجها وتفسيرها في عملية تسمى بالتكامل الحسي

8102.) 
 

عالقة اعتمادية متبادلة وميسرة تحدث بين معطيات عدد من والتكامل الحسي 
الحواس، بحيث يمكن أن يؤدي إلى معالجة حسية أكثر دقة واشمل واهم من تلك التي 

 ,Gibbons, & Szarkowski) ؛ 8101الشخص، )بها حاسة واحدة بمفردها تقوم 

كما أنه عملية ال إرادية تتم في الدماغ لتنظيم المعلومات المستقبلة من الحواس ، 2019
 & ,Reynolds)الجسم المختلفة ومعالجتها والتوصل الستجابة مناسبة للمواقف 

Reynolds, 2010) . 
 

جين )التكامل الحسي العصبي في المعالجة الوظيفية إن أول من وضع أسس نظرية 
التي أضافت إلى الحواس الخمسة المعروفة حواسا مخفية أخرى من ضمنها ( آيرس

الفراغ، ) الحاسة الدهليزية التي توفر المعلومات عن طريق األذن الداخلية عن الجاذبية 
، ح األرضطإلى س وذلك عن طريق وضعية الراس والجسم بالنسبة( والحركة التوازن،
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ويقوم المعالج باستخدام برامج عالجية لتوظيف مهارات الجسم ليعيد استخدامها بطريقة 
متكاملة ومفيدة، حيث يعمل على استثارة الحواس وتنبيهها بطريقة مدروسة ليرتقي بها إلى 

يقوم على أساس أن  الذي العالج باستخدام التكامل الحسيمرحلة التكامل الحسي، فيقوم 
الجهاز العصبي يقوم بربط جميع األحاسيس الصادرة من الجسم، فيقوم العالج على 

يمكن من خالل ف، (Levitt, 2019)تحليل هذه األحاسيس ومن ثم العمل على توازنها 
استخدام التكامل الحسي إحداث نوع من التكامل النشط بين الحواس المختلفة؛ بحيث 

للمثيرات ومعالجة القصور المترتبة على أي جانب  طتكون أكثر فاعلية في االستقبال النش
  (.8102الزيات، )باالعتماد على بعض الحواس 

 

تشير نظرية التكامل الحسي إلى مرونة النظام العصبي المركزي الن النظام 
العصبي المركزي يحتوي على األنظمة التي تنظم على شكل طبقات، وهي تزيد تحفيز 

ا على التعلم هولوجية وعالجها وتكاملها، وبالتالي زيادة قدرتوتحسين العمليات النيروفسي
(Reynolds, & Reynolds, 2010). 

 

إن الدمج الحسي وعملية تنظيم الجهاز العصبي للمعلومات الحسية الستخدامها 
 لألطفالوظيفيا، وهو ما يعني العملية الطبيعية التي تجري في الدماغ، والتي تسمح 

 العالج الحسي ويستخدمعة لفهم وتفاعل مع العالم الذي حولهم، باستخدام الحواس مجتم
قيادة وتوجيه الطفل من خالل والعمر للطفل ل بأساليب وطرق معينة تخص الحالة

نشاطات معينة الختبار قدرته على التفاعل مع المؤثرات الحسية لتحسين مقدرة المؤثرات 
 ,Paulina, Bartosz, Malgorzata))الحسية والعمل لتكوين ردة فعل مناسبة 

Katarzyna, Rafal, Agnieszka, & Monika, 2019). 
 

وتفترض نظرية التكامل الحسي أن مخ الطفل يتفاعل مع البيئة من خالل االجهزة 
 تطوير في التأخير بين مباشرة عالقة هناك الحسية في عملية تتضمن االستجابة، فأن

 األحاسيس فتفشل. الصوتية األحاسيس معالجة في واضطرابات مبكرة سن الكالم في



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9132اغسطس                         -311                            - الخامسالعدد 

 

 عند الكالم لتطوير أساًسا تصبح أن المنظمة عبر التكامل الحسي في غير الصوتية
، فال بد من التفاعل (Timofeeva, & Timofeeva, 2019)مبكرة  سن األطفال في

ا والتنظيم للتعلم، نتيجة وجود خاصيتين يتميز بها العالج باستخدام التكامل الحسي وهم
تراكم المعلومات من أجل تحقيق تفاعل أكبر ودورية عناصرها التي تشمل المدخالت 
الحسية والتكامل الحسي والتخطيط والتنظيم والسلوك التكيفي والتعلم والتغذية الراجعة، 
حيث يساعد االستغالل الكامل في تنمية حاسة السمع من خالل التدريبات السمعية 

ت التي يسمعها باالستعانة باللمس والحركات الجسدية إلضافة معنى وداللة لألصوا
 (.Soori, Heyrani, & Rafie, 2019)والموسيقى والصور وغيرها 

 

جسد الطفل  عمأكثر تنظيمًا  بحيث تجعلهاإلحساس  تدربإن عملية التكامل الحسي 
والعالج ن العالج الوظيفي أوالبيئة المحيطة به في حالة من التفاعل المقبول؛ وذلك 

بالتكامل الحسي صمم لمساعدة األطفال الذين لديهم صعوبة في المعالجة الحسية 
 ,Bugannim,et al)للمعلومات، وهو ما يعيقهم عن المشاركة في أنشطة الحياة اليومية 

2019). 
 

يحتاج األطفال ذوي زراعة القوقعة االلكترونية الى تنمية مهاراتهم في استخدام 
التعرف على األشخاص، وبدء تعلم القراءة : ة للعديد من األسباب مثلالمعلومات السمعي

والكتابة، إضافة إلى التواصل، وزيادة االنتباه واإلدراك لديهم عن طريق االنتقال من مرحلة 
السمع إلى مرحلة االستماع وعلى إكسابهم مهارة اإلنصات وهي ضرورية ومهمة لألطفال 

 (.Simon, Fromont, , Le Normand, & Leybaert, 2019؛ 8102، عيد)
 

 : مشكلة الّدراسة
في  استخدام التكامل الحسيوتسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى نجاح 

من  القوقعة اإللكترونية ياالنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراع مهارات تنمية
زراعة القوقعة  ذويخالل اطالع الباحث على واقع المشكالت التي يواجها األطفال 
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والمعلم لذوي اإلعاقة  اإللكترونية، ومالحظته المتكررة للمشاكل التي يمر فيها الطفل
زراعة القوقعة  لذويفي محاولة االستفادة من العالج الوظيفي والتدريب المقدم  السمعية

زيادة كفاءة القدرة السمعية، والتغلب على في يـع اإلمكانيـات توظيف جمفي وخصوصا 
، ودور التكامل الحسي في نقص االنتباه واإلدراك الذي كانوا يعانون منه ما قبل الزراعة

إذ أشارت الدراسات السابقة عبر أهدافها إلى أثر استخدام التكامل الحسي ودوره في  ،ذلك
وتجنبا  ،(8108)ودراسة مجدي ( 8102)ن عبد الرحمتأهيل ضعاف السمع كدراسة 

للمشاكل السلوكية التي قد تواجه األطفال وتعوق تعليمهم في المستقبل التي قد تتحول إلى 
اضطرابات في التفكير وعدوانية واندفاعية وعدم القدرة على الضبط الذاتي، مما قد يعرض 

واضطرابات تكيف بمن الطفل إلى أخطار كثيرة نتيجة حركته واندفاعه وتشتت تفكيره 
 .حوله

 

 أسئلة الدراسة 
 إلى أي مدى يمكن تنمية مارات : وتتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي

واالدراك لألطفال ضعيفي السمع زارعي القوقعة اإللكترونية من خالل استخدام  هاالنتبا
 :التكامل الحسي ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية

  القوقعة زراعة ذوي السمع ضعاف لألطفال واإلدراك االنتباه مهاراتما مستوى 
 ؟اإللكترونية

  هل توجد فروق داله إحصائية بين متوسطات درجات المجوعة الضابطة والمجموعة
التجريبية في القياس البعدي في تنمية مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف 

 كترونية؟اإللالسمع ذوي زراعة القوقعة 

 ضعاف لألطفال واإلدراك االنتباه مهارات تنمية في الحسي التكامل استخدام أثر ما 
  اإللكترونية؟ القوقعة زراعة ذوي السمع
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 أهمية الّدراسة
- : تتلخص أهمية الدراسة الحالية بما يلي

 األهمية النظرية
في على دور التكامل الحسي تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها تسلط الضوء 

ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية، عند الطفل  واإلدراك من خالل التدريبمهارات االنتباه تنمية 
 .و عند الطفلفي المراحل الطبيعية للنمواإلدراك توضح أهمية تنمية مهارات االنتباه و 
حول استخدام التكامل تسهم الدراسة الحالية في إثراء اإلنتاج الفكري والمعرفة العلمية و 

في إثراء أيضا االنتباه واإلدراك، وتتضح أهمية الدراسة النظرية  الحسي في تنمية مهارات
المكتبة العربية بمعلومات جديدة قد توفر مرجعا للباحثين، كما وقد تفتح أمام الدارسين 

 .اآلفاق لبحوث مستقبلية تدرس متغيرات الدراسة من جوانب مختلفة
 طبيقيةاألهمية الت
األهمية التطبيقية التي جاءت بها الدراسة بأنها مـن المواضـيع التـي  تسعى  تكمن

المؤهلين لألطفال ذوي الزرع القـوقعي من كشف النتائج التي تعزى المعلمين إلى  استفادة 
وأهمية ذلك  إلى عملية الزرع القوقعي على مستوى اإلدراك السمعي للصوت والكالم معا

في مجال الزرع القليلة  بذلك تعتبر هذه الدراسة من الدراساتالنمو لدى الطفل و مراحل في 
االنتباه  كما وتسعى الدراسة في تبني استراتيجيات مناسبة في تنمية مهاراتالقوقعي، 

واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية، كما خصت الدراسة 
 .النمو المهمةعتبر مرحلة من مراحل ؛ حيث تمكونه من األطفالعينة 
 

 أهداف الّدراسة
التحقق من وجود اختالف بين متوسطات درجات تهدف الدراسة الحالية إلى 

وعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي في تنمية مهارات االنتباه مالمج
، والتحقق من وجود واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية
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وعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي في تنمية مبين متوسطات درجات المجاختالف 
 .مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية

 

 والتعريفات اإلجرائية مصطلحات الدراسة
 والمحيطعلومات من الجسد الم تستقبلعملية عصبية طبيعية  هو: التكامل الحسي 

، ثم تعمل على تنظيم وتوحيد هذه المعلومات، وتستخدمها المختلفة عن طريق الحواس
في تنفيذ وتخطيط االستجابة المالئمة للتحديات المختلفة، وتتم عملية التكامل 
رسالها إلى الدماغ  العصبي نتيجة استقبال اإلنسان للمعلومات من الحواس المختلفة وا 

عطاء االستجابات المالئمة لها، والتكامل هو القدرة على استخدام ثم معا لجتها وا 
ويعرف إجرائيا بقدرة . (Fossum, 2010)حاستين أو اكثر معا في وقت واحد وبيسر 

الفرد على استخدام أكثر من حاسة في تكامل وتناسق وبنفس الوقت، بشكل واضح 
 . ومتقن

 استعداد عصبي وذهني الستقبال المثيرات المختلفة، وانتقاء المهم منها : االنتباه
العمليات العقلية التالية من اإلدراك وتذكر وتخزين ومعالجة، وترك غير المهم  إلجراء

 االنتباه عرفيو ، (8102جابر، ) وعدم التركيز عليه ليتالشى خارج بؤرة االهتمام 
ها الباحث نتيجة تطبيق مقياس مستوى االنتباه هي الدرجة التي يحصل علي: إجرائياً 

 .على عينة البحث
 هو العملية التي تفسر اآلثار الحسية التي تصل إلى المخ مع إضافة : اإلدراك

كحلة، )معلومات وخبرات سابقة مرتبطة باآلثار الحسية بعد تأثير المخ بها وفهمها 
عليها الباحث نتيجة  هي الدرجة التي يحصل: اإلدراك إجرائياً  عرفيو ، (8108

 .تطبيق مقياس مستوى اإلدراك على عينة البحث
 مم، يتكون من 0252مم وعرضه  28هو عبارة عن جهاز طوله  :القوقعة اإللكترونية

، قسم داخلي وخارجي ذو طبيعة إلكترونية يتم زراعته تحت الجلد من خالل جزئيين
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إجرائيا بأنها جهاز يتم وتعرف . (8102حسين، )جراحية تدوم أربع ساعات  عملية
 . تركيبه ليقوم بوظائف السمع وتحت اشراف طبي

 الكالم على ضعيفة ولديهم قدرة سمعهم، من جزءا فقدوا اللذين هم": ضعاف السمع 
، عيد) "التعلم عملية في الصعوبات بعض من يعانون ثم ومن اللغة، واستخدام
خضعوا لعملية زراعة األطفال الذين : يا  السمع إجرائ ويعرف ضعاف ،(228: 8102

 .القوقعة اإللكترونية ويعانون من اضطراب في حالة السمع
 

 حدود الّدراسة
 :تناولت الدراسة الحالية الحدود اآلتية

استخدام التكامل الحسي في اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة : الحدود الموضوعية
  .ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونيةاالنتباه واإلدراك لألطفال  تنمية مهارات

تتحدد الدراسة الحالية بالعينة المكونة من معلمي ذوي اإلعاقة السمعية : الحدود البشرية
 .معلم( 20)لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية والبالغ عددهن 

معهد األمل للصم بمدينة تطبيق أدوات الدراسة في مدارس الدمج و  تم: الحدود المكانية
 .الطائف في السعودية

 .م8102تم تطبيق أدوات الدراسة الحالية في عام : الحدود الزمانية
 

 الدراسات السابقة 
 : قام الباحث باالطالع على مجموعة من الدراسات السابقة وجاء منها ما يلي

 ,Mesallam, Yousef, & Almasaad دراسة كال من مسلم ويوسف والمساد 

 في القوقعة زراعة بعد واللغوية السمعية المهارات وهدفت إلى دراسة تنمية( (2019
طفال من ضعاف ( 21)المتعددة، وتكونت عينة الدراسة من  اإلعاقات ذوي األطفال

 طفالً ( 82)السمع زارعي القوقعة وتوزعت العينة على مجموعتين األولى تكونت من 
القوقعة، والمجموعة الثانية  زراعة تلقوا مشتركة إعاقة يوذو  السمع ضعف من يعانون
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أخرى، استخدمت  إعاقة أي السمع دون ضعف من ممن يعانون طفالً  ( 82)تكونت من 
 الكالم لمقياس المجدي واالستخدام( MAIS) المعنى ذي السمعي التكامل الدراسة مقياس

(MUSS )إحصائية داللة ذو فرق هناكالنتائج، وتوصلت الدراسة إلى أن  لقياس كأدوات 
 . في مستوى المهارات السمعية واللغوية لصالح المجموعة من ذوي اإلعاقة المتعددة

 

 ,Bugannim, Roth, Zechoval)دراسة كال من بنجانم وروث وزيكوفل وكشنرابن

& Kishon-Rabin, 2019) إدراك على هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التدريب 
 القوقعة زراعة من ذوي النطق قبل السمع ضعاف البالغين عند الضوضاء في الكالم
من البالغين من ( 28)السمع، وتكونت عينة الدراسة من  في العاديين البالغين مع مقارنة

 من( 21)و النطق من زارعي القوقعة قبل( 88)ضعيفي السمع، وتوزعت العينة على 
ن برنامج تدريبي متعدد الجلسات، واختبار، الطبيعي، وتكونت أداة الدراسة م السمع ذوي

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
الضوضاء لصالح المجموعة التجريبية من البالغين من ضعيفي  في الكالم درجة إدراك

 .قوقعة السمع ذوي زراعة
 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدخل المبكر باستخدام ( 8102) مصطفىدراسة 
في نطق أصوات الحروف ( يقاع الحركي الجسديإلا)أحد تدريبات طريقة اللفظ المنغم 

والمقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة بمدارس دمج رياض األطفال بجدة، 
اختيار العينة بطريقة وقد تم واإلناث،  من الذكورأطفال  (2)وتكونت عينة الدراسة من 

ولتحقيق هدف الدراسة . قصدية من روضة دمج لضعاف السمع والصم بمدينة جدة
استخدم اختبار تكرار المقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع من عمر ما قبل 

جابة عن سؤال الدراسة تم حساب لإل، و"الفربتونال"المدرسة، وبرنامج اللفظ المنغم 
 استخدام اختبار ويلكوسون النحرافات المعيارية، كما تمالمتوسطات الحسابية وا

(Wilcoxon) . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
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درجات أفراد المجموعة التجريبية على أبعاد اختبار تكرار المقاطع والكلمات لألطفال 
ي، وهذا يشير إلى فاعلية ضعاف السمع من عمر ما قبل المدرسة لصالح االختبار البعد

برنامج اللفظ المنغم، كما أظهرت النتائج احتفاظ عينة الدراسة بأثر التدريب على اختبار 
يقاع الحركي لمدة إلالمتابعة، وذلك بعد التوقف عن تطبيق برنامج اللفظ المنغم باستخدام ا

 (.شهر)
 

دريب السمعي هدف التعرف على فعالية برنامج للتب( 8102)دراسة مطر والجمال 
في تحسين الوعي الفونولوجي والفهم الكالمي لدى األطفال زارعي القوقعة اإللكترونية، 

طفاًل من األطفال زارعي القوقعة اإللكترونية مقسمين إلى ( 81)وتتكون عينة الدراسة من 
مقياس الوعي الفونولوجي،  وتشتمل أدوات الدراسة علىوضابطة، تجريبية : مجموعتين
وأشارت . فهم الكالم، وبرنامج التدريب السمعي، وجميعهم من إعداد الباحثينومقياس 

نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
. في الوعي الفونولوجي والفهم الكالمي بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

صائًيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الوعي وكذلك وجود فروق دالة إح
الفونولوجي والفهم الكالمي بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، كما أسفرت 
النتائج عن عدم وجود فروق بين القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية، مما يدل 

 .الوعي الفونولوجي والفهم الكالميعلى استمرارية أثر البرنامج في تحسين 
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم ( 8102)دراسة عبد الرحمن 
على نظرية التكامل الحسي في تنمية التفاعل االجتماعي واإلنجاز االكاديمي لدى عينة 

طفال  (02)من تالميذ  ضعاف السمع في المرحلة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة من 
من ضعاف السمع، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس اختبار ستانفورد 

، اختبار بونج للتكامل الحسي (8112)، قائمة بورتج، (8112لويس مليكة، ) إعداد 
، البرنامج التدريبي إعداد الباحثة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج (8111)
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التكامل الحسي في تنمية التفاعل  االجتماعي  واإلنجاز االكاديمي لدى القائم على نظرية 
 .التالميذ ضعاف السمع في المرحلة االبتدائية

 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدخل المبكر باستخدام و ( 8102)دراسة بن صديق 
في نطق أصوات الحروف ( يقاع الحركي الجسديإلا)أحد تدريبات طريقة اللفظ المنغم 

والمقاطع الصوتية لدى األطفال زارعي القوقعة بمدارس دمج رياض األطفال بجدة، 
ولتحقيق هدف  ،سنوات( 2-2)عمارهم ما بين  أطفال( 2)وتكونت عينة الدراسة من 

الدراسة استخدم اختبار تكرار المقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع من عمر ما قبل 
جابة عن سؤال الدراسة تم حساب لإل، و"فربتونالال"المدرسة، وبرنامج اللفظ المنغم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم استخدام اختبار ويلكوسون

(Wilcoxon)  لحساب داللة الفروق بين درجات عينة الدراسة على اختبار تكرار المقاطع
بيق اللفظ والكلمات لألطفال ضعاف السمع من عمر ما قبل المدرسة، قبل وبعد تط

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد . المنغم
المجموعة التجريبية على أبعاد اختبار تكرار المقاطع والكلمات لألطفال ضعاف السمع 
من عمر ما قبل المدرسة لصالح االختبار البعدي، وهذا يشير إلى فاعلية برنامج اللفظ 

ما أظهرت النتائج احتفاظ عينة الدراسة بأثر التدريب على اختبار المتابعة، وذلك المنغم، ك
 .(شهر)يقاع الحركي لمدة إلبعد التوقف عن تطبيق برنامج اللفظ المنغم باستخدام ا

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير برنامج التكامل ( 8108)دراسة مجدي 
سمع من أطفال ضعاف السمع فئة شديد إلى الحسي على تنمية قدرات األطفال ضعاف ال

وقد أجريت الدراسة . عميق ويعتمدون على معينات سمعية وأطفال ذوي االعتالل السمعي
طفاًل من جمعية نداء لرعاية ضعاف السمع في أطفال الفئة ( 82)على عينة مكونة من 

للطفل، ذلك عن وقد تم تقييم القدرات العقلية ، سنوات من الجنسين( 2 – 2)العمرية من 
، برنامج بورتج، (0222كة يمل) 2الصورة  –( بينيه –ستانفورد )طريق تطبيق اختبار 
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أظهرت النتائج أن فروق ذات داللة هناك ، (8111)وبرنامج التكامل الحسي يونج 
إحصائية بين القياس القبلي والبعدي على مقياس ستانفورد بينيه لقياس نسبة الذكاء لكل 

كاًل على حدة، ولكن لم يكن هناك ( نيورباثي)اف السمع، وخلل السمع من األطفال ضع
وقد (. نيورباثي)فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال ضعاف السمع، وخلل السمع 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تحسن ملحوظ لألطفال بعد انتهاء الجلسات في درجة 
، كما (نيورباثي)ف السمع، وخلل السمع التفاعل واإلدراك واالتزان الحركي لألطفال ضعا

أن سمات الشعور بالسعادة وزيادة نسبة التركيز واالستيعاب كانت من أهم المظاهر 
اإليجابية بتحسن حالة األطفال، وهذا أتاح لهم مواصلة حياتهم العامة بشكل أفضل، 

 . وكثير منهم التحق بمدارس دمج عادية
 

دراسة وكان ( Hashemi & Monshizadeh, 2012)أجرى هاشمي ومنشيزديا 
الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم حاصل الذكاء اللفظي لألطفال الذين خضعوا لزراعة 

طفل ( 21)طفل منهم ( 21)وتكونت عينة الدراسة من . القوقعة مقارنة باألطفال العاديين
جتماعي من أطفال السمع العاديين ذوي المستوى اال( 21)خضعوا لزراعة القوقعة و

واالقتصادي المتماثل في نفس العمر من، وتم استخدام المنهج التجريبي إذ خضعت 
ثم تم تحليل البيانات من خالل . للذكاء اللفظي( Wechsler, 1991)العينة الختبار 

أن أطفال القوقعة الصناعية المزروعة : ، فخرجت الدراسة بالنتائج اآلتيةSPSSبرنامج 
الدرجات في هذه ، فإن متوسط WISCعايير مختلفة الختبار حققوا نتائج جيدة في م

المجموعة كان أقل من أطفال السمع العاديين، وأن زراعة القوقعة تلعب دورًا مهمًا في 
تطوير معدل الذكاء اللفظي واكتساب اللغة لألطفال الصم، وأن معظم األطفال الذين 

 .الوقتيزرعون القوقعة يظهرون تأخيرًا لغويًا أقل خالل 
 

هدفت للتعرف على  (Schorr, Roth & Fox, 2009) أجرى سكور وروث وفكس
دراك الكالم  نوعية الحياة التي يعيشها األطفال زارعي القوقعة، ومعرفة الفوائد والمشكالت وا 
على مستوى الكلمة المفردة واألصوات االنفعالية لدى االطفال الزارعين للقوقعة، تكونت 
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ن األطفال الزارعين للقوقعة الحلزونية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم م( 22)الدراسة من 
، وخرجت الدراسة بظهور تحسن نوعية حياة األطفال بسبب االستبيان بأداةاالستعانة 

زراعتهم القوقعة، وتحسين إدراك الكالم لديهم على مستوى الكلمة المفردة والكالم 
وأظهرت النتائج أن للعمر أهمية كبيرة في االنفعالي، والتمييز السمعي لصالح اإلناث، 

 .سرعة تحسن التواصل السمعي
 

 ,Grieco-Calub )كالوب، سافران وليتوفسكيجيركو  دراسة أجراها كل من

Saffran, & Litovsky, 2009). هدفت إلى تقصي الفروق في سرعة التعرف  والتي
زراعة القوقعة  يسـتخدمونالسمعي على الكلمات بين األطفال العاديين واألطفال الـذين 

 ، اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين أحداهما ضابطة واألخـرى تجريبيـةاإللكترونية
وتم اختيار العينة من جميع أنحاء ن طفال يعانون من فقدان سمعي( 22)مكونة من 

تم عرض صور على شاشة ولتحقيق أهداف الدراسة . الواليات المتحدة األمريكية
: مربعات بيضاء صورتين في كل مرة، وتم استخدام كلمات مألوفة مثل يالكمبيوتر ف
الشاشة وتسمية إحدى الصورتين ومراقبة حركة عين  ثم تم إجـالس الطفـل أمـام. حذاء، كرة

الدراسة أن األطفال  وأظهرت نتائج. الطفل وحساب سرعة االستجابة بأجزاء الثانية
الذين يستخدمون جهاز الزرع القوقعي في التعرف  السالمين سمعيا كانوا أسرع من األطفال

 .الكلمات علـى
 

 ,Litovsky , Johnstone , & Godar) دراسة ليتفوسكي وجونستون وكودار 

للتعرف على فوائد زراعة القوقعة اإللكترونية أو أجهزة السمع وأجريت الدراسة  ( 2009
وقد تم استخدام أداة االختبار ، عاما02سنوات و 2طفال تتراوح أعمارهم بين ( 81)على 

لتحقيق أهداف الدراسة فتم قياس حدة السمع ثم قياس وضوح الكالم في هدوء وبحضور 
ال المجموعتين يعمالن بشكل مشابه عند تقييم مستقبالت وأظهرت النتائج أن ك. متكلمين

. الكالم وأظهرت أيضا ان استعمال جهازان سمع افضل بكثير من استعمال جهاز واحد
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وال يوجد أي شك بان التطور والتقدم في استراتيجيات تركيب السماعات وخطط معالجة 
 . الكالم ال تزيد من حساسية األذنيين

 

الدراسات تناولت التكامل الحسي وفاعليته في تأهيل ضعاف يالحظ أنَّ بعض 
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج والتي ( 8102)دراسة عبد الرحمن السمع ك

إلى التعرف على تأثير ( 8108)، وكشفت دراسة مجدي قائم على نظرية التكامل الحسي
السمع من أطفال ضعاف  برنامج التكامل الحسي على تنمية قدرات األطفال ضعاف

وجاءت دراسات أخرى للكشف عن أثر زراعة القوقعة على تأهيل الطفل ضعيف . السمع
       ,Grieco-Calub )كالوب، سافران وليتوفسكيجيركو  دراسة أجراها كل منالسمع ك

  Saffran, & Litovsky, 2009) تقصي الفروق في سرعة التعرف السمعي  بهدف
اإللكترونية، زراعة القوقعة  ألطفال العاديين واألطفال الـذين يسـتخدمونعلى الكلمات بين ا

هدفت للتعرف التي  (Schorr, Roth & Fox, 2009) ودراسة سكور وروث وفكس
ومدى إدراكهم للكالم بعدها، أمَّا  على نوعية الحياة التي يعيشها األطفال زارعي القوقعة

االنتباه  ام التكامل الحسي في تنمية مهاراتاستخدالدراسة الحالية هدفت للتعرف على 
وجاءت الدراسات . واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية

السابقة مختلفة عن الدراسة الحالية من حيث العينة حيث تناولت الدراسات السابقة عينات 
 & Hashemi) هاشمي ومنشيزدياكدراسة  من األطفال ضعاف السمع زراعي القوقعة

Monshizadeh, 2012)  ودراسة ( 8102) مصطفىو ( 8102)والجمال ومطر
ومن  ( Litovsky , Johnstone , & Godar, 2009) ليتفوسكي وجونستون وكودار 

أمَّا الدراسة  ،(8108)وعبد الرحمن ( 8108)ضعاف السمع اآلخرين كدراسة مجدي 
لألطفال ضعاف السمع ذوي  ينمدرب ئيينالحالية فاشتملت عينة الدراسة فيها على أخصا

 .زراعة القوقعة اإللكترونية
 

درست أثر التكامل الحسي هناك ندرة في الدراسات التي  ،في حدود علم الباحثو 
استخدام التكامل  استخدام ، كما لم تتناول أي دراسة الوقوف علىعلى ضعاف السمع



 ياالنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراع نمية مهاراتاستخدام التكامل الحسي في ت
 القوقعة اإللكترونية

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9132اغسطس                         -311                            - الخامس العدد        
 

ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة االنتباه واإلدراك لألطفال  الحسي في تنمية مهارات
 .اإللكترونية

 

 الطريقة واإلجراءات
، وأداة الدراسة المستخدمة في جمع وعينتهايتناول الباحث وصفًا لمجتمع الدراسة 

البيانات، وطرق التحقق من صدقها وثباتها، كما يتناول اإلجراءات المتبعة في تطبيق 
استخراج النتائج،  ة اإلحصائية المستخدمة فيالدراسة ومتغيرات الدراسة، وأساليب المعالج

 .ومناقشتها، والتوصيات وعرض النتائج،
 

 منهجية الدراسة
من خالل الدراسة القائمة قام الباحث باستخدام المنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة 

 .لمالئمته في تحقيق أهداف الدراسة الحالية
 مجتمع الدراسة

المؤهلين لألطفال  معلمي ذوي اإلعاقة السمعية تكوَّن مجتمع الدراسة من جميع
 .مدينة الطائف في السعوديةضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية في 

 عينة الدراسة 
لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة معلم ( 20)تكوَّنت عينة الدراسة من 
 (.رة، المؤهل العلميسنوات الخب، العمر) اتمتغير لاإللكترونية، وتم توزيعهم وفقا 

 (20=ن( )سنوات الخبرة, المؤهل العلمي, العمر) توزيع عينة أفراد الدراسة وفقا لمتغيرات (: 1)جدول 
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 العمر

 10.0 2 سنة 52أقل من 

 50.0 10 52-52من

 20.0 4 52-53من 

 20.0 4 53أكثر من 

 100.0 20 المجموع

 المؤهل العلمي
 

 90.0 18 بكالوريوس

 10.0 2 دراسات عليا

 100.0 20 المجموع
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 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 سنوات الخبرة

 20.0 4 سنوات 2أقل من 

2- 01 7 35.0 

 45.0 9 01أكثر من 

 100.0 20 المجموع

إلى  ومن ثم تقسيم العينة وتمَّ إجراء التعيين العشوائي ألفراد عينة الدراسة 
أخصائيين، والمجموعة معلمين ( 10)مجموعتين؛ المجموعة التجريبية وعدد أفرادها 

 .أخصائيين معلمين (10)الضابطة وعدد أفرادها 
  

 أدوات الدراسة
عداد مقياسقام الباحث  ( 20)تكونت األداة من ، االنتباه واإلدراك مهارتي ببناء وا 

 مستوى مهاراتو فقرة،  (02) ت االنتباهمستوى مهارا: فقرة موزعة على بعدين كما يلي
 .، وقام الباحث بتحقيق إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسةفقرة (02)اإلدراك 

 

 ثبات مقياس مهارات االنتباه واإلدراك 
بغرض التأكد من ثبات مقياس مهارات االنتباه واإلدراك تم تطبيق معادلة ثبات األداة 

 .يوضح ذلك( 2)الكلية، والجدول على العينة ( كرونباخ ألفا)
معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لجميع مجاالت مقياس التوافق النفسي والمقياس (: 2)الجدول 

 .ككل
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجاالت

 0.83 16 مهارات االنتباه
 0.72 15 اإلدراكمهارات 

مهارات االنتباه 
 واإلدراك ككل

31 0.85 

أنَّ معامالت االتساق الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا للتوافق ( 2)الجدول يظهر من 
، كما بلغ معامل كرونباخ ألفا للمجموع الكلي لمهارات (0.72-0.83)النفسي تراوحت بين 
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، وهي معامالت مرتفعة وتدل على درجة ثبات عالية لتطبيق (0.85)االنتباه واإلدراك 
 .الدراسة أغراض

 

 :االستبانةتصحيح 
عينة الدراسة  أفرادتم استخدم مقياس ليكرت للتدريج الخماسي بهدف قياس آراء 

عطاء الدرجات من  بحيث تأخذ ، حسب درجة الموافقة لجميع فقرات االستبيان( 1-5)وا 
، (درجتان)قليلة ، درجات( 3)درجات، متوسطة ( 4)درجات، كبيرة ( 5)كبيرة جدا  اإلجابة

 (.حدةدرجة وا)قليلة جدا 
: وقد تم اعتماد التدريج التالي للحكم على المتوسط الحسابي حسب المعادلة التالية

وهو طول المستوى الواحد وعليه يكون تقسيم  0522=  2(/ادنى قيمة –اعلى قيمة )
 :التدريج الخماسي كما يلي

  درجة ضعيفة 8522اقل من. 

  درجة متوسطة( 2522-8522)من. 
  ةدرجة مرتفع 2522اكثر من. 

 

 ينتكافؤ المجموعت
على مقياس ( التجريبية، الضابطة)للتعرف على التكافؤ بين مجموعتي الدراسة 

مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية في 
 .Independent Sample t)للعينات المستقلة ( t)القياس القبلي تم تطبيق اختبار 

Test ) يوضح ذلك (5)جدول. 
للكشف عن الفروق ( Independent Sample t. Test)للعينات المستقلة ( ت)نتائج اختبار (: 3)الجدول 

 (.20=ن)في القياسات القبلية ( التجريبية, الضابطة)في متغيرات الدراسة بين المجموعتين 

 tقيمة  االنحراف المتوسط المجموعة المجال
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 االنتباه
 0.72 2.47 التجريبية

.290 18 .895 
 0.75 2.43 الضابطة
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 tقيمة  االنحراف المتوسط المجموعة المجال
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 اإلدراك
 0.67 2.45 التجريبية

.134 18 .775 
 0.44 2.37 الضابطة

مستوى مهارات 
االنتباه واإلدراك 

 الكلي القبلي

 0.56 2.46 التجريبية
.246 18 .809 

 0.49 2.40 الضابطة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين عدم ( 3)يظهر من الجدول 
في القياس القبلي لمستوى مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف ( التجريبية، الضابطة)

إلى مستوى الداللة ( t)السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية، حيث لم تصل قيم 
 .لجميع محاور الدراسة اإلحصائية وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين في القياس القبلي

 

 إجراءات الدراسة
 :لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث باإلجراءات التالية

 .الدراسةوأهداف عينة لتم بناء أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها ومالءمتها  -
المؤهلين لألطفال ضعاف السمع ذوي  من المعلمين تم تحديد أفراد عينة الدراسة -

 .زراعة القوقعة اإللكترونية
، لمراكز التأهيلتم الحصول على كتاب لتسهيل مهمة الباحث من الجامعة موجه  -

التي تم  للسماح لها بتطبيق أدوات الدراسة على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
 .بصورة عشوائيةاختيار عينة الدراسة منها 

على أفراد  "أداة قياس مستوى مهارات االنتباه واإلدراك"  ق القبلي ألداة الدراسةالتطبي -
 .المجموعتين الضابطة والتجريبية

على أفراد "  أداة قياس مستوى مهارات االنتباه واإلدراك "التطبيق البعدي ألداة الدراسة  -
 .استخدام التكامل الحسيالمجموعتين الضابطة والتجريبية بعد 

 .النتائج ومناقشتها واقتراح توصيات في ضوء نتائجها استخراج -
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 :متغيرات الدراسة
 :التالية المتغيراتتشتمل الدراسة على 

 .التكامل الحسي: المتغير المستقل
 .االنتباه واإلدراك مهارات: المتغير التابع

 المعالجة اإلحصائية
التالية من خالل  لإلجابة عن أسئلة الدراسة تمَّ استخدام المعالجات اإلحصائية

، الستخراج التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات الدراسة، (20)إصدار ( SPSS)برنامج 
المعيارية لمجاالت الدراسة، تحليل التباين المتعدد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 (.ANCOVA)وتحليل التباين األحادي المشترك  MANCOVA)) المشترك
 

 ومناقشتهانتائج الدراسة 
 نتائج الدراسة

يتضمن هذا الجزء عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي هدفت إلى 
استخدام التكامل الحسي في تنمية مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال أثر التعرف على 

 .ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية، وتم عرضها وفقا ألسئلة الدراسة
ما مستوى مهارات االنتباه واإلدراك : المتعلقة باإلجابة عن السؤال األولالنتائج 

عن هذا السؤال تم  لإلجابة لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية؟
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارات االنتباه واإلدراك 

 .يوضح ذلك( 4)قوقعة اإللكترونية، الجدول لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة ال
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 مستوى مهارات االنتباه 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارات االنتباه لألطفال ضعاف السمع (: 4)جدول 

 (20=ن)ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية القبلي 

الر
 قم

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 
يحافظ على استجابته لألصوات أثناء أداء المهام أو 

 .اللعب
 متوسطة 1.39 2.60

2 
يتمكن من االستماع عندما يكون الظالم موجها إليه 

 .بصورة مباشرة
 منخفضة 1.28 1.95

 متوسطة 1.45 2.70 .يصعب تشتته بالمثيرات واألصوات الخارجية 3

 متوسطة 1.23 3.15 .كافيه من الزمنيستمع إلى المتحدث إليه فترة  4

 متوسطة 1.34 2.70 .يسيطر على كالمه في إطار موضوع المحادثة 5

 منخفضة 1.38 2.30 .يبتعد عن األنشطة واألفعال التي  يلحقه منها أذى 6

 متوسطة 1.23 2.65 .يستطيع متابعة ما يسمعه أو يقرأه 7

 منخفضة 1.45 2.31 .يستطيع تحديد مركز الصوت واتجاهه 8

 منخفضة 1.42 2.29 .يقوم بأداء وظائف حركية بشكل مقبول 9

 متوسطة 1.31 2.60 .يحافظ على نغمة وشدة صوت ثابته أثناء تحدثه 10

 منخفضة 1.33 2.25 .يحافظ على أدواته الخاصة والمفضلة عنده من الضياع 11

 متوسطة 1.39 2.60 .يسهل علية تحويل سمعه من صوت إلى آخر 12

 متوسطة 1.23 2.15 .يعير لحديث وكالم اآلخرين معه االهتمام 13

 متوسطة 1.39 2.45 .يتجنب مقاطعة اآلخرين أثناء حديثهم معه 14

 متوسطة 1.35 2.35 .يحافظ على جلوسه في مكانه لفترة زمنية مقبولة 15

 منخفضة 1.45 2.10 .يسهل عليه انتظار األدوار وااللتزام بها 16

 
المتوسط الحسابي الكلي لمستوى مهارات االنتباه 

لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية 
 القبلي

 متوسطة 0.71 2.45

أعاله المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مستوى ( 4)بين الجدول 
اإللكترونية القبلي، حيث كان مهارات االنتباه لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة 

" يستمع إلى المتحدث إليه فترة كافيه من الزمن"والتي نصها ( 4)أعالها للفقرة رقم 
بالمرتبة الثانية ( 7)وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم ( 3.15)بمتوسط حسابي بلغ 
( 2.65)بمتوسط حسابي بلغ " يستطيع متابعة ما يسمعه أو يقرأه"والتي نصت على 

يتمكن من " بالمرتبة األخيرة والتي نصها ( 2)وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم 
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( 1.95)بمتوسط حسابي بلغ ." االستماع عندما يكون الظالم موجها إليه بصورة مباشرة
وبلغ المتوسط الحسابي لمستوى مهارات االنتباه لألطفال ضعاف السمع . وبدرجة منخفضة

 . وبدرجة متوسطة( 2.45)اإللكترونية القبلي  ذوي زراعة القوقعة
  اإلدراكمستوى مهارات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارات االدراك لألطفال ضعاف السمع (: 5)جدول 
 (20=ن)ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية القبلي 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 
يزداد عدد الكلمات وتتطور الجمل لديه بصورة 

 .مستمرة
 متوسطة 1.45 2.90

2 
يحتاج إلى القليل من الجهد أثناء محاولة اإلنصات 

 .لألصوات
 منخفضة 1.21 2.25

3 
تصدر عنه كلمات وعبارات مفهومه بالنسبة 

 .لآلخرين
 متوسطة 1.31 2.65

 منخفضة 1.00 1.55 .يتذكر التفاصيل الهامة أثناء سماعه األصوات 4

 منخفضة 1.21 1.99 .يسهل عليه التعرف على النماذج الصوتية المتشابهة 5

 منخفضة 1.41 2.01 .يستطيع الفصل والتمييز بين األصوات المتداخلة 6

 متوسطة 1.28 2.80 .يستطيع التميز بين نبرات الصوت المختلفة 7

 منخفضة 1.36 2.05 .الخارجيةيفهم األصوات ويميزها بقليل من المساعدة  8

 متوسطة 1.32 2.50 .يستطيع تقليد األصوات المختلفة 9

 متوسطة 1.25 2.75 .يميز بين شدة األصوات وارتفاعها أو انخفاضها 10

11 
يميز  بين األصوات اللغوية عن غيرها من 

 .األصوات
 متوسطة 1.36 2.45

 متوسطة 1.40 2.80 .يميز النغمات الموسيقية عن بعضها البعض 12

13 
يستطيع تجميع األصوات مع بعضها بعضاً لتشكيل 

 .كلمة معينة
 منخفضة 1.29 2.10

14 
يسهل عليه التعرف على الكلمة المنطوقة إذا سمع 

 .جزء منها فقط
 متوسطة 1.19 2.46

15 
يسهل عليه تذكر الكلمات واألصوات التي سبق أن 

 .تعلمها
 متوسطة 1.33 2.89

 
الحسابي الكلي لمستوى مهارات االدراك المتوسط 

لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة 
 اإللكترونية القبلي

 متوسطة 0.55 2.41
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أعاله المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مستوى ( 5)بين الجدول 
لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية القبلي، حيث كان  اإلدراكمهارات 

يزداد عدد الكلمات وتتطور الجمل لديه بصورة " والتي نصها ( 1)أعالها للفقرة رقم 
( 15)وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم ( 2.90)بمتوسط حسابي بلغ ." مستمرة

ليه تذكر الكلمات واألصوات التي سبق أن يسهل ع" بالمرتبة الثانية والتي نصت على
( 4)وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم ( 2.41)بمتوسط حسابي بلغ " تعلمها

بمتوسط ." يتذكر التفاصيل الهامة أثناء سماعه األصوات" بالمرتبة األخيرة والتي نصها 
 اإلدراكوبلغ المتوسط الحسابي لمستوى مهارات . وبدرجة منخفضة( 1.55)حسابي بلغ 

 . وبدرجة متوسطة( 2.41)لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية القبلي 
 

هل توجد فروق داله إحصائية بين  :الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 
لتجريبية في القياس البعدي في متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة ا

 تنمية مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية؟ 
 Independent)للعينات المستقلة ( t)لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار 

Sample t. Test )للكشف عن الفروق في مستوى مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال 
التجريبية، )ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية البعدي تبعا لمتغير المجموعة 

 .يوضح ذلك( 6)جدول ، (الضابطة
للكشف عن ( Independent Sample t. Test)للعينات المستقلة ( ت)نتائج اختبار (: 6)جدول 

زراعة القوقعة اإللكترونية  الفروق في مستوى مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي
 (.20=ن( )التجريبية، الضابطة)البعدي تبعا لمتغير المجموعة 

 tقيمة  االنحراف المتوسط المجموعة المجال
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 االنتباه
 4.03 4.03 التجريبية

4.917 18 .000 
 2.50 2.50 الضابطة

 اإلدراك
 4.11 4.11 التجريبية

6.708 18 .000 
 2.53 2.53 الضابطة

 000. 18 7.237 4.07 4.07 التجريبيةمستوى مهارات 
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 tقيمة  االنحراف المتوسط المجموعة المجال
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

االنتباه واإلدراك 
 الكلي

 2.51 2.51 الضابطة

 :ما يلي( 6)يظهر من الجدول 
  في القياس ( التجريبية، الضابطة)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين

االنتباه لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة البعدي لمستوى مهارات 
لصالح ، (0.000) إحصائيةوبداللة ( t( )4.917)اإللكترونية، حيث بلغت قيمة 

وكان المتوسط الحسابي للمجموعة ، (4.03)المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي 
 (.2.50)الضابطة 

  في القياس ( الضابطة التجريبية،)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة  اإلدراكالبعدي لمستوى مهارات 

لصالح ، (0.000) إحصائيةوبداللة ( t( )6.708)اإللكترونية، حيث بلغت قيمة 
وكان المتوسط الحسابي للمجموعة ، (4.11)المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي 

 (.2.53)الضابطة 
 

ما أثر استخدام التكامل الحسي في : لقة باإلجابة عن السؤال الثالثالنتائج المتع
 تنمية مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تمَّ استخراج المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة 
لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية  لمستوى مهارات االنتباه واإلدراك

كما تمَّ تطبيق ، تبعًا الختالف المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبلي والبعدي
للكشف عن الفروق بين المجموعتين ( MANCOVA)تحليل التباين المتعدد المشترك 

سمع ذوي زراعة القوقعة مستوى مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف ال على
اإللكترونية في القياس البعدي مع مراعاة الفروق القبليَّة بين المجموعتين، وفيما يلي 

 .عرض النتائج
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياس القبلي والبعدي على مستوى مهارات (: 7)جدول 
القوقعة اإللكترونية تبعا لمتغير المجموعة االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة 

 (.20=ن( )الضابطة، التجريبية)
 الضابطة التجريبية المجموعة

 بعدي قبلي بعدي قبلي التطبيق

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
مهارات 
 االنتباه

2.47 0.72 4.03 0.61 2.43 0.75 2.50 0.77 

مستوى 
مهارات 
 اإلدراك

2.45 0.67 4.11 0.62 2.37 0.44 2.53 0.41 

االنتباه 
واإلدراك 

 الكلي
2.46 0.56 4.07 0.56 2.40 0.49 2.51 0.38 

المتوسطات في مستوى مهارات أعاله وجود فروق ظاهرية بين ( 7)بين الجدول 
االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية في المجموعة 
التجريبية والضابطة، وللكشف عن الداللة اإلحصائية تم تطبيق تحليل التباين المتعدد 

 .يوضح ذلك( 8)، الجدول رقم (MANCOVA)المشترك 
للكشف أثر استخدام التكامل ( MANCOVA)التباين المتعدد المشترك نتائج تحليل (: 8)جدول 

الحسي في تنمية مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية في 
 القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحباً 

 مصدر التباين
المتغير 
 التابع

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

 قيمة إيتا
η 

 المجموعة

مستوى 
مهارات 
 االنتباه

11.593 1 11.593 21.681 .000 .575 

مستوى 
مهارات 
 اإلدراك

12.351 1 12.351 39.986 .000 .714 

 019. 587. 308. 165. 1 165.مستوى  القبلي 
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 مصدر التباين
المتغير 
 التابع

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

 قيمة إيتا
η 

مهارات 
 االنتباه

مستوى 
مهارات 
 اإلدراك

.003 1 .003 .009 .925 .001 

 الخطأ

مستوى 
مهارات 
 االنتباه

8.556 16 .535 
  

 

مستوى 
مهارات 
 اإلدراك

4.942 16 .309 
  

 

المجموع 
 المصحح 

مستوى 
مهارات 
 االنتباه

20.452 19 
   

 

مستوى 
مهارات 
 اإلدراك

17.474 19 
   

 

 (:8)يظهر من الجدول 
  التكامل الحسي في تنمية مهارات االنتباه وجود اثر ذات داللة إحصائيَّة الستخدام

لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية تبعا لمتغير المجموعة عند 
وبداللة إحصائيَّة ( 21.681) (F)، حيث بلغت قيمة (α≤0.05)مستوى الداللة 

، بينما (4.03)لصالح المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي  األثروكانت ، (0.000)
وهو %( 57.5)، وبلغ حجم األثر (2.50)لغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ب

 (.0.575)يمثل قيمة مربع إيتا 
  اإلدراكوجود اثر ذات داللة إحصائيَّة الستخدام التكامل الحسي في تنمية مهارات 

زراعة القوقعة اإللكترونية تبعا لمتغير المجموعة عند  ذويلألطفال ضعاف السمع 
وبداللة إحصائيَّة ( 39.986) (F)بلغت قيمة  حيث، (α≤0.05)الداللة مستوى 

، بينما (4.11)لصالح المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي  األثروكانت ، (0.000)
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وهو %( 71.4)، وبلغ حجم األثر (2.53)بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 
 (.0.714)يمثل قيمة مربع إيتا 

  في القياس القبلي لمهارات االنتباه واإلدراك  إحصائيَّةال يوجد فروق ذات داللة
 إلى (F)لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية، حيث لم تصل قيم 

يؤكد على تكافؤ المجموعتين في القياس  وهذا، (α≤0.05) اإلحصائيةمستوى الداللة 
 .القبلي

مهارات االنتباه واإلدراك ككل لألطفال ضعاف  لمستوىوللكشف عن الداللة اإلحصائية 
تم تطبيق تحليل التباين األحادي المشترك ، السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية

(ANCOVA) يوضح ذلك( 9)، الجدول رقم. 
استخدام التكامل  للكشف عن أثر( ANCOVA)المشترك  األحادينتائج تحليل التباين (: 15)جدول 

الحسي في تنمية مهارات االنتباه واإلدراك ككل لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية 
 في القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحباً 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  F المربعات

 اإلحصائية
 قيمة إيتا
η 

 0.745 0.000 49.793 11.934 1 11.934 المجموعة
مهارات االنتباه 
 واإلدراك القبلي

0.079 1 0.079 0.331 0.573 .0191 

    0.240 17 4.075 الخطأ
     19 16.241 المجموع المصحح

 (:15)يظهر من الجدول 
  وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في مستوى مهارات االنتباه واإلدراك ككل لألطفال

ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية في القياس البعدي تبعًا لمتغير 
وبداللة ( F( )49.793)، حيث بلغت قيمة (α≤0.05)المجموعة عند مستوى الداللة 

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي ( 0001.)إحصائيَّة 
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وبلغ حجم األثر ، (2.51)الضابطة ، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة (4.07)
 (.0.745)وهو يمثل قيمة مربع إيتا %( 74.5)

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في القياس القبلي لمستوى مهارات االنتباه
واإلدراك ككل لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية، حيث بلغت 

، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين (0.573)وبداللة إحصائيَّة ( F( )0.331)قيمة 
 .في مستوى مهارات االنتباه واإلدراك ككل القبلي

 

 مناقشة النتائج
استخدام التكامل أثر مناقشة النتائج التي تهدف إلى الكشف  الجزءيتضمن هذا 

االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة  الحسي في تنمية مهارات
اإللكترونية، وتفسير هذه النتائج باإلضافة إلى تقديم بعض التوصيات، وقد تم مناقشة 

 :النحو التالي ألسئلة الدراسة على النتائج وفقاً 
 

ما مستوى مهارات االنتباه واإلدراك لألطفال ضعاف السمع  :مناقشة نتائج السؤال األول
 ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية؟

ضعاف السمع ذوي زراعة  ستوى مهارات االنتباه لألطفالمأن أظهرت النتائج 
االنتباه بشكل كبير ويعزى ذلك إلى ارتباط  بدرجة متوسطةجاء القوقعة اإللكترونية 

باإلعاقة السمعية لدى الطفل قبل زراعة القوقعة اإللكترونية فتسبب لدى الطفل صعوبة 
قدرتهم واضطراب في اللغة وطريقة تواصله مع المحيط الذي هو فيه، وصعوبة كبيرة في 

فتوفر القوقعة اإللكترونية لضعاف . على التركيز على المنبهات المختلفة لمدة طويلة
يتمكن من  تحديد العناصر الصغيرة والدقيقة في أي نموذج سمعي حتىمع القدرة على الس

التركيز على تها، فتظهر لديهم القدرة على معالجو العناصر الدقيقة  هعلى هذ تركيز انتباهه
فترة كافيه من ، فيتمكن من االستماع إلى المتحدث إليه المنبهات المختلفة لمدة طويلة

بفعالية أكبر، فيما قد يعود عدم قدرته على  بعة ما يسمعه أو يقرأهيستطيع متاو  الزمن
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شعور ، الن االنتباه يتطلب توجيه االستماع عندما يكون الظالم موجها إليه بصورة مباشرة
كي يمكن االنتباه من  ،إذا كان الموقف مألوفا للفردعناصر النموذج السمعي  إلىالفرد 

، في الوقت الذي قد تكون فيه هذه النماذج غير لةمعالجة عناصر النموذج معالجة فعا
مألوفة بالنسبة للطفل من ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية إذ لم يكن متعرفا على هذه 

 .النماذج من قبل
 

ضعاف السمع ذوي  لألطفال اإلدراكمستوى مهارات كما أظهرت نتائج الدراسة أن 
ويعزى ذلك إلى توفر العناصر األساسية  ،بدرجة متوسطةجاء زراعة القوقعة اإللكترونية 

لدى الطفل من ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية وهي المنبه السمعي الذي يستقبل التنبيهات 
الحسية من البيئة المحيطة فتتمكن المراكز السمعية من معالجة المعطيات السمعية 

األشكال السمعية وادركها، وزيادة مهارات الوعي الصوتي عن طريق التعرف على وحدات 
عدد الكلمات وتتطور وزيادة التميز السمعي ومقاومة التشوه السمعي، فيزداد لدى الطفل 

. يسهل عليه تذكر الكلمات واألصوات التي سبق أن تعلمها، و بصورة مستمرةالجمل لديه 
، تذكر التفاصيل الهامة أثناء سماعه األصواتوفي المقابل قد يواجه الطفل صعوبة في 

الذاكرة اللغوية ى ذلك إلى ذاكرة منظومة األشكال السمعية التي ترتبط بمراكز ويعز 
 .الضعيفة لدى الطفل ضعيف السمع من ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية

 

هل توجد فروق داله إحصائية بين متوسطات درجات : مناقشة نتائج السؤال الثاني
البعدي في تنمية مهارات االنتباه المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس 

  واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية؟
التجريبية، )أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 

لألطفال ضعاف السمع  االنتباه واإلدراكفي القياس البعدي لمستوى مهارات ( الضابطة
زراعة القوقعة ذلك بأن  ويفسر الباحث هذه النتيجة، اإللكترونيةذوي زراعة القوقعة 

الوسائل التي تساعد على تدريب وتعليم وتربية المعاقين سمعيا اإللكترونية إحدى أهم 
يشمل تدريب الطفل على اإلحساس لزيادة الوعي حيث ملحوظ تحسن  تحسن من قدرتهمل
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، حيث يعد االنتباه أصوات الكالم باألصوات المختلفة في البيئة المحيطة به وتميز
فاعلية الحواس والجهاز العصبي واإلدراك السمعي من العمليات الحسية التي تؤثر فيها 

وبالتالي زيادة استفادة الطفل من الجهاز العصبي في االنتباه للمثيرات  المركزي للفرد
دراكها  .وا 
 

التدريب التي أظهرت فعالية ( 8102)بن صديق واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
هاشمي ومنشيزديا في الزيادة االنتباه واإلدراك لديهم، ودراسة  ألطفال زارعي القوقعةل
(Hashemi & Monshizadeh, 2012)  أن زراعة القوقعة تلعب التي أظهرت نتائجها

 .دورًا مهمًا في تطوير معدل الذكاء اللفظي واكتساب اللغة لألطفال الصم
 

ما أثر استخدام التكامل الحسي في تنمية مهارات االنتباه  :الثالثائج السؤال مناقشة نت
 واإلدراك لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية؟

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس القبلي لمستوى 
ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية، من مهارات االنتباه واإلدراك ككل لألطفال 

 بمجاليه االنتباه واإلدراك، مناسباً  كان المقترح المقياسويفسر الباحث هذه النتيجة بأن 
المعلمين استخدموا ويعزى ذلك إلى أن تقدير المعلمين وهذا يشير إلى تقارب مستوى 

لألطفال ذوي زراعة القوقعة المؤهلة  البرامج العالجية، ولتقارب برامج التكامل الحسي
التي أدت بهم إلى االستفادة القصوى من هذه األنشطة مما أدى إلى عدم اإللكترونية 

 .كللوجود فروق بينهم 
 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة في مستوى مهارات االنتباه واإلدراك 
في القياس البعدي تبعًا ككل لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية 

بأن استخدام التكامل الحسي يحقق للطفل  لمتغير المجموعة، ويفسر الباحث هذه النتيجة
االستفادة من زراعة القوقعة اإللكترونية في تنمية التكامل الحسي عن طريق دمج حاسة 
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السمع مع المدخالت الحسية األخرى في عملية تبادلية بين هذه الحواس، وبالتالي 
 .قبلمعالجة حسية أكثر دقة واشمل من لوصول إلى ا

 

كما أن البرامج المبنية على التكامل الحسي مصممة عن طريق برامج عالجية  
لتوظيف مهارات الجسم ليعيد الطفل استخدامها بطريقة متكاملة ومفيدة وأكثر فاعلية؛ 

من التكامل حداث نوع بحيث تعمل على استثارة الحواس وتنبيهها بطريقة مدروسة إل
 طتكون أكثر فاعلية في االستقبال النشف األخرىالحواس حاسة السمع و النشط بين 

األخرى  الحواسباالعتماد على على حاسة السمع  للمثيرات ومعالجة القصور المترتب
لزيادة قدرة الطفل على االنتباه واإلدراك، وبالتالي زيادة تراكم المعلومات من أجل تحقيق 

وزيادة دوري عناصر العالج باستخدام التكامل الحسي التي تشمل إثارة تفاعل أكبر، 
المدخالت الحسية وتكاملها إلضافة معنى وداللة لألصوات التي يسمعها باالستعانة 

 . باللمس والحركات الجسدية والموسيقى والصور وغيرها
 

عبد الرحمن واتفقت الدراسة في النتائج التي توصلت إليها مع كل من نتائج دراسة 
فاعلية البرنامج القائم على نظرية التكامل الحسي في تنمية التي أظهرت نتائجها ( 8102)

لدى التالميذ ضعاف السمع في المرحلة  األكاديميواإلنجاز  التفاعل االجتماعي
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تحسن ملحوظ ( 8108)، ودراسة مجدي االبتدائية

اء الجلسات في درجة التفاعل واإلدراك واالتزان الحركي لألطفال ضعاف لألطفال بعد انته
 .(نيورباثي)السمع، وخلل السمع 
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 :التوصيات
 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي

لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة  والمهتمين اهتمام المعلمين واألخصائيينضرورة  -0
 .االستفادة القصوى من زراعة القوقعة اإللكترونيةبتحقيق  ،القوقعة اإللكترونية

 للتكامل الحسياالستخدام السليم يضمن  لألخصائيين والمعلمينتنظم دورات تدريبية  -8
لألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة تنمية مهارات االنتباه واإلدراك في 

 .اإللكترونية

الستخدام التكامل فرص المناسبة إلتاحة الوالمعلمين واألخصائيين التعاون بين األهل  -2
 .الحسي

في وقت إجراء زراعة القوقعة اإللكترونية إلى  يدفع األهلإسداء النصح واإلرشاد الذي  -2
 .للطفل األصممبكر 

وتقديم التسهيالت التي تشجيع الطفل ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية  -2
 .تحقق استخدام التكامل الحسي بأفضل الصورة

 :رحاتالمقت
ألطفال ضعاف ا إجراء دراسات بحثية حول استخدام التكامل الحسي في تنمية مهارات .0

 .مهارات االنتباه اإلدراكوعدم اقتصارها ، السمع ذوي زراعة القوقعة اإللكترونية

ألطفال ضعاف السمع ذوي زراعة القوقعة معلم اعقد ورشات تدريبية لرفع كفاءة  .8
 . استخدام التكامل الحسيمستندة على  اإللكترونية
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