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أوالً وأخيراً، أتقّدم بجزيل الشكر وعظيم  –سبحانه وتعالى  –الحمد والشكر لله 
تقديري وامتناني ألستاذتي الدكتورة خولة يحيى التي أشرفت على هذه الرسالة من 

لم تتأخر علّي لحظة بعلمها الغزير وملحوظاتها وآرائها  بدايتها حتى نهايتها، والتي
  .القّيمة

كما أتقّدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة 
األستاذ الدكتور محمد نزيه حمدي، والدكتورة نادية هايل سرور، : المناقشة، وهم

بقراءة رسالتي هذه  والدكتور زيدان عبد الصمد الخمايسة الذين تكّرموا علّي
ومناقشتها، وأبدوا ملحوظاتهم القّيمة في سبيل النهوض بمستواها، واالرتقاء بها نحو 

  .األفضل

كما أنه ال يفوتني أن أشكر األخوة المحكّمين والمحكّمات من أساتذة 
  .وأخصائيين؛ لما أبدوه من تعاون ومالحظات واقتراحات أثرت هذه الرسالة

  .من قّدم لي يد العون والمساعدة وشكري الخالص إلى كل

  

  الباحث
  بدر فارس النصيري
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تطوير مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا من 
  الرضاعة وحتى عمر خمس سنوات

  اددعإ
  بدر بن فارس النصيري

  مشرفلا
  ستاذة الدآتورة خولة يحيىألا

 صـّملخ
توصل إلى دالالت صدق وثبات لمقياس النمو اللغوي لقياس هدفت هذه الدراسة ال

المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا من الرضاعة إلى سن خمس سنوات في صورته 

) 100(من األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، و) 100(األردنية المطورة، وتكونت عينة الدراسة من 

  .لعاديةمن األطفال العاديين ذوي القدرة السمعية ا

، وذلك (Content-Validity)وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى توفر دالالت صدق المحتوى 

بعرض المقياس بعد تعريبه على مجموعة من المحكمين حيث تم حذف وتعديل بعض الفقرات إلى 

وحدة موزعة على األعمار من الرضاعة ) 20(أن خرج المقياس في صورته النهائية المكونة من 

وبعد تطبيق المقياس في صورته النهائية على عينة الدراسة حللت البيانات . خمس سنوات إلى سن

الناتجة عن عملية التطبيق للخروج بدالالت عن الصدق التمييزي للمقياس، صدق البناء 

(Construct-Validity)  ت(باستخدام اختبار ((T-Test)  للتمييز بين العينتين غير المتجانستين في

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة ). العاديين، وذوي اإلعاقة السمعية(لسمعية القدرة ا

ما بين متوسط أداء األطفال العاديين وذوي اإلعاقة ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

السمعية لصالح العاديين في آل الوحدات باستثناء الوحدات العمرية التي تغطي الفئات العمرية من 

  .أشهر) 0-6(

  أما فيما يتعلق بدالالت ثبات المقياس في صورته األردنية فقد أشارت النتائج إلى 

  توفر دالالت ثبات عن المقياس في صورته األردنية المعدلة محسوبًا بطريقة اإلعادة

(Test-Retest)  حيث تراوحت قيم معامل الثبات )30= ن (على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة ،

، وفي )1.00-0.93(، ولجانب اللغة التعبيرية ما بين )0.99-0.91(غة االستقبالية ما بين لجانب الل

  ).α  =0.05(آال الجانبين تعتبر هذه المعامالت ذات داللة إحصائية مرتفعة عند مستوى 
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  :المقدمة والخلفية النظرية

السمع، البصر، (على المعلومات التي يستقبلها عبر الحواس  يعتمد إدراك اإلنسان لعالمه

، وحدوث أي خلل في واحدة أو أآثر من هذه الحواس ينجم عنه صعوبات، )الشم، الذوق، اللمس

وينصّب االهتمام هنا على عجز حاسة السمع عن القيام بدورها، فهذا العجز يقود إلى صعوبات 

اإلنسان، فحاسة السمع هي التي تجعل اإلنسان قادرًا على عديدة ألّن السمع يلعب دورًا في نمو 

تعلم اللغة، وهي تشكل حجر الزاوية بالنسبة لتطّور السلوك االجتماعي، وتمّكن اإلنسان من فهم 

  .بيئته ومعرفة المخاطر الموجودة فيها فتدفعه إلى تجّنبها

عمر الطفل، وأهمية  ونظرًا لما للسمع من أهمية، وخاّصة في السنوات الخمس األولى من

التدّخل المبكر في تفادي تفاقم مشاآل السمع والتواصل لدى الطفل، ال بّد من تدّرب الوالدين على 

التعّرف على اإلرشادات الدالة على اإلعاقة السمعية، لكي يساعدوا في وضع البرنامج التربوي 

درجة، وتحسين قدرة السمع  المناسب بمساعدة األخصائيين، لرفع قدرة الطفل السمعية إلى أقصى

  .لديهم

وقد هدفت هذه الدراسة تطوير صورة أردنية من مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات 

اللغوية لألطفال من الرضاعة وحتى عمر خمس سنوات، بحيث تكون هذه الصورة المعّدلة من 

وتسجيل تطّور نموه المقياس موّجهة لوالدي الطفل لمساعدتهم على المتابعة المستمرة لطفلهم، 

  .اللغوي، والتعّرف عليه ووضع البرامج المناسبة له

تشير آتابات علم األجنة أن بدء تخلق جهاز السمع يكون ما بين األسبوع الثالث إلى الرابع 

للحمل، وينتهي في الشهر الرابع، وأن الجنين يسمع وينفعل مع األصوات الخارجية والداخلية 

الشهر السادس من عمره، وعند الوالدة يكون جهاز السمع من التطور آضربات القلب لألم منذ 

  .والنمو يكفي لقيامه لوظيفته، وهناك من يرى أنه يكون تام النمو

يعتبر فهم آلية السمع دون معرفة الترآيب التشريحي لجهاز السمع أمر صعب فهمه، 

  .وتحتوي األذن على مستقبالت للموجات الصوتية وأخرى للتوازن
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  )1(الشكل رقم 

  )األذن(ترآيب الجهاز السمعي 

  ):1(وتقسم األذن إلى ثالثة أجزاء رئيسية آما يوضحها الشكل رقم 

  .األذن الداخلية) األذن الوسطى، ج) األذن الخارجية، ب) أ

  :األذن الخارجية: أوًال

  .تتكون من صيوان األذن، وقناة السمع الخارجية، والطبلة

الجزء الذي يظهر على جانبي الوجه، وهو يمثل الجزء الخارجي ذلك : صيوان األذن -

الظاهر من األذن، ومهمته تجميع الموجات الصوتية وتضخيم األصوات الضعيفة، وإدخال 

 .تلك الموجات الصوتية إلى قناة األذن الخارجية

ها ملم، وقطر) 2.5(وهذه القناة السمعية التي يبلغ طولها حوالي : قناة األذن الخارجية -

ملم، تمرر األصوات التي يلتقطها الصيوان لتقابل غشاء الطبلة، وفي الجزء ) 0.6(حوالي 

الخارجي من قناة األذن الخارجية توجد غدد صمغية تفرز المادة الشمعية، وهذه المادة تعمل 

  .على حماية طبلة األذن من خالل إزالة الجراثيم واألوساخ ونقلها إلى خارج األذن

توجد في الجزء الداخلي من قناة األذن الخارجية، وهي ذات شكل بيضاوي إلى : طلبة األذن -

ملم، وهي تتحرك لألمام والخلف وفقًا لضغط الهواء ) 20/1(حد ما، وسمكها حوالي 

وتخلخله، وأضعف صوت يمكن سماعه يجعل الطبلة تتحرك أقل من واحد على بليون من 

  عبد الواحد، (ها إلى العظيمات الثالث وتقوم الطبلة بنقل األصوات وتكبير. البوصة

2001.(  

  :األذن الوسطى: ثانيًا
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بواسطة قناة ستايكوس التي تكون مغلقة ) البلعوم(وهي تجويف يتصل مع تجويف الفم 

عادة، وتفتح بتحريك عضالت البلعوم فيدخل الهواء القادم من الفم منها، وبذلك يتعادل الضغط 

تترآب األذن الوسطى من ثالث عظيمات سّميت بسبب أشكالها، و. على جانبي الطبلة فال تنثقب

  :، وهذه العظيمات هي"القوقعة"وتعمل على إيصال الذبذبات الصوتية إلى األذن الداخلية 

  .(Malleus)المطرقة   )أ (

 .(Incus)السندان   )ب (

 .(Stapes)الرآاب   )ج (

بالسطح وترتبط العظيمات الثالث مع بعضها بواسطة مفاصل حقيقية، وترتبط المطرقة 

الداخلي من غشاء الطبلة، وتتمفصل من الداخل بالسندان، ويتمفصل السندان مع الرآاب الذي 

التابعة لدهليز األذن بواسطة ألياف رابطة  (Oval Window)يرتبط بدوره مع النافذة البيضاوية 

(Thibodah, Patton, 1993).  

  :األذن الداخلية: ثالثًا

عة، والدهليز وقنواته الهاللية، وبنهاية عظيمة الرآاب تبدأ تتكون األذن الداخلية من القوق

  .األذن الداخلية التي يطلق عليها اسم التيه، ألنها تحتوي على ممرات متشابهة وبالغة التعقيد

وهي تشبه الشكل الحلزوني، وفي الجزء الخارجي من القوقعة توجد النافذة : القوقعة

ة يكون على شكل قناة يوجد بها سائل يعرف باسم السائل البيضاوية، والجزء الداخلي من القوقع

  .اللمفاوي الداخلي

وفي القوقعة يوجد عضو آورتي، وهو عضو الحس السمعي، وهو مكون من خاليا 

آالف وحدة مستقلة تتكون آل واحدة منها من أربع شعيرات، ووظيفة هذه ) 6- 4(شعرية تصل إلى 

صوتية الميكانيكية العادية من غشاء الطبلة في األذن إلى الخاليا الشعرية هي تحويل الذبذبات ال

العظيمات الثالث في األذن الوسطى إلى إشارات آهربية عصبية تحدث في األذن الداخلية من 

خالل القوقعة للعصب السمعي إلى جذع الدماغ ومن ثم إلى المراآز السمعية العليا في الفص 

  .الصدغي في الدماغ

هاز توجد القنوات الهاللية الثالث، ويقوم جهاز الدهليز بحفظ توازن في هذا الج: الدهليز -

 .الجسم
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يتكون هذا العصب من األلياف العصبية الحسية لنقل االهتزازات على : العصب السمعي -

شكل إشارات آهربية عصبية إلى مرآز السمع بالمخ، حيث تسبب اإلحساس بالسمع وتمييز 

  .األصوات

يوان األذن، وتدخل إلى القناة السمعية تسري بداخلها حتى عندما تصل الموجات إلى ص

تصل غشاء الطبلة المرن لتحرآه تبعًا لشدة االهتزازات، وتتحرك المطرقة المتصلة بالطبلة وهذه 

العظيمة بدورها تؤدي إلى اهتزاز السندان والرآاب ومن خاللهما يتم تكبير هذه االهتزازات 

لعظيمة الرآاب النافذة البيضاوية، وعندما تتحرك  الصوتية، حيث يغطي الطرف الثاني

االهتزازات الصوتية تؤدي إلى تموجات في السائل الموجود بالقوقعة، مما يغير من طبيعة هذه 

إلى موجات آهربية عصبية من خالل الخاليا الشعرية الموجودة ) الموجات(االهتزازات الصوتية 

إلى تنشيط النهايات العصبية التي تقوم بإرسال  في عضو آورتي بالقوقعة، والذي يؤدي بدوره

سيل من اإلشارات العصبية عبر العصب السمعي، فينقله إلى مراآز السمع بالدماغ، لتتم معالجتها 

  ).2001عبد الواحد، (بفك رموزها وتفسيرها واستخراج المعاني منها 

  :مفهوم اإلعاقة السمعية

ستويات متفاوتة تتراوح بين ضعف سمعي م (Hearing Impairment)لإلعاقة السمعية 

  .بسيط، وضعف سمعي شديد جدًا

  :هذا ويشمل مصطلح اإلعاقة السمعية آًال من

ويعني أن حاسة السمع ال تقوم بالوظيفة الموآلة لها ألغراض الحياة : (Deafness)الصمم   )أ (

  .اآتساب اللغةاليومية، األمر الذي يحول دون القدرة على استخدام حاسة السمع لفهم الكالم و

ويعني أن حاسة السمع لم تفقد وظائفها بالكامل، فعلى : (Hard of Hearing)الضعف السمعي   )ب (

الخطيب، (الرغم من أنها ضعيفة إال أنها وظيفية؛ بمعنى أنها قناة يعتمد عليها لتطوير اللغة 

1997.(  

ية بين إلى وجود عالقة طرد (Quigley & Paul, 1984)هذا وقد أشار آويجلي وبول 

  :درجة اإلعاقة وتأثيرها على السمع وفهم الكالم واللغة، آما هو موضح في الجدول التالي
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  )1(الجدول رقم 

  درجة اإلعاقة وتأثيرها على فهم الكالم واللغة والبرامج التربوية المالئمة

  البرامج واالحتياجات التربوية  تأثير السمع على فهم الكالم واللغة  درجة اإلعاقة

فة خفي
(Slight)   

)27 -40 (
  ديسيبل

يجد الطفل صعوبة في سماع األصوات  -
  .البعيدة والمنخفضة

يجد صعوبة في فهم الموضوعات في  -
 .الكالم الحواري

  .يستفيد من السماعات -
 .االنتباه لتنمية الحصيلة اللغوية -
 .مقاعد وإضاءات خاصة -
  .يحتاج لتعليم قراءة الشفاه -
 .الكالميحتاج إلى تدريبات فردية لتصميم  -

بسيطة 
(Mild)   

)41 -55 (
  ديسيبل

أقدام ) 5-3(يفهم آالم الحوار من مسافة  -
 ).وجهًا لوجه(

من المناقشات داخل ) ٪50(يفقد أآثر من  -
  .الفصل إذا آانت األصوات منخفضة

قد يجد الطفل صعوبة في نطق بعض  -
 .الكلمات

إحالة الطفل لخدمات التربية الخاصة  -
 ).خطة تربوية فردية(

ت سمعية فردية وتقييمها وتدريبه معينا -
  .على استخدامها

مقاعد مناسبة، وفصول ترتيبات ذات  -
 .خاصة في المرحلة االبتدائية

 .االنتباه إلى المفردات والقراءة -
 .تصحيح الكالم إذا تبين أنه يحتاج لذلك -

متوسطة 
(Moderate) 

)56 -70 (
  ديسيبل

يجب أن تكون المحادثة بصوت عاٍل حتى  -
 .تفهم

د الصعوبات في المواقف التعليمية تتزاي -
 .التي تتطلب المشارآة الجماعية

 .آالم متدهور -
 .قصور في استخدام اللغة -
  .حصيلة لغوية محدودة -

 .يحتاج إلى مدرس أو فصل تربية خاصة -
مساعدة خاصة في مهارات اللغة، وتنمية  -

 .الخ... المفردات، القراءة، الكتابة
 .معينات سمعية فردية وتدريبه عليها -
 .تعلم قراءة الشفاه -
 .المحادثة الكالمية وتصحيح الكالم -
االنتباه للمواقف السمعية والبصرية طوال  -

 .الوقت

 ةشديد
(Severe)   

)71 -90 (
  ديسيبل

يسمع األصوات العالية التي تكون على  -
 .بعد مسافة قدم واحد من األذن

يستطيع تمييز األصوات وليس آل  -
 .األصوات الساآنة

في اللغة  (Defective)) عيب(خلل  -
  .والكالم

لن ينمو الكالم واللغة تلقائيًا إذا آان فقد  -
  .السمع قبل السنة األولى من العمر

يحتاج برنامجًا خاصًا طوال الوقت  -
لألطفال الصم يؤآد على مهارات اللغة، 

 .وتنمية المفاهيم، وقراءة الشفاه والكالم
راف متخصص  - ى إش امج إل اج البرن يحت

(Specialized Supervision) 
 .وخدمات دعم شاملة

 .معينات سمعية فردية مع التقييم المستمر -
التدريبات السمعية على المعينات الفردية  -

 .والجماعية
جزء من الوقت في الفصول العادية فقط  -

  .عندما يكون مفيدًا

  البرامج واالحتياجات التربوية  تأثير السمع على فهم الكالم واللغة  درجة اإلعاقة

عميق  شديد أو
  فأآثر) 91(

ال يسمع األصوات العالية ولكن يحس  -
أآثر من  (Vibrations)بالترددات 

  .شعوره النغمات
يعتمد على الرؤية أآثر من السمع في  -

امجًا خاصًا طوال الوقت يحتاج برن -
 .لألطفال الصم

يؤآد على مهارات اللغة، تنمية المفاهيم،  -
  .الخ... قراءة الشفاه، الكالم
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 .عملية التوصيل
 .اللغة والكالم) عيب(خلل  -
لن يتطور الكالم واللغة تلقائيًا إذا آان فقد  -

  .السمع قبل السنة األولى من العمر

يحتاج البرنامج إلى إشراف متخصص  -
 .وخدمات دعم شاملة

تقييم مستمر للحاجات المتعلقة بالتواصل  -
 .اليدوي والشفهي

التدريب السمعي على المعينات الفردية  -
 .والجماعية

زء من الوقت في الفصول العادية فقط ج -
  .ألطفال منتقاة بعناية

  

  :أثر اإلعاقة السمعية على جوانب النمو المختلفة

تضع مشكالت التواصل التي يعانيها المعوقون سمعيًا حواجز  :النمو الجسمي والحرآي  )أ (

 وعوائق آبيرة أمامهم الآتشاف البيئة والتفاعل معها، وإذا لم يزود المعوق سمعيًا

آما . باستراتيجيات بديلة للتواصل، فإن اإلعاقة السمعية قد تفرض قيودًا على النمو الحرآي

أن الفقدان السمعي يحرم الفرد من الحصول على التغذية الراجعة عن سلوآه مما يؤثر على 

  ).1989آفاني، (وضعه في الفراغ، وعلى حرآات جسمية خاطئة 

اسات والبحوث إلى أن مستوى ذآاء األشخاص أشارت العديد من الدر :النمو المعرفي  )ب (

المعوقين سمعيًا آمجموعة ال يختلف عن مستوى ذآاء األشخاص العاديين، إال أن هناك جدًال 

مستمرًا حول أثر اإلعاقة السمعية على النمو المعرفي؛ حيث يعتبر البعض أن النمو المعرفي 

أن المفاهيم المتصلة باللغة هي ال يعتمد على اللغة بالضرورة، ولذلك يؤآد هؤالء على 

بينما يرى البعض اآلخر من الباحثين أن النمو المعرفي . وحدها الضعيفة لدى المعوقين سمعيًا

يعتمد على اللغة، وبما أن اللغة هي األآثر ضعفًا بين مظاهر النمو المختلفة لدى المعوق 

  ).1997طيب، الخ(سمعيًا، فهم يعتقدون أن النمو المعرفي سيتأثر بالضرورة 

إن افتقار الشخص المعوق سمعيًا إلى القدرة على التواصل  :النمو االجتماعي واالنفعالي  )ج (

االجتماعي مع اآلخرين، وآذلك أنماط التنشئة األسرية قد تقود إلى عدم النضج االجتماعي 

ى واالعتمادية، أما من حيث الخصائص النفسية واالنفعالية فلم تؤآد األبحاث والدراسات عل

حقيقة أن اإلعاقة السمعية قد تؤثر بشكل مباشر على التنظيم السيكولوجي للطفل المعاق 

ويعود ذلك إلى آون الدراسات ذات العالقة تعاني من مشاآل منهجية عديدة تجعل . سمعيًا

  ).2003حنفي، (إمكانية الخروج باستنتاجات قاطعة أمرًا صعبًا 

وي هو أآثر مظاهر النمو تأثيرًا باإلعاقة السمعية، ال شك في أن النمو اللغ :النمو اللغوي  )د (

 :ومنهاويمكن اإلشارة إلى بعض اآلثار السلبية . فهي تؤثر على جميع جوانب النمو اللغوي
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  .ضعف القدرة على التخاطب اللفظي أو انعدامها، وخاصة لدى الطفل األصم - 1

 .صعوبة فهم اللغة اللفظية لآلخرين - 2

 .ية، وخاصة في االستماعضعف عام في اللغة االستقبال - 3

أو الكتابة أو القراءة ) الكالم(ضعف عام في اللغة التعبيرية، وخاصة في المحادثة  - 4

  ).2003حنفي، (الجهرية 

  :طرق قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية

هناك طرق رسمية، وأخرى غير رسمية، وتعطي الطرق الرسمية قياسات دقيقة من حيث 

داية سماع األصوات عند الطفل أو األفراد الكبار، وتحديد مقدار تحديد عتبة السمع التي تمثل ب

  ).2001عبد الواحد، (الفقد السمعي لدى األطفال المعوقين سمعيًا 

 :الطرق الرسمية

، وفي هذه الطريقة يحدد (Audiometer)األدويومتر "جهاز قياس السمع  طريقة استخدام  )أ (

والتي تمثل عدد الذبذبات  (Hertz)ى أخصائي السمع عتبة القدرة السمعية بوحدات تسم

 (Decible, db)الصوتية في آل وحدة زمنية، وبوحدات أخرى تعّبر عن شدة الصوت تسمى 

ويقوم األخصائي بقياس القدرة السمعية للفرد، بوضع سماعات األذن على أذني المفحوص، 

- 125(ولكل أذن على حده، ويعرض على المفحوص أصواتًا ذات ذبذبات تتراوح من 

وحدة ديسبل، ومن خالل ) 110من صفر إلى (وحدة هيرتز، وذات شدة تتراوح ) 8.000

  .ذلك يقرر الفاحص مدى التقاط المفحوص لألصوات ذات الذبذبات والشدة المتدرجة

، وفي هذه الحالة يعرض الفاحص أمام (Speech-Audiometry)طريقة استقبال الكالم وفهمه   )ب (

ر عن مدى سماعه وفهمه يعبالتدرجة، ويطلب من المفحوص المفحوص أصواتًا ذات شدة مت

  ).2001الروسان، (لألصوات المعروضة عليه 

  :ومنها الطرق غير الرسمية،

 ):هيرتز 500يكون ترددها (الشوآة الرنانة  )1(

إذا وجدت تستخدم، أو تستخدم ملعقة صغيرة وآوب زجاجي يضرب الكوب الزجاجي 

ج إلخراج صوت، وتقريب الصوت الناتج من إذن المفحوص، بالملعقة سواء في الداخل أو الخار

من خلف الطفل، وتقريبه بشكل تدريجي لمعرفة استجاباته نحو سماع األصوات مع مراعاة 
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  االبتعاد تدريجيًا ومعرفة االستجابات المناسبة، وتحديد المسافات وتقدير المستوى السمعي 

  ).2001عبد الواحد، (

  :طريقة الهمس )2(

ياس حدة السمع، وفيها ينطق األخصائي مجموعة من األعداد همسًا ومن غير وتستخدم لق

ترتيب، ويقف الفاحص خلف الطفل أو جانبه لتالفي ترجمة الطفل لألصوات المهموسة عن طريق 

  .قراءة الشفاه

  :(Weber-Test)فحص وبر  )3(

ماع يقوم األخصائي بوضع الشوآة الرنانة على جبهة المفحوص، للتحقق من إمكانية س

الصوت فإذا سمع عن طريق األذن التي يعاني منها يكون فقد السمع عصبيًا، أما إذا لم تتغير 

  .درجة سماع الصوت فإن التشخيص يدل على أن فقد السمع توصيلي

  :(Ranaia-Test)فحص رينيه  )4(

ويلجأ إليه األخصائي للمقارنة بين قياس السمع الهوائي بقياس السمع العظمى، فإذا آان 

حوص يسمع الذبذبات الصوتية بشكل أفضل عن طريق العظم يكون فقد السمع توصيليًا، أما المف

إذا سمع المفحوص الذبذبات بصورة أفضل عن طريق الهواء، فهذا مؤشر على سالمة األذن 

  ).2003حنفي، (الوسطى، وأن الفقد هنا حسي عصبي 

  :ساعة الجيب )5(

رها ساعة آبيرة، وهي أآبر حجمًا من وتعتمد هذه الطريقة على تلك الدقات التي تصد

ساعة اليد، وتقرب الساعة من أذن الطفل من خلفه، مع االبتعاد التدريجي عن األذن لتقدير مستوى 

  ).2001عبد الواحد، (سمعه، مع مراعاة شروط الموضوعية والدقة في القياس 
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  :سمعيًااالختبارات التربوية المستخدمة في قياس المهارات اللغوية للمعاقين 

ظهر هذا المقياس  :(Wepman Auditory Discrimination)مان للتمييز السمعي مقياس ويب •

، ويهدف إلى تقييم المفحوص على 1978وطور في عام  1958من قبل جوزيف ويبمان عام 

سنوات، ) 8- 5(البعد السمعي وخاصة في األصوات المتجانسة، ويصلح للفئات العمرية من 

زوج تختلف في واحدة من األصوات ) 30(جًا من الكلمات، منها زو) 40(ويتألف من 

المتجانسة، في حين ال تختلف العشرة الباقية في أي صوت، وتتوفر من المقياس صورتين 

 .دقيقة) 15-10(متكافئتين ويستغرق تطبيقه 

، وتكّون بصورته )1993(وقد تم تطوير هذا المقياس في البيئة األردنية من قبل درديان 

وقد . أزواج من المفردات المتشابهة) 10(زوجًا من المفردات المختلفة، و) 30(نهائية من ال

توصلت الدراسة إلى دالالت صدق وثبات مقبولة في البيئة األردنية، فقد تم التوصل إلى صدق 

مفحوصًا، ) 45(المحتوى، وحسب معامل الثبات للمقياس بطريقة اإلعادة على عينة مؤلفة من 

 ).0.99(أيام، وقد بلغ معامل الثبات للمقياس ) 7(مني قدره وبفاصل ز

 Goldman-Fristo-Woodcock Test of)مان فرستو ودآوك للتمييز السمعي مقياس جولد •

Auditory Discrimination):  من قبل مؤلفيه جولدمان وفرستو  1970ظهر هذا المقياس عام

ة على التمييز السمعي لألفراد في ودآوك، ويهدف هذا المقياس إلى قياس وتشخيص القدر

دقيقة، أما تصحيحه ) 25- 20(سنة، ويستغرق تطبيقه حوالي ) 70-4(الفئات العمرية من 

لوحة مصورة وأشرطة مسجلة، ويطلب ) 61(دقيقة، ويتكون هذا من ) 15-10(فيستغرق من 

من من المفحوص أن يشير إلى الصورة التي يسمع لفظها على شريط التسجيل وفق عدد 

 .اإلجراءات والتعليمات الخاصة بتطبيق المقياس

 :(Lindamod Auditory Conceptualization Test, LAC)مقياس لندامود للتمييز السمعي  •
، ويهدف هذا المقياس إلى قياس وتشخيص القدرة 1971ظهر هذا المقياس من قبل لندامود عام 

وعة في الفئات العمرية من سن ما على التمييز السمعي وتحدد عدد وتسلسل األصوات المسم

قبل سنة وحتى سن الكبار، وهو من المقاييس المقننة ويطبق بطريقة فردية، ويستغرق تطبيقه 

  .(Compton, 1980)دقيقة وآذلك تصحيحه ) 15-10(حوالي 

مقياس النمو  :ومن االختبارات التربوية المستخدمة في قياس المهارات اللغوية للمعاقين سمعيًا

وي لقياس المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا من الرضاعة وحتى عمر خمس سنوات اللغ

  ).موضوع الرسالة الحالية(
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(Language Development Scale Assessment of Language Skills for Hearing Impaired 

Children from Infancy to Five Years of Age). 

منسقة  (Susan Watkins)س من قبل آل من سوزان واتكينز طور هذا المقيا :وصف المقياس

، حيث استخدم هذا 1979في عام  (Steven Tonelson)، ووستيفن تونيلسون (Ski-Hi)برآالج 

المقياس بشكل مبدئي لالستخدام في برامج الوالدين مع أطفالهم وحتى عمر خمس سنوات لتوظيف 

المنزل، والسبب الرئيسي وراء تطوير هذا المقياس في برامج التدخل المبكر في  (SKI-HI)نموذج 

من قبل مؤلفيه هو النقص الواضح في أدوات القياس المستخدمة مع األطفال ذوي اإلعاقة 

آما برز سبب آخر متمثل في أن المقاييس . السمعية، وخاصة في مجال قياس المهارات اللغوية

سمعية ال تتالئم مع مجتمع المعاقين سمعيًا، المستخدمة لقياس المهارات اللغوية لذوي اإلعاقة ال

  .وتعتبر متحيزة

  :دالالت صدق وثبات المقياس

  :لحساب صدق المقياس استخدمت طريقتين وهما :دالالت الصدق: أوًال

، حيث تّم الحصول (Concurrent Validity)طريقة حساب الصدق التالزمي : الطريقة األولى

األطفال على مقياس النمو اللغوي مع درجات نفس األطفال على معامل االرتباط ما بين درجات 

، (The – Bzoch – League Receptive – Expressive Emergent Language Scale)على مقياس 

مفحوصًا من األطفال المعاقين سمعيًا، وقد بلغ ) 27(حيث طبَّق هذا االختبار على عينة مكّونة من 

  .على مقياس اللغة التعبيرية) 0.79(ياس اللغة االستقبالية، وعلى مق) 0.78= ر (معامل االرتباط 

) 115(، حيث تّم تحليل نتائج (Construct – Validity)طريقة صدق البناء : الطريقة الثانية

طفًال من المعاقين سمعيًا على مقياس النمو اللغوي، وأشارت النتائج أن معامل االرتباط آان عاليًا 

  .مقياسي اللغة االستقبالية والتعبيرية لكل من) 0.99(حيث بلغ 

 :استخدمت ثالث طرق لحساب الثبات وهي: دالالت الثبات: ثانيًا

، (The Inter – Rater Reliability)) المقّدرين(طريقة الثبات بين المصححين  :الطريقة األولى •

ق بين حيث بلغت معامالت الثبات باستخدام هذه الطريقة إلى متوسطات نسب مئوية لالتفا

، وآان متوسط النسب المئوية لالتفاق بين المحكمين على فقرات مقياس )0.82(المحكمين 

، وآان متوسط النسب المئوية لمقياس اللغة التعبيرية لالتفاق بين )0.68(اللغة االستقبالية 

  ، آما بلغ متوسط النسب المئوية للفقرات على مقياس اللغة االستقبالية )0.80(المحكمين 

)0.78.(  
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، حيث أشارت النتائج إلى أن (The Test-Retest Reliability)طريقة اإلعادة  :الطريقة الثانية •

  لمقياس اللغة االستقبالية، ) 0.75(النسب المئوية باالتفاق بين المحكمين آانت أعلى من 

لمقياس ) 0.86(لمقياس اللغة التعبيرية، وآان االرتباط بين مالحظات المحكمين ) 0.76(و

  .لمقياس اللغة التعبيرية) 0.92(اللغة االستقبالية، و

، حيث تم هذا اإلجراء (The Internal–Consistency)طريقة االتساق الداخلي  :الطريقة الثالثة •

طفًال من المعاقين سمعيًا، حيث بلغ معامل ) 115(و اللغوي مع أآثر من مباستخدام مقاييس الن

وآان ). 0.94(، ولمقياس اللغة التعبيرية )0.93(ستقبالية االرتباط بالنسبة لمقياس اللغة اال

  ).0.93(، وللغة التعبيرية )0.91(متوسط الثبات للغة االستقبالية 

  :وصف المقياس

بعد اللغة التعبيرية، وبعد : وحدة، تتكون آل وحدة من بعدين) 20(يتألف المقياس من 

. ن الفقرات، وتتسلسل في مستوى صعوبتهااللغة االستقبالية لكل بعد من هذه األبعاد مجموعة م

وهذه الوحدات العشرون تتسلسل وفق العمر الزمني، بحيث تبدأ الوحدة األولى منذ عمر الوالدة 

  .شهرًا) 60- 54(حتى شهرين، وتنتهي الوحدة العشرون بعمر 

  :تصحيح المقياس

ة أو التقدير تعطى درجتان لإلشارة على قدرة الطفل على آل فقرة، حيث يتم وضع الدرج

على الفقرة التي ال ) -(على الفقرة التي تتضمن السلوك، ويتم وضع الدرجة أو التقدير (+) 

ويستمر تطبيق على آل وحدة حتى تمثل الدرجة الموجبة نصف أو أآثر من . تتضمن السلوك

 الدرجات على الوحدة الواحدة، وهكذا ننتقل إلى الوحدة األخرى، ويتوقف التطبيق إن آانت

  .الدرجة الموجبة أقل من النصف من الدرجات على الوحدة الواحدة

  :هدف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير صورة أردنية معدلة من مقياس النمو اللغوي لقياس 

المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا من الرضاعة، وحتى الخامسة في عينة أردنية تتوفر بها 

  .ت مقبولة تبرر استخدامهادالالت صدق وثبا
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  :أسئلة الدراسة

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

ما دالالت صدق مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا من  - 1

  الرضاعة وحتى الخامسة في صورته األردنية؟

ات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا من ما دالالت ثبات مقياس النمو اللغوي لقياس المهار - 2

  الرضاعة وحتى الخامسة في صورته األردنية؟

  :مبررات الدراسة

  :تبرز مبررات هذه الدراسة في النقاط التالية

  .ندرة المقاييس الخاصة بقياس المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا في األردن - 1

األردن بأداة تتوفر بها دالالت صدق وثبات رفد حرآة قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية في  - 2

  .مقبولة

توظيف نتائج عملية القياس والتشخيص على المقياس في إعداد الخطط التربوية والتعليمية  - 3

 .الخاصة باألطفال المعوقين سمعيًا

إشراك الوالدين وإبراز دورهما في الكشف المبكر عن مظاهر اإلعاقة السمعية، والذي  - 4

التدخل المبكر لتفادي تفاقم مشاآل أطفالهم السمعية، ونموهم اللغوي  ينعكس إيجابًا على

  .االجتماعي

  .استخدام المقياس المطور في البحوث والدراسات ذات العالقة - 5
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  :الدراسات السابقة

لقد أجري عدد من الدراسات العربية واألجنبية حول اإلعاقة السمعية والنمو اللغوي عند 

مدرسة، لما للتشخيص المبكر من أهمية تقود إلى التدخل المبكر، ومن األطفال لمرحلة ما قبل ال

  :هذه الدراسات ما يلي

  :الدراسات العربية

دراسة هدفت إلى التعّرف على الفروق في األداء بين الطلبة العاديين ) 1993(أجرت درديان  •

- 9، 8- 7، 6-5(ية والمعّوقين سمعيًا ذوي اإلعاقة السمعية المتوسطة والشديدة في الفئات العمر

وأشارت النتائج إلى توفر . على صورة أردنية معدلة من مقياس ويبمان للتمييز السمعي) 10

دالالت صدق المقياس في صورته األردنية ممثلة في صدق المحتوى حيث يتم عرض المقياس 

ة، في صورته األولية على مجموعة المحكمين لمراجعته لغويًا ومدى مالئمته للبيئة األردني

زوجًا من المفردات المختلفة ) 30(وعلى ذلك خرج المقياس في صورته الجديدة مكونًا من 

وقد أشارت نتائج تحليل التباين الثنائي إلى وجود فروق . أزواج من المفردات المتشابهة) 10(و

ذات داللة إحصائية للتمييز السمعي تعزى لمتغير العمر، وإلى وجود فروق ذات داللة 

تعزى للتفاعل بين متغيري العمر والقدرة السمعية ) α  =0.05(ي التمييز السمعي إحصائية ف

)α  =0.05 ( في األداء على المقياس لدى عينة الدراسة) لصالح الفئات العمرية ) 180= ن

آما توفرت دالالت عن ثبات المقياس في صورته . األعلى لصالح القدرة السمعية األعلى

ج الدراسة إلى أن معامل ثبات المقياس والمحسوب بطريقة اإلعادة قد األردنية، إذ أشارت نتائ

، وبفاصل زمني قدره أسبوع حيث مثلت عينة الثبات ثالثة مستويات )45= ن ) (0.99(بلغ 

  .عمرية وثالثة مستويات من القدرة السمعية

هناك بعض الدراسات التي لها عالقة غير مباشرة بموضوع الدراسة والتي رآزت على 

 .أهمية مالحظة الوالدين ألبنائهم في مراحل مبكرة، لما في ذلك من أهمية في التدخل المبكر

دراسة هدفت إلى التعّرف على تأثيرات المستوى التربوي للوالدين ) 1993(فقد أجرت أحمد  •

والمستوى الثقافي وحجم األسرة على االستعداد الذهني والقدرة اللغوية عند األطفال، وذلك 

راحل االستعداد الذهني واللغوي لألطفال في ضوء بعض المتغيرات األسرية، وهي برصد م

وتكونت عينة . تعليم اآلباء، ومستوى دخل األسرة، والمستوى الثقافي، وعدد أفراد الدراسة

بنتًا من أطفال المدرسة األولية وما قبل المدرسة ) 190(ولدًا، و) 221(الدراسة من الجنسين 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي ذا النمط . سنوات) 7-3(رهم ما بين ممن تتراوح أعما
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التتبعي، حيث تم تقسيم العينة إلى أربعة مراحل عمرية، ثم تم تتبع نمو االستعداد الذهني 

  .والقدرة اللغوية لألطفال

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي

ة اللغوية لدى أطفال العينة في االستعداد الذهني والقدر) 0.01(توجد فروق دالة عند مستوى  - 1

  .لصالح األآبر سنًا

في االستعداد الذهني والقدرة اللغوية لدى األطفال أبناء ) 0.01(توجد فروق دالة عند مستوى  - 2

اآلباء ذوي المستوى المرتفع في التعليم، وأبناء اآلباء ذوي المستوى المنخفض لصالح أبناء 

  .اآلباء ذوي المستوى المرتفع

بين االستعداد الذهني والنمو اللغوي في ) 0.01(ارتباطية دالة عند مستوى توجد عالقة  - 3

 .سنوات) 7-3(المراحل العمرية من 

، بين مستوى تعليم اآلباء وفئات العمر المختلفة )0.01(يوجد تفاعل دال عند مستوى  - 4

  ).2001بسيوني، (

بالطفل، واستعداده  دراسة هدفت التعرف إلى أثر عالقة ولي األمر) 1989(آما أجرى أحمد  •

من ) 93(طفًال، ) 181(وتكونت العينة من . الذهني في مرحلة ما قبل المدرسة على اللغة

سنوات، واستخدمت في هذه ) 5- 4(من اإلناث تراوحت أعمارهم ما بين ) 88(الذآور، 

 التقبل، والحماية: الدراسة مقاييس تقويم عالقة األم بالطفل، وتتكون من أربعة أبعاد وهي

آما تم استخدام اختبار االستعداد الذهني لمرحلة ما قبل . الزائدة، والتسامح الشديد، والرفض

المدرسة، آما تم استخدام استمارة جمع البيانات، واستخدمت تحليل التباين الثنائي في المعالجة 

الذهني في االستعداد ) 0.01(وأشارت النتائج إلى أنه توجد فروق دالة عند مستوى . اإلحصائية

لألطفال تبعًا ألسلوب معاملة أمهاتهم، وال توجد فروق بين الجنسين في االستعداد الذهني، 

بين متوسطات درجات أبناء األمهات األآثر تقبًال، ) 0.01(ووجود فروق دالة عند مستوى 

  .ًالوأبناء األمهات األقل تقبًال في اختبار االستعداد الذهني لصالح أبناء األمهات األآثر تقب

دراسة هدفت إلى الكشف عن األثر المتبادل بين الصالت ) 1970(آما أجرى سويف  •

وقد أحصى . االجتماعية وبين اللغة، ومدى أثر هذه العالقات االجتماعية في النمو اللغوي

الباحث عدد األلفاظ التي تصدر عن الطفلة في مواقف تضمنها مع األم لفترة معينة تتراوح بين 

دقائق، وذلك الستخالص عدد الكلمات التي تصدر في وحدة زمنية معينة وهي خمس إلى عشر 
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هذا وتكونت العينة من طفلة واحدة بلغت من العمر خمس سنوات، واستخدم الباحث . الدقيقة

  :أسلوب المالحظة المباشرة، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي

  .مآلمة في الدقيقة في وجود األ) 26(تتحدث الطفلة ما يقرب من  - 1

آلمات ) 5(تتحدث الطفلة مع األطفال األآبر منها قليًال في مواقف اللعب، ما ال يزيد عن  - 2

 .في الدقيقة

  .آلمة في الدقيقة) 16(تتحدث الطفلة مع المربية  - 3

وقد استخلص الباحث في هذه الدراسة الستمرار النمو اللغوي عدة عوامل ال بد من 

  :توافرها وهي

  .لمتداولة، واستمرار ارتباط هذه األنماط بمدلوالتهااستمرار األنماط اللغوية ا - 1

 .االستقرار في بيئة الطفل عامة، والبيئة األسرية خاصة - 2

  .نمو الذاآرة حتى يتسنى للطفل استخدام األلفاظ في مجاالتها المحدودة - 3

نمو القدرة على التجريد، فهي شرط لتلقائية التواصل ليصبح النشاط اللغوي مرتبطًا  - 4

 .لمواقف التي يمر بها الطفل بعيدًا عن التكرار اآلليبالخبرات وا

 .القدرة على محاآاة وتقليد األنماط اللغوية - 5

  :الدراسات األجنبية

دراسة هدفت التعّرف إلى أثر اإلعاقة  Meadows, et al. (1992)أجرى ميدوز وآخرون  •

تعّرف على األشياء السمعية على عالقات األم بطفلها الرضيع، وعلى دافعية الطفل للتعلم، وال

رضيعًا لديهم إعاقة سمعية شديدة ) 20(وقد أجريت الدراسة على . وعلى النمو اللغوي المبكر

وقد جمعت البيانات عن األطفال . وعددًا مماثًال من األطفال السامعين آمجموعة ضابطة

عالية من  وأمهاتهم، وقد أشارت النتائج أن أمهات األطفال المعوقين سمعيًا يواجهن مستويات

الضغط النفسي مقارنة بأمهات األطفال السامعين، وأن األطفال المعوقين سمعيًا ال يختلفون عن 

آذلك فإن مجموعتي األطفال لم . األطفال العاديين حيث مواظبتهم على التعرف على األشياء

، تختلف من حيث التواصل البصري اإليمائي قبل اللغوي أو من حيث آمية التواصل اللفظي

آما بينت . ولكن التواصل اللفظي لدى األطفال السامعين آان أآثر تعقيدًا وأآثر تطورًا ونضجًا

نتائج هذه الدراسة أن للدعم االجتماعي أثرًا إيجابيًا قويًا على نوعية تواصل األمهات مع 

  :وبناًء على ما سبق اقترحت هذه الدراسة ما يلي. أطفالهن الصم
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تفعيل خدمات الكشف المبكر عن اإلعاقة السمعية، وتطوير برامج التدخل المبكر لألطفال  - 1

 .المعّوقين سمعيًا

قيام أطباء األطفال وغيرهم من العاملين في الحقل الصحي بتحويل األطفال إلى اختصاصي  - 2

  .القياس السمعي بالسرعة الممكنة، إذا تم االشتباه بوجود ضعف سمعي لديهم

برامج التدريبية المقدمة للعاملين في الحقل الصحي بتطوير مهارات التواصل مع اهتمام ال - 3

 .أسر األطفال وإرشادها

  .توجيه أمهات األطفال الصم الختيار طرق التواصل المالئمة مع أطفالهن - 4

دراسة بعنوان محادثة األمهات  Musselman et al (1991)آما أجرى موسلمان وآخرون  •

واصل الشفهي، هدفت إلى عقد مقارنة بين مجموعة من األمهات السويات لألطفال باستخدام الت

الالتي يستخدمن أسلوب التواصل السمعي الشفهي، ومجموعة ثانية يستخدمن ) العاديات(

طفًال ضعيف السمع في مرحلة ما قبل ) 34(وتكونت العينة من . أسلوب التواصل الكلي

أسلوب المقارنة بين المجموعتين، وتوصلت  المدرسة، واستخدم الباحثون في هذه الدراسة

 :الدراسة إلى النتائج التالية

ارتفاع القدرة اللغوية لدى أطفال مجموعة األمهات التي استخدمت أسلوب التواصل السمعي  - 1

  .الشفهي

ارتباط ما بين التواصل الكلي والنمو االجتماعي لدى مجموعة األمهات التي استخدمت  - 2

 .أبنائهن أسلوب التواصل الكلي مع

دراسة بعنوان أثر التدخل المبكر  Musselman, et al. (1988)آما أجرى موسلمان وآخرون  •

على األطفال المعوقين سمعيًا، استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر آل من العمر عند التدخل، 

لومات واشتقت المع. وآثافة برامج التدخل المبكر، والتعليم المباشر للوالدين على النمو اللغوي

طفًال معوقًا سمعيًا، وقد استخدمت عدة ) 118(من دراسة طولية من مجموعة مكونة من 

  .مقاييس للغة المنطوقة واللغة االستقبالية والنمو االجتماعي

وأظهرت النتائج أن التدخل المبكر ارتبط بدرجات مرتفعة على مقاييس النمو اللغوي 

ولكن التدخل المبكر لم يكن . ليس في السنة الثانيةاالستقبالي في السنة األولى من التدخل، و

آذلك لم تشر الدراسة إلى نتائج . مرتبطًا بأي بعد من أبعاد اللغة األخرى أو بالنمو االجتماعي

تتعلق بوجود عالقة ارتباطية بين أثر التدخل المبكر، وآل من تدريب الوالدين وعدد الساعات 

  .التدريبية المخصصة لبرنامج التدخل
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دراسة بعنوان تحليل نمو اللغة لدى األطفال ضعاف  Shichimer (1984)آما أجرى شيرمر  •

 –السياق (السمع، الهدف منها تحليل مكونات اللغة لدى األطفال ضعاف السمع والتي تشمل 

طفًال من ضعاف السمع، تراوحت أعمارهم ما ) 20(وتكّونت العينة من ). الوظيفة –المعنى 

 –السياق (واستخدم الباحث منهج تحليل المكونات الخاص باللغة ويشمل  سنوات،) 5-3(بين 

  :، وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية)الوظيفة –المعنى 

يستخدم األطفال ضعاف السمع في عملية اآتساب اللغة نفس فئات المعنى واألشكال  - 1

ن في نموهم اللغوي، ولكن والسياقية واالستخدام الوظيفي التي تكتسب عند األطفال العاديي

 .في أعمار زمنية متأخرة

تنمو اللغة لدى األطفال ضعاف السمع من خالل نظام وقاعدة تتسق مع أنماط اآتساب  - 2

  .اللغة لدى الطفل الطبيعي، ولذلك تتصف لغتهم بأنها متأخرة

 دراسة بعنوان تأثير التدخل المبكر لألطفال ذوي Greenburg (1982)آما أجرى جرينبرغ  •

هدفت إلى التعرف إلى تأثر التدخل المبكر لعينة من األطفال ذوي فقدان السمع، . فقدان السمع

  :طفًال، مقسمين لمجموعتين وهما) 36(وتكونت العينة من 

سنوات ) 3(طفًال ذوي فقدان سمعي شديد تحت سن ) 24(مكونة من : المجموعة األولى -

 .اشترآوا في برامج التدخل المبكر

واستخدم الباحث . طفل لم يشارآوا في برامج خاصة للتدخل المبكر) 12: (ثانيةالمجموعة ال -

  :األدوات التالية

إرشادات وبرامج للتدريب المنزلي القائم على التواصل الكلي، مع التأآيد على الجانب  -

 .اللغوي بشكل مبكر

ألطفال البرنامج الثاني تكون من جلسات إرشاد مبدئي، يهتم بردود األفعال الخاصة با -

  .واألسر، وتعليمات منزلية من المدرب والمعلم
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  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

أظهر األطفال الذين اشترآوا في برامج التدخل المبكر تقدمًا في التواصل االجتماعي، وفي  -

  .مهارات ما قبل المدرسة عند المجموعة المقارنة، وآذلك أظهروا تقدمًا في الفهم والتعبير

هرت أمهات المجموعات التي شارآت في برامج للتدخل المبكر ضغوطًا أقل من أمهات أظ -

 .المجموعة التي لم تشارك في برامج للتدخل المبكر

أآدت الدراسة على أهمية أن تتضمن البرامج المستقبلية التأآيد على المهارات الشفوية  -

  .المعاق سمعيًا والسمعية واإلرشاد األسري، والمساعدة الخاصة لوالدي الطفل

  :يستنتج من الدراسات السابقة

تناول عدد من الدراسات أثر اإلعاقة السمعية على النمو اللغوي عند األطفال ذوي اإلعاقة  - 1

السمعية، واستنتج منها أّن األطفال ذوي اإلعاقة السمعية لديهم تأخر واضح في النمو اللغوي، 

ة قد يصلون إلى ما يصل إليه العاديون إال وأن ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة أو المتوسط

ودراسة سجيمجامر ) 1989(أّنهم يصلون في أعمار زمنية متأخرة، مثل دراسة أحمد 

Schichimer (1984).  

  لقد أجري عدد من الدراسات السابقة على عينات أعمارهم في مرحلة ما قبل المدرسة،  - 2

  ، مثل دراسة غرينبرغ مما يدل على أهمية التشخيص المبكر والتدخل المبكر

Greenburg (1982)  ودراسة موسلمان وآخرونMusselman, et al (1988).  

أهمية الدور الذي يلعبه الوالدان، وخاصة في مجال البرامج والمقاييس المعروفة لهم في  - 3

مالحظة النمو والتطور النمائي البنهم المعاق سمعيًا في مرحلة مبكرة، وهذا ما يتمحور حوله 

 Musselman, et al (1991)ياس موضوع الرسالة، مثل دراسة موسلمان وآخرون المق

 .Meadows, et al (1992)ودراسة ميدوز وآخرون 
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  الفصل الثاني

  الطريقة واإلجراءات
  :مجتمع الدراسة

عاديين ذوي القدرة تألف مجتمع الدراسة من األطفال ذوي اإلعاقة السمعية واألطفال ال

السمعية العادية في مدينة عّمان، والملتحقين في رياض األطفال والحضانات التابعة للقطاع 

، وفي آل منها تقريبًا )50(أما عدد رياض األطفال والحضانات في مدينة عّمان فهو . الخاص

  .طفًال) 50(

  :عينة الدراسة

من األطفال العاديين ) 100( راختياتم وطفلة،  طفًال) 200(تكونت عينة الدراسة من 

من األطفال المعاقين سمعيًا الذين تم ) 100(بالطريقة العشوائية، و ذوي القدرة السمعية العادية

توفرهم في رياض األطفال والحضانات موزعين على األعمار من الرضاعة وحتى عمر خمس 

  .)2(سنوات آما يظهرها الجدول رقم 

  )2(الجدول رقم 

  )سامعون، ومعاقون سمعيًا(الدراسة حسب متغير القدرة السمعية  توزيع عينة

 الفئة العمرية
 خمس سنوات  أربع سنوات  ثالث سنوات  سنتان  سنة واحدة  القدرة السمعية

  12  17  13  23  35  معاقون سمعيًا

  14  20  22  16  27  سامعون
  

  :أداة الدراسة

هارات اللغوية لألطفال المعاقين وهي الصورة األردنية من مقياس النمو اللغوي لقياس الم

سمعيًا من الرضاعة وحتى عمر خمس سنوات، والتي قام الباحث بتطويرها بعد تعريبها وعرضها 

على مجموعة من المحكمين، حيث حكمت األداة من حيث الصياغة اللغوية ومدى مالئمتها للبيئة 

ذلك روجعت نماذج التحكيم األردنية، وذلك للخروج بدالالت عن صدق المحتوى لألداة، وبعد 

المعطاة للمحكمين من حيث مالئمة الفقرات أو عدم مالئمتها أو اقتراح تعديل، وعليه تم تعديل 
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بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر، وأعيدت صياغة بعض الفقرات إلى أن خرج المقياس في 

  ).1(الملحق رقم  آما يظهرها صورته النهائية

بعد اللغة االستقبالية، : وحدة، آل وحدة مكّونة من بعدين) 20(وتكونت أداة الدراسة من 

شهرًا الملحق رقم  ) 60-0(وبعد اللغة التعبيرية، وتغطي هذه الوحدات الفئات العمرية من سن 

)1.(  

للفقرة التي حصل عليها الطفل على تقدير إيجابي، (+) وضع إشارة  الفاحصوعلى 

يها الطفل على تقدير سلبي، وإن آانت الدرجات على الفقرة التي حصل عل) - (ويضع إشارة 

المطبق على الموجبة للطفل تمثل النصف أو أآثر من نصف الفقرات على الوحدة الواحدة، فإن 

االنتقال إلى تطبيق الوحدة التالية، ويستمر إلى أن يظهر الطفل استجابات أقل من النصف على 

  .اللغة االستقبالية والتعبيرية

طفل درجات موجبة على النصف أو أآثر من نصف الفقرات على الوحدة وإن لم يظهر ال

التي تم البدء بها فإن على المطبق استخدام الفقرات في الوحدة السابقة، ووضع اإلشارات المناسبة 

  .من السلوك إلى أن يصل إلى محك النصف للدرجات الموجبة

  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة

الجامعة األردنية بتطبيق أداة الدراسة موجهة إلى مرآز  تم الحصول على إذن رسمي من - 1

الملكة علياء، ومستشفى الجامعة األردنية، وروضة وحضانة الجامعة األردنية، والحضانات 

  ).3( الخاصة في مدينة عّمان الملحق رقم

 .طفًال وطفلة) 200(تم توزيع الصورة النهائية لألداة على عينة الدراسة المكونة من  - 2

الصورة النهائية من قبل العاملين في المراآز والحضانات والرياض الموجه لها هذا طبقت  - 3

 .المقياس بعد اجتماع الباحث معهم وإجراء مناقشات مطولة عن آيفية تطبيقه والتدرب عليه

للفقرة التي حصل عليها الطفل على تقدير (+) طّبق االختبار وذلك بوضع الفاحص إشارة  - 4

على الفقرة التي حصل عليها الطفل على تقدير سلبي، وإذا آانت ) -(إيجابي، ووضع إشارة 

الدرجات الموجبة للطفل تمثل النصف أو أآثر من نصف الفقرات على الوحدة الواحدة فإن 

على المطبق االنتقال إلى تطبيق الوحدة التالية، ويستمر التطبيق إلى أن يظهر الطفل 

بيرية واالستقبالية، وإن لم يظهر الطفل درجات استجابات أقل من النصف على اللغة التع

موجبة على النصف أو أآثر من نصف الفقرات على الوحدة التي تم البدء بها فإن على 
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المطبق استخدام الفقرات في الوحدة السابقة ووضع اإلشارات المناسبة من السلوك إلى أن 

 .يصل إلى محك النصف للدرجات الموجبة

 .د توزيعها وتطبيقها على عينة الدراسةجمعت أداة الدراسة بع - 5

األداة الموضحة في الملحق صححت أداة الدراسة بعد تطبيقها وفق قواعد التصحيح الخاصة ب -6

 ).1(رقم 

لمعالجتها إحصائيًا، ومن ثم تم ) 2(فرغت النتائج لكل حالة وفق نموذج محدد الملحق رقم  -7

 .اسةمعالجتها إحصائيًا تمهيدًا لإلجابة عن أسئلة الدر

 :تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية

  :تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 .تم استخدام أسلوب مراجعة المحكمين ألداة الدراسة للخروج بدالالت صدق المحتوى لألداة - 1

المعاقين (ي األداء للتمييز بين العينتين غير المتجانستين ف (T-Test)) ت(تم استخدام اختبار  - 2

 ).صدق البناء(للخروج بدالالت عن الصدق التمييزي لالختبار ) سامعينسمعيًا، وال

للخروج  (Test-Re-Test Reliability)تم استخدام أسلوب االختبار وإعادة تطبيق االختبار  - 3

طفل ) 30(بدالالت عن ثبات االختبار، وذلك على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة مكونة من 

االختبار وإعادة تطبيق االختبار، وعلى نفس تطبيق ما بين  )أسبوعين( طفلة بفاصل زمنيو

 .األفراد
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  الفصل الثالث

  نتائج الدراسة
النمو اللغوي لألطفال المعوقين  الدراسة قام الباحث بترجمة مقياس هذه لتحقيق أهداف

وتطبيقه على عينة وتعديله على البيئة األردنية  مس سنواتسمعيًا من سن الرضاعة إلى سن خ

سامعين، وذلك لإلجابة عن أسئلة ) 100( ،معاقين سمعيًا) 100(طفل وطفلة ) 200(مؤلفة من 

   :الدراسة التالية

دالالت صدق الصورة األردنية من مقياس النمو اللغوي لقياس ما : السؤال األول

ولإلجابة  قين سمعيًا من سن الرضاعة وحتى سن خمس سنوات؟المهارات اللغوية لألطفال المعو

عن سؤال الدراسة تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين األولى من خالل عرض بنود المقياس 

من أعضاء ) 10(وعددهم من صورته األجنبية على مجموعة من المحكمين  وتعديله بعد ترجمته

وعلم النفس التربوي في الجامعات األردنية، وقد تم هيئة التدريس في اإلرشاد والتربية الخاصة 

من ) ٪90(تفريغ مالحظات المحكمين وتم اعتماد التعديالت واإلضافات التي اتفق عليها 

لى جانب ذلك تم التحقق من الصدق إو .وهكذا تمتع المقياس بدالالت صدق المحتوى ،المحكمين

ألداء على بنود االختبار اتين مستقلتين في نلعي )ت(جراء اختبار إالتمييزي لالختبار من خالل 

 لكلآل مجموعة من الوحدات االختبارية  غطيهي تذللعمر الزمني ال على مختلف الوحدات تبعًا

، )7(، )6(، )5( ،)4( ،)3( التاليةوالجداول  ،تعبيريةقدرة الوال االستيعاب السماعي من اختباري

للفروق في األداء على  )ت(وضح نتائج اختبار ت )14(، )13(، )12(، )11(، )10(، )9(، )8(

  .والوحدات التي تغطيها ةللمراحل الزمني مقياس النمو اللغوي تبعًا
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  )3(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  بين المعاقين سمعيًا والسامعين للفروق في األداء )ت(نتائج اختبار 
  االستقباليةلوحدات اللغة ) سنة 1-0( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  لوحداتا
  الداللة  )ت(  المعياري

  األولى
  0.04  2.132  0.98  4.0769  معاقون سمعيًا
      0.75  4.7500  سامعون

  الثانية
  000.  4.371  1.2903  4.7333  معاقون سمعيًا
      2.0166  6.8235  سامعون

  الثالثة
  0.03  2.71-  1.7090  5.5088  معاقون سمعيًا
      1.6514  4.5588  سامعون

  الرابعة
  0.001  3.380-  2.0186  2.5294  معاقون سمعيًا
      2.1762  4.4545  سامعون

  الخامسة
  000.  8.589-  1.4712  1.4545  معاقون سمعيًا
      1.7892  5.6250  سامعون

  السادسة
  0.000  4.886-  0.00  0.00  معاقون سمعيًا

    2.7800 4.8571  سامعون
  

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةالمحسوبة  )ت(ن جميع قيم أ) 3(من الجدول رقم يتبين 

مجموعة  أفرادن متوسط أداء أالحظ ، يفأقل، وبالرجوع إلى جدول المتوسطات الحسابية )0.05(

للغة ا( على الوحدات االختبارية ةسمعيذوي اإلعاقة ال أفرادمن أداء  أعلى آان لسامعينا

ن الوحدات االختبارية التي تغطي الفئة إسنة فأقل، لذا فلفئة العمرية والتي تغطي ا) االستقبالية

 فراداأليعانون من إعاقة سمعية عن تتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين  )سنة فأقل 1(العمرية 

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا سامعين،ال
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  )4(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  معاقين سمعيًا والسامعينبين ال للفروق في األداء )ت(نتائج اختبار 
  ةالتعبيري اللغةلوحدات ) سنة 1-0( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  األولى
  1.00  0.00  0.00  5  معاقون سمعيًا
      0.00  5  سامعون

  الثانية
  1.00  0.00  0.00  7  معاقون سمعيًا
      0.00  7  سامعون

  الثالثة
  1.00  0.00  0.00  5  معاقون سمعيًا

      0.00  5  سامعون

  الرابعة
  0.550  0.604  0.50  4.3750  معاقون سمعيًا
  0.560  599.  0.51  4.5000  سامعون

  الخامسة
  0.002  3.421  0.50  6.4286  معاقون سمعيًا
  0.018  2.673  1.45  7.5000  سامعون

  السادسة
  0.012  2.649  0.93  4.7143  معاقون سمعيًا
  0.038 2.249 1.68 5.8077  سامعون

  

للوحدات  ذات داللة إحصائيةن الفروق بين المتوسطات أ) 4(يتبين من الجدول رقم 

فأقل،  )0.05(المحسوبة دالة عند مستوى  )ت(حيث آانت قيم ) الرابعة، الخامسة، السادسة(

 آان داء أفراد مجموعة األسوياءن متوسط أأالحظ ي ،وبالرجوع إلى جدول المتوسطات الحسابية

والتي ) الرابعة، الخامسة، السادسة(على الوحدات  ذوي اإلعاقة السمعيةأعلى من أداء أفراد 

لم تبلغ مستوى الداللة ) األولى، الثانية، الثالثة(شهر، أما الوحدات  )12-6(تغطي الفئة العمرية 

وهذا  ًا،متقارب واألسوياء آان اقة السمعيةذوي اإلعن أداء األطفال أوهذا يشير إلى  ،اإلحصائية

ولى والثانية والثالثة والتي ن هذه الوحدات لم يكن لها قدرة تمييزية ضمن الوحدات األألى إمؤشر 

 )12-6(ن الوحدات االختبارية التي تغطي الفئة العمرية إشهور، لذا ف )6- 0(تغطي الفئة العمرية 

ويعتبر هذا  ،عن األفراد األسوياء إعاقة سمعية لذين لديهمشهر تتمتع بقدرة على تمييز األفراد ا

  .على الصدق التمييزي لالختبار مؤشرًا
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  )5(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  بين المعاقين سمعيًا والسامعين للفروق في األداء )ت(نتائج اختبار 
  قباليةلوحدات اللغة االست) سنة 2-1( العمر الزمني

االنحراف   لمتوسطا  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  السابع
  0.035  2.15-  2.5501  6.3333  معاقون سمعيًا

      1.5492  7.5021  سامعون

  الثامن
  0.047  2.02  1.70  4.5000  معاقون سمعيًا
      1.0178  5.2301  سامعون

  التاسع
  0.047  2.57-  1.7512  2.6667  معاقون سمعيًا
      1.2414  4.2727  سامعون

  عاشرال
  0.029  2.31-  3.3317  2.5000  معاقون سمعيًا
      1.5839  4.7895  سامعون

  الحادي عشر
  0.0038  2.12  2.9501  2.2500  معاقون سمعيًا

      1.4009  4.501  سامعون

  الثاني عشر
  0.044  2.05  2.8501  6.2143  معاقون سمعيًا
    1.9742 7.5101  سامعون

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةالمحسوبة  )ت(قيم ن جميع أ) 5(من الجدول رقم يتبين 

متوسط أداء أفراد مجموعة ن أالحظ ي ،جدول المتوسطات الحسابية فأقل، وبالرجوع إلى )0.05(

اللغة ( على الوحدات االختبارية ذوي اإلعاقة السمعيةآان أعلى من أداء أفراد  سامعينال

ن الوحدات االختبارية التي تغطي الفئة إنة، لذا فس )2- 1(والتي تغطي الفئة العمرية ) االستقبالية

 ،عن األفراد األسوياء إعاقة سمعيةسنة تتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )2-1(العمرية 

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا
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  )6(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  والسامعين بين المعاقين سمعيًا للفروق في األداء )ت(نتائج اختبار 
  لغة التعبيريةلوحدات ال) سنة 2-1( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  السابع
      1.325  4.125  معاقون سمعيًا
  0.00  10.72  2.4121  7.00  سامعون

  الثامن
      2.0136  4.63  معاقون سمعيًا
  0.0007  3.58  1.1220  6.141  سامعون

  التاسع
      2.4210  3.421  معاقون سمعيًا
  0.0009  3.5  2.0656  5.450  سامعون

  العاشر
      1.7269  4.2101  معاقون سمعيًا
  0.0001  4.17  1.9408  6.1667  سامعون

  الحادي عشر
      1.3562  3.5210  معاقون سمعيًا
  0.0055  2.88  1.8157  4.7143  سامعون

  الثاني عشر
     1.3333 3.1251  ًامعاقون سمعي
  0.022  3.20  1.9501  4.1250  سامعون

  

عند مستوى  داللة إحصائيةذات المحسوبة  )ت(ن جميع قيم أ) 6(من الجدول رقم يتبين 

متوسط أداء أفراد مجموعة ن أالحظ ي ،فأقل، وبالرجوع إلى جدول المتوسطات الحسابية )0.05(

) اللغة التعبيرية( على الوحدات االختبارية اقة السمعيةذوي اإلعمن أداء أفراد  أعلىآان  سامعينال

- 1(ن الوحدات االختبارية التي تغطي الفئة العمرية إسنة، لذا ف )2- 1(والتي تغطي الفئة العمرية 

ويعتبر هذا  سامعين،عن األفراد ال إعاقة سمعيةسنة تتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )2

  .مييزي لالختبارعلى الصدق الت مؤشرًا
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  )7(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  بين المعاقين سمعيًا والسامعين للفروق في األداء )ت(نتائج اختبار 
  االستقباليةلوحدات اللغة  )سنة 3-2( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  الثالثة عشر
  0.0001  4.83-  3.3701  6.5500  معاقون سمعيًا

      1.2247  10.0000  سامعون

  الرابعة عشر
  0.044  2.10-  4.0110  5.4500  معاقون سمعيًا
      4.0249  7.5011  سامعون

  الخامسة عشر
  0.003  3.08-  4.1649  7.5000  معاقون سمعيًا
   3.6469 10.610  سامعون

  

عند مستوى  لة إحصائيةدالذات المحسوبة  )ت(ن جميع قيم أ) 7(من الجدول رقم يتبين 

متوسط أداء أفراد مجموعة ن أالحظ ي ،فأقل، وبالرجوع إلى جدول المتوسطات الحسابية )0.05(

اللغة ( على الوحدات االختبارية ذوي اإلعاقة السمعيةمن أداء أفراد  أعلىآانت  سامعينال

الختبارية التي تغطي ن الوحدات اإسنوات، لذا ف )3- 2(والتي تغطي الفئة العمرية ) االستقبالية

عن األفراد  إعاقة سمعيةسنوات تتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )3-2(الفئة العمرية 

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا سامعين،ال



  

 

31

  )8(جدول رقم ال

دات التي تغطي على الوح بين المعاقين سمعيًا والسامعين للفروق في األداء) ت(نتائج اختبار 
  اللغة التعبيريةلوحدات ) سنة 3-2( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  الثالثة عشر
  0.0002  3.97-  2.6651  4.4500  معاقون سمعيًا
      2.5166  7.120  سامعون

  الرابعة عشر
  0.001  2.92-  2.7918  2.5000  معاقون سمعيًا
      1.4142  6.0000  سامعون

  الخامسة عشر
  0.003  4.195-  8864.  3.2500  معاقون سمعيًا
   0000.  6.0000  سامعون

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةالمحسوبة  )ت(ن جميع قيم أ) 8(من الجدول رقم يتبين 

متوسط أداء أفراد مجموعة ن أالحظ ي ،وع إلى جدول المتوسطات الحسابيةفأقل، وبالرج )0.05(

) اللغة التعبيرية( على الوحدات االختبارية ذوي اإلعاقة السمعيةمن أداء أفراد  أعلىآان  معينساال

ن الوحدات االختبارية التي تغطي الفئة العمرية إسنوات، لذا ف )3-2(والتي تغطي الفئة العمرية 

 سامعين،لعن األفراد ا إعاقة سمعيةسنوات تتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )2-3(

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا
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  )9(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  بين المعاقين سمعيًا والسامعين للفروق في األداء) ت(نتائج اختبار 
  االستقباليةلوحدات اللغة ) سنة 4-3( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  ةالدالل  )ت(  المعياري

  السادسة عشر
  0.03  2.27-  2.9731  3.3750  معاقون سمعيًا

      1.6983  5.4000  سامعون

  السابعة عشر
  0.01  2.79-  3.4821  3.1250  معاقون سمعيًا
      2.9536  6.7500  سامعون

  الثامن عشر
  0.002  3.49-  2.6424  2.1250  معاقون سمعيًا

   1.9704  5.4118  سامعون

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةالمحسوبة  )ت(ن جميع قيم أ) 9(من الجدول رقم يتبين 

متوسط أداء أفراد مجموعة ن أالحظ ي ،لمتوسطات الحسابيةفأقل، وبالرجوع إلى جدول ا )0.05(

اللغة ( على الوحدات االختبارية ذوي اإلعاقة السمعيةمن أداء أفراد  أعلىآان  سامعينال

ن الوحدات االختبارية التي تغطي إسنوات، لذا ف )4- 3(رية والتي تغطي الفئة العم) االستقبالية

عن األفراد  إعاقة سمعيةسنوات تتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )4-3(الفئة العمرية 

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا سامعين،ال
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  )10(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  المعاقين سمعيًا والسامعين بين للفروق في األداء) ت(نتائج اختبار 
  للغة التعبيريةلوحدات ا) سنة 4-3( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  السادسة عشر
  0.00  25.90  .  .  معاقون سمعيًا
      1.8105  8.5556  سامعون

  السابعة عشر
  0.00  13.49  .  .  معاقون سمعيًا
      3.5629  8.7778  سامعون

  الثامنة عشر
  0.00  57.66  .  .  معاقون سمعيًا

   1.3025  10.3750  سامعون

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةالمحسوبة  )ت(ن جميع قيم أ) 10(من الجدول رقم يتبين 

 أداء أفراد مجموعة ن متوسطأالحظ ي ،ات الحسابيةفأقل، وبالرجوع إلى جدول المتوسط )0.05(

) اللغة التعبيرية( على الوحدات االختباريةذوي اإلعاقة السمعية أعلى من أداء أفراد  آان سامعينال

ن الوحدات االختبارية التي تغطي الفئة العمرية إ، لذا فسنوات )4-3(والتي تغطي الفئة العمرية 

 سامعين،راد العن األف إعاقة سمعيةسنوات تتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )3-4(

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا
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  )11(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  بين المعاقين سمعيًا والسامعين للفروق في األداء) ت(نتائج اختبار 
  االستقباليةلوحدات اللغة ) سنة 5-4( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  التاسعة عشر
  0.02  2.46-  2.5547  4.0000  معاقون سمعيًا

      2.4129  6.4000  سامعون

  العشرين
  0.00  4.01-  1.9478  2.5000  معاقون سمعيًا
     2.1082 5.7778  سامعون

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةالمحسوبة  )ت(ن جميع قيم أ) 11(من الجدول رقم يتبين 

متوسط أداء أفراد مجموعة ن أالحظ يوع إلى جدول المتوسطات الحسابية جفأقل، وبالر )0.05(

اللغة ( على الوحدات االختبارية ذوي اإلعاقة السمعيةآان أعلى من أداء أفراد مجموع  سامعينال

ن الوحدات االختبارية التي تغطي إسنوات، لذا ف )5- 4(والتي تغطي الفئة العمرية ) االستقبالية

عن األفراد  إعاقة سمعيةتتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )سنوات 5-4(الفئة العمرية 

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا سامعين،ال
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  )12(جدول رقم ال

على الوحدات التي تغطي  بين المعاقين سمعيًا والسامعين للفروق في األداء) ت(نتائج اختبار 
  اللغة التعبيريةلوحدات ) ةسن 5-4( العمر الزمني

االنحراف   المتوسط  الفئة  الوحدات
  الداللة  )ت(  المعياري

  التاسعة عشر
  0.0  20.0  0  0  معاقون سمعيًا
      1.4142  5.0000  سامعون

  العشرين
  0.00  9.72  .  .  معاقون سمعيًا
     2.1213 3.5000  سامعون

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائية المحسوبة )ت(ن جميع قيم أ) 12(من الجدول رقم يتبين 

متوسط أداء أفراد مجموعة ن أالحظ ي ،فأقل، وبالرجوع إلى جدول المتوسطات الحسابية )0.05(

 اللغة( على الوحدات االختبارية ذوي اإلعاقة السمعيةآانت أعلى من أداء أفراد مجموع  سامعينال

ن الوحدات االختبارية التي تغطي الفئة إسنوات، لذا ف )5-4(والتي تغطي الفئة العمرية ) التعبيرية

عن األفراد  إعاقة سمعيةتتمتع بقدرة على تمييز األفراد الذين لديهم  )سنوات 5-4(العمرية 

  .على الصدق التمييزي لالختبار ويعتبر هذا مؤشرًا سامعين،ال
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  :وهو السؤال الثانيولإلجابة عن 

من  لألطفال المعاقين سمعيًا ارات اللغويةلقياس المه النمو اللغويمقياس  ثباتدالالت ما 

من  ةت ثبات االستقرار لكل وحددالاليجاد إ؟ تم الرضاعة وحتى الخامسة في صورته األردنية

هم خصائص مجتمع ممن تنطبق علي طفًال) 30(تم تطبيق االختبار على حيث وحدات االختبار، 

وحسب معامل ارتباط  ،ى نفس األفرادق االختبار علين تم إعادة تطبيأسبوع يالدراسة، وبعد مض

ثبات االستقرار  يوضح معامل )13( والجدول رقم ،بيرسون بين التطبيق األول والتطبيق الثاني

  .)اللغة االستقبالية(النمو اللغوي لألطفال المعاقين سمعيًا  من وحدات اختبار ةلكل وحد

  )13(جدول رقم ال

اللغة ( نمو اللغوي لألطفال المعاقين سمعيًامعامالت ثبات االستقرار لوحدات اختبار ال
  )االستقبالية

  الداللة  معامل االرتباط  الوحدة
  0.001  0.99  األولى
  0.001  0.99  الثانية
  0.001  0.99  الثالثة
  0.001  0.98  الرابعة
  0.001  0.97  الخامسة
  0.001  0.98  السادسة
  0.001  0.98  السابعة
  0.001  0.97  الثامنة
  0.001  0.95  التاسعة
  0.001  0.96  العاشرة

  0.001  0.98  الحادية عشر
  0.001  0.94  الثانية عشر
  0.001  0.92  الثالثة عشر
  0.001  0.93  الرابعة عشر
  0.001  0.92  الخامسة عشر
  0.001  0.92  السادسة عشر
  0.001  0.93  السابعة عشر
  0.001  0.92  الثامنة عشر
  0.001  0.91  التاسعة عشر
  0.001  0.91  العشرين

ن معامالت ثبات االستقرار لوحدات مقياس النمو اللغوي  أ) 13(من الجدول رقم يتبين 

وجميع هذه المعامالت  ،)0.99-0.91(تراوحت ما بين ) اللغة االستقبالية( لألطفال المعاقين سمعيًا
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دات ر هذه المعامالت عن مستوى مرتفع من الثبات لوحفأقل، وتعّب )0.001(دالة عند مستوى 

  ).اللغة االستقبالية( اختبار النمو اللغوي لألطفال المعاقين سمعيًا

معامالت ثبات االستقرار لوحدات اختبار النمو اللغوي ) 14(ويوضح الجدول رقم 

  ).اللغة التعبيرية(لألطفال المعاقين سمعيًا 

  )14(جدول رقم ال

  )اللغة التعبيرية( ل المعاقين سمعيًامعامالت ثبات االستقرار لوحدات اختبار النمو اللغوي لألطفا

  الداللة  معامل االرتباط  الوحدة
  0.001  1.00  األولى

  0.001  1.00  الثانية

  0.001  1.00  الثالثة

  0.001  0.99  الرابعة

  0.001  0.99  الخامسة

  0.001  0.98  السادسة

  0.001  0.98  السابعة

  0.001  0.96  الثامنة

  0.001  0.97  التاسعة

  0.001  0.96  العاشرة

  0.001  0.98  الحادية عشر

  0.001  0.96  الثانية عشر

  0.001  0.95  الثالثة عشر

  0.001  0.94  الرابعة عشر

  0.001  0.95  الخامسة عشر

  0.001  0.95  السادسة عشر

  0.001  0.95  السابعة عشر

  0.001  0.93  الثامنة عشر

  0.001  0.92  التاسعة عشر

  0.001  0.93  العشرين

  

ن معامالت ثبات االستقرار لوحدات مقياس النمو اللغوي أ) 14(الجدول رقم من يتبين 

وجميع هذه المعامالت  ،)1.00- 0.92(تراوحت ما بين ) اللغة التعبيرية( لألطفال المعاقين سمعيًا
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ر هذه المعامالت عن مستوى مرتفع من الثبات لوحدات فأقل، وتعّب )0.001(دالة عند مستوى 

  ).اللغة التعبيرية( وي لألطفال المعاقين سمعيًااختبار النمو اللغ
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  الفصل الرابع
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  الفصل الرابع

  مناقشة النتائج
  :هدفت هذه الدراسة اإلجابة عن سؤالين رئيسيين وهما

ما دالالت صدق الصورة األردنية من مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية  :السؤال األول

  عوقين سمعيًا من سن الرضاعة وحتى سن خمس سنوات؟لألطفال الم

ما دالالت ثبات مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية لألطفال المعوقين  :السؤال الثاني

  سمعيًا من سن الرضاعة وحتى سن خمس سنوات؟

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تعريب مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية 

فال المعوقين سمعيًا من سن الرضاعة وحتى سن خمس سنوات للتوصل إلى دالالت عن لألط

بعرض المقياس بعد تعريبه على مجموعة من المحكمين،  (Content-Validity)صدق المحتوى 

حيث تم حذف وتعديل بعض الفقرات إلى أن خرج المقياس في صورته النهائية آما يظهرها 

بعد اللغة : وحدة، آل وحدة مكونة من بعدين) 20(ة الدراسة من ، وتكونت أدا)1(الملحق رقم 

  .شهرًا) 60- 0(االستقبالية، وبعد اللغة التعبيرية، وتغطي هذه الوحدات الفئات العمرية من سن 

وتتفق نتائج هذه الدراسة في خروجها بدالالت عن صدق المحتوى بعرضها على 

الدراسة إلى دالالت عن صدق المقياس حيث توصلت ) 1993(المحكمين مع دراسة درديان 

باستخدام صدق المحتوى، وذلك بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين لمراجعة لغوياته، 

  .ومدى مالئمته للبيئة األردنية

وبعد عرض المقياس على المحكمين، والخروج بصورته النهائية، تم تطبيقه على عينة 

حالة من األطفال المعاقين سمعيًا، ) 100(موزعة على طفًال وطفلة ) 200(الدراسة المكونة من 

وبعد التطبيق حللت البيانات الناتجة عن عملية التطبيق للخروج . من األطفال السامعين) 100(و

باستخدام اختبار ت  (Contract-Validity)) صدق البناء(بدالالت عن الصدق التمييزي للمقياس 

(T-Test) العاديون، وذوي اإلعاقة (لمتجانستين في القدرة السمعية للتمييز بين العينتين غير ا

ما بين ) α  =0.05(وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). السمعية

والمعاقين سمعيًا، لصالح السامعين، حيث ) السامعين(متوسط أداء ذوي القدرة السمعية العادية 

ذوي اإلعاقة السمعية في آل الوحدات باستثناء الوحدات آانت متوسطاتهم أعلى من متوسطات 

ولتفسير هذه النقطة، يمكن اإلشارة إلى أنه ال توجد . أشهر) 6-0(التي تغطي الفئات العمرية من 
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فروق ذات داللة إحصائية على المقياس بين المعاقين سمعيًا والسامعين في هذه الفترة ألنهم 

على مستوى اللغة التعبيرية أو االستقبالية، وتبدأ هذه الفروق يطورون نفس المستوى اللغوي سواء 

 Meadows, etبالظهور آلما تقدم الطفل في العمر، آما أشارت إليه نتائج دراسة ميدوز وآخرون 

al. (1992) حيث إن اإلعاقة السمعية لدى المعوقين سمعيًا تحول دون النمو اللغوي آما هو لدى ،

اذج الكالمية الموجودة في بيئة األفراد المعوقين سمعيًا ال تصل إليهم آما فالنم. األطفال السامعين

  .هي في حالة السامعين

هذا وتؤآد نتائج هذه الدراسة على أن متوسطات السامعين أعلى من متوسطات ذوي 

اإلعاقة السمعية في آل وحدات مقياس النمو اللغوي، وهذا يتفق مع ما توصل إليه األدب السابق 

اسات السابقة في تأثير اإلعاقة السمعية على النمو اللغوي بشقيه اللغة االستقبالية واللغة والدر

  .التعبيرية

آما توصلت الدراسة الحالية إلى دالالت عن ثبات مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات 

اللغوية لألطفال من الرضاعة وحتى سن خمس سنوات في صورته األردنية، وذلك باستخدام 

موزعين على حاالت ) 30= ن (على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة  (Test-Retest)يقة اإلعادة طر

من المعاقين سمعيًا والسامعين، حيث تراوحت قيم معامل الثبات في حالة اللغة االستقبالية ما بين 

ه ، وفي آال الحالتين تعتبر هذ)1.00- 0.93(وفي حالة اللغة التعبيرية ما بين ). 0.91-0.99(

، مما يعطي انطباعًا أن التطبيق )α  =0.05(المعامالت ذات داللة إحصائية مرتفعة عند مستوى 

  .آان دقيقًا واإلجراءات واضحة ومحددة

صادق وثابت في صورته األجنبية، وقد قام الباحث بترجمة بنود االختبار للغة  االختبارآما أن  -

ذوي االختصاص والخبرة الذين أشاروا  العربية، وقام بعرضه على مجموعة من المحكمين من

إلى أن االختبار يقيس مؤشرات واضحة في النمو اللغوي تبعًا للعمر الزمني الذي يمر فيه 

إلى جانب ذلك فإن المؤشرات اللغوية التي يقيسها االختبار حددت بطريقة واضحة . الطفل

وى مرتفع من الثبات، ودقيقة مما يسهم في صدق التكوين لالختبار والذي انعكس على مست

 .إضافة إلى أن اإلجراءات محددة وواضحة، والتطبيق آان دقيقًا

حيث تم استخدام أسلوب اإلعادة ) 1993(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة درديان 

  .للخروج بدالالت عن ثبات المقياس

وإنما  وتختلف نتائج هذه الدراسة مع مجموعة من الدراسات والتي لم تستخدم مقاييس،

ودراسة ميدوز وآخرون ) 1970(استخدمت أسلوب المنهج الوصفي آما في دراسة سويف 

Meadows, et al (1992).  
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 :وبناًء على ما تقدم من نتائج، توصي الدراسة بما يلي

استخدام مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا من الرضاعة  - 1

ت، وتوظيف نتائج عملية القياس في إعداد الخطط التربوية والتعليمية وحتى عمر خمس سنوا

  .الخاصة باألطفال المعوقين سمعيًا

 .اشتقاق معايير لهذا المقياس لتفسير الدرجة الخام المستخرجة عليه - 2

 .استخدام هذا المقياس في البحوث والدراسات ذات العالقة - 3

طفال المعاقين سمعيًا، لندرة هذه المقاييس تطوير مقاييس أخرى لقياس المهارات اللغوية لأل - 4

  .لصالح فئة المعوقين سمعيًا
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  )1(ملحق رقم ال

  المقياس في صورته النهائية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  األخصائي/ الوالدين

  تحية طيبة وبعد،

الدراسة تطوير مقياس النمو اللغوي لقياس المهارات اللغوية لألطفال المعاقين تحاول هذه 

  .سمعيًا من الرضاعة وحتى عمر خمس سنوات

  .يتكون هذا المقياس من عشرين وحدة

تطبيق من وقبل البدء بالتطبيق، عليك مراعاة عمر الطفل، ومن األفضل البدء في ال

  .وحدتين سابقتين على عمره

  :مالحظات -

على من يقوم بالتطبيق سواء آان الوالدين أو األخصائي أو معًا مالحظة سلوك الطفل  •

اللغوي لمدة أسبوع، ومن ثم التطبيق بعد أن يكون هؤالء على ألفة مع فقرات الوحدات 

  .المختلفة للمقياس

ة التي حصل عليها الطفل على تقدير إيجابي على الفقر(+) يضع من يقوم بالتطبيق إشارة  •

 .على الفقرة التي حصل عليها الطفل على تقدير سلبي) - (ويضع إشارة 

إذا آانت الدرجات الموجبة للطفل تمثل النصف أو أآثر من نصف الفقرات على الوحدة  •

ر الطفل الواحدة، فإن المطبق عليه االنتقال إلى تطبيق الوحدة التالية، ويستمر إلى أن يظه

 .استجابات أقل من النص على اللغة االستقبالية والتعبيرية

إذا لم يظهر الطفل درجات موجبة على النصف أو أآثر من نصف الفقرات على الوحدة  •

التي تم البدء بها، فإن على المطبق استخدام الفقرات في الوحدة السابقة ووضع اإلشارات 

  .النصف للدرجات الموجبة المناسبة من السلوك إلى أن يصل إلى محك
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  الفترات العمرية لوحدات قياس النمو اللغوي

  )باألشهر(الفترات العمرية   رقم الوحدة
  2- 0  1الوحدة 
  4- 2  2الوحدة 
  6- 4  3الوحدة 
  8- 6  4الوحدة 
  10- 8  5الوحدة 
  12-10  6الوحدة 
  14-12  7الوحدة 
  16-14  8الوحدة 
  18-16  9الوحدة 
  20-18  10الوحدة 
  22-20  11الوحدة 
  24-22  12الوحدة 
  28-24  13الوحدة 
  32-28  14الوحدة 
  36-32  15الوحدة 
  40-36  16الوحدة 
  44-40  17الوحدة 
  48-44  18الوحدة 
  54-48  19الوحدة 
  60-54  20الوحدة 

  

  الباحث
  بدر بن فارس الحمد
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  )2(الملحق رقم 

  نموذج تفريغ تطبيق المقياس

  :اسم الطفل

  :العمر

  :الجنس

  :تاريخ التطبيق

  الوحدة
  عدد الفقرات

  اللغة التعبيرية  اللغة االستقبالية
  تعبيري  سماعي

          1الوحدة 
          2الوحدة 
          3الوحدة 
          4الوحدة 
          5الوحدة 
          6الوحدة 
          7الوحدة 
          8الوحدة 
          9الوحدة 
          10الوحدة 
          11الوحدة 
          12 الوحدة

          13الوحدة 
          14الوحدة 
          15الوحدة 
          16الوحدة 
          17الوحدة 
          18الوحدة 
          19الوحدة 
          20الوحدة 
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  )3(الملحق رقم 

  المراسالت الرسمية
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ABSTRACT 

This study aimed to arrive at validity and reliability indications of 

the linguistic growth scale in its Jordanian version form to measure the 

linguistic skills of hearing impaired children from infancy to the age of 

five. Study sample consisted of (n =100) children with hearing impairment 

and (n=100) normal children with normal hearing capability. 

Results of this study pointed to the availability of Content-Validity 

indications through reviewing the scale, after translating it into Arabic, by a 

panel of juries which omitted and amended some segments until it arrived 

at its final form which consists of (20) units distributed among the ages 

between infancy and age of five. After applying the scale in its final form 

to the study sample, the data was analyzed in order to come up with 

indications of the scale’s distinguishable validity, Construct-Validity by 

using T-test in order to distinguish between the two inhomogeneous 

samples in hearing ability (normal, hearing impaired). The results indicated 

the existence of statically significant variances at indication level (α = 

0.05) in-between average performances of normal children and of hearing 

impaired children in favor of the children with hearing impairment at all 

units except age units covering age groups between (0–6) months. 

Reliability of the scale in its Jordanian form, calculated by (T-Test-

R-Test) on a sample representing the study’s society (n = 30), values of 
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consistency coefficients varied in favor of receptive language in-between 

(0.91–0.99), and in favor of expressive language in-between (0.93–1.00). In 

both sides, these coefficients are considered to be of statically high 

indication at level (α = 0.05). 

 

 


