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 االجتماعية.

الي:  بدرجة كبية جدًا، ليكرت الخماسي والذي يتدرج عمى النحو الت تدرج وضع وسيتـ

 بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قميمة، بدرجة قميمة جدًاف.

وذلؾ كجزء مف متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير مف جامعة اليرموؾ في 

 تخصص التربية الخاصة. 

وألغراض التأكد مف صدؽ أدوات الدراسة فإف الباحثة تأمؿ التكـر منكـ باالطبلع عمى  

 الدراسة وابداء ما ترونو مناسبًا مف حيث:أدوات 

 انتماء الفقرات لممجاالت. -

 ة والسبلمة المغوية لمفقرات.الصياغ -

ضافة أو حذؼ ما ترونو مناسبًا مف الفقرات باإلضافة إلى أي مبلحظات أخرى   - وا 

 ترونيا مناسبة.

 

 الباحثة: لينا إبراهيم التاج.
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أطفال زارعي القوقعة لممهارات االجتماعية والمغوية في مقياس درجة رضا الوالدين عن اكتساب 
 مدينة عمان

رقم 
 الفقرة

 مالحظات الصياغة المغوية انتماء الفقرة لمبعد الفقرة

 ال نعم ال  نعم 

 االجتماعيةالمجال األول: المهارات 
 البعد األوؿ: العبلقات االجتماعية.
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تكويف صداقات بسيولة خارج  طفمي ال يستطيع  .8
 نطاؽ العائمة.

     

اء بسيولة مع اقرانو أصدقيكوف يستطيع اآلف أف   .9
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      قبؿ الزرع. منسحب اجتماعياً  كاف طفمي  .10
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شى بشكؿ جيد مع األطفاؿ يتماأصبح طفمي   .25
 المذيف في عمره.
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 بعد الزراعة. بشكؿ أفضؿ

     

      .طفمي غير قادر عمى التكيؼ في المدرسة  .27
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      .الكبلـ عند اإلشارة لغة الستخداـ طفمي يحتاج ال  .40
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أستطيع اآلف أف اتركو يمعب خارجًا بسبب ادراكو   .43
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 النظر دوف معنا التحدث اآلف طفمي يستطيع  .45
 .والشفاه لموجو

     

 االعتماد دوف الكبلـ فيـ اآلف طفمي يستطيع  .46
 .الشفاه قراءة عمى كامؿ بشكؿ

     

 عند المتكمـ وجو الى النظر الى طفمي يحتاج  .47
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      في الشيور األولى كاف منخفضًا. التقدـ  .48
      التقدـ بعد الزرع تجاوز توقعاتي.  .49
لقد أخترت لطفمي عممية الزرع لكي يكوف جزءًا   .50

 مف العالـ السمعي.
     

يتواصؿ طفمي بسيولة وفعالية أثناء استخداـ   .51
 القوقعة

     

      .لطفمي التواصمية القدرات عف بالرضا أشعر  .52
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 لغة استخداـ في الخيار اآلباء يممؾ أف يجب  .53
 .اإلشارة
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 المعروفيف.

     

      .لمغرباء بالنسبة حتى واضح طفمي كبلـ أصبح  .55
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 مجموعة مف الناس.

     

أصبح طفمي يشارؾ بسيولة في المحادثات   .58
 االجتماعية.

     

      يتواصؿ طفمي بسيولة مع أفراد األسرة.   .59
يجد طفمي صعوبة في المشاركة في محادثة   .60

 عائمية أثناء وقت الطعاـ.
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 (2  ممحق

 المقياس بصورته النهائية

مقياس درجة رضا الوالديف عف اكتساب األطفاؿ زارعي القوقعة لمميارات االجتماعية والمغوية بعد 
 عممية زارعة القوقعة والتأىيؿ والتدريب 

جامع اليرموك

كلي التربي 

علمالنفساإلرشاديوالتربويقسم

السالمعليكمورحم هللاوبركاته

" بعنوان بدراس  التاج إبراهيم لينا الطالب  رضا الوالدين عن اكتساب أطفالهم  تقوم
". استكماال لمحصوؿ عمى درجة زارعي القوقعة لممهارات المغوية واالجتماعية في مدينة عمان

 جامعة اليرموؾ.الماجستير في التربية الخاصة في 

 أرجو تعبئة البيانات التالية عمما بأنيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 :     /       /   تاريخ الميبلد
  أنثى   الجنس: ذكر

 العمر عند زراعة القوقعة: 
 د 1000، أكثر مف د  1000إلى  500، مف د  500المستوى االقتصادي: أقؿ مف 

 ، دراسات عميا ، بكالوريوس المستوى التعميمي لؤلـ: ثانوي فأقؿ 
 مدة التأىيؿ والتدريب بعد زراعة القوقعة:

وفي ما يمي مجموعة مف الفقرات التي تتناوؿ الميارات االجتماعية والمغوية المكتسبة 
جابة ، والمطموب لدى األطفاؿ بعد عممية زراعة القوقعة وأماـ كؿ فقرة عدد مف االحتماالت لئل

 ف أماـ الفقرة ضمف العمود الذي يعبر عف موقفؾ أصدؽ تعبير.xمنؾ وضع عبلمة  
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مقياس درجة رضا الوالدين عن اكتساب األطفال زارعي القوقعة لممهارات االجتماعية والمغوية 
 بعد عممية زارعة القوقعة والتأهيل والتدريب

رقم 
 الفقرة

 
 رةــــــالفق

بدرجة 
كبيرة 

 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

 االجتماعيةالمجال األول: المهارات 
a. 

1. 
االجتماعية بشكؿ جيد  تطورت ميارات طفمي

 .بعد عممية الزراعة وممحوظ
     

بعد عممية  العائمة داخؿأصبح طفمي اجتماعيًا   .2
 .الزراعة

     

يشارؾ في نشاطات العائمة أكثر  اآلف أصبح طفمي  .3
 .ةعامف قبؿ عممية الزر 

     

      تحسنت عبلقة مع إخوتو بعد عممية الزراعة.  .4
أصبح طفمي اآلف يشارؾ في العبلقات العائمية بما   .5

 اآلخريف. يشابو أقرانو
     

      أصبحت العبلقة بيف طفمي وأجداده قوية.  .6
استياءىـ مف طفاؿ اآلخروف في األسرة ألأبدى ا  .7

 الزارع لمقوقعة. يطفماالىتماـ الزائد ل
     

يتقمب طفمي فبل يكوف بيف عالـ  ينتابني القمؽ مف أف  .8
 .يفمعاالصـ أو عالـ الس

     

      لطفمي. ةأشعر بالرضا عف الميارات االجتماعي  .9
يشارؾ طفمي اآلخريف بالحديث باستخداـ الكبلـ   .10

 والثرثرة.
     

     در عمى التكيؼ مع الحالة الجديدة بعد عممية قا طفمي  .11



113 
 

 الزراعة.
التفاعؿ مع  حباط فيتنـ عف اإلإشارات طفمي  يبدي  .12

 .اآلخريف
     

أصبح لدى طفمي استقبللية واعتماد أكبر عمى ذاتو   .13
 مما يوفر لي وقت أكثر إلنجاز أعماؿ أخرى.

     

األطفاؿ أصبح طفمي يتساوى تعميميا بشكؿ جيد مع   .14
 المذيف مف عمره.

     

أقرانو في المدرسة  أتوقع انو سيتـ تقبؿ طفمي مع  .15
 بعد الزراعة. بشكؿ أفضؿ

     

      المدرسة مستقببًل.ينتابني القمؽ عمى مستقبؿ طفمي ب  .16
 المهارات المغويةالمجال الثاني: 

      لدى طفمي.تحسنت ميارات االستماع   .17
فيـ كبلـ اآلخريف دوف أصبح طفمي قادر عمى   .18

 الحاجة الى التكرار عدة مرات.
     

أصبحت أتواصؿ مع طفمي بالمغة ألمفضية بعد عممية   .19
 الزراعة. 

     

      أصبح يستجيب طفمي لمتعميمات بعد عممية الزراعة.  .20
يجد طفمي صعوبة في التواصؿ المفظي مع   .21

 األشخاص المذيف ال يعرفيـ.
     

التواصؿ ألمفضي كانت قميمة بعد قدرة طفمي عمى   .22
 عممية الزراعة.

     

      لدى طفمي.تحسنت قدرات التواصؿ ألمفضي   .23
      أقمؽ مف طريقة كبلـ طفمي بعد عممية الزراعة.  .24
      يراني بعد عممية الزراعة. أتواصؿ مع طفمي دونما أف  .25
      أصبح طفمي اآلف يتحدث بطريقة واضحة.   .26
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      .الكبلـ عند اإلشارة لغةيستخدـ  طفميال يزاؿ   .27
      .الكبلـ عند اإلشارة لغة طفمييستخدـ  ال  .28
 لطفميف الكبلـ المغة،  التواصؿ ميارات أصبحت  .29

 .ةعاالزر عممية  بعد أفضؿ
     

 مف مختمفة أنواعنتاج إ عمى قادراً طفمي  أصبح  .30
 .بعد عممية الزراعة الكبلمية األصوات

     

اآلف أف اتركو يمعب خارجًا بسبب إدراكو أستطيع   .31
لؤلصوات البيئية مثؿ  حركة السير، زامور السيارات، 

 صوت الجرس، أصوات لعب األطفاؿف.

     

      .بسيولة اليادئ الصوت تمييز اآلف طفمي يستطيع  .32
 لموجو النظر دوف معنا التحدث اآلف طفمي يستطيع  .33

 .والشفاه
     

المجوء الى النظر  دوف الكبلـ فيـ اآلف طفمي يستطيع  .34
 الى وجو المتكمـ عند التواصؿ.

     

 عند المتكمـ وجو الى النظر الى طفمي يحتاج  .35
 .التواصؿ

     

      تجاوز التحسف في الميارات التواصمية توقعاتي.  .36
أصبح طفمي جزء مف العالـ السمعي بعد عممية   .37

 زراعة القوقعة.
     

بسيولة وفعالية أثناء استخداـ جياز يتواصؿ طفمي   .38
 القوقعة.

     

      .لطفمي التواصمية القدرات عف بالرضا أشعر  .39
أصبح طفمي قادرًا عمى متابعة محادثة مع مجموعة   .40

 مف الناس.
     

     أصبح طفمي يشارؾ بسيولة في المحادثات   .41
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 االجتماعية.
      يستطيع طفمي تمييز دوره الحديث.  .42
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 (3ممحق رقم  

 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل الرتبة العممية/ التخصص اسم المحكم
 جامعة اليرموؾ تربية خاصة /أستاذ أسامة بطاينة
 مدير مركز الدكتور زيداف خمايسة / السمع والنطؽأستاذ مساعد زيداف خمايسة
 جامعة اليرموؾ أستاذ مساعد/ تربية خاصة أحمد غميبلت

 جامعة اليرموؾ / تربية خاصةأستاذ مساعد عوداتعمي 
 الخدمات الطبية الممكية / السمع والنطؽأستاذ مساعد حسيف القاسـ
 جامعة جدارا تربية خاصة/ مساعدأستاذ  ياسر خميؿ
 المجمس األعمى لشؤوف المعاقيف ماجستير سمع ونطؽ حمد ىالة اسماعيؿ

 مركز النورس لمسمع والنطؽ وصعوبات التعمـ مديرة دكتوراه تربية خاصة سناء أبو نبعة
 الممكية الطبية الخدمات سنة 15/ خبرة نطؽ ماجستير سمير الجراح
 الممكية الطبية الخدمات سنوات 10اخصائية نطؽ/ خبرة  عميا إبراىيـ
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