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منھج الـدراســة وإجــراءاتھا 

  
 –المنهج [ مل تشتالبحث و اهذ فياتبعت  التي يتضمن هذا الفصل اإلجراءات  

 –العمليـة   اإلجـراءات  –االسـتطالعية   الدراسة –األدوات  –العينة  –ض والفر

  :يوسنوضح ذلك فيما يل بالترتيب ،]اإلحصائية  األساليب
  

  :الدراسـةمنھـج 
واسـتخدمت   ،Experimental Studiesهذه الدراسة من الدراسات التجريبية   

ضعاف  من األطفال التجريبية والضابطة[ مجموعات بعدى  للوال القبليالباحثة القياس 

ـ اسـتخدام الت  أنه تم وهذا يعنى ].السمع  ييعاد من األطفال الضابطة ،السمع ميم ص

  .التجريبيالثالث للمنهج 
  

  :الدراسـةفـروض 
تناولت  التي و ،الثالثالفصل  في التي تم عرضها لدراسات السابقة ضوء ا في  

وهـى   ،الدراسـة  هـذه    صياغة فروضل توصلت الباحثة  ،سةالدرامتغيرات هذه 

  :كاآلتي

ذات داللة إحصـائية بين المجموعة التجــريبية والمجموعـة    قتوجد فرو - ١

من األطفال ضعاف السمع الشـديد بعد تطبيق برنامج الفربتونال  ،الضـابطة

 .التجريبيةلصـالح المجموعة  اللغويالنمـو  في

داللة إحصـائية بين المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة    ذات  قتوجد فرو - ٢

من األطفال ضعاف السمع الشـديد بعد تطبيق برنامج الفربتونال  ،الضـابطة

 .التجريبيةلصالح المجموعة  االجتماعيالنمـو  في
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 تعرضهم لتدريبات برنـامج ضعاف السمع بعد  باألطفاليصل التدخل المبكر  - ٣

 .اللغويالنمو  فيالسمع  ل عاديياألطفا رب منمعدل متقالفربتونال إلى ا

تعرضهم لتدريبات برنـامج  ضعاف السمع بعد  باألطفاليصل التدخل المبكر  - ٤

 .في النمو االجتماعيالسمع  معدل متقارب من األطفال عادييي ونال إلالفربت

ة ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بين الذكور واإلناث للمجموعة التجريبي - ٥

بعـد   )االجتمـاعي والنمـو   اللغـوي النمو  (فيمن األطفـال ضعاف السمع 

 .تعرضهم لتدريبات الفربتونال

للمجموعة  تتبعىالالقياس القياس البعدى وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  - ٦

 .لقياس التتبعىاللغوي لصالح االنمـو  فيالتجريبية 

للمجموعة  تتبعىالالقياس و قياس البعدىالتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين   - ٧

  .القياس التتبعياالجتماعي لصالح النمـو  فيالتجريبية 

  

  :الدراسة عینــة 
من كشف أسماء األطفال المترددين على قسم  ،عشوائيةتم اختيار العينة بطريقة      

 وذلك حسب سن األطفال من عام ،سمعيةالسمعيات بمستشفى الدمرداش لعمل مقاييس 

  .أعوامإلى ثالث 

]  ٤٠[  مقسمة الى ،]إناث  ،ذكور[ طفالً ]  ٦٠[ قد تكونت العينة الكلية من و  

] ذكور إناث [ طفالُ ]  ٢٠[  ،الشديدمن األطفال ضعاف السمع ] إناث  ،ذكور[ طفالً 

بطريقة عشـوائية   السمع  وقد تم اختيار األطفـال عاديي، عالسم ال عاديياألطف من

 أصدقاءالتابعة لجمعية و المقامة في عين شمس التمني حلمحضـانة  من كشف أسماء
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وأيضـاً بطـريقة عشوائية  ،االجتماعيةالموهوبين من الفئات الخاصة التابعة للشئون 

  .السنحسب 

السن مـن   أن يكون ]العينة الكلية[اختيارها لهؤالء األطفال  فيولقد راعت الباحثة  

 :٩٠[ ما بـين   ودرجة الذكاء ،الحاليةالدراسة  ةعين عام إلى ثالث أعوام وهو سن

وأن ال يكون هنــاك إعاقـة أخـرى    ، ) Averarg( فئة متوسط الذكاء أي ،] ١١٠

اإلعـاقة السمعية للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مـن األطفـال    سـوى

ـ  ،الثالثةنوع من األدوية للمجموعات  أيوأن ال يتناولوا  ،السمعضعاف  ار وتم اختي

  .السمعية الطبي للقدرةالعينة بناء على الفحص 
  

  :العینةمنطق اختیـار 
  : قامت الباحثة باختيار العينة وفقاً للمحكات التالية

حيث أن هذه الفئة تهمل في التدريب السمعي ، ديسبل]  ٩٠: ٧٠[ درجة الفقد من  - ١

ة وفى هذا السن يعد تونال في تدريب هذه الفئبوأن نجاح الفر، بسبب شدة الفقد للسمع

  .نجاحاً كبيراً لهذه الفئة من األطفال

 Sensory Neurval ضعف سمعي حسـي عصـبي   " اختبار نوع الفقـد وهو  - ٢

hearing Loss " ،ومن ، هذا النوع من الفقـد يعنى تلف في العصب السمعي بالمـخ

واسـتخدام  خـالل الفربتونال الذى من استراتيجياته اإليقاع الحركـي والموسـيقى   

الذبذبات من خالل المذبذب يمكن توصيل الرسالة الكالمية فـي صـورة إشـارات    

، كهرومغناطيسية إلى المخ عن طريق أعصـاب أخرى غير العصب السمعي التالف

، Suvagبأجهزة سوفاج  ةوذلك بواسطة الذبذبات المتصل، مثل أعصاب الجلد والعظم

ومن خالل التدريب المستمر ، الفربتونال وهى المعين السمعي الذي تقوم عليه طريقة

وتلقى المعلومات عن ، سوف يكيف المخ نفسه كي يبدأ في تكوين صورة سمعية لغوية
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 .طريق تلك الذبذبات التي يدركها من خالل األعصاب السابقة

بسـبب إهمـال   . لقد اهتمت الباحثة باختيار سن العينة من عام إلى ثالث أعوام - ٣

وفى نمو كل جوانـب  ، رغم أهميته الكبرى في نمو الشخصية، لسنالدراسات لهذا ا

  -في حـدود علـم الباحثـة     -السابقة  فلم تتطرق أي من الدراسات، النمو المختلفة

كان التدخل مبكـراً مـع    الباحثة بأنه كلما ويرجع ذلك إلى إيمان، لدراسة هذا السن

كون أفضل للطفل كي يحيا حياة فإن ذلك ي، الخ... أو العقلية ةاإلعـاقة سواء السمعي

 .عادية بدون معوقات

  :ولقد قسمت العينة كاآلتي

ـ ١٠ - اًذكـور  ١٠[طفالً من األطفال ضعاف السمع الشـديد  ]  ٢٠[  - ١ ]  اًإناث

 .تجريبيةكمجموعة 

ـ ا١٠- اًذكـور ١٠[ طفالً من األطفال ضعاف السـمع الشـديد   ]  ٢٠[  - ٢ ]  اًناث

 .ضابطةكمجموعة 

ـ ١٠ -ذكور ١٠[ السمع  طفالً من األطفال عاديي ] ٢٠[  - ٣ كمجموعـة  ]  اًإناث

  .ضابطة

 

  :الدراسة أدوات 

وسوف نتنـاول   للتدريبوأدوات  ،للقياسوأدوات  ،العينةهناك أدوات لضبط   

بالعرض لكل مـن   نتناول فيما يلي و. بالملحق ) الفربتونال( شرح برنامج التدريب

  :أدوات ضبط العينة وأدوات القياس
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  :العینـةضبـط  أدوات ]١[ 
  " ] عبد الرقيب أحمد البحيرى"  إعداد  .     [ مقاييس بيلى لنمو الطفل) أ ( 
  وذلكقد اختارت الباحثة هذا المقياس لتحديد درجة ذكاء أطفال عينة هذه الدراسة و

  :وهىلعدة أسباب  

 .قل من عامانأعدم توفر أداة أخرى تحدد درجة الذكاء للسن  -١   

 .عام ٣:١مالئمة هذا المقياس لسن عينة هذه الدراسة وهو من -٢

  .  ارتفاع درجة صدق وثبات هذا القياس -٣

صـمم   وقـد  ،الحركـي  وقياس النمو النفسي، العقليقياس النمـو  : هدف المقياس

الثالث سنوات األولى من  فيالطفل م نمو يمن أجل إعطاء ثالثية أساسية لتقي المقياس

  .عمره
  

  :ويتضمن هذا المقياس مايلي اسوصف المقیـ

  :Mental Scaleى المقیـاس العقل:   الجزء األول •

وهدفه تقدير القدرات اإلدراكية والحسية والذاكرة والتعلم والقدرة على حـل  

 بعد تحويلها إلى درجة معيارية العقليالمقياس  إجراءويطلق على نتائج ، المشكالت

  .Mental Development Index) دليل النمو العقلي(

  :Motor Scaleالمقیـاس الحركي :  الثانيالجزء  •

وهدفه تقدير درجة التحكم في الحس وتآزر العضالت الكبيرة والمهارات الدقيقة       

ويطلق علي نتائج القياس الحركي بعد تحويلها إلى درجة معيارية ، صابعاألو لأليدي

  ).Psychomotor Development Index دليل النمـو النفسي الحركي(

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

   Infant Behavior Recordسجل سـلوك الطفل: ثالجزء الثال •

ويساعد هذا السجل ، مقياسين العقلي والحركييستخدم هذا الجزء بعد تطبيق ال

  تجاهات الطفـل االجتماعية والموضوعية نحـو إفي التعرف على طبيعة  اإلكلينيكي

انفعاالت وطاقة ونشاط وميل والتي يعبر عنها في صورة مواقف وعواطف و، بيئته

  .لالقتراب أو البعد عن المثيرات

  : الكفاءة السیكومتریة للمقیاس

   :صـدق المقیـاس  - أوال 

بحساب معامل االرتباط بين الدرجات الخام  وذلك ستخدم معد االختبار صدق المحكا

صـورة  ال(والعمر العقلي لمقياس ستانفورد بينيـه  ، للمقياس العقلي من مقاييس بيلى

يتراوح عمر المجموعة األولى ، طفالً]  ٢٦[ على مجموعتين قوام كل منهما )الثالثة 

 ٣إلـى أقـل مـن     ٢ر٥[ بينما يتراوح عمر الثانية بين ، ] سنة ٢ر٥: ٢[ بين سن 

من خالل  [.M. D. I ]كما حسب معامل االرتبـاط بين دليل النمـو العقلي ، ] سنوات

من مقياس سـتانفورد بينيـة    [.I. Q ]ونسبة الذكاء ، فل لنمو الط ىمعايير مقاييس بيل

  .)٣(وذلك كما يتضح من الجدول رقم  لنفس المجموعتين

  )٣(جدول 
  سییاصدق مقیوضح معــامالت  

  بیلي لنمو الطفل 
  

العمر 

 بالسنين
 ٢ر ١ر ن

M. D. I. I. Q.  

 ع م ع م

 ٩ر٧٣ ١٠٨ر٤٣ ١٧ر٨٣ ١٠٨ر٤٢ ٠ر٧٦ ٠ر٨٥ ٢٦ - ٢

 ٨ر٤٢ ٩٧ر٧٩ ١١ر٨٥ ١٠٣ر٦٥ ٠ر٤٤ ٠ر٤٢ ٢٦ - ٢ر٥
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يتضح من الجدول السابق ارتفـاع معامالت االرتباط بين الدرجات الخـام لمقيـاس  

الـذكاء  كذلك بين أدلة النمو العقلـي ونسـب   ، والعمر العقلي لمقياس بينيه،  بيـلى

شير مما ي، الثانية ةللمجموعة األولى ذات العمر الزمني األصغر عنهما من المجموع

  :حيث أن. إلى صالحية أكبر لمقياس بيـلى لألعمار األصغر
معامل االرتباط بين الدرجات الخام للمقياس العقلي من مقاييس بيلـى والعمـر   : ١ر

  .العقلي لمقياس ستانفورد بينيه

ونسبة الذكاء )الدرجات المعيارية ( معامل االرتباط بين أدلة النمو العقلي :  ٢ر

  .لستانفورد بينيه

  : المقیـاسثبـات   - نیًاثا

    :Tester Observer Reliabilityالمـالحظ  ثبـات - ١
  شهـور ]  ٨[ سن  فيطفـالً ]  ٢٠[ بتطبيق المقياسين على  معد االختبارقام    

كان يتم االتفـاق عليها  التيوقد أحصى عـدد الفقرات  ،خرآتحت مالحظـة فاحص 

لنسبة المئوية لالتفاق وذلك بالنسبة لسقف كل ثم حسبت ا، خرآلابين الباحث والفاحص 

  .طفلوذلك لكل  ،المقياس فييقف عنده الطفل  الذيمن المقياسين أو الحد 

  :Test Retestاالختبـار  إعـادة - ٢

على أفرد من العينة األصلية  اتطبيقيهمالمقاييس وأعيـد  معد االختبار حيث طبق   

. أيامسبعة  هبين التطبيقين قدر زمنير بفاصل شهو]  ٨[ سن  فيطفالً ]  ٢٧[ قوامها 

  .و.١وهو دال احصائياً عند مستوى، .و٨٦وكان مقدار معامل الثبات 
  

  :االختبـارمعـاییر 
  وانحـرافها]  ١٠٠[ يتم تحويل الدرجات الخـام إلى درجات معيارية متوسطها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-

ية من الدرجات أعالها إلى أدناها لتقـدم مجموعة نمط القيم منحيث قدرت  ،] ١٦[  
الدرجات  أصبحتنقطة و]  ١٥٠ :٥٠[ تغطى المدى الكامل من  التيالمعيارية 

، عبد الرقیب البحیرى[ السنالمعيارية بمقارنة أداء الطفل بأداء أقرانه فى نفس 

  ] . ٢٢:٥ص ص، ٢٠٠٤

  

  :الحـالیةتطبیـق االختبـار فى الدراسة 

ختبار على عينة الدراسة من خالل الدراسة الحالية بتطبيق اال فيقامت الباحثة   
ومن خالل حساب ، أدواتتستخدم فيها  التياألدوات للعبارات  تواستخدم المالحظة

وتشـمل   ،الطفـل نجح فيهـا   التيوهى العدد الكلى للفقرات  ،الدرجة الخام للمقياس
واسـتخراج الدرجـة    ،سواء طبقـت أم ال  القاعديتقع أسفل المستوى  التيالفقرات 
من خالل هذا المقياس تم ضبط العينـة الكلية فى و،ية التي تمثل درجة الذكاءالمعيار

وذلك كما يتضح  ] ١١٠ :٩٠[ المـدى المتوسط من  في صرتانح ولقددرجة الذكاء 
  .)٤(من جدول رقم 

  )٤(ــدول رقم جـ                                  

  متغـیر الـذكاء في الدراسة الحالیة عینـةیوضح متوسطات وانحرافات 

  معامل االرتباط ع م ن العينــة

  ٨٤ر٦  ١٠ر٣١٠ ١٠٧ر٠٠٠ ٢٠ التجريبية

 ٧ر٦٧ ١٠٢ر٠٠٠ ٢٠ الضابطة ض س

 ١٠ر٧٦٠٥ ١١٠ر٠٠٠ ٢٠ الضابطة ع س

 ١٠ر٠٧٨١ ١٠٦ر٣٣ ٦٠ المجمـوع
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 إحصائيةذات داللة وهو ). و٨٥ (هو المجموعات الثالثوان معامل االرتباط بين  

  .الذكاءمتغير  فيوهذا يعنى تجانس العينة .  و.١ عند مستوى
  

عبـد   :اعداد. [ استمارة تحديد المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة)ب (  
  ] ١٩٨٨، العزيز الشخص

جتمـاعي  ستمارة في الدراسة الحالية لتثبيت المسـتوي اال استخدمت الباحثة هذه اال
  .جموعتين الضابطتينبين كل من المجموعة التجريبية والم واالقتصادي

  :وتعتمد هذه االستمارة على المؤشرات التالية   

  :  وظيفة رب األسـرة - ١
ويرمز لـه   ،بهوتقدر من خالل تسع مستويات لكل مستوى درجة خـاصة         
 .” ١س" بالرمز 

  :مستوى دخل الفـرد - ٢
 عضمن سـب ويحسب من خالل قسمة دخل األسرة الكلى على عدد األفراد يت        

  ". ٢س" ويرمز له بالرمز ، مستويات لكل منها درجة خاصة به

  :مستوى تعليم رب األسرة - ٣

  ". ٣س" ويرمز له بالرمز ، مستويات لكل مستوى درجة ةويتضمن ثماني        

  :مستوى وظيفة ربة األسـرة - ٤

" ز ويرمز له بالرمـ، مستويات لكل وظيفـة درجة ةوتقدر من خـالل تسع       

  ". ٤س

يمكـن حسـاب   ]  ٤س،  ٣س،  ٢س،  ١س[ السـابقة   ومن خالل األبعاد األربـع 

  :المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة في ضوء المعادلة التالية

) ٠ر١٣(+ ٣س) ٠ر٦٢٢+ ( ٢س) ٠ر٨٨٦+ ( ١س) ١ر٠١٦+ ( ٢ر٢٥٩= ص  

   .مقدار ثابت توصل إليه معد الدليل]  ٢ر٢٥٩[ حيث تمثل  ] .٤س
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يمكـن  "  ٤س" أن المؤشر الرابـع    ):١٩٨٨( "الشخص عبد العزيز " يرى و    

تحديـد وضـع    المستخدمة فيلمزيد من االختصار لتصبح المعادلة النهائية  هاستبعاد

  :هي االقتصادي االجتماعياألسـرة 

ويشير ]   ٣س) ٠ر٦٢٢+ ( ٢س) ٠ر٨٨٦+ ( ١س) ١ر٠١٦+ ( ٢ر٢٥٩= ص [ 

تتـراوح   االقتصادي االجتماعييرات الرقمية للمستوى مصمم االستمارة إلى أن التقد

 عشريتسهيـالً الستخدام المعادلة االكتفاء برقم  روعيوقد  ،] ٢١ر٦ - ٤ر٨[ بين 

عن ذلـك   ينتج ثم ومن ،] ١٠× ص [  أي ،] ١٠[  فيوذلك بضرب الناتج  ،واحد

 مستوىيضم كل  تجمعت في سبعة مستويات] ٢١٦ :٤٨[ متصل من الدرجات من 

فـاً  مستوى من هذه المستويات مرادقد اعتبر الباحث كل و،الدرجاتمدى معيناً من 

وذلك كما  االقتصادي االجتماعيالمستوى  فياألسرة  هلغمكن أن تشيلمستوى معين 

   .)٦) (٥(يتضح من الجدولين رقمي

  ) ٥( جــــدول رقم 

  لالسرة یوضح المستویات االجتمـاعیة واالقتصـادیة

 مـدى الدرجـات االقتصادي االجتماعيلمستوى ا المســتويات

 ٧٢ - ٤٨ منخفض جـداً المسـتوى األول

 ٩٦ - ٧٣ منخفـــض المسـتوى الثـانى

 ١٢٠ – ٩٧ دون المسـتوى المسـتوى الثـالث

 ١٤٤ - ١٢١ متــوســط المسـتوى الـرابع

 ١٦٨ - ١٤٥ فوق المتـوسط المسـتوى الخـامس

 ١٩٢ - ١٦٩ ــعمـــرتف المسـتوى السـادس

 ٢١٦ - ١٩٣ مـرتفع جـداً المسـتوى السـابع
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  ) ٦( جــــدول رقم 

  ألسر یوضح درجات المستویات االجتماعیة واالقتصادیة والنسبة المئویة

  الحالیة الدراسة عینة 

 النسبة المئوية للعينة الكلي ن مدى الدرجات المســـتوى

 ٦٦ر٦ ٤٠ ١٦٨ - ١٤٥ متـوســط

 ٣٣ر٣ ٢٠ ١٩٢ - ١٦٩ فوق المتوسط

 االقتصـادي مـدى المسـتوى    فـي  الدراسة يقعواهذه  عينةحيث أن أطفال        

 عب د [ ذلـك يوضح ) ٦( والجدول السابق رقم  ،المتوسط المتوسط وفوق االجتماعيو

  . ] ١٩٨٨، العزیز الشخص

  

  :القیــاس أدوات  ]٢[ 

تشخيص المتغيرات األساسية على المقاييس ل أفراد العينة وفقاً تعتمد هذه الدراسة في 

   :اآلتية

طلعـت   :إعـداد [   :سـنوات معايير نمو الطفل من المـيالد حتـى سـت    )١(
     ] ١٩٨٨ ،فؤاد وفيوليتمنصور

 –االجتماعي  –اللغوى [ قياس جوانب النمـو   :عموماًالهـدف من المقياس   

  ]. الحركي –العقلى 

والنمـو   – اللغـوي النمـو  [  الحالية جانبان همالدراسة ا فيوقد استخدمت الباحثة 

  ]. االجتماعي
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السيكومترية لهـذا   ةبحساب الكفاء"   وفوليت طلعت"  معدا المقياسما قاوقد    

  :على النحو التالي سالمقيا

  :الصـــدق ويتضمن - ١

  : مايلي يشملو الوصفيالصـدق  ) أ (

األداة  والغرض منه التحقق مـن مـدى تمثيـل    :المنطقيالصدق -١ 

 . يقيسه الذيللميدان 

  :مايلي ويشمل اإلحصائيالصـدق  )ب(

علـى   الـداخلي ويعتمد على طريقة االتساق   :التجريبى الصدق  -١

وتم ذلك  ،الكليةكل بنـد والدرجة بين أساس إيجـاد معامالت االرتباط 

من عامين إلـى سـت   و،عامينعلى المرحلة العمرية من الميالد إلى 

والنمـو  ] ٠ر٩٢[اللغـوي رتبـاط للنمـو   معامـل اال وقيمـة   سنوات

 . ٠ر ٠١وهذه القيم دالة إحصائياً عند مستوي ثقة ] ٠ر٩٣[جتماعياال

 ،التقنينعينات  في المصريإن ما كشفت عنه نتائج هذه المعايير لنمـو الطفل   

 –الجسـمي  [ وفى جوانب النمـو المختلفة  ،العمرفترة السنوات األولى من  فيأنه 

 يتفق بدرجة كبيرة مع المعايير العالمية]  اللغوي –االجتماعي  –االنفعالي  –لى العقـ
  .اإلنسانيالخاصة بهذه السنوات المبكرة من النمو 

 ركيود " عادلة باستخدام م للنمو اللغوي الثبات معامل تم حساب :الثبـــات  - ٢

  ].٠ر٩١[وكذلك النمو اإلجتماعي وقيمته] ٠ر٩٣[وقيمته "سون  ،ريتشارد
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  :المقيـاسطريقة تصحيح 

لكل فقـرة ال  ) صفـر ( و  ،المفحوصفقـرة تنطبق على  واحدة لكل يعطى درجة

ويتم الكشـف   ،عليهـاتم الحصول  التيوتجمع الدرجـات  ،المفحوصتنطبق على 

 طلع ت [ المئينيـة جـداول المعايير على أساس المعايير  فيالمقـابلة لها  عن الدرجة

  .] ٤٣٧ص، ١٩٨٨، فؤاد وفیولیت منصور

فقد قامت الباحثة  لمعايير نمو الطف سمقيا بصدد يكومتريةبالكفاءة السفيما يتصل  أما

بقياس الصدق والثبات لتلك القوائم في جانبي النمـو اللغـوي والنمـو االجتمـاعي    

  :كاآلتي

 تم حساب الثبات لقائمة معايير النمو اللغوى عن طريق التطبيق وإعادة :الثبـــات

تـدخل  ، وتم تطبيقه على مجموعة من األطفال ضعاف السمع Test re Testالتطبيق 

وبفاصل زمني ، ]ذكور وإناث [ طفالً ]  ٥٠[ وقوامها ، ضمنها عينة الدراسة الحالية

وتم حساب معامل ثبات االستقرار لقائمـة  ، وإعـادة تطبيق المقياس ،ً يوما]  ١٥[ 

  . )٧( موضح بالجدول رقممعايير النمو اللغوي وذلك كما هو 

  

  )٧(جــــدول رقم 
  

  ومستوي داللتھیوضح معـامل ثبـات قائمة معاییر النمو اللغوي 

  مستوى الداللة معـامل االرتبـاط ن ا لمقياس

  .ر.١         ٠ر ٨٧٤       ٥٠ معايير النمـو اللغوي
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، ] ٠ر٠١[  عند مستوىأن معامل االرتباط دال ) ٧(يتضح من الجدول السابق رقم  

  .وهذا يدل على معامل ثبات مرتفع

قائمة معايير النمو االجتماعي بطريقـة إعـادة   ل معامل الثبات وقد تم حساب  

  ).٨(التطبيق وكان معامل الثبات كما هو موضح في جدول 

 
  )٨(جــــدول رقم 

  
  ومستوي داللتھیوضح معامل ثبات قائمة معاییر النمو االجتماعي 

  مستوى الداللة عـامل االرتبـاطم ن المقيـــــاس

  .ر.١        ٠ر٩٦١ ٥٠ معايير النمـو االجتماعي

عند مستوى  أن معامل االرتبـاط دال)  ٨(ويتضح من الجـدول السابق رقم   

  .وهذا يدل على ثبات مرتفع فيما يتعلق بمعايير النمو االجتماعي، ]  ٠ر٠١[ 
  

  :الصـــدق
    :مة معايير النمو اللغوي كاآلتي قامت الباحثة بحساب صدق قائ    

  :صـدق المحــك  -أ
" وهو برنامج ومقيـاس  ، وذلك باستخدام محك خارجي يقيس نفس الجانب من النمو

،  جوتم حساب معامل االرتباط بين مقاسيي معايير النمو العقلي وبور تا، "  جبور تا

رة  وذلك كما يتضـح  وقد أثبتت النتيجة صدق قائمة معايير النمو اللغوى بدرجة كبي

  ).٩(من الجدول رقم
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  ) ٩(جــــدول رقم 
  

  النمو اللغوي وبورتاج ة معاییرئمقایوضح معامل الصدق بین 

  مستوى الداللة معـامل االرتبـاط ن قائمة معايير النمــو اللغوي

  .ر.١       ٠ر٨٧٤ ٥٠ بـورتــاج

عند مستوى  دال أن معامل االرتبـاط)  ٩(ويتضح من الجـدول السابق رقم   

وباستخدام نفس ، وبنفس الطريقة تم حساب صدق معايير النمو االجتماعي، ] ٠ر٠١[ 

وقد وجد أيضاً صدق المقياس بدرجة عالية وذلك كما يتضح مـن الجـدول   ، المحك

  ).٩(التالي رقم

  ) ١٠(جــــدول رقم 
  

  جوبورتا االجتماعيالنمو  معاییر قائمة یوضح معامل الصـدق بین

  مستوى الداللة معـامل االرتبـاط ن النمــو االجتماعي رة معاييقائم

  .ر.١        ٠ر٨٢٦ ٥٠ بور تاج

 ]٠ر٠١[ أن معامل االرتباط دالة عند مستوى )  ١٠(ويتضح من الجدول السابق رقم 

  .بما يعنى أن معايير النمو االجتماعي تتسم بمستوى صدق مرتفع

  :صـدق المحـكمین  -ب
محكمين من األطباء ]  ٦[ قائمتي المعـايير للنمو اللغوي على وذلك بعرض   

وقد أشاروا بجوهرية كل العبارات فيما ، واألخصائيين المتخصصين فى ذلك المجال

وهى ، قد أشـاروا إلى أنها ليست جوهرية، ] ٣: ٢[ عدا عبارة فى قائمة السن من 

  .وقد تم حـذفها من القائمة،  ] ٣[ العبـارة رقم 
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  :وهى" الروش "  حساب صدق المحكمين بمعادلةوتم  

  عدد المحكمين الكلى_ عدد المحكمين الذين أشاروا بإن العبارة جوهرية 

                              ٢  

  عدد الحكمين الكلى                                   

                                    ٢                         

لكشف في جداول المعايير الخاصة بتلك المعادلة وجد أن المقياس فـي النمــو   وبا 

  ).١١(من الصدق وذلك يتضح من جدول ةعلى درجة كبير، اللغوي

  
  )١١(الجــــدول رقم 

  
  المحكمین لقائمة  یوضح معامل االرتباط لصـدق

  النمو اللغوي معاییر

  مستوى الداللة معـامل االرتباط عــدد المحــكمين

  .ر.١        ٠ر٩٩ ٦

وهو دال عنـد مسـتوى   . ر.٩٩أن معامل االرتباط ) ١١(ويتضح من جدول رقم   

  ..]ر.١[داللة

) ١٢(وبنفس الطريقة تم حساب صدق المحكمين للنمو االجتمـاعي والجـدول رقـم   

  .يوضح ذلك
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  )١٢(الجــــدول رقم    
    

  قائمةل المحكمین یوضح معــامل االرتبــاط لصدق  
  النمو االجتماعي ییرمعا

  مستوى الداللة معـامل االرتبـأط عــدد المحــكمين

  .ر.١         ٠ر٩٩ ٦

  .)ر.١( وهو دال عند مستوى . ر٩٩يتضح أن معامل االرتباط ) ١٢(ومن جدول 

  

  أدوات التدریب ] ٣[
  .]  Guberina,P١٩٥٤    رينابيتر جوب: تصميم[ برنامج الفربتونال]أ[  

بملحق  ها بالتفصيل وكيفية تطبيقهاقد تم شرحكون من عدة فنيات واجهزة والبرنامج يت

  ).٥(رقم 
  

  :االستطـالعیة الـدراسة

يبنى عليه البــاحث   الذي الحقيقيالمحـك  هيتعتبر الدراسة االستطالعية    

وقد أجـرت الباحثة الدراسـة    .للدراسةللتجربة األساسية  التطبيقي العمليالجـزء 

علـى   ،] ٢٠٠٦ديسـمبر   ٣٠إلـى   ٢٠٠٦ديسمبر  ١[ الفترة من  فياالستطالعية 

  :إلىوهدفت  ،الشديدطفـالً من األطفال ضعاف السمع ]  ٥٠[ عينـة قوامها 

المستخدمة لضبط  اتتحديد حجم العينة المراد دراستها بناء على نتيجة االختيار -١

الجتمـاعي  االقتصـادي وا  استمارة تحديد المستوى[ وهى  ،المتغيراتوقياس 

 ].معايير النمو  –مقياس بيلى للذكاء  – لألسرة
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 .العينةستراتيجيات المناسبة للبرنامج مع سن التحديد ا -٢

 .الجلساتتحديد عدد  -٣

 .التطبيقتحديد طرق وتطبيق البرنامج ومكان  -٤

 .االجتماعيوالنمو  ،اللغويتقيس النمو  التيحساب الصدق والثبات للمقاييس  -٥

  :نتائج الدراسة االستطالعية عمايلى سفرتوأ  

[ طفالً من األطفـال ضـعاف السـمع   ]  ٤٠[ وهو  ،العينـةتم تحديد حجم   - ١

 ]. الحاليحسب شروط اختيار عينة البحث 

 فيفنيات البرنامج مع وجود صعوبة ل ينةاستجابة األطفال رغم صغر سن الع - ٢

 –الجماعى العمل [ فنيتان فين السيطرة على األطفال من سن عـام إلى عامي

والـتحكم   تتم بشكل جماعي وذلك بسبب أن هذه الفنيات ،] الحركي واإليقـاع

ولذلك تم استبعاد تلك  ،الفردييكون أفضل مع  ،السنتدريب الطفل صغير  في

عام إلى [ مع األطفال من سن  ،] الحركيواإليقاع  – الجماعيالعمل [  الفنيتان

 –الكمبيـوتر   – الفرديالعمل [ وهى  ،عليهم الفنيات قيباوتطبيق  ،]عامين 

 ].الموسيقى 

الجمعية فقامت بتوفير تلـك   فيلقد وجدت الباحثة فنية الموسيقى غير متوفرة  -٣

أيضاً فقد استخدمت بعـض   ،الجمعيةوتطبيقها على عينة الدراسة داخل  الفنية

سيقى من كلمــات  المو فيالمتخصصين  التي قـام بإعدادها أحـداألناشيد 

 ).٥(وذلك كما يتضح من الملحق رقموتلحين 
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  :العمليإجـراءات التطبیـق 
فقد قامت الباحثة باتباع عدة خطـوات   ءات تطبيق الدراسة الحاليةاوفيما يتعلق بإجر

  :وذلك وفقاً للتسلسل التالي

١-  

٢-  

  

٣- 

  .اتبحساب الكفاءة السيكومترية كما سبق ذكره في األدو قامت الباحثة

 ضعاف السمع التجريبية[ مجموعات ثالثإلى  الكلية بتقسيم العينةقامت الباحثة 

  .]سمع  يةالضابطة عاد –الضابطة ضعاف سمع  –

والمستوى االجتماعي _ الذكاء_ السن [وهى المجموعات المتغيرات بين طضب

درجة ونوع فقد السمع واألدوية وعدم وجود إعاقة أخرى غير (_ واالقتصادي 

بالتسلسل  سالسمع باستخدام عدد من المقاييلألطفال ضعاف ) عاقة السمعيةاإل

  :التالي

  .مقاييس بيلى للذكاء -ا

 .استمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي -ب

 .الفحص الطبي لتحديد نوع ودرجة فقد السمع -ج

حيث تم تطبيق االختبـارات   ياس القبلي على المجموعات الثالثجراء القإوتم  -٤

  :لتاليةا

  .قائمة معايير النمو اللغوي -أ  

  . قائمة معايير النمو االجتماعي -ب

 .وذلك لتحديد مستوى النمو اللغوي واالجتماعي قبل تطبيق برنامج الفربتونال

حيث طبق على األطفال من سن عام  ،فنياته وتم تطبيق برنامج الفربتونال بكل -٥

 ،] الموسـيقى  –الكمبيـوتر   –ردى الفالعمل [ :ثالث فنيات وهي إلى عامين 

 –الكمبيـوتر   – الفرديالعمل  – الجماعيالعمل [  :وهي الفنيات وطبقت كل
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  .أعـوامعلى األطفال من سن عامين إلى ثالثة  ،] الحركياإليقاع  –الموسيقى 

]  ٢٠٠٦/  ٤/  ٣٠إلى  ٢٠٠٦/ ١/  ١[ الفترة من  فيوقد تم تطبيق البرنامج 

صباحاً وحتى السـاعة الثانيـة   ]  ٩[ من الساعة يومياً ساعات ]  ٦[ بمعدل 

 .الجمعة والسبت  يوميعدا  ام، ظهراً

 جراء القياسإقامت الباحثة ب، لهالمدة المحددة  فيوبعد انتهاء تطبيق البرنامج  -٦

 .الثالثةللمجموعات  االجتماعيوالنمو  اللغويالبعدى للنمو 

التتبعى للمجموعة  ا ثالثون يوماً تم القياسفاصلة قدرهوبعد مرور فترة زمنية  - ٧

 .التجريبية بتطبيق مقياس النمو اللغوي والنمو االجتماعي

تفسـير  تبع ذلـك  و ،الفروقداللة  والتعرف على ،إحصائيا وتم معالجة النتائج  - ٨

  .بين المجموعاتالنتائج ومناقشة 

مع متابعة  ماعيالجتطبيق العمل  فيولقد اشتركت مدرسة الفصل مع الباحثة   

  .األطفالاالستراتيجيات مع  باقي أثناء استخدامالباحثة أثناء قيامها بالتدريب 
  

  :یلي فیمكن توضیحھا فیما البـاحثةواجھت  التيالصعـوبات عن  إما
  :وهىوذلك لعدة أسباب  ،العينةالحصول على  فيلقد وجدت الباحثة صعوبة   

ولـيس فقـط    ،عمومـاً كل اإلعاقات  يفعدم وعى الوالدين بالتدخل المبـكر  *

 هأن فقد السمع يكتشف حالياً والطفـل عمـر  الرغم من على  ،السمعيةاإلعـاقة 

 .فقطأسبوع 

سماعة سوف يستطيع النطـق والكـالم   لبأنه بعد ارتداء الطفل ل  اعتقاد الوالدين *

وأن الطفل يجب أن يـدرب   ،معينإال  هيوهذا اعتقاد خاطئ ألن السماعة ما 

 .الكالمطبياً حتى يستطيع تخا

لالرشادات عن ضرورة خضوع الطفل ضـعيف السـمع    الوالدين تقبلصعوبة  *
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 .إلى صعوبة تقبل فكرة إعاقة طفلهما وذلك يرجع ،للتأهيل التخاطبي

حيث ظلت الباحثة متابعة لهم طوال فترة  ،الضابطةسكن أطفال المجموعة  بعد *

 أليهؤالء األطفـال ال يخضع يبية حتى مجموعة التجرعلى ال البرنامج تطبيق

تـهى فترة تطبيق البرنامج علـى المجموعـة   تنوذلك حتى  ،التدريبنوع من 

  .التتبعي وإتمام القياس ،التجريبية

 

  :اإلحصـائیةاألسالیب 
وذلك لعـدم   النتائجهذه الدراسة لتحليل  فيمترى رااإلحصاء الالبا الباحثة استخدمت

إلحصاء البارامترى في عينة الدراسة لصغر حجمها  وهى توافر  شروط استخدام ا

طفالً مقسمة إلى ثالث مجموعات وأن اإلحصاء البارامترى تستخدم مع األعداد  ٦٠

  :كاآلتيوهى  فرد  ٥٠من  بدءاً الكبيرة
  

  : Meanالمتـوسط الحسابي  -١
لقيمـة  ويستخدم لوصف ا، وهو من أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداماً        

  .المتوسطة
  م ح س= س                       مجموع الدرجات =المتوسط    

  ن                                   عدد االفراد                 
  المتوسط: حيث س

  مجموع الدرجات: م ح س

  .]  ٢٠٩ـص،١٩٩٦،صادق  مالآ،ابو حطب  فؤاد[العينة : ن  
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  :Standard Deviationاالنحراف المعیاري    -٢
االنحراف يعنى االختالف بالزيادة أو النقصان عند نقطة معيارية يتحدد عندها بعـد  

  .وذلك باستخدام المعادلة التالية الدرجات أو قربها من المتوسط
      مجموع مربعات االنحرافات عن المتوسط              

  عدد أفراد العينة=                ع     

  االنحراف :حيث ع

  مجموع فرق المتوسطات: م ح س 

  . ] ٢٤٧ ـص،٢٠٠١،زكریا الشربینى [ العينة أفراد عدد :ن

  

 Wilcoxonللف  روق ب  ین رت  ب قیم  ة مرتبط  ة لعین  ة    ناختب  ار ویلكس  و -٣

Signed rank test:  
حيـث أن  ، للقــيم المرتبطـة    T. testوهو اختبـار بارامترى بديل الختبـار   

وذلك لصغر ،  T. testافرها في العينة لم تنطبق الستخدام اختبار الشروط الواجب تو

]  ٣٠[ ال يمكن استخدامه مع عدد أقـل من  T. testحيث أن اختبار ، حجم العينـة 

فرد وذلـك باسـتخدام    ]  ٥٠:  ٥[ واختبـار ولكوكسون يصلح للعينات من عدد ، 

  : المعادلة التالية

  

            
ص
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  :حيث ان

  قيمة ولكوكسون: ص 

  العينة: ن

  مجموع الرتب: و

قـل مـن   أعلى أن تكون ص المحسـوبة  ، ةالجدوليونقارن ص المحسوبة ب ص 

  . ] ٣٠١ـص، ٢٠٠٤، وآخرون إخالص[  حتى يكون هناك داللة ةالجدولي

  :Mann Whitney Testتبار مـان ویتنى اخ -٤  
وذلك أيضاً إذ لـم تسـتوف   ، ويستخدم لدراسة داللة الفروق بين الرتب للعينتين   

ويستخدم ذلك االختبار الالبارامترى وذلك ، شروط العينة الستخدام اختبار البارامترى

  :من خالل المعادلة التالية

  :حيث ان

  قيمة مان وتينى: يو

  العينة االولى: ١ن

  العينة الثانية: ٢ن

  .] ٢٩٩ ـص المرجع السابق[للعينة التكراراتمجموع : ١ر
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