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 :امللخص

 األداء اللغوي تأثير القوقعة اإللكترونية على مدى رضا أولياء األمور في دولة الكويت عن  إلى التعرف علىهذه الدراسة االستطالعية  هدفت

قياس على عينة للكأداة  االستبانةاستخدمت  .الديموغرافية همبمتغيراتاألبعاد وعالقة هذه  لزارعي القوقعة النفسواالعتماد على  واالجتماعي والدراس ي

، وقد بينت النتائج أن 58مكونة من 
ً
كما كشفت النتائج عن املتوسط واملرتفع،  تراوح بينة تستهدفبعاد املفي األرضا عن نتائج الزراعة لدرجة امشاركا

ومدى والبرنامج الدراس ي وشدة الصمم  العمرالجنس و ك  الديموغرافية لمتغيراتلتعزى  الرضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات

مقابل الثنائية في التأثير على األداء  ة األحاديةغرسغرسات وذلك لصالح الالعدد متغير باستثناء والتدريب على النطق  االلتزام بجلسات البرمجة

فكلما كان  ،رضا أولياء األمور  ى مستو عكسية بين متغير العمر الذي تمت فيه زراعة القوقعة وبين عالقة ارتباطية  عن الدراسةكشفت كما  الدراس ي.

، في املجاالت املذكورة حالواقع الوتتبع إدراك وخلصت الدراسة إلى ضرورة . عن نتائجها أفضلالرضا العمر عند زراعة القوقعة أقل كان مستوى 

                                         .  على األصعدة املختلفة همتوقعاتاحتياجاتهم و  لتلبية والسعيأبنائهم  في تطوير مهارات أولياء األمور  إشراكوضرورة 

 .الزراعة تأثير ؛التعليم ؛النفسد على االعتما ؛التواصل اللغوي  ؛ات االجتماعيةعالقال ؛أولياء األمور  رضا ؛زراعة القوقعة: تفتاحيةامل لماتالك

 :قدمةامل

 في كلتا 
ً
 وعميقا

ً
من املعينات السمعية التقليدية اللتقاط األصوات  االستفادة فرداألذنين بحيث ال يستطيع العندما يكون فقدان السمع شديدا

 عن قوقعة اإلذن الداخلية هي باب األمل والحل األمثل 
ً
ملساعدة ضعاف السمع في الوقت الحالي وفهم الكالم، تكون زراعة القوقعة اإللكترونية عوضا

 . التفاعل مع العالم الخارجيو التواصل الشفهي مع اآلخرين والصم على 

الوظيفة األساسية لهذا الجهاز في استقبال وتتلخص يتكون الجهاز السمعي لإلنسان من ثالثة أجزاء وهي األذن الخارجية والوسطى والداخلية، 

. األصوات ويترجمها إلى معانيها املنشودةاهتزازات املوجات الصوتية وتحويلها إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر عصب السمع إلى الدماغ الذي يحلل هذه 

أو معدومة نتيجة لوجود مشكلة في أجزاء اإلذن الخارجية أو الوسطى فإن  ضعيفة الصوتيةعندما تكون قدرة اإلنسان على استقبال وتحليل املوجات 

 للعالج الدوائي أو الجراحي
ً
 وقابال

ً
  عندما تكون املشكلة في اإلذن أما .الصمم يكون توصيليا

ً
الداخلية التي تحوي القوقعة فإن الصمم يكون حسيا

 
ً
  السمعية أو زراعة القوقعة اإللكترونية حين ال تجدي املعينات ،وحينها يتطلب األمر استخدام املعينات السمعية ،عصبيا

ً
مشكلة على لتغلب افي نفعا
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األصوات املحيطة وإثارة العصب السمعي في الدماغ مباشرة حيث يتخطى خاليا السمع  التقاطيعمل جهاز القوقعة اإللكترونية على . فقدان السمع

تتكون القوقعة هذا و شارات للعصب السمعي بواسطة خاليا السمع فيها. اإل الحسية التالفة أو املفقودة في قوقعة اإلذن، والتي تعد مسؤولة عن إرسال 

 في األذن الداخليةاإللكترونية من جهازين أحدهما داخلي يزرع جراحي
ً
وتحويلها إلى نبضات كهربائية تستثير العصب السمعي  ويقوم باستقبال املوجات ا

، واآلخر خارجي ويتكون من قطعتين؛ القطعة األولى تشبه سماعة اإلذن الخارجية وتعمل على تحليل األصوات تمهيدا دماغالذي ينقلها بدوره إلى ال

إلى  املوجات الكهرومغناطيسيةصق بمغناطيس في مقابل الجزء املزروع في الرأس وتعمل على نقل ت؛ والقطعة الثانية تللألذن إلرسالها إلى الجزء الداخلي

           (Fayad & Elmiyeh, 2009)األذنين الزراعة أحادية الجانب، أو ثنائية باستخدام غرستي قوقعة لكلتا  املمكن أن تكون ومن  .الجزء الداخلي املزروع

 إلدراك الالقوقعة  يأن زارع تشير إلىي تال الدراساترغم و 
ً
 في ظروف االستماع الصاخبة كالميقعون في مشاكل متعددة وطويلة األمد نسبيا

(Nelson & Jin, 2004; Gantz, Turner, Gfeller & Lowder, 2005)كما أنهم محرومون من ثقافة الصم التي اعتادوا عليها ، (Bertschy, Kelsay, 

Gantz, & Woodworth, 1997،)  شير إلى نتائج إيجابية لزراعة القوقعة تتمثل في تحسين القدرة على سماع وتمييز األصوات املحيطة ي الكثير منهان إإال

 ,.Sarant et al., 2015)  (Piazza et al., 2009; Hyde et alاالجتماعيةاألكاديمية و هارات املتنمية أثرها اإليجابي في لغة إضافة إلى الوكذلك تطوير 

الجدير بالذكر أن هناك  .(;Chavan & Nandurkar, 2017) Zaidman-Zait et al., 2015وإن كانت لديهم إعاقات أخرى إلى جانب الصمم  ،;2010

الذي تمت فيه الزراعة ومدة الصمم وأسلوب تواصل ضعيف  والعمر إنجاح عملية زراعة القوقعة، منها عمر فقدان السمع  عدة عوامل تسهم في

ة بعملية الزراعة من حيث تكثيف برامج التدريب سر األ و قراءة الشفاه، إضافة إلى مدى اهتمام أولياء األمور  وأكاستخدامه للغة اإلشارة األصم السمع أو 

تبعا لكفاءة الزراعة  ، وقد أوضحت الدراسات أنهالزارع، ومدى كفاءة عملية البرمجة التي يقوم بها أخصائي جهاز القوقعة اي يتلقاهتوالتأهيل ال

ورغم أن  (.Damen et al., 2007; Jaffer, 2017) قد يستطيع االلتحاق بمدارس التعليم العام الزارع،والبرمجة وبرامج التأهيل السمعي التي يخضع لها 

 للتعامل مع ضعف السمع والصمم منذ العقد املاض ي )زراعة ا
ً
 معتادا

ً
إال أن أولياء  ،Archbold et al., 2008)لقوقعة اإللكترونية أصبحت إجراًء روتينيا

دون  بهذا الشأناألمور ما زالوا بحاجة ماسة للمعلومات حول اإلجراءات والنتائج املحتملة لزراعة القوقعة، وذلك ملساعدتهم في اتخاذ قرار مستنير 

 نهاتحقيق االستفادة القصوى مدون  قواعدها البنائية وتطور اللغة السنوات األولى من حياة الطفل وهي الفترة الحرجة لتعلم وإال انقضت  ،تأخير

.(Chomsky, 1959; Kral, 2013)  الزراعة والحظوا آثارها ولعل أفضل من ينقل هذه الرؤى والخبرات هم أولياء األمور الذين خضع أبناؤهم لتجربة

 بشكل مباشر.

 :مشكلة الدراسة وأهميتها

 & Kral, Dorman & Wilson, 2019; Dettman, et al., 2016; Litovsky)على الرغم من تعدد الدراسات في مجال القوقعة بشكل عام 

Gordon, 2016 ) خاصوفي مجال رضا أولياء األمور عن زراعة القوقعة وتقييمهم لنتائجها بشكل (Sahli, Ipek & Kaya, 2018; Sarant, Harris & 

Bennet, 2015; Athalye et al., 2015)  وفي املجتمع الكويتي لم يكن  إنعلى مستوى دول العالم، إال ،
ً
البحث في املجال ذاته في املجتمع العربي يعد نادرا

 دقةإدراكه والعلم به لتحسينه وتطويره، فإن دراسة رضا أولياء األمور ب وبما أن دراسة الرضا عن أي ش يء يرمي إلى مطروحا حتى اآلن.مدروسا أو 

سيعمل أوال على إدراك واقع الحال وتفهمه، وسيسهم ثانيا في وضع خطط واستراتيجيات  ،عن جوانب حيوية ومهمة ومصداقية حسب تقييمهم الذاتي

كه ويتوقعه أولياء األمور وما يمكن جنيه فعليا من ثمار في النواحي املنشودة في لتطوير الوضع وتحسينه، وسيثمر ثالثا في تقريب الفجوة بين ما يدر 

                                                                                          الدراسة.

في نقل الخبرات ستسهم فهي ، في دولة الكويت القوقعةإلى معرفة مدى رضا أولياء األمور وتوقعاتهم من أبنائهم زارعي هذه الدراسة ترمي  حيثو 

إجراء حثين على االبتشجيع ، كما ستسهم في الزراعة عملية اتخاذهم لقرار يسهلمما  مستقبال تطلعين إلجراء زراعة القوقعةملولياء األمور اواملعلومات أل 

التي يواجهها  التحدياتأو ماهية الصعوبات أو عن إجراءات زراعة القوقعة،  مدى الرضابحوث مقاربة تغطي مجاالت أخرى ذات أهمية مماثلة مثل 

تحقق لزارعي القوقعة  عديدة ضمن مستوياتلهم  واملساندةدعم التقديم كيفية  وبالتالي ،في شتى املجاالت قبل وأثناء وبعد زراعة القوقعةأولياء األمور 

 .  لفائدةالرضا واوأسرهم 

   :تهاأسئلأهداف الدراسة و 

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 النفسواالعتماد على العالقات االجتماعية التواصل و  مجاالت علىبشكل عام وتأثيرها قياس مدى رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة  .1

 .الدراس ي ألبنائهم زارعي القوقعة والتأقلم

والعمر الصمم  شدةكالديموغرافية  همواالجتماعي لزارعي القوقعة اإللكترونية وبين متغيراتوالشخص ي العالقة بين األداء اللغوي والدراس ي  دراسة .2

 رع.االز تزام بجلسات البرمجة وتدريب النطق، وكذلك املرحلة التعليمية والبرنامج الدراس ي امللتحق فيه لومدى اال غرساتالوعدد  عند الزراعة
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إدراك الواقع على مما يساعد تغيرات املرتبطة بها واملستكشاف املجاالت التي حققت فيها الزراعة مستويات جيدة أو ضعيفة من الرضا والقبول ا  .3

. والتعامل معه و 
ً
 اإلعداد لوضع خطط مستقبلية لتحسين األداء فيها مستقبال

اجاتهم وتوقعاتهم بشأن املهارات الدراسية واالجتماعية واللغوية تيحااء األمور و املساهمة بتوعية املختصين في مجال زراعة القوقعة بآراء أولي .4

 لسد حاجات أولياء األمور بنائأل 
ً
 بتقديم جملة من التوصيات لتطوير وتعزيز االهتمام بهذه املجاالت. وأبنائهم هم تمهيدا

 ما يلي: يقود هذه الدراسة هتي تال سللةاأل وفي سبيل قياس األهداف أعاله فإن 

التعليم، العالقات االجتماعية، وتأثير  ،النفساالعتماد على  التواصل، وهي املدروسةاألبعاد رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في درجة ما  .1

 ؟هذه األبعاد ؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الرضا بين وجهة نظرهم من الزراعة

، التعليم، النفسرضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في أبعاد التواصل، االعتماد على مستويات  داللة إحصائية بـينتوجد فروق ذات هل  .2

أو تعزى  ،صممالشدة أو  ،رسات القوقعةغعدد  أو جنسيتهم وأزارعي القوقعة ختالف جنس تعزى ال  العالقات االجتماعية، وتأثير الزراعة

 ؟ التدريب على النطقجلسات بجلسات البرمجة و  هممدى التزام وأالختالف البرنامج الدراس ي امللتحقين فيه 

التعليم، العالقات  ،النفسرضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في أبعاد التواصل، االعتماد على مستويات بين  ارتباطية القةتوجد ع هل .3

 ؟ التي ينتمي إليها زارعو القوقعةأو العمر الحالي أو املرحلة التعليمية  العمر عند الزراعةمتغيرات  الزراعة وبيناالجتماعية، وتأثير 

     :مصطلحات الدراسة

  الرضاSatisfaction 

هو االقتناع بالش يء بعد اختياره أو الشعور باالرتياح نتيجة إلشباع رغبة أو حاجة أو منفعة معينة، كما أن الرضا عن الش يء يعكس مدى 

عجز  في حالةفاعلية الخدمة املقدمة للمستفيد في تلبية توقعاته. فإذا كان األداء مطابقا للتوقع فإن ذلك يولد لديه حالة من الرضا والسعادة، أما 

التوقع فإن ذلك يولد حالة من االستياء وعدم الرضا، أما إذا تجاوز األداء ما هو متوقع فإنه يولد حالة من الرضا والوالء للخدمة  األداء عن مقابلة

(Kotler, 2001). 

   أولياء األمورGuardians 

، 1986الشخصية واملالية )الفيروزآبادي،  موتدبير شؤونه موتوجيهه موتربيته مهم األشخاص الراشدون املقربون للقصر والقائمون على حضانته

 (.1968الزرقا، 

 زراعة القوقعة Cochlear implantation  

وذلك بهدف املساعدة  يسمى القوقعة، وجهاز آخر خارجي يسمى املبرمج أو معالج الكالم إلكتروني داخلي هي عملية جراحية تجرى لغرس جهاز

العصب  تحفيزبوظيفة األذن الداخلية عن طريق أو الصمم، وإنما تقوم  بضعف السمع السمع، وهذه العملية ال تعيد السمع للمصابين على

 .(Damico & Ball, 2019)الطبيعية  القوقعة الجزء التالف واملختص بالسمع فيبإرسال إشارات كهربائية مباشرة للدماغ بعد تجاوز  السمعي

 القوقعة و زارع  Cochlear recipients 

مشكالت صحية تعيق وال يعانون من  ديسبل، 90يزيد عن أي لسمع شديدا أو شديدا جدا لالذين يكون فقدانهم  ن سمعياو لصم أو املعاقاهم 

في سمع وفهم الكالم  تركيب القوقعة اإللكترونية لعدم تمكنهم من تحقيق االستفادة القصوى من املعينات السمعيةجراحة بون ستعينيف ،الجراحة

 (The American Speech-Language-Hearing Association, 2010). املنطوق 

   العالقات االجتماعيةSocial relationships 

شخصين أو شيلين والعالقات االجتماعية هي الحلقة والرباط والصداقة والحب الالزم أو وتبادل العالقة هي الرابطة والتفاعل الذي ينشأ بين 

بادي،التأثير الذي ينشأ بين األفراد والجماعات كعالقات العائلة واألقران والجيرة واللعب وهي جزء مهم من البناء االجتماعي )
ٓ
القيصر   1986;الفيروز ا

مدى اختالط أو انعزال زارع القوقعة ومشاركاته االجتماعية مع أسرته وأقرانه وذلك حسب  عرفةمجال الدراسة مل(، واستخدم هنا في  1981وعمر،

 تقرير أولياء األمور.

       تأثير الزراعة                                                                     Effects of implants  

بادي،  أو ترك هو القدرة على إحداث القاموس املحيطالتأثير كما جاء في 
ٓ
 لكشف عن(، واستخدم هنا في مجال الدراسة ل1986أثر )الفيروز ا

 وذلك من وجهة نظر أولياء أمورهم. نيبناء الزارعأل لم والتواصل واالستقاللية يمستويات التعلعلى إحداث أثر في فاعلية عمليات زراعة القوقعة 

 التواصل Communication 

العملية التي يتم بموجبها تبادل املعلومات واألفكار واألحاسيس بين األفراد  أيالتصال فيد الصلة واتمن املصدر وصل و  ةمشتق كلمة لتواصلا

اإلشارات  على أي يعتمدغير لفظي قد يكون الذي التالقي والتفاعل . ويحمل التواصل معاني (2011التفاهم املتبادل بينهم )ياغي،  بغرض إيجاد نوع من
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رضا أولياء مدى  عرفةواستخدم هنا في مجال الدراسة مل ،(2016زهور، الشفاهي )والكالم  املنطوقة استخدام اللغةيعتمد على ف أو لفظي ،واإليماءات

 .وجها لوجه معهم  زارعي القوقعة وإن لم يكن الكالم األداء اللغوي ألبنائهماألمور عن 

 ةالدراس Education. 

( بأنها مجموعة املهارات التي يقوم بها الطالب مثل االستماع والكتابة واملشاركة في فصول الدراسة، وقد استخدم 1999يعرفها الوهر وبطرس )

واألقران ومدى مناسبة النظام مع املدرسة واملعلمين القوقعة  يزارعأبنائهم تقييم أولياء األمور وتقديرهم لتأقلم على  لالطالع هنا في مجال الدراسة

  هم.معلمي ومدى توافقها مع توقعات مومهاراته مبه لقدراته ينالتعليمي امللتحق

  النتفساالعتماد على Self-reliance 

ملعرفة  الدراسةواستخدم هنا في مجال (، Collins, 2000هو القدرة على فعل األشياء واتخاذ القرارات بشكل فردي، دون الحاجة إلى اآلخرين )

ي مدى رضا أولياء األمور عن 
ّ
للجوء لآلخرين في  مباالستقاللية وعدم حاجته موشعوره م، ومدى ثقتهقرانكباقي األ مالقوقعة ملسؤولياته يزارع أبنائهمتول

    األمور البسيطة.

  :الدراسات السابقة

الذي المسوه في  عن زراعة القوقعة ألبنائهم ومدى التحسن والتطور على الرغم من افتقار املجتمع العربي للبحوث التي تدرس رضا أولياء األمور 

، لكن املوافق منها ملجال الدراسة متنوعة وعديدةكانت املجاالت املتنوعة كاالجتماعية واألكاديمية والنفسية، فإن الدراسات األجنبية في هذا املجال 

 .أيضا الحالية يعد محدودا

زراعة  عن تجربتهم معأسرة في الرياض  43( دراسة وصفية تهدف إلى معرفة مدى رضا 2016لعلياني )على الصعيد العربي، أجرى أخضر وا

وذلك  القوقعة وذلك باستخدام استبانة معدة لهذا الغرض. توصل الباحثان في هذه الدراسة إلى وجود مستوى رضا جيد لدى األسر املنضمة للدراسة،

الدمج عوضا عن من خالل تأكيدهم إليجابيات زراعة القوقعة على تنمية مهارات اللغة الشفهية ألبنائهم، وهو ما أتاح لهم فرصة االنضمام ملدارس 

 مدارس التعليم الخاص.

دراسة تحليلية حديثة في تركيا الستطالع مستوى املعلومات التي  (Sahli, Ipek & Kaya, 2018) أجرى سهلي وآخرون ،األجنبيصعيد العلى 

لزراعة، وذلك باستخدام استبانة مخصصة ومدى توقعاتهم ورضاهم عن النتائج التي حصلوا عليها من ا حصل عليها اآلباء قبل زراعة القوقعة ألبنائهم،

، وقد عبروا عن رضاهم باتخاذهم هموتوقعات همأغلب طموح تحقق بعدتوصل الباحثون في هذه الدراسة إلى أن نتائج الزراعة كانت مرضية لآلباء ، لذلك

 قرار الزراعة وعن الخدمات واملعلومات والدعم املقدم لهم قبل زراعة القوقعة وبعدها.

  (Sarant, Harris & Bennet, 2015)وفي دراسة أجرتها سارانت وآخرون 
ً
أستراليا حصلوا على في لقياس اإلنجاز األكاديمي ألربعة وأربعين طفال

ألذنين إلى أن األطفال الزارعين في كلتا ا باحثون خلص ال ،أذنين باستخدام اختبارات قياس أكاديمي متعددة فرصة زراعة القوقعة في أذن واحدة أو

ن أداء املجموعتين كان أقل من إأفضل على مستوى القراءة والكتابة والرياضيات مقارنة باألطفال الزارعين في أذن واحدة، إال  حققوا نتائج أكاديمية

زارعي القوقعة بنائهم متقدمة أل مرضية و  دور البيلة األسرية في تحقيق نتائج أكاديميةعلى أكدت الدراسة  وقدأداء األطفال ذوي السمع الطبيعي. 

 اإللكترونية.

في اململكة املتحدة الستطالع آراء مستخدمي القوقعة  (Athalye, Archbold, Lutman & Mulla, 2015)وفي دراسة أجراها أثالي وآخرون 

الواردة من  أظهرت االستجابات ،استبانة تحوي أسللة مفتوحة وأخرى مغلقة وآبائهم، وكذلك املهنيين في مجال تأهيل زارعي القوقعة، وذلك باستخدام

 أن  148
ً
في واستشارتهم اآلباء  اشتراكفي  يرغبون نهم إي يتلقونها، إال مستخدمي القوقعة سعداء بشكل عام وراضون عن الخدمات التمعظم مشاركا

        عّبروا عن مخاوفهم املستقبلية بشأن التكلفة املادية والقوانين الجديدة بشأن الزراعة وخدماتها التأهيلية.كما أنهم صناعة القرار التربوي، 

للتحقق من مدى رضا الوالدين عن قرار زرع القوقعة ألطفالهم والنتائج  يافي أسترال (Punch & Hyde, 2011)وفي دراسة أجراها بانش وهايد 

باستخدام استبانة إلكترونية ومقابالت شبه  اللغوية واالجتماعية واألكاديمية التي ملسها اآلباء واملعلمون واألطفال أنفسهم نتيجة لزراعة القوقعة

األطفال لتحقيق االستفادة التعليمية كذلك واملعلمون و  اآلباء عيقات التي يواجههاأن هناك العديد من التحديات وامل وجد الباحثان مفتوحة،

                      القوقعة.  ةزارعمن واالجتماعية القصوى 

من أولياء  247ملعرفة خبرات وتوقعات  (Hyde, Punch & Komesaroff, 2010) ، بانش وكومساروفها هايداوفي دراسة استطالعية أجر   

االجتماعية، األمور بشأن استخدام أطفالهم للقوقعة اإللكترونية في شرق أستراليا وذلك من ناحية التواصل إضافة إلى النواحي األكاديمية والنفسية و 

أكثر اآلباء راضون عن نتائج أن  وجد الباحثون  ،وذلك باستخدام استبانة قبلية وأخرى بعدية، إضافة الى إجراء مقابالت مع مجموعة من أولياء األمور 

من صعوبات مهنية  وقد أعرب اآلباء عن قلقهمالزراعة وقد تحقق ما كانوا يصبون إليه رغم توقعاتهم العالية تجاه تقدم أطفالهم في املجاالت املذكورة، 

 .قد تواجه أطفالهم في املستقبل
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لتقص ي مدى رضا اآلباء عن أداء أطفالهم بعد إجراء زراعة القوقعة  Carron, 2009)  & (Piazza, Kandathilفي دراسة أجراها بيازا وآخرون

  31باستخدام استبانة إلكترونية طبقت على عينة مكونة من 
ً
من زراعة القوقعة التي أدت إلى  طفال استفادوا بشكل كبيراأل بأن  همأشار أغلب ،مشاركا

   الوصول إلى برامج التأهيل السمعي الشفهي عقبة أمام مخرجات أفضل بعد إجراء الزراعة.نهم اعتبروا إتطوير مهارات االتصال الشفهي لديهم، إال 

اللغوية  يتبين من مراجعة األدبيات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة أن هناك رضا عام من قبل أولياء األمور بشأن زراعة القوقعة ومخرجاتها

التي يرجوها أولياء األمور من  ثلىعيق تحقيق النتائج املالتي تتحديات الشكالت و إلى بعض امل يشيرونته في الوقت ذا أنهم، كما والدراسية واالجتماعية

الدراسات واألبحاث التي تتناول وتقيس آراء ورضا أولياء األمور في  أن أيضاويالحظ  وغيرها. زراعة القوقعة كالتكلفة املادية والتأهيل ما بعد الزراعة

بالتالي تعريف املسؤولين بها ومن ثم تقديم خدمات  منعيحول دون التعرف على مشكالتهم ومالحظاتهم، وي ، وهو ماة ومحدودةقليل املجتمعات العربية

 وألبنائهم.  ولياء األمور إرشادية وتأهيلية مناسبة أل 

   :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 
ا
 :وحدودها منهج الدراسة: أوال

التحليلي الذي يركز على دراسة الظواهر االجتماعية والتربوية بهدف الكشف عن مستويات رضا أولياء األمور تم اعتماد منهج البحث الوصفي 

 
ً
إلجراء دراسات  عن زراعة القوقعة اإللكترونية وتحديد العوامل املؤثرة فيها، وهو ما سيسهم في فهم املجال املدروس وتقص ي املشاكل املحيطة به تمهيدا

                                                                     حدود الدراسة ضمن ما يلي: انحصرتو  .وقياسها تقوم بطرح الحلول والتوصيات وتنفيذها أخرى معمقة ومقارنة

  .دولة الكويت: ةاملكاني ودالحد           

                                                             2019 مايو -أبريل : ةالزماني ودالحد

 .أولياء أمور زارعي القوقعة: ةالبشري ودالحد

  .العالقات االجتماعيةتأثير الزراعة، ، النفسالتواصل اللغوي، التعليم، االعتماد على زراعة القوقعة، : ةاملوضوعي ودالحد

 
ا
 وثباتهاصدق األداة : ثانيا

 ,O’Neill, Lutman) وآخرونأونيل في مجال زراعة القوقعة  اوتقنينه اعمل على إعداده ةمقنن انةاستبتم تبني من أجل تحقيق أهداف الدراسة 

Archbold, Gregory & Nikolopoulos, 2004 )زراعة القوقعةل نوتنجهامبرنامج  ضمن (Nottingham Cochlear Implant Programme)   في نسخة

 القوقعة زراعةاتخاذ أولياء األمور لقرار أسللة تدور حول قسمها األول  تناولت االستبانة في مقسمة إلى قسمين رئيسيين. ،عبارة74مطولة مكونة من 

الدراسات باستخدام قامت بعض وقد . ونتائجهاالزراعة مخرجات مدى رضاهم عن قياس  امنه تناول القسم الثانيفيما  إجراءاتها،وانطباعاتهم عن 

 ى في املجال ذاتهدراسات أخر خالل  اوثباته اصدقه كما تم التحقق من( Nicholas & Geers, 2003; Huttunen et al., 2005وتطبيق هذه االستبانة )

(O’Neill et al., 2004; Nunes, Pretzlik & Ilicak, 2005) ،آخرونى باحثون أوص  وكذلك (Damen, Krabbe, Archbold & Mylanus, 2007 )

النموذج من القسم الثاني من  أساسية أبعادة خمس تم اختيارهذه الدراسة  بحسب أهداف. و ليسهل تطبيقه واستخدامه بإعداد نموذج مصغر منه

على عبارة موزعة  45 من االستبانةالتي تم تبنيها من  األقسام تكونت .(O’Neill et al., 2004) أونيل وآخرون التي قام بإعدادها وتقنينها الستبانةل األصلي

 : خمسة أبعاد كما يلي

        عبارات  واشتمل على سبع ؛التواصلاألول:  البعد

               عبارات خمسعلى واشتمل  ؛النفسعلى  االعتمادالثاني: البعد 

   عبارة ةعشر  ىحدإواشتمل على  ؛ميالتعلالثالث: البعد 

                              عبارة ةواشتمل على ثالث عشر  ؛االجتماعيةات عالقالالرابع: البعد 

  عباراتواشتمل على تسع  ؛تأثير الزراعةالخامس: البعد 

خمس  أوافق بشدة مقابل :كما يلي للعبارات اإليجابية على أن تقع إجابات أولياء األمور في األبعاد املذكورة ضمن خمس قيم من مقياس ليكرت وهي

أما للعبارات السلبية   درجات، أوافق مقابل أربع درجات، محايد مقابل ثالث درجات، ال أوافق مقابل درجتان، ال أوافق بشدة مقابل درجة واحدة.

 فسيكون امليزان الخماس ي التدرج كما يلي:

 خمس درجات .  بل أربع درجات، ال أوافق بشدة مقابلال أوافق مقا أوافق مقابل درجتان، محايد مقابل ثالث درجات، درجة واحدة، أوافق بشدة مقابل

  على االستبانة لقياس البيانات الديموغرافية لزارعي القوقعة وعالقتها باألبعاد املذكورة. امتغير  عشرأحد تم إدراج كما 
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  صدق األداة

 :املحتوى  صدق .1

 في الترجمة املطلوبةلتحقيق الجودة  األجنبية إلى العربية ثم إلى األجنبية مرة أخرى  االستبانة األصلية من املختارة من قسامتمت ترجمت األ

 ,Guilleminاملختلفة ) الثقافاتاللغات و عبر وغيرها تقييم الجودة شيوعا في البحوث االجتماعية أساليب كثر أمن  هذا األسلوبعد يحيث 

Bombardier & Beaton, 1993; Tyupa, 2011).  للتحكيم على ثالثة من الخبراء املختصين في الترجمة إلبداء مالحظاتهم بعد ذلك عرضت النسختان

مشتملة على املقدمة التعريفية ألولياء األمور املشاركين بالدراسة، النهائية . أعدت االستبانة املنقحة النسخة النهائية عدادتمهيدا إل على الصورة األولية 

من عرضت النسخة املترجمة األبعاد األساسية املذكورة أعاله.  ثم العبارات الخاصة بكل بعد منفية ألبنائهم زارعي القوقعة، ثم البيانات الديموغرا

 ودقة صياغتها اللغوية وقد أجمعالعبارات بمدى وضوح  رأيهمإلبداء وعلم النفس  املختصين في املجال التربوي األساتذة من  ةخمسعلى االستبانة 

    .الدراسةودة من نشامل مفهومة وتفي باألهدافاالستبانة واضحة و على كون عبارات املختصون 

 :صدق البناء .2

جرى حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة من عبارات االستبانة مع املجموع  للتحقق من االتساق الداخلي ألسللة االستبانة،

 0.01 الداللةدالة إحصائيا عند مستوى كانت أن أغلب معامالت االرتباط  1وقد بينت النتائج كما هو موضح في الجدول الكلي للبعد الذي تنتمي إليه، 

 ,Hole)والذي قد يكون على األرجح بسبب صغر حجم عينة الدراسة   45من عبارات االستبانة البالغ عددها 4في انخفاض قيمة معامل االرتباط ورغم 

 ها طبيعتها املتماسكة وتؤثر سلبا على قياس ما خصصت ألجلهفقدتقننة لكي ال امل اتستباناال عدم حذف اسللة  األدبيات إلى ضرورةهت نو فقد  ،(2014

(Sauro, 2016)عينات كبيرة عامليا  علىمسبقا تطبيق استبانة مقننة استخدام و  بل عملت على بها، إلى بناء استبانة خاصة هذه الدراسة هدف. هذا ولم ت

 ;Nicholas & Geers, 2003; O’Neill et al., 2004; Nunes et al., 2005عديدة في املجال ذاته )  دراسات ضمن اوثباته اصدقه تم التحقق منوقد 

Huttunen et al., 2005 .) وقد وضحت النتائج  3إيجاد معامل االرتباط بين كل من األبعاد الخمسة لالستبانة والدرجة الكلية كما في الجدول كذلك تم

مما يدل على صدق أداة الدراسة في قياس  0.01 وكلها دالة عند مستوى الداللة 0.766إلى 0.581اتساقا داخليا جيدا لألداة بارتباطات تقع قيمتها بين 

 املتغيرات املعنية.

 إليه تنتميرتباط بين فقرات االستبانة مع املجموع الكلي لدرجات البعد الذي ال ا تمعامال  (:1)جدول 

                    .01** دالة عند مستوى   . 05* دالة عند مستوى 

 معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية (:2)جدول 
 البعد معامل االرتباط الداللة

0.01دالة عند مستوى   0.757**  التواصل 

0.01دالة عند مستوى   0.721**  االعتماد على النتفس 

0.01دالة عند مستوى   0.581**  التعليم 

0.01دالة عند مستوى   0.766**  العالقات االجتماعية 

0.01دالة عند مستوى   0.697**  تأثير الزراعة 

0.01دالة عند مستوى    ** 

 البعد األول  البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس

 التواصل االعتماد على النتفس التعليم العالقات االجتماعية تأثير الزراعة

 التفقرة االرتباط التفقرة االرتباط التفقرة االرتباط التفقرة االرتباط التفقرة االرتباط

0.648**  37 0.079 24 0.359**  13 0.649**  8 0.682**  1 

0.499**  38 0.592**  25 0.533**  14 0.713**  9 0.637**  2 

0.593**  39 0.600**  26 0.355**  15 0.265*  10 0.774**  3 

0.692**  40 0.529**  27 0.510**  16 0.532**  11 0.666**  4 

0.566**  41 0.587**  28 0.429**  17 0.693**  12 0.361**  5 

0.163 42 0.485**  29 0.315*  18 - - 0.611**  6 

0.349**  43 0.455**  30 0.278*  19 - - 0.681**  7 

0.672**  44 0.508**  31 0.266*  20 - - - - 

0.130 45 0.612**  32 0.444**  21 - - - - 

- - 0.454**  33 0.249 22 - - - - 

- - 0.411**  34 0.564**  23 - - - - 

- - 0.601**  35 - - - - - - 

- - 0.578**  36 - - - - - - 
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 :ثبات األداة

، وجاءت قيمة Cronbach alpha reliability كرونباخ ألفامعامل  حساببأوال  بفحص االتساق الداخلي للفقرات التحقق من ثبات األداةتم 

 Spearman-Brown Spilt-Halfة لدرجات األسللة الفردية والزوجية باستخدام طريقة التجزئة النصفي وثانيا ،(α= 0.828) قيمةكلي لألداة بالبات الث

reliability coefficientبقيمة كلي لألداة الثبات ، وجاءت قيمة ال(r= 0.819) ، يةاإلحصائدراسات لل طبقا انمرتفعوهما معامالن ثبات (DeVellis, 

2003; Shukla, 2008.)  وضح النتائج بالتفصيل. 3 جدول 

 لتجزئة النصتفيةاقيم معامالت ثبات األداة بطريقتي كرونباخ ألتفا و (:3)جدول 
 

 البعد عدد البنود معامل ثبات ألتفا كرونباخ ثبات التجزئة النصتفية

 التواصل 7 0.688 0.565

 االعتماد على النتفس 5 0.456 0.281

 التعليم 11 0.454 0.638

 العالقات االجتماعية 13 0.702 0.649

 تأثير الزراعة 9 0.620 0.512

 الثبات الكلي للمقياس 45 0.828 0.819

 
ا
 :مجتمع الدراسة وعينتها :ثالثا

حالة )السكري،  500بلغ  2017ن في دولة الكويت حتى عام يالقوقعة اإللكترونية املتواجدطبقا لإلحصائية املعلنة رسميا فإن عدد زارعي 

القوقعة في الكويت، أرسلت  ون يستهدفهما زارعيلسمع والنطق ومركز صدى التعليمي اللذا(. وبالتواصل مع مركز الشيخ سالم العلي لعالج 2017

من أولياء األمور املراجعين في املركزين ممن توافرت بيانات التواصل معهم، وبقيت االستبانة متاحة ملدة ستة أسابيع من  107االستبانة إلكترونيا إلى 

 وتخلل ذلك إرسال رسائل تذكيرية للمشاركة. 2019 شهري أبريل ومايو

، وهي نسبة استجابة مناسبة في مجال %54.2مشاركا ممن أتموا اإلجابة عن جميع أسللة االستبانة، أي بنسبة  58تم تحصيل االستجابات من 

، وأنجزت املعالجات اإلحصائية لالستجابات املحصلة باستخدام برمجية الرزم اإلحصائية للعلوم (Carley-Baxter et al., 2009العلوم االجتماعية )

 (.SPSS, v22االجتماعية )

ل وبما أن جميع أفراد مجتمع الدراسة سنحت لهم الفرصة لالشتراك في الدراسة بشكل متساو، فإن النتائج املستخلصة من العينة املشاركة تمث

لزارعي  على االستبانة املقننة لقياس البيانات الديموغرافيةإضافيا  امتغير  عشرأحد تم إدراج وقد املجتمع األكبر املستهدف وقابلة للتعميم عليه. 

ذن واحدة أو كلتا تمت الزراعة في أإذا  عدد الغرسات أيالقوقعة املشتركين في الدراسة وهي الجنس والجنسية والعمر الحالي والعمر عند الزراعة، و 

ت البرمجة وجلسات إضافة إلى مدى االلتزام بجلسا األذنين، وكذلك شدة الصمم وما إذا كان هناك استخدام للمعينات السمعية إلى جانب القوقعة،

سواء مدارس التعليم العام أو التعليم والبرنامج الدراس ي امللتحق فيه  التدريب على النطق بعد الزراعة، وكذلك املرحلة التعليمية التي ينتمي لها الزارع

 ن في الدراسة.املشاركي هميوضح الخصائص الديموغرافية لزارعي القوقعة حسب إفادة أولياء أمور  4جدول الخاص أو الدمج. 

افية لألبناء زارعي القوقعة حسب تقرير أولياء األمور  (:4)جدول   البيانات الديموغر

 العدد

 )النسبة(

البرنامج 

 الدراس ي

 العدد

 )النسبة(

عدد 

 الغرسات

 العدد

 )النسبة(

استخدام 

 السماعات

 العدد

 )النسبة(

شدة 

 الصمم

 العدد

 )النسبة(

 العدد الجنسية

 )النسبة(

 الجنس

            

 ذكر 26 (45) كويتي 44 (76) ضعف 23 (40) نعم 36 (62) أذن 33 (57) عام 17 (29)

 أنثى 32 (55) غيركويتي 14 (24) صمم 35 (60) ال 22 (38) أذنان 25 (43) خاص 36 (62)

           دمج 5 (9)

 العدد

 )النسبة(

االلتزام 

بجلسات 

 النطق

 العدد 

)النسبة(   

االلتزام 

بجلسات 

 البرمجة

 العدد

 )النسبة(

العمر عند 

 الزراعة

 بالسنوات

 العدد

 )النسبة(

 املرحلة

التعليمية   

 العدد

 )النسبة(

العمر الحالي 

 بالسنوات

          

1-0 8 (14) نادرا 2 (3) نادرا 3 (5)   (29)  17 (16)  ما قبل املدرسة   6   أقل من  5 

(43)  2 18 (31) أحيانا 4 (7) أحيانا 14 (24)  25 (50)  االبتدائية   29  6-10  

(19)  3 15 (26) دائما 52 (90) دائما 41 (71 )  11 (17)  املتوسطة   10  11-15  

    (12) 7 4 (2)  1 (17) الثانوية   10  أكثر من 15 

(7) 5 وأكثر 10 (17)      4    الجامعية 
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% من الذكور، كما أن ما يزيد عن ثالثة 45اإلناث وذلك في مقابل % كانوا من 55تشير بيانات الجدول أعاله إلى أن أغلب زارعي القوقعة وهم 

% من هؤالء األبناء كانوا يعانون من الصمم في 60أرباعهم كانوا من الجنسية الكويتية في مقابل ما يقارب الربع من غير الكويتيين. كما أن ما نسبته 

% من زارعي القوقعة 57وتشير البيانات املحصلة أيضا أن . عينات السمعيةامل % ممن كانوا يعانون من ضعف سمع شديد، ويستخدم أغلبهم40مقابل 

% منهم في 29 ظمبينما انت % في املدارس الخاصة62غلب زارعي القوقعة وهم أن. وقد تمركز اغرست كانت لديه% منهم 43غرسة واحدة بينما  لديهم

% في الفلة 29زارعي القوقعة ضمن أربعة مستويات عمرية، لكن تمركز أكثرهم وهم  في مدارس الدمج. وتفاوت عمرمنهم % 9 انتظماملدارس العامة و 

% من األبناء قبل عمر السنتين. وحسب تقرير أولياء األمور فقد 45سنوات أي ضمن املرحلة االبتدائية، كما أن الزراعة تمت لدى  10 إلى 6 العمرية من

 منتظم. دائم و % منهم بجلسات النطق بشكل 71ل دائم والتزم كذلك % من زارعي القوقعة بجلسات البرمجة بشك90التزم 

   :ومناقشتها نتائج الدراسة

رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في األبعاد قيد الدراسـة وهي التواصل،  درجة"ما بقسميه  للدراسة لإلجابة عن السؤال األول 

االجتماعية، وتأثير الزراعة من وجهة نظرهم؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الرضا االعتماد على النتفس، التعليم، العالقات 

تم احتساب التكرارات والنسب امللوية وكذلك املتوسطات الحسابية املرجحة واالنحرافات املعيارية والرتب لالستجابات املحصلة  ،هذه األبعاد؟" بـين

من لإلجابة عن القسم األول وذلك 9، 8 ،  7 ،6 ،  5 سة ولكل فقرة من فقرات البعد الواحد كما سيأتي في الجداول لكل بعد من أبعاد الدراسة الخم

للكشف عن دالالت الفروق بين متوسطات هذه األبعاد  T-testاستخدام اختبار )ت( أما اإلجابة عن القسم الثاني من السؤال، فقد تطلب  .لسؤالا

  .10 في جدول كما سيأتي 

 عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد األول )التواصل(الرضا أولياء األمور ملدى استجابات  (:5)جدول 

ا تربيعك 
 

ترتيبال االنحراف  

 املعياري 

 املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد األول )التواصل( درجة املو

 

 

افق  ال أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

 حتى بعد 1 15 26 4 7 6 3.6 1.3 5 0.000
ا
. يصعب على ابني التواصل مع األشخاص الذين يعرفهم جيدا

 25.9 44.8 6.9 12.1 10.3 زراعة القوقعة

 للقلق بالنسبة لي2 3 17 7 20 11 2.7 1.2 7 0.123
ا
. جودة كالم ابني تشكل مصدرا  

19.0 34.5 12.1 29.3 5.2 

. استخدام ابني للكالم الشتفهي تطور بشكل جيد بعد زراعة القوقعة3 27 19 6 6 0 4.2 1 4 0.000  

0.0 10.3 10.3 32.8 46.6 

. يتواصل ابني بسهولة وفعالية عندما يستخدم القوقعة4 37 11 6 3 1 4.4 1 3 0.000  

1.7 5.2 10.3 19.0 63.8 

 من السماعات قبل زراعة القوقعة5 24 5 9 12 8 3.4 1.5 6 0.199
ا
. لم يستتفد ابني إطالقا  

13.8 20.7 15.5 8.6 41.4 

أستطيع الكالم مع ابني بعد زراعة القوقعة حتى وإن لم يشاهد وجهي . 6 38 13 5 1 1 4.5 0.9 2 0.000

 65.5 22.4 8.6 1.7 1.7 )في الظالم أو في السيارة مثال(

أصبح لدي ابني تطور ملحوظ في قدرته على التواصل بعد زراعة . 7 37 18 3 0 0 4.6 0.6 1 0.000

 63.8 31.0 5.2 0.0 0.0 القوقعة

 املتوسط العام  3.91

 عام لالستجاباتالتجاه اال كانالتواصل فقد حيث من بالنسبة ألولياء األمور عبارات البعد األول أن زراعة القوقعة تعد مرضية نتائج أوضحت 

بعد  تطور ملحوظ في قدرته على التواصل ى ابنيأصبح لد" 7كانت الرتبة األولى في هذا البند لصالح العبارة . هالتطور فيوايشير إلى املوافقة على التقدم 

، أي أن أولياء األمور قد ملسوا التطور والسهولة والفعالية في استخدام أبنائهم للكالم الشفهي إثر استخدامهم %94.8 بلغت " بأغلبيةزراعة القوقعة 

التي جاءت في الرتبة الثانية، وكذلك  6للقوقعة، حتى في الظالم أوحين ال يكون النظر إلى التعابير الوجهية وقراءة الشفاه متاحا كما تشير العبارة 

إلى أن تواصل أبنائهم   %70.7هذا بالرغم من إشارة نسبة كبيرة من أولياء األمور و اللتان احتلتا الرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي،   4و3 العبارتان 

 ما يزال صعبا. 
ً
إيجابيات زراعة  ملست( التي 2016وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أخضر والعلياني )حتى مع األشخاص الذين يعرفونهم جيدا

 ,Carronفي عدد من الدراسات األجنبية )ة سلفا مؤكد كانت هذه النتيجةن إ بل، بشكل ملحوظالقوقعة على تنمية مهارات التواصل واللغة الشفهية 

2009; Hyde, Punch & Komesaroff, 2010; Punch & Hyde, 2011  &Piazza, Kandathil) ، الصم هم ءنظرازارعي القوقعة  فاق أداءحيث

(Nicholas & Geers, 2006; Tomblin, Spencer & Gantz, 2000).  للدراسات املتعلقةو 
ً
 في تطور  زارعي القوقعة فإن تقدم ،طبقا

ً
لم يكن محصورا
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 Bond). النحوية والقواعدفحسب، بل تجاوزها إلى تطور مجاالت أخرى بما في ذلك زيادة املفردات واأللفاظ وتطور تركيبات بناء الجمل املنطوقة اللغة 

et al., 2009)  مثل الوعي الصوتي  ،زراعة القوقعة على مهارات أخرى التواصل الشفهي إثر األدبيات في توسيع قاعدة األدلة التي تدعم مزايا  واستمرت

 ل.التواصالقدرة على  تعزيزفي تسهم مهارات أساسية وهي ، (Johnson & Goswami, 2010) والذاكرة السمعية (Almusawi, 2014واملورفولوجي )

 Langereisالجدير بالذكر أن التواصل الشفهي يعد قيمة أساسية في حياة األسر التي تختار اللغة املنطوقة لتكون وسيلة التواصل األساسية لطفلها )

& Vermeulen,2015  املنطوقةباستخدام اللغة  تخاطبتتواصل و ت في أسر( باعتبار أن أكثر الصم يولدون (NIDCD, 2016 .) 

عدم استفادة أبنائهم من  علىمن أولياء األمور املوافقة أو املوافقة بشدة  %50قد أظهر وبرزت كذلك فائدة القوقعة من جانب آخر، ف

األبناء واستحقاقهم  ية، والواقع أن هذه االستجابات تشير إلى أهلالسماعات قبل الزراعة، بينما اتخذ النصف اآلخر موقف الحياد وعدم املوافقة

 ، وذلكهي الحاالت املؤهلة للزراعةتعد محدودة منها الحاالت التي لم تستفد إطالقا من املعينات السمعية أو كانت استفادتهم ف ،لزراعة القوقعة

تشكل مصدرا لقلق ما زالت ، فيبدو أنها 2. أما بشأن تقييم أولياء األمور ملدى جودة كالم أبنائهم كما في العبارة أخرى وشروط معايير  باإلضافة إلى

رغم بلوغ أكثر أولياء األمور أي أنه  محايدة أو غير موافقة على أن جودة الكالم تعد مصدرا للقلق.  %65.6منهم، بينما كانت األغلبية الباقية وهي 34.5%

وهو ما ، هم زارعي القوقعة ما يزال قائمائبشأن جودة ووضوح كالم أبنا ن القلق لدى الكثير منهمإإال أعاله،  نتائجال رغايتهم في التواصل الشفهي كما تشي

بين األطفال  االختالفن أ إلى في هذا الشأندراسات القد أشارت و  .(Poursoroush et al., 2015)زراعة الية لعالتقييم ف اذهبيا يعتبره الباحثون معيار 

وأن التطور في  ،(Huang et al., 2005; Poursoroush et al., 2015) داللة إحصائية اذو  املحوظيعد ذوي السمع الطبيعي واألطفال زارعي القوقعة 

تماثلت مهارات من عمرهم شهرا  24مدة ال تتجاوز األطفال الذين تمت زراعتهم في بعض ف ،وقت الزراعة ومدتهاب جودة الكالم ووضوحه مرتبط إيجابيا

فاقت درجة جودة الكالم لديهم ممن قضوا وقتا أطول مع القوقعة األطفال األكبر سنا و ،  (Geers, 2004)يالنطق لديهم مع أقرانهم ذوي السمع العاد

حيث تمت زراعة القوقعة لدى  ،ممن ملسوا الفرق أو علموا به أولياء األمور بعض هذا يفسر قلق و  .(Habib et al., 2010)سنا  منهم األصغر باملقارنة مع

 املستمرةتابعة املثم  ،دون تأخيراتخاذ القرار  على سرعة همحثتوعية أولياء األمور و هو ما يستدعي ثالث سنوات، و البعد عمر األبناء أكثر من نصف 

    .زراعة القوقعة والكالم بعدالنطق  املنشودة في ةكفاءالجودة و تحقيق اللألبنائهم 

 القوقعة بالنسبة للبعد الثاني )االعتماد على النتفس(عن نتائج زراعة الرضا أولياء األمور ملدى استجابات  (:6)جدول 

ا تربيعك  االنحراف  الترتيب 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد الثاني )االعتماد على النتفس(  درجة املو

 

 

افق  ال أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

. حدث تطور كبير في ثقة ابني بنتفسه بعد زراعة القوقعة8 34 17 7 0 0 4.5 0.7 1 0.000  

0 0 12.7 29.3 58.6 

 ويتفتقر إلى الثقة بالنتفس والعزيمة بعد زراعة 9 11 26 7 11 3 3.5 1.2 4 0.001
ا
. ال يبدو ابني مستقرا

 18.9 44.8 12.7 18.9 5.1 القوقعة

 10. كان ابني يعتمد علينا كثيرا قبل زراعة القوقعة 22 23 7 5 1 4 1 3 0.000

1.7 8.6 12.7 39.6 37.9 

  نادرا ما أستطيع أن أترك ابني يتفعل شيئا لوحده بعد زراعة القوقعة11.  11 24 10 7 6 3.5 1.2 4 0.001

10.3 12.0 17.2 41.3 18.9 

 . بعد زراعة القوقعة أصبح ابني مستقال بنتفسه كباقي األطتفال في عمره 12 27 17 8 5 1 4.1 1.1 2 0.000

1.7 8.6 13.7 29.3 46.5 

 املتوسط العام 3.92

كانت السمة الغالبة هي التفاوت وعدم التجانس فيها وتتمثل فقد وفيما يتعلق باالستجابات املرتبطة بالبعد الثاني وهو االعتماد على النفس، 

،  9ن )يوبين العبارت ،( التي تفيد موافقة أولياء األمور على حدوث تطور في ثقة أبنائهم بأنفسهم واستقالليتهم12،  10،  8الفرق بين العبارات )أبرزها في 

هم ال يبدون مستقرين ويفتقرون إلى الثقة بالنفس والعزيمة ونادرا ما يمكنهم االعتماد على أنفسهم وعمل ءإلى موافقتهم على أن أبنا ن تشيراني( اللت11

 درجةوبالتالي اختالف في هذه الدراسة، ورغم هذا التفاوت في االستجابات والذي قد يعود إلى اختالف الفلات العمرية للزارعين  األشياء بمفردهم.

نتائج في هذا ال، إال أن الرتب الثالث األولى في القائمة كانت لصالح تطور الثقة بالنفس ورضا أولياء األمور عن تهمالليواستق همنفسأعلى  هماعتماد

 ،(Nicholas & Beers, 2003نتائج جيدة حول تأثير القوقعة على النظرة اإليجابية للذات ) رصدتتوافق مع ما سبق من دراسات هو ما يو ، الصدد

ي وكذلك
ّ
 .(Hyde et al., 2010)عمرهم  كباقي األقران فيزارعي القوقعة ملسؤولياتهم  أبنائهم رضا أولياء األمور عن تول
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 عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الثالث )التعليم(الرضا أولياء األمور ملدى استجابات  (:7)جدول 
ا تربيعك  االنحراف  الترتيب 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد الثالث )التعليم(  درجة املو

 

   

ال 

افق  أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

. ابني يجاري األطتفال الذين هم في عمره باملدرسة بشكل جيد بعد 13 22 25 5 5 1 4.1 1 2 0.000

 37.9 43.1 8.6 8.6 1.7 زراعة القوقعة

. يعجز ابني عن التأقلم في املدارس العادية بعد زراعة القوقعة14 8 15 16 11 8 3.1 1.3 4 0.537  

13.8 19 27.6 25.9 13.8 

. يعتمد ابني على القوقعة بشكل كلي في املدرسة15 1 1 3 7 46 1.3 0.8 9 0.000  

79.3 12.1 5.2 1.7 1.7 

. املدارس العادية والدعم املتوفر فيها يتفي بكل احتياجات ابني 16 3 2 12 17 24 2 1.1 7 0.000

 5.2 3.5 20.7 29.3 41.4 الستخدام القوقعة في املدرسة

. لسنا سعداء بالنظام التعليمي امللتحق به ابني في الوقت الحالي17 6 5 12 8 27 2.2 1.4 6 0.000  

46.6 13.8 20.7 8.6 10.3 

. التواصل املستمر بين مركز زراعة القوقعة وبين املدرسة ضروري 18 45 10 1 . 2 4.7 0.8 1 0.000  

3.5 0 1.7 17.2 77.6 

. يحتاج املعلمون إلى نصائح خاصة ومساعدة من مركز زراعة القوقعة 19 1 0 1 6 50 1.2 0.6 10 0.000

 1.7 0 1.7 1.03 86.2 لتكون توقعاتهم من ابني مناسبة

. نشعر بحاجة للنصيحة من قبل مركز زراعة القوقعة بشأن مستقبل 20 0 0 4 12 42 1.3 0.6 9 0.000

 0 0 6.9 20.7 72.4 ابني

0.217 5 1.3 2.8 12 13 16 8 9 21 
ا
. يجب أن يكون لدى اآلباء خيار استخدام لغة اإلشارة مستقبال  

20.7 22.4 27.6 13.8 15.5 

. نحن نعتمد على مركز زراعة القوقعة للحصول على النصائح التقنية 22 21 19 11 3 4 3.9 1.2 3 0.000

 36.2 32.8 19 5.2 6.9 املتعلقة بزراعة القوقعة

. نحن قلقون بشأن وضع ابني في املدرسة مستقبال23 1 2 11 15 29 1.8 1 8 0.000  

50 25.9 19 3.5 1.7 

 املتوسط العام 2.58

س ي، فقد وأما بالنسبة لالستجابات املحصلة ملدى رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الثالث وهو التعليم والتأقلم الدرا

املعبرة عن  18 القوقعة حيث نالت العبارةتعزيز التواصل املستمر بين املدرسة وبين مركز زراعة وحرصهم على  ة أولياء األمور االستجابات حاج أوضحت

هي الرتبة االولى باتجاه عام "أوافق بشدة" وهو ما قد يشير إلى خلل أو قصور بشأن التواصل والتعاون بينهما. كما جاءت أغلب االستجابات و ذلك 

يمكن القول بأن هذه و  . 16القوقعة في املدرسة كما في العبارةمشيرة إلى أن املدارس العادية والدعم املتوفر فيها ال يفي باحتياجات استخدام % 70.7

ثم  نوم ،يةؤسسات التعليماملإلى دعم التواصل بينهم وبين  أكثرهم حيث يتطلع املتتبعة لوجهات نظر أولياء األمور  في الدراساتالذكر متواترة املشكالت 

التي أوردها جملة التوصيات  في اموالتركيز عليهالتواصل والتعاون ا ذبهاألمر الذي أبرز الدعوة لالهتمام ، إشراكهم واستشارتهم في صناعة القرار التربوي 

الدراسات التي  تقد أكدو  (Athalye et al., 2015).لزارعي القوقعة نشودأساسيا من جوانب التطور امل اجانب هباعتبار  التعليم الباحثون في جانب

احتياجات  تدركات تعليمية من أجل ضمان إدار املحلية التعليم  مؤسساتهذه املشكالت أهمية االتصال الوثيق بين مراكز زراعة القوقعة و  تناولت

 .(Archbold & O’Donoghue, 2007; Archbold, et al., 2008) ذه التكنولوجياهستمر لامل همستخدامستفادتهم وافي ا إيجابا تسهمو  ،زارعي القوقعة

تفاوت بين التعليم العام موهو  عن سعادتهم بالنظام التعليمي امللتحق فيه أبناؤهم %60.4في الوقت ذاته أعرب أغلب أولياء األمور وهم  

أخضر  ملا أورده مقاربةوتأتي هذه النتيجة ، 17كما في العبارة عن حيادهم %20.7 ومنهم إلى عدم سعادتهم %18.9، بينما أشار والخاص والدمج

إلى مدارس الدمج عوضا عن مدارس التعليم  همانضمامألبنائهم بزراعة القوقعة  اأتاحتهلفرصة التي لورضاهم اآلباء  ةعن سعاد (2016)والعلياني

من  %95إلى  %75رجحت أن  الصم والواقع أن إحدى الدراسات التحليلية التي تناولت مراجعة قاعدة من األبحاث واألدلة املتعلقة بتعليم .الخاص

والواقع أن الدراسات التي . (Bond et al., 2009لنظام التعليم العام مع توفير وحدة خاصة لدعمهم داخل املدرسة ) زارعي القوقعة جديرون باالنضمام

األكاديمي لصالح زارعي القوقعة تتبعت التحصيل األكاديمي للطلبة الصم في مجاالت القراءة والكتابة والرياضيات توصلت إلى وجود فارق في األداء 

استبعاد التي تقوم بصارمة النهجية امل اتدراسالفي وقد تم التوصل لهذه النتيجة حتى  (Thoutenhoofd, 2006). مقابل نظرائهم الصم غير الزارعين

م التعليمي وكذلك درجة فقدان السمع ووقته املتغيرات التي قد تؤثر في نتائج زراعة القوقعة لدى الصم كأثر الوضع االقتصادي واالجتماعي والنظا
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جعلهم يتقدمون هي أنها تخلص الباحثون إلى نتيجة مفادها أن الفائدة األدنى لزراعة القوقعة لفاقدي السمع بدرجة حادة حيث واإلعاقات املصاحبة، 

 في مستويات مماثلة ألقرانهم فاقدي السمع بدرجة متوسطة وخاصة إذا كانت الزراعة
ً
  .( Bond et al., 2009) قد تمت في سن مبكرة دراسيا

تجاه  %27.6 أو حيادهم %43.1عدم موافقتهم 21 أظهر أغلب أولياء األمور في العبارة  أما بشأن خيار استخدام لغة االشارة مستقبال، فقد

اإلحصاءات العاملية تفيد  حيث بها أغلبهم التي يتواصلاملنطوقة اللغة الشفهية  الصمرغبة اآلباء وتفضيلهم الستخدام أبنائهم يعكس قد ، وهو ما ذلك

لفوائد زراعة القوقعة  أولياء األمور  . وقد يعكس أيضا ملس(NIDCD, 2016) طبيعييتمتعون بسمع أن تسعة أطفال من كل عشرة صم يولدون آلباء 

في املدرسة مستقبال" والتي وافق  ابني نحن قلقون بشأن وضع" 23وقد أكد ذلك العبارة وتوقعهم لتطور تعليم أبنائهم بشكل أفضل مع مرور الوقت، 

فكان هو السمة الغالبة على بقية بشأن مستقبل األبناء عليها ولي أمر واحد فقط، بينما كان محايدا بشأنها اثنان، أما االطملنان وعدم القلق 

في مقابل أولياء األمور دى لخيار التواصل الشفهي مع األبناء زارعي القوقعة هو املفضل  أخرى كانوتأتي هذه النتيجة بالتوافق مع دراسة  .االستجابات

 ألولياء األمور  ةضاعفمتوفير فرص الحرص على بضرورة بعض الباحثين بهذا الصدد وص ي قد أو   (Archbold et al., 2008).اإلشارة خيار استخدام لغة

وذلك في إتقان اللغة الشفهية،  الزارع ليس فقط في حال فشلو  ،للغة الشفهيةاستخدام اإلى جانب خيار مع أبنائهم  استخدام لغة اإلشارة لطرح خيار

 هميعزز إمكاناتيثري تجربتهم و بما  للصم االجتماعي والتطور املعرفي واالندماجعلى كفاءة التواصل  سيعمالنجنبا إلى جنب ين وسيلتن استخدام كال الأل 

(Punch & Hyde, 2011) . 

 رضا عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الرابع )العالقات االجتماعية(الأولياء األمور ملدى استجابات  :(8)جدول 

ا تربيعك  االنحراف  الترتيب 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد الرابع )العالقات االجتماعية(  درجة املو

 

 

افق  ال أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

 قبل زراعة القوقعة24 12 12 15 14 5 3.2 1.3 8 0.446
ا
 اجتماعيا

ا
. ابني كان معزوال  

8.6 24.1 25.9 20.7 20.7 

تتطور بعد زراعة القوقعة. ابني يتواصل بسهولة وبدأت عالقاته األسرية 25 38 18 1 1 0 4.6 0.6 2 0.000  

0 1.7 1.7 31 65.5 

. ابني اجتماعي وقادر على تكوين صداقاته بسرعة بعد زراعة القوقعة26 23 24 9 2 0 4.2 0.8 4 0.000  

0 3.5 15.5 41.4 39.7 

القوقعة. بدأ ابني يتحدث ويشارك اآلخرين في الكالم بعد زراعة 27 23 20 8 3 4 4 1.2 5 0.000  

6.9 5.2 13.8 34.5 39.7 

. ابني يحب االختالط بأسرته بعد زراعة القوقعة28 42 13 2 1 0 4.7 0.6 1 0.000  

0 1.7 3.5 22.4 72.4 

. يعجز ابني عن تكوين صداقات خارج محيط أسرته بسهولة بعد زراعة 29 7 19 13 15 4 3.2 1.2 8 0.297

 12.1 32.8 22.4 25.9 6.9 القوقعة

. ابني يشارك في املناسبات العائلية أكثر بعد زراعة القوقعة30 31 16 7 3 1 4.3 1 3 0.000  

1.7 5.2 12.1 27.6 53.5 

. لم يكون ابني عالقة حميمة مع جده وجدته بعد زراعة القوقعة31 22 19 6 8 3 3.8 1.2 6 0.000  

5.2 13.8 10.3 32.8 37.9 

. ابني يندمج في عالقاته االجتماعية بشكل متساٍو كباقي أفراد األسرة بعد 32 28 12 10 6 2 4 1.2 5 0.000

 48.3 20.7 17.2 10.3 3.5 زراعة القوقعة

 في األماكن الجديدة ويصعب عليه تكوين أصدقاء بعد 33 11 16 16 10 5 3.3 1.2 7 0.064
ا
. يبقى ابني منعزال

 19 27.6 27.6 17.2 8.6 زراعة القوقعة

. تطورت عالقة ابني مع إخوته وأخواته بعد زراعة القوقعة 34 39 16 3 0 0 4.6 0.6 2 0.000  

0 0 5.2 27.6 67.2 

. ابني يعتمد على أحد أعضاء األسرة في كل مشاركاته االجتماعية بعد 35 6 17 15 15 5 3.1 1.2 9 0.647

 10.3 29.3 25.9 25.9 8.6 زراعة القوقعة

. هناك تطور في العالقات األسرية بشكل عام بعد زراعة القوقعة 36 38 19 1 0 0 4.6 0.5 2 0.000  

0 0 1.7 32.8 65.5 

 املتوسط العام 3.97

إلى  وفي معرض تحليل نتائج البعد الرابع وهو العالقات االجتماعية، فقد كان االتجاه العام هو املوافقة بشدة على جميع العبارات التي تشير

عليه قبل زراعة  اسهولة تواصل األبناء وتطور عالقاتهم مع إخوتهم وأخواتهم بعد الزراعة، وكذلك زيادة مشاركاتهم في املناسبات العائلية قياسا بما كانو 
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( الدالة على رضا أولياء األمور عن نتائج 30،  36،  34،  28،  25القوقعة، إضافة إلى تطور صداقاتهم وتطور عالقاتهم األسرية. وقد جاءت العبارات )

حياد في االستجابات فقد كان من نصيب أما التوجه نحو ال. في مراتب الصدارة ةجتماعيال ا قدم الذي أحرزه أبناؤهم في العالقاتتالزراعة ومالحظتهم لل

عدم تكوين صداقاتهم  أو  33العبارات التي تشير إلى انعزال زارعي القوقعة واعتمادهم على أولياء أمورهم في تكوين عالقاتهم االجتماعية كما في العبارة

وتتوافق هذه النتيجة مع ما سبق من   35.اعية كما في العبارةأو اعتمادهم على أحد أعضاء األسرة في كل مشاركاتهم االجتم 29بسهولة كما في العبارة 

 الناشلة من التحديات(، رغم بعض Punch & Hyde, 2011العالقات االجتماعية ألبنائهم زارعي القوقعة ) تطور  عنر رضا أولياء األمو  رصدتدراسات 

 .(Bat-Chava & Deignan, 2001) التواصل اللغوي ووضوح الكالمصعوبة 

 عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الخامس )تأثير الزراعة(الرضا أولياء األمور ملدى استجابات  (:9)جدول 

ا تربيعك   الترتيب 
االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  درجة املو

 عبارات البعد الخامس )تأثير الزراعة( 

 

 

افق بشدة  ال أو
ال 

افق  أو
افق محايد  أو

افق  أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

0.000 2 1.1 3.7 
2 9 7 26 14 

. تدهور سلوك ابني بعد الزراعة مباشرة37  
3.5 15.5 12.1 44.8 24.1 

0.000 1 1 4.1 
1 4 6 22 25 

. نحن سعداء بشأن التقدم الدراس ي البني38  
1.7 6.9 10.3 37.9 43.1 

0.002 7 1.4 2.3 
 بما فيه الكتفاية 39 6 9 5 17 21

ا
. نحن قلقون بأن كالم ابني لن يكون واضحا

 10.3 15.5 8.6 29.3 36.2 ليتفهمه الغرباء.

0.891 4 1.4 3 
10 17 5 16 10 

. كانت قدرة ابني على التواصل أضعف بعد الزراعة مباشرة40  
17.2 29.3 8.6 27.6 17.2 

0.000 7 1.2 2.3 
18 21 8 8 3 

41 
ا
. التطور بعد األشهر القليلة األولى من الزراعة كان يبدو بطيئا  

31 36.2 13.8 13.8 5.2 

0.000 8 0.4 1.2 
49 8 1 0 0 

. نحن قلقون من حدوث عطل أو خلل للقوقعة42  
84.5 13.8 1.7 0 0 

0.555 5 1.5 2.9 
13 12 12 8 13 

على حل أي مشكلة قد تحدث. أثق في قدرة مركز الزراعة 43  
22.4 20.7 20.7 13.8 22.4 

0.006 6 1.4 2.4 
22 14 6 9 7 

. عملية زراعة القوقعة بأكملها هي عملية مرهقة ومتعبة44  
37.9 24.1 10.3 15.5 21.1 

0.083 . 1 3.3 
. أثق بأن التحتفيز الكهربائي للقوقعة لن يسبب مشكلة على 45 8 10 31 7 2

 13.8 17.2 53.5 12.1 3.5 املدى البعيد

 املتوسط العام 2.80

إجراءات  كالسلوك والتواصل والتقدم الدراس ي إضافة إلى وأما بالنسبة لنتائج البعد الخامس الذي يتناول تأثير الزراعة على الجوانب العامة

بشأن التقدم  %81 أولياء األمور  أكثر تشير إلى سعادةفي الرتبة األولى ل 38عملية زراعة القوقعة واملشاكل التقنية املتعلقة بها، فقد جاءت العبارة 

تدهور سلوك أبنائهم بعد عملية الزراعة  %68.9أغلب أولياء األمور  فيد مالحظةالتي ت 37، وتلتها في الرتبة الثانية العبارة همؤ أبنا الذي حققه الدراس ي

بعد األشهر القليلة األولى من الزراعة كان التي تقرر أن التطور  41العبارة  علىموافقتهم  %67.2أغلب أولياء األمور  يظهروفي الوقت ذاته لم  ،مباشرة

  يبدو بطيلا.

التي تشير إلى قلقهم بشأن  39على العبارة  %65.5فلم يوافق أغلب أولياء األمور  ،مع اآلخرينتأثير الزراعة على مهارات التواصل  وأما عند تقييم

بناء على التواصل بعد لى أن قدرة األ إالتي تشير  40موقفا محايدا بشأن العبارة  مع االعتبار بأنهم اتخذواليفهمه الغرباء، وضوح كالم أبنائهم بشكل كاف 

قدرة على ال في نتيجة للتغيرهو  بعد الزراعة مباشرةالذي المسه أولياء األمور ضعف التواصل تدهور السلوك و يكون وقد  .ضعفأ الزراعة مباشرة كانت

وهي تغييرات ال تخلو من  ،أولياء األمور  ويتوقعه عليه حفزي ليكون شفهيا كماتبعا لذلك  هتواصل ير أسلوبيتغلالقوقعة  زارع سعي وبالتالي ،السمع

السابقة العديد من مشاكل االضطراب السلوكي  الدراسات وقد رصدت .وقد يصحبها بعض الضعف في التواصل والتدهور في السلوك الجهد واملثابرة

  .(Chao et al., 2015; Jimenez-Romero, 2015) ضمن برامج التأهيل ودعت إلى االهتمام بها لدى زراعي القوقعة

التي تشير  44عدم تأييد العبارة لصالح  %62العام وهو وفي معرض تقييم عملية الزراعة بمجملها واملشاكل التي قد تنجم عنها فقد كان التوجه  

 بأغلبية بلغت و خلل للقوقعةأمن حدوث عطل  أولياء األمور  لى قلقإالتي تشير  42عدم تأييد العبارة مرهقة ومتعبة وكذلك القوقعة زراعة  ن عمليةألى إ

املترتبة على زراعة القوقعة وما بعدها التكلفة املادية من املستقبلية  هممخاوفأولياء األمور و  قلقمن ورد في األدبيات  ما. وتختلف هذه النتيجة ع%98.3
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بين دولة الكويت  أو التفاوت ،اإلمكانات املادية لألسرتفاوت  إلىسبب االختالف في النتائج عود ، وقد ي(Athalye et al., 2015)خدمات تأهيلية من 

 .(2012وما يرتبط بها من تجهيز وتأهيل )عبد املعبود، نفقات زراعة القوقعة  تغطية في وغيرها من الدول 

حل املشكالت لبمراكز الزراعة  ة أولياء األمور ثق مدى نتتناوال  ماوهمحايدة  45و  43أولياء األمور في العبارتين استجابات  أكثر كانتأخيرا و  

إلبداء الرأي شاكل هذه املتعرض لنقص الخبرة أو ندرة العلى  هاتان االستجابتاندل توقد  ,للقوقعة التي قد تحدث التقنية ومشاكل التحفيز الكهربائي

خدمات االستبدال  مجمل وملحوظ في إلى تحسن إشارة االستجابات النافية للقلق من حدوث عطل أو خلل للقوقعة تحمل ، كمااممعه املا أو التعمفيه

أولياء األمور في  شكاوى مصدرا لقلق و املشكالت التقنية كانت  حيث ،املحلي على أقل تقديروذلك على املستوى  الخاصة بالقوقعة اإلصالحوالصيانة و 

% ونسبة 62وباعتبار أن نسبة مستخدمي السماعات في هذه الدراسة تبلغ  .(Sack & Whynes, 2005; Archbold, et al., 2008) مماثلة عامليادراسات 

مقارنة بذوي وهم النسبة األكبر أقل شيوعا لدى ذوي الغرسة الواحدة التقنية املشكالت  تكون  نال بد أ%، ف43% والثنائية 57زارعي الغرسة األحادية 

 النتيجة هإال أن هذ ،توقع من أن الزراعة الثنائية تؤدي إلى نتائج أفضل مقارنة بالزراعة األحادية. والواقع أيضا أن رغم ما ي  وهم النسبة األقل الغرستين

العصبية للتحفيز  االستجاباتمن أهمها ما يتعلق بطبيعة و  ،تسهم في إمكانية نقل مزايا الزراعة لكلتا األذنينالتي بمجموعة من العوامل  ةمشروط

 السماع عدمحتى إضافة إلى عوامل أخرى نمائية أو متعلقة بمدى مرونة الزارع للتعايش مع تجربة السمع من أذن واحدة أو أذنان أو  ،الكهربائي

(Hoesel, 2011.)  فإن خيار  ،مع مرور الوقتها إضافة إلى استمرار تحسن نتائج ،لتقدم التكنولوجي والطبي في مجال زراعة القوقعةمع استمرار او

ونظرا للمشاكل الناتجة عن التحفيز الكهربائي  يبدو الخيار األكثر تفضيال. من بقايا السمع باستخدام املعينات السمعية االستفادةالزراعة األحادية مع 

ي نقل اإلشارات إلى العصب السمعي حيث تنتقل جميعها ضمن دورة كاملة الدرجات في للقوقعة، إضافة إلى محدودية االستفادة الدقيقة من الكهرباء ف

ا بدقة وقت واحد، تتجه الدراسات اآلن إلى استخدام الضوء لتحفيز الخاليا العصبية للقوقعة لكونها أكثر حساسية في ملس األصوات الرقيقة ونقله

 .(Hernandez et al., 2014)أفضل كما في حالة السمع الطبيعي 

فقد أظهر اختبار كولومجروف  ،األول  لسؤالمن االثاني  القسملإلجابة عن  بعاداألهذه الفروق بين متوسطات  تكشف عن دالال في صدد الو 

 الحالةفي هذه لكل متغيرين على حدة "ت"  اتاختبار سلسلة من استخدام  ا تم( أن اعتدالية التوزيع جيدة لذKolmogorov-Smirnov testسميرنوف )

(Gay, Mills & Airasian, 2011،)  بين  الفرق  ما عدا دالة إحصائيا بين األبعاد املدروسة كانتأن جميع قيم ت  10في جدول ة درجأظهرت النتائج املقد و

 اآلتي:يالحظ ش يء من التفصيل تناول النتائج ببو  .والتعليمبعدي التواصل 

 قيد الدراسة التفروق بين األبعاد تلدالال  (ت)اختبار  (:10)جدول 

 األبعاد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

0.01دالة عند مستوى   0 14.1 
 التواصل 27.3 4.6

 االعتماد على النتفس 19.6 2.9

1.5- 00142 غير دالة  
 التواصل 27.3 4.6

 التعليم 28.4 4.5

0.01دالة عند مستوى   0 -31.1  
 التواصل 27.3 4.6

 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

0.01دالة عند مستوى   0.001 3.5 
 التواصل 27.3 4.6

 تأثير الزراعة 25.2 5.4

0.01دالة عند مستوى   0 -14.0  
 االعتماد على النتفس 19.6 2.9

 التعليم 28.4 4.5

0.01دالة عند مستوى   
0 

-49.1  
 االعتماد على النتفس 19.6 2.9

 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

0.01دالة عند مستوى   
0 

-8.5  
 االعتماد على النتفس 19.6 2.9

 تأثير الزراعة 25.2 5.4

0.01دالة عند مستوى   

0 

-26.6  
 التعليم 28.4 4.5

 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

0.01دالة عند مستوى   
0 

4.2 
 التعليم 28.4 4.5

 تأثير الزراعة 25.2 5.4

0.01دالة عند مستوى   0 28.3 
 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

 تأثير الزراعة 25.2 5.4
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أما توجد فروق دالة إحصائيا بين بعدي التواصل واالعتماد على النفس وكذلك بين بعدي التواصل وتأثير الزراعة وكالهما لصالح بعد التواصل.  .1

للفرق بين بعدي التواصل والعالقات االجتماعية فقد كانت القيم دالة إحصائيا لصالح العالقات االجتماعية علما بأن جميع الفروق كانت  بالنسبة

 ، خال بعدي التعليم والتواصل، حيث لم يكن الفرق بينهما داال إحصائيا.0.1 دالة إحصائيا عند مستوى 

بين بعد االعتماد على النفس وجميع األبعاد األخرى املستهدفة في الدراسة وذلك لصالح هذه  0.1لة توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدال .2

 األبعاد.  

كما توجد الفروق ذاتها بين بعد التعليم وبعدي  ،توجد فروق دالة إحصائيا بين بعد التعليم وبعد العالقات االجتماعية وذلك لصالح األخير  .3

حصائيا بين بعدي إ، بينما لم تكن قيمة ت دالة 0.01الزراعة وذلك لصالح بعد التعليم وجميعها عند مستوى الداللة االعتماد على النفس وتأثير 

 التعليم والتواصل.

بين بعد العالقات االجتماعية وجميع األبعاد األخرى املستهدفة في الدراسة وذلك لصالح بعد  0.1دالة إحصائيا عند مستوى الداللة توجد فروق .4

 قات االجتماعية.  العال

بين بعد تأثير الزراعة وبعد االعتماد على النفس وذلك لصالح البعد األول، ولكن الفروق عند  0.1توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .5

 لزراعة.  املستوى ذاته بين بعد تأثير الزراعة وأبعاد التواصل والتعليم والعالقات االجتماعية لم تكن في صالح بعد تأثير ا

نها إ، إال املختلفةأولياء األمور في الجوانب  أفادهارتب التقييم التي في ختالف اال ت  و بعض الفروقامن وجود رغم يالحظ من النتائج أعاله أنه بالو 

وما يتبعها من التعليم التواصل و  اآلثار اإليجابية على ثم، أوال املواقف االجتماعية املشاركة في مجال فيالتحسن والتطور رضاهم عن تبرز بشكل عام 

تناولت ذات الجوانب وملست ذات  وذلك بالتوافق مع ما سبق من دراسات ،أمولة من زارعي القوقعةاملية ستقاللال اثقة بالنفس و جوانب تأثير الزراعة وال

االجتماعي والنفس ي لزارعي القوقعة عن طريق تقييم  والواقع أن الدراسات التي تناولت التكيف(Athalye et al., 2015; Ng et al., 2016).  الفوائد

كذلك الرضا األطفال ألنفسهم وكذلك تقييم الوالدين لهم، أثمرت عن نتائج جيدة حول تأثير القوقعة على تطور العالقات األسرية والتكيف االجتماعي و 

   (Nicholas & Beers, 2003).ات اللغويةوالنظرة اإليجابية للذات وذلك الرتباطهم الوثيق جميعا بتطور الكالم واملهار 

يد ولإلجابة عن السؤال الثاني: "هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية في مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة بين األبعاد ق

تعزى الختالف جنس زارعي القوقعة  وجهة نظرهمالدراسـة وهي التواصل، االعتماد على النفس، التعليم، العالقات االجتماعية، وتأثير الزراعة من 

نامج )ذكر، أنثى( أو جنسيتهم )كويتي، غير كويتي( أو عدد غرسات القوقعة )أحادية، ثنائية( أو شدة الصمم )ضعيف، أصم( أو تعزى الختالف البر 

ادرا( ومدى االلتزام بجلسات التدريب على النطق )دائما، الدراس ي امللتحقين فيه )عام، خاص، دمج( ومدى االلتزام بجلسات البرمجة )دائما، أحيانا، ن

 Skewness) تم تقسيم نتائج االستبانة على مجموعات على حسب املتغيرات املستقلة ومن ثم استخدام اختباري االلتواء والتفرطحأحيانا، نادرا(؟"، 

and Kurtosis) جيدة كانت جميع النتائج  بما أنو . 30 أقل منبعض املجموعات   أصبحت عينات بعد أن للتأكد من صالحية االختبارات البارامترية

( لكشف دالالت الفروق بين املجموعات الثنائية في األبعاد املعنية وكذلك في T-testتم استخدام اختبار ت ) وتؤكد اعتدالية التوزيع في املجموعات،

لكشف  (One-way ANOVA)، ثم تم استخدام اختبار التباين األحادي 14، 13، 12، 11الدرجة الكلية للبعد الواحد كما هو موضح في الجداول 

 دالالت الفروق بين املجموعات الثالثية في األبعاد املعنية وكذلك في الدرجة الكلية للبعد الواحد.

الدرجة الكلية لرضا أولياء األمور ثم أجري أجري اختبار )ت( لكشف داللة الفروق بين مجموعتي الذكور واإلناث في األبعاد املعنية وكذلك في 

كما هو موضح في  االختبار ذاته مرة أخرى ملعرفة داللة الفروق بين مجموعتي الكويتيون وغير الكويتيون على األبعاد املعنية وكذلك الدرجة الكلية للرضا

ة إحصائيا بين مستويات الرضا عن نتائج زراعة القوقعة في جميع عدم وجود فروق دالعلى التوالي. أوضحت نتائج كال االختبارين  12و  11 الجدولين

  األبعاد قيد الدراسة تعزى الختالف جنس األبناء أو جنسيتهم. 

والتي أثرت بشكل إيجابي على االستخدام اليومي  اسة أخرى ها في در منالتي تم التحقق  الديموغرافية الجدير بالذكر أن من بين العوامل

 Marttila & Karikoski) أكثر من الذكور بشكل منتظم حرصت اإلناث على االستفادة منها  فقد ،هو الجنسأو غرسات القوقعة  السمعيةللمعينات 

2006).  
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 اختبار )ت( لداللة التفروق بين األبعاد باختالف الجنس :(11)جدول 
الحسابياملتوسط  االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق  البعد الجنس العدد 

1.2- 0.252 غير دالة  التواصل ذكور  26 26.6 5.0 

 إناث 32 28.0 4.1

0.7- 0.494 غير دالة  االعتماد على النتفس ذكور  26 19.3 3.1 

 إناث 32 19.8 2.8

1.0- 0.332 غير دالة  التعليم ذكور  26 27.8 4.8 

 إناث 32 28.9 4.2

0.8- 0.416 غير دالة  العالقات االجتماعية ذكور  26 50.8 6.5 

 إناث 32 52.1 5.8

0.7- 0.517 غير دالة  تأثير الزراعة ذكور  26 24.7 6.6 

 إناث 32 25.6 4.2

1.2- 0.219 غير دالة  الدرجة الكلية ذكور  26 149.1 18.4 

 إناث 32 154.5 14.8

 اختبار )ت( لداللة التفروق بين األبعاد باختالف الجنسية (:12)جدول 

 البعد الجنسية العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

1.4- 0.157 غير دالة  التواصل كويتي 44 26.9 4.8 

 غير كويتي 14 28.9 3.6

1.0- 0.323 غير دالة  االعتماد على النتفس كويتي 44 19.4 3.0 

 غير كويتي 14 20.3 2.6

0.4- 0.677 غير دالة  التعليم كويتي 44 28.3 4.5 

 غير كويتي 14 28.9 4.8

0.2- 0.843 غير دالة  العالقات االجتماعية كويتي 44 51.4 6.6 

 غير كويتي 14 51.8 4.5

0.2- 0.836 غير دالة الزراعةتأثير  كويتي 44 25.3 5.6   

 غير كويتي 14 24.9 4.7

0.9- 0.398 غير دالة  الدرجة الكلية كويتي 44 151.2 17.8 

 غير كويتي 14 154.7 11.6

نت ثم أجري اختبار )ت( مرة ثالثة لكشف داللة الفروق بين مجموعتي الصم وضعاف السمع في األبعاد املعنية وكذلك في الدرجة الكلية، وقد بي

أما . عفقدان السمعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج الزراعة تعزى الختالف شدة  13النتائج املدرجة في جدول 

لرضا أولياء  عند إجراء اختبار )ت( لكشف داللة الفروق بين مجموعتي الغرسة األحادية والغرسة الثنائية في األبعاد املعنية وكذلك في الدرجة الكلية

كلية عند مستوى تأثيرا داال إحصائيا على مستوى الرضا عن بعد التعليم وكذلك الدرجة ال 14، فقد أوضحت النتائج املدرجة في جدول األمور 

 وذلك لصالح الغرسة األحادية مقابل الغرسة الثنائية. 0.05
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 اختبار )ت( لداللة التفروق بين األبعاد باختالف شدة الصمم (:13)جدول 

 البعد شدة الصمم العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

0.8- 0.413 غير دالة  التواصل أصم 35 26.9 4.9 

 ضعيف سمع 23 28.0 4.1

0.7- 0.476 غير دالة  االعتماد على النتفس أصم 35 19.8 2.7 

 ضعيف سمع 23 19.3 3.3

0.2- 0.837 غير دالة  التعليم أصم 35 28.5 4.7 

 ضعيف سمع 23 28.3 4.3

1.5- 0.130 غير دالة  العالقات االجتماعية أصم 35 52.5 5.2 

 ضعيف سمع 23 50.0 7.2

0.3- 0.742 غير دالة  تأثير الزراعة أصم 35 25.0 5.8 

 ضعيف سمع 23 25.5 4.7

 الدرجة الكلية أصم 35 152.7 16.6 0.4 0.686 غير دالة

 ضعيف سمع 23 150.1 16.6

 اختبار )ت( لداللة التفروق بين األبعاد باختالف عدد الغرسات (:14)جدول 

 البعد عدد الغرسات العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

 التواصل أحادية 33 28.1 4.4 1.4 0.172 غير دالة

 ثنائية 25 26.4 4.8

 االعتماد على النتفس أحادية 33 20.0 3.1 1.2 0.241 غير دالة

 ثنائية 25 19.1 2.7

دالة عند 

0.05 

 التعليم أحادية 33 29.5 4.6 2.1 0.043

 ثنائية 25 27.0 4.1

 العالقات االجتماعية أحادية 33 52.2 5.9 1.0 0.332 غير دالة

 ثنائية 25 50.6 6.4

 تأثير الزراعة أحادية 33 26.1 4.6 1.4 0.156 غير دالة

 ثنائية 25 24.0 6.1

دالة عند 

0.05 

 الدرجة الكلية أحادية 33 155.8 15.6 2.0 0.049

 ثنائية 25 147.2 16.7

أفضل مقارنة بأقرانهم ذوي  ذوي الغرسة الثنائية حققوا نتائج أكاديميةدراسة أخرى وجدت أن األطفال وتختلف نتيجة هذه الدراسة عن نتائج 

املتغيرات الديموغرافية األخرى التي تلعب دورا هاما في  ، وقد يعود هذا االختالف إلى اختالف (Sarant, Harris & Bennet, 2015)الغرسة األحادية

( Geers, 2004; Archbold et al., 2009; Habib et al., 2010مخرجات زراعة القوقعة من دراسة ألخرى، ومنها العمر عند الزراعة ومدة الزراعة )

 & Schow، والبرنامج الدراس ي الذي يلتحق به ) (Damen et al., 2007; Jaffer, 2017)النطق والبرمجة التأهيلية التي يتلقاها الزارع وكفاءة جلسات

Nerbonne, 2013 لها تأثير على تعليم الطفل(، إضافة إلى شدة الضعف السمعي، فقد أثبتت الدراسات أن درجة الصمم املتوسطة أو الشديدة 

درجة شديدة قد يلجأ إلى الزراعة في األذنين سعيا للحصول على درجة فاألصم ب(، François, Boukhris, & Noel-Petroff, 2015) وتحصيله الدراس ي

والتأقلم سمع أفضل، لكن تبقى إمكانية االستفادة من بقايا السمع لدى األصم بدرجة بسيطة أو متوسطة أفضل بشكل عام في درجة التحصيل 

 الدراس ي من األصم كليا. 

عن دالالت الفروق بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في األبعاد أما عند استخدام اختبار التباين األحادي للكشف 

التزامه بجلسات  املدروسة وبين البرنامج الدراس ي امللتحق فيه الزارع )عام، خاص، دمج( أو مدى التزامه بجلسات البرمجة )دائما، أحيانا، نادرا( أو مدى

نادرا(، فقد أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج الزراعة تعزى التدريب على النطق )دائما، أحيانا، 

أو مدى التزامه بجلسات البرمجة أو جلسات التدريب على النطق. ورغم أن الدراسات السابقة تشير إلى  ،الختالف البرنامج الدراس ي امللتحق فيه الزارع

تحقق من  أكاديمي ونفس ي واجتماعيزارعو القوقعة في فصول التعليم العام بفرص دعم حظى  حيث ،ات تلعب دورا هاما في نتائج الزراعةأن هذه املتغير 

جلسات التأهيلية في البرمجة والتدريب على ال االلتزام بحضور (، كما أن Schow & Nerbonne, 2013)خالل تفاعلهم مع أقرانهم ذوي السمع الطبيعي 

، إال أن (Kumar et al., 2017)بما يتوافق مع التوقعات العالية ألولياء األمور  (Jaffer, 2017) أفضل ارتبط إيجابا بتحقيق مخرجات تعليمية قالنط

فقد  .املتغيرات املعنيةيعود إلى صغر حجم العينة املشاركة وعدم تباينها في أقسام في هذه الدراسة قد عدم ظهور العالقة االرتباطية بين هذه املتغيرات 
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، وهو ما %71وكذلك جلسات النطق   %90على املداومة على جلسات البرمجةكذلك وحرص أكثرهم   %62تمركز أغلب الزارعين في املدارس الخاصة

 هو ناتج عنيد من الدراسات و القوقعة ضمن مختلف املهارات ورد في العد ةوالواقع أن التباين في نتائج ومخرجات زارعقلل من ظهور التباين احصائيا. 

   et al., 2008; Black et al., 2011) .(Pisoni لتفاوت واالختالف في املتغيرات الديموغرافية لزارعي القوقعةا

االعتماد ولإلجابة عن السؤال الثالث "هل توجد عالقة ارتباطية بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في أبعاد التواصل، 

لتي ينتمي إليها زارعو على النفس، التعليم، العالقات االجتماعية، وتأثير الزراعة وبين متغيرات العمر عند الزراعة أو العمر الحالي أو املرحلة التعليمية ا

الدرجة الكلية لرضا األبعاد املعنية وكذلك ( للمرة األولى بين Pearson’s correlation coefficientالقوقعة؟"، تم حساب معامل االرتباط بيرسون )

أولياء األمور وبين العمر عند الزراعة وذلك ضمن خمسة مستويات عمرية وهي سنة أو أقل، سنتان، ثالث سنوات، أربع سنوات، ثم خمس سنوات 

 6سنوات، من 5 أقل من  ك ضمن أربع مراحل عمرية وهيوذل الدرجة الكلية للرضا وبين العمر الحالي للزارعاألبعاد و بين  فأكثر، ثم للمرة الثانية أيضا

ها الزارع يلإالدرجة الكلية للرضا وبين املرحلة التعليمية التي ينتمي األبعاد و سنة، ثم للمرة الثالثة بين  15سنة، ثم أكثر من  15إلى  11سنوات، من   10إلى

، املرحلة املتوسطة، املرحلة الثانوية، ثم املرحلة الجامعية. أظهرت نتائج حساب وذلك ضمن خمسة مستويات وهي ما قبل املدرسة، املرحلة االبتدائية

ير املرحلة معامالت ارتباط بيرسون عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين مستويات الرضا عن نتائج زراعة القوقعة وبين متغير العمر الحالي وكذلك متغ

مستوى  على =r- 0.266لعمر الذي تمت فيه زراعة القوقعة وبين الدرجة الكلية لالستبيان بقيمة التعليمية، ولكن وجدت عالقة عكسية بين متغير ا

وهذه النتيجة تماثل نتائج العديد  كان مستوى الرضا عن نتائجها لدى أولياء األمور أفضل. ،، أي كلما كان العمر عند زراعة القوقعة أقل0.05الداللة 

فاألطفال الذين يتلقون الزراعة في سن (Johnson & Goswami, 2010). رة في جني فوائد ومخرجات أفضل كمن الدراسات التي وثقت فائدة الزراعة املب

  Schow & Nerbonne,2013) يةهتعبيرات الوجمبكرة يتمكنون من فهم اآلخرين دون اللجوء إلى قراءة الشفاه أو االعتماد على لغة اإلشارة أو ال

Yorgun et al., 2015;)،  إنشاء العالقات االجتماعية واملحافظة  إلى جانب ثم االعتماد على النفسالقدرة على التفكير بشكل مستقل وهو ما يكسبهم

التي هارات الشخصية املناسبة املللطفل تطوير  يتيحمبكرة القوقعة في سن  زراعةن كما أ .(Yorgun et al., 2015)بالتواصل املتواتر مع اآلخرين  عليها

 (Marttila & Karikoski 2006; Ertmer, 2007; Schow & Nerbonne, 2014) ومواصلة التعليم حتى مراحل متقدمة مكنه من التأقلم الدراس يت

 . همئألولياء األمور وأبنا عوامل تسهم في تحقيق الرضا والصحة النفسيةجميعها وهي 

:توصيات الدراسة  

  بناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة، يوص ى باآلتي:

توقعاتهم وما يصبون إليه من طموح وتطلعات وسبل تحقيقها و  همئاالهتمام املتعمق بمشكالت زارعي القوقعة وأولياء أمورهم والتعرف على آرا .1

 وتنفيذها.

تقييم خدمات التعليم والصحة النفسية والدمج املجتمعي املقدمة لزارعي القوقعة وأسرهم من وجهة نظرهم، وكذلك تطوير وتفعيل مراكز  .2

 . بما يستوفي احتياجاتهمالصيانة والخدمات التقنية 

فيها فريق متخصص من األطباء واملعلمين  تأسيس مراكز خدمات إرشاد وتوعية ومتابعة لزارعي القوقعة ومن هم بصدد إجراء الزراعة، يساهم .3

البرمجة والنطق باإلضافة إلى األخصائيين االجتماعيين والنفسيين، وتقدم فيها خدمات اإلرشاد واملتابعة الدورية في املجال التعليمي  وأخصائي

  واالجتماعي والصحة النفسية لزارعي القوقعة وأولياء أمورهم.

الباحثين واملختصين بزراعة القوقعة لتداول نتائج البحوث والدراسات في املجال إضافة إلى تداول املعلومات  إنشاء مواقع الكترونية تستقطب .4

 والرؤى والخبرات بينهم وبين أولياء األمور واملختصون. 

ائج، وذلك بين أولياء األمور االهتمام بنشر الوعي والثقافة حول إجراء زراعة القوقعة وما تنطوي عليه من آثار وما يرجى ويتوقع منها من نت .5

 وإشراكهم جميعا في تطوير عادات ومهارات زارعي القوقعة. واملعلمين والتربويين

 إجراء دراسات أخرى تعمق ما توصلت إليه هذه الدراسة وتوسع مخرجاتها في مجاالت أخرى مرتبطة بها ومقاربة لها. .6
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Abstract:  This exploratory study aimed to assess guardians’ satisfaction with the effects of cochlear implants on 
the educational, linguistic, self-reliant and social performance of their children, and the demographic variables 
associated with these parameters. A sample of 58 participants responded to the questionnaire, with the results 
showing satisfaction ratings ranging from medium to high. There were no significant differences between the 
degree of satisfaction with the demographic variables such as gender, age, severity of deafness, or compliance 
with programming and training sessions. An exception was a significant difference found in favour of unilateral 
versus bilateral implant users with regards to educational performance. The study also found an inverse 
relationship between the age of receiving a cochlear implant and the degree of guardians’ satisfaction. The study 
concludes by highlighting the necessity for awareness and follow-up with the aforementioned parameters, as well 
as the need for continuous guardian involvement in developing their children’s skills and meeting their 
expectations. 

Keywords: Cochlear implant; Guardians’ satisfaction; Social relationships; Verbal communication; Self-reliance; 

Education; Effects of implants. 
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