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  .التوصیات •
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  الدراسةعــرض نتـــائج :أوال
  :مــــقدمــة  

مع األطفـال  " الفربتونال " ية برنامج تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من فعال

وذلك في تنمية النمـو اللغـوي والنمـو    ، ضعاف السمع من سن عام إلى ثالث أعوام

وتم ذلك بعد تقسيم العينة إلى ، ومدى أثر التدخل المبكر مع اإلعاقة السمعية، االجتماعي

وعة ومجم] [ تجريبية وضابطة من األطفال ضعاف سمع[ ثالث مجموعات مجموعتين 

وتم تدريب المجموعة التجريبيـة ببرنـامج   ، ]ثالثة ضابطة من األطفال عاديي السمع 

مقارنة المجموعة التجريبية  بالمجموعـة   مت، وبعد المعالجة اإلحصائية ، الفربتونال 

للتعرف علي مدي اثـر  ، الضابطة ضعاف السمع  والمجموعة الضابطة عادية السمع 

وتم القياس القبلي والبعـدي  ، اللغوي والنمو االجتماعي  برنامج الفربتونال علي النمو

ووفقاً لفـروض  ،  والتتبعي بقائمة معايير النمو اللغوي وقائمة معايير النمو االجتماعي

  :الدراسة يمكن عرض النتائج ومناقشتها على النحو التالي

 
ة إحصـائية بـين المجموعـة    توجد فروق ذات دالل أنه إلىيشير الفرض األول      

" التجريبية والمجموعة الضابطة  من األطفال ضعاف السمع الشديد بعد تطبيق برنامج 

  .في النمو اللغوي لصالح المجموعة التجريبية" الفربتونال 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بإجراء المقارنات التالية التي يوضحها   

  ). ١٦( وجدول رقم ، ) ١٥( وجدول رقم ، ) ١٤( م جدول رق، ) ١٣( جدول رقم 
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  :المجموعة التجـریبیة    - ١

النمو اللغوي قبل وبعـد تطبيـق    فيتم مقارنة المجموعة التجريبية بنفسهـا حيـث      

لبيـان الداللة اإلحصائية " ويلكسون " وذلك باستخدام اختبـار ، " الفربتونال " برنامج 

  ) .  ١٣(تها تلك المقارنة يوضحها الجدول رقم أظهر التيوالنتـائج ، 

                                                                                                

  )١٣(جـــدول رقم 
  

  المحسوبة وداللة)  Z( یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة 
  الفروق للمجموعة التجریبیة قبل وبعد التدریب

  النمو اللغوي فيبالفربتونال  

مجال  المجموعة
 ن النمو

المتوســــــط 
واالنحراف قبـل  

 التدريب

ــط  المتوســــ
ــد  ــراف بع واالنح

 الداللة Z التدريب

 ع م ع م

التجريبية 
 فضعا

 سمع

  النمـو

 اللغوي
 ٣ر٩٣٧  ١ر٨٠٢ ١٧ر٧٥ ٠ر٦٠٤ ١ر٢٥ ٢٠

  دالة

عند  
مستوي 

 ٠ر٠١

فروقاً ذات داللة إحصائية بـين المجموعـة    أن هناك) ١٣(ويتضح من الجدول رقم  

حيـث أن  " الفربتونال " ونفسها في النمو اللغوي قبل وبعد تطبيـق برنامج  التجريبية

وهذا ، ]  ٠ر٠١[ وهى دالة عند مستوى ثقة ، ]  ٣ر٩٣٧= [ المحسـوبة ]  Z[ قيمة 

  .ريب بالفربتونالدليل على ارتفاع معدل النمو اللغوي لدي المجموعة التجريبية بعد التد
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  :المجموعة الضـابطة     - ٢

النمو  فيحيث تم مقارنة المجموعة الضابطة من األطفـال ضعاف السمع بنفسـها    

اللغوي قبل وبعد مرور الفترة الزمنية التي استغرقها تطبيق البرنامج على المجموعـة  

، الداللة اإلحصـائية   لبيان" ويلكسون " ولقـد كان ذلك باستخدام اختبار ، التجريبية 

  ) . ١٤( والتي يتضح نتائجها من الجدول رقم 

  

  ) ١٤( جـــدول رقم 
  

  المحسوبة وداللة]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة 
  الفروق للمجموعة الضابطة قبل وبعد تدریب  

  المجموعة التجریبیة  بالفربتونال
  في النمو اللغوي 

مجال  المجموعة
 ن النمو

ســـــط المتو
واالنحراف قبـل  

 التدريب

المتوســــــط 
واالنحراف قبـل  

 الداللة Z التدريب

 ع م ع م

  الضابطة

ــعاف  ض
 سمع

  النمـو

 اللغوي

  ٣ر٣٥٠ ٠ر٤٤٤ ١ر٤٥ ٠ر٤٤٤ ١ر٤٥ ٢٠

 

  غـير

 دالـة

أنه ال يوجـد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    )  ١٤( ويتضح من الجـدول رقم 

اللغوي قبل وبعد فترة تدريب المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة ونفسها في النمو 

  ] . ٣ر٣٥٠= [ المحسوبة ]  Z[ حيث أن قيمة، ببرنامج الفربتونال 
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  :المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة    - ٣

حيث تم مقارنة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ضعـاف السمع  في   

وقـد تمـت هـذه    ، تجريبية ببرنامج الفربتونال النمو اللغوي بعد تدريب المجموعة ال

لبيان الداللة اإلحصـائية بـين المجمـوعتين    " مان ويتنى " المقارنة باستخدام اختبار 

  .التجريبية والضابطة 

  ).١٥(وأظهرت تلك المقارنة النتائج التالية التي يوضحها جدول رقم 

  

  )١٥(جـــدول رقم 
  

  المحسوبة وداللة  ] Z [یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة 
  الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة

  ضعاف سمع بعد تدریب المجموعة التجریبیة  
  بالفربتونال في النمـو اللغوي

  

مجـــال 
 النمو

 

  

  المجموعة

  

 ن 

المتوسطات واالنحرافات بعد تدريب المجموعـة  
 التجريبية بالفربتونال

 موعة الضابطةالمج  المجموعة التجريبية

  ع  م  ع  م

ــو  النمـ
  اللغوي

 ٠ر٤٤٤ ١ر٥٠ ١ر٢٥ ١٧ر٧٥٠  ٢٠  التجريبية

 ٢٠ الضابطة

 ٤٠ المجموع

 ٥ر٥٨٣                             المحسوبة  Zقيمة

 ٠ر٠١دالة عند مستوي            مستوي الداللة
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حصائية بين المجموعة أن هناك فروق ذات داللة إ)  ٨( يتضح من الجدول رقم السابق 

، التجريبية والمجموعة الضابطة من ضعاف السمع بعد تدريب المجموعة التجريبيـة  

، ] ر ٠١[ وهى دالة عند مستوى ثقة ، ]  ٥ر٥٨= [ المحسوبة ]  Z[ وذلك حيث أن 

  .وذلك يعني ارتفاع معدل النمو اللغوي لدي المجموعة التجريبية

اللغوي قبل وبعد تدريب المجموعة  توي النمويوضح مس) ٥(والشكل البياني رقم  

  .ببرنامج الفربتونال التجريبية
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  )٥(شكل رقم  
رسم بیاني یوضح الفروق بین متوسطات المجموعتین التجریبیة والضابطة ضعاف سمع 

  .الفربتونالبرنامج قبل وبعد تدریب المجموعة التجریبیة بفي النمو اللغوي 

  

  
  
  

فـي النمـو اللغـوي     جوهري تحسن حدثانه قد ) ٥(رقم  ويالحظ من الشكل البياني

  آي تحسـن  بتدريبات الفربتونال بينمـا لـم يحـدث   بعد التدريب لمجموعة التجريبية ل

  .في النمو اللغوي ضعاف السمع  للمجموعة الضابطة

  ٢٠٢٠  
١٩١٩  
١٨١٨  
١٧١٧  
١٦١٦  
١٥١٥  
١٤١٤  
١٣١٣  
١٢١٢  
١١١١  
١٠١٠  
٩٩  
٨٨  
٧٧  
٦٦  
٥٥  
٤٤  
٣٣  
٢٢  
١١  
٠٠  

 المجموعة التجريبية

  سمع المجموعة الضابطة ضعاف 
 

 بعد التدريب قبل التدريب
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يشير الفرض الثاني إلي أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين المجموعـة       

" التجريبية والمجموعة الضابطة من األطفال ضعاف السمع الشديد بعد تطبيق برنامج 

  . لصالح المجموعة التجريبية االجتماعيفي النمو " الفريتونال 

بالمقارنات التالية التي يوضحها " الباحثة " وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت   

  ). ١٨( وجدول رقم ، ) ١٧( وجدول رقم ، ) ١٦( جـدول رقم 

  :التجـریبیةالمجمـوعة    - ١

 االجتماعيحيث تم مقارنة المجموعة التجريبية بنفسها قبل وبعد التدريب  في النمو   

و أظهرت تلك المقارنة النتائج ، لبيان الداللة اإلحصائية " ويلكسون " باستخدام اختبار 

  )  ١٦(التي يوضحها الجدول رقم 

  ) ١٦( جـــدول رقم  
  

  المحسوبة وداللة]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة 
  الفروق للمجموعة التجریبیة ضعاف سمع قبل 

  وبعد التدریب بالفربتونال في  
   النمو االجتماعي

 ن مجال النمو المجموعة

ــط  المتوســــ
واالنحـراف قبـل   

 التدريب

  المتـــــوسط 

ــد  ــراف بع واالنح
 الداللة ] [ Z التدريب

  ع  م ع م

ــة  التجريبي
ــعاف  ضـ

 سمع

  النمو

 االجتماعي
  

٢٠ 
 ٣ر٩٣٩ ٢ر٣٤٥ ١٨ر٦٥ ١ر٩٤٣ ١٠ر٩٠

دالـة 
عنــد 
  مستوي

 ٠ر٠١
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اً ذات داللة إحصائية بين أن هنـاك فروق)  ٩( يتضح من الجدول السابق رقم   

المجموعة التجريبية ونفسها في النمو االجتماعي قبل وبعد التدريب ببرنامج الفربتونال 

وذلك ، ]  ٠ر٠١[ وهى دالة عند مستوى ثقة  ]٣ر٩٣٩= [ المحسوبة ]  Z[ حيث أن ، 

يعنى ارتفاع معدل النمو االجتماعي لدي المجموعة التجريبية بعد التـدريب ببرنـامج   

  .الفربتونال 

  :المجمـوعة الضـابطة    - ٢

وقد تم مقارنة المجموعة الضابطة من األطفال ضعاف السمع بنفسـها في النمو    

االجتماعي قبل وبعد مـرور الفترة الزمنية لتطبيـق برنامج الفربتونال على المجموعة 

والتي ، ائية لبيان الداللة اإلحص" ويلكسون " وذلك باستخدام اختبـار ، التجريبية 

  ) . ١٧( يوضحها الجدول رقم 

  ) ١٧( جـــدول رقم 
  

  المحسوبة وداللة]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة 
  عد وبالفروق للمجموعة الضابطة ضعاف سمع قبل  

  تدریب المجموعة التجریبیة  بالفربتونال
  في النمـو االجتماعي 

 ن مجال النمو المجموعة

ف المتوسط واالنحرا
 قبل التدريب

المتوسط واالنحراف 
 بعد التدريب

Z ] [ الداللة 

  ع  م ع م

  الضابطة

ضعاف 
 السمع

  النمـو

 االجتماعي
 ١ر٠٠٠ ١ر٩٩٦ ١٠ر٥٥٠ ٢ر٣٤٥ ١٠ر٥٠٠ ٢٠

  غيـر

 دالـة
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أنه ال توجد فروقاً ذات داللة إحصائية )  ١٧(ويتضح من الجدول السابق رقم 

مو االجتماعي قبل وبعد فترة تدريب المجموعة للمجموعة الضابطة ونفسها في الن

  ] . ١ر٠٠٠= [ المحسوبة ]  Z[ التجريبية بالفربتونال حيث أن قيمة 

  :المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة     -  ٣

حيث تم مقارنة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ضعاف سمع في النمو    

وقد تمت هذه المقارنة ، ريبية ببرنامج الفربتونال االجتماعي بعد تدريب المجموعة التج

لبيـان الداللة اإلحصائية بين المجموعة التجريبية " مان ويتنى " باستخدام اختبـار 

  . والمجموعة الضابطة 

  ). ١٨( وأظهرت تلك المقارنة النتائج التالية التي يوضحها جدول رقم 

  ) ١٨( جـــدول رقم 
  
  المحسوبة وداللة  ]  Z[فات وقیمة یوضح المتوسطات واالنحرا

  الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 
  ضعاف سمع بعد تدریب المجموعة التجریبیة 

 بالفربتونال في النمو االجتماعي 
  مجال

 النمو 
 

 المجموعة
 المتوسطات واالنحرافات بعد التدريب بالفربتونال ن

 الضابطة ةالتجريبي

  ع  م  ع  م

النمو 
 االجتماعي

 ١ر٩٨٦ ١٠ر٥٥٠ ٢ر٣٤٥ ١٨ر٦٥٠ ٢٠ التجريبية
 ٢٠ الضابطة

      ٤٠   المجموع
 ٥ر٤٣٧  المحسوبة Zقيمة 

 ٠ر٠١دالة عند مستوى               مستوي الداللة 
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أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين )  ١٨( ويتضح من الجدول السابق رقم 

جموعة الضابطة في النمو االجتماعي بعد تدريب المجموعة المجموعة التجريبية والم

، ]  ٥ر٤٣٧=  [ المحسوبة ]  Z[ وذلك حيث أن قيمة، التجريبية بتدريبات الفربتونال 

وذلك يعنى ارتفـاع معدل النمـو ، ]  ٠ر٠١[ وهى دالـة عند مستوى ثقـة 

  .االجتماعي لدى المجموعة التجريبية 

ضح التغير في مستوي النمو االجتماعي قبل وبعد تدريب يو) ٦(والشكل البياني رقم 

  .ببرنامج الفربتونال المجموعة التجريبية
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  )٦(شكل رقم 
  ین التجریبیة والضابطة ضعاف سمعرسم بیاني یوضح الفروق بین متوسطات المجموعت

  .نالببرنامج الفربتو قبل وبعد تدریب المجموعة التجریبیةفي النمو االجتماعي 

 
  
  

االجتماعي انه قد حدث تحسن جوهري في النمو ) ٦(ويالحظ من الشكل البياني رقم 
ي تحسن  للمجموعة التجريبية بعد التدريب بتدريبات الفربتونال بينما لم يحدث آ

  .االجتماعيللمجموعة الضابطة ضعاف السمع  في النمو 

  
  
  

  
٢٠٢٠  
١٩١٩  
١٨١٨  
١٧١٧  
١٦١٦  
١٥١٥  
١٤١٤  
١١٣٣  
١١٢٢  
١١١١  
١٠١٠  
٩٩  
٨٨  
٧٧  
٦٦  
٥٥  
٤٤  
٣٣  
٢٢  
١١  
٠٠  

 المجموعة التجريبية
 المجموعة الضابطة ضعاف سمع

 قبل التدريب بعد التدريب
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إلى معدل متقارب من األطفال عاديي السمع " الفربتونال " تعرضهم لتدريبات برنامج  
  .في النمو اللغوي 

والتي ، بالمقارنات التالية" الباحثة " وللتحقق من صحـة هذا الفرض قامت   
  ) . ٢٠( وجدول رقم ، )  ١٩( ل رقم يوضحها جدو

  

  : المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عادیة السمع قبل التدریب -  ١

وقد تم مقارنة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عادية السمع في النمو       

لة لبيان الدال" مان ويتنى " اللغوي قبل تدريب المجموعة التجريبية باستخدام اختبار 

يشير الفرض الثالث إلى أن التدخل المبكر يصل باألطفال ضعاف السمع الشديد بعد 

  ).١٩(وقد أظهرت تلك المقارنة النتيجة التالية التي يوضحها جدول رقم . اإلحصائية
  

  )١٩( جـــدول رقم 
  

  المحسوبة وداللة الفروق]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة 
  یبیة والمجموعة الضابطة عادیة السمعبین المجموعة التجر 

  اللغوي قبل تدریب المجموعة  في النمو 
  التجریبیة بالفربتونال

  
 مجل النمو

  
 المجموعة

  
 ن

قبل التدريب  واالنحرافالمتوسط 
 بالفربتونال

  
 ]Z [ 

  
 الداللة

 الضابطة التجريبية

 ع م ع م
  النمو

 اللغوي
   ٢٠ التجريبية

 ١ر٢٥
  

 ر٦٠٤٨
  

 ٤٢ر٣٥
  

 ٤ر٢٨
  

 ٥ر٥٠٥
  دالـة

  عند
مستوي 

 ٠ر٠١

  ٢٠  الضابطة
 ٢٠ المجموع
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أن هنـاك فروقاً ذات داللة إحصـائية )  ١٩( ويتضح من الجـدول السـابق رقم    

بين المجموعة التجريبية ضعاف سمع والمجموعة الضابطة عادية السمع في النمو 

] ٥ر٥٠٥[ المحسوبة ]  Z[ حيث أن ، لتجريبية وذلك قبل تدريب المجموعة ا، اللغوي 

  ] . ٠ر٠١[ وهى دالة عند مستوى ثقة ، 
  
المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عادیة السمع بعد تدریب  -  ٢

  :المجموعة التجریبیة
حيث تم مقارنة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عادية السمع  في النمو     

" مان ويتنى " وذلك باستخدام اختبـار ، المجموعة التجريبية اللغوي بعد تدريب 

  ) . ٢٠(ولقـد أظهرت النتائج التالية بالجدول رقم ، لبيـان الداللة اإلحصـائية 
  

  )٢٠(جـــدول رقم 
  
  المحسوبة وداللة الفروق]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحرافات و 

  یةبین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة عاد 
  السمع  في النمو اللغوي بعد تدریب المجموعة 

  التجریبیة بالفربتونال 
  

  مجال 
 النمو

  
 المجموعة

  
 ن

المتوسطات واالنحرافات بعد التدريب     
 بالفربتونال

  
 ]Z [ 

  
 الداللة  

  الضابطة  التجريبية

  ع  م  ع  م

  النمو
 اللغوي

     ٢٠ ةالتجريبي
  ١٧ر٥

 

  
 ١ر٨٠٢

  
 ٤٤ر٥٠

  
 ٤ر٥٨

  
 ٥ر٤٤٦

  دالـة
  عند 

  مستوي
 ٠ر٠١

 ٢٠ الضابطة

      ٤٠  المجموع
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أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة ) ٢٠(يتضح من الجدول السابق رقم 

وذلك ، مع بعد تدريب المجموعة التجريبية التجريبية والمجموعة الضابطة عادى الس

  . ] ٠ر٠١[ ى دالة عند مستوى ثقة وه، ]  ٥ر٤٤٦= [ المحسوبة ]  Z[ حيث أن 

يوضح مستوي النمو اللغوي للمجموعة التجريبية قبل وبعد ) ٧(لشكل البياني رقم وا

 إليوالوصول  ، ومدي ارتفاع هذا المستوي بعد التدريب ، التدريب ببرنامج الفربتونال

   . متقارب للمجموعة الضابطة عادية السمع مستوي
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  )٧(شكل رقم 
 السمع ةعادیرسم بیاني یوضح الفروق بین متوسطات المجموعتین التجریبیة والضابطة 
  .قبل وبعد تدریب المجموعة التجریبیة في النمو اللغوي

  
  
  
  

فـي النمـو اللغـوي    أنه قد حدث تحسن جوهري ) ٧(رقم  ويالحظ من الشكل البياني

في حين أن هذا النمو ، بعد خضوعها لتدريبات برنامج الفربتونال للمجموعة التجريبية

لم يصل إلي مستوي النمو اللغوي للمجموعة الضابطة عادية السمع ولكنه ارتفع إلـي  

  .مما يشير ذلك إلي كفاءة برنامج الفربتونال مع هذه اإلعاقة السمعية،نصف مستواها 

  ٤٥  

٤٠  

٣٥  

٣٠  

٢٥  

٢٠  

١٥  

١٠  

٥  

١  

٠  

 المجموعة التجريبية
 

 المجموعة الضابطة عادية السمع
 

 بعد التدريب لتدريببعد ا

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

http://www.pdffactory.com


 
 

  

يشير الفرض الرابع إلي أن التدخل المبكر يصل باألطفال ضعاف السمع الشديد بعد     

إلى معدل متقارب من األطفال عاديي السمع في النمو " الفربتونال " تعرضهما لتدريبات 

بإجراء المقارنات التالية التى " الباحثة " وللتحقق من هذا الفرض قامت . االجتماعي 

  ) . ٢٢( والجدول رقم ، )  ٢١( ها الجدول رقم يوضح
  

المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عادیة السمع قبل تطبیق    -  ١
  :برنامج الفربتونال على المجموعة التجریبیة

النمو  فيحيث تم مقارنة المجموعة التجريبية بالمجموعة الضابطة عادية السمع  

مان " وذلك باستخدام اختبار ، تجريبية بالفربتونال االجتماعي قبل تدريب المجموعة ال

  .  لبيان الداللة اإلحصائية " ويتنى 

    ) :٢١( ولقد أظهرت المقارنة تلك النتائج الموضحة بجدول رقم 
    ) ٢١( جـــدول رقم 
  المحسوبة وداللة الفروق]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة

  عة الضابطة عادیةبین المجموعة التجریبیة والمجمو 
  السمع قبل تدریب المجموعة التجریبیة 

  بالفربتونال في النمو االجتماعي

  
  مجال
 النمو

  
 المجموعة

  
 ن

قبل التدريب  اتنحرافواال اتالمتوسط
 بالفربتونال

  
 ]Z [ 

  
 الضابطة التجريبية  الداللة

 ع م ع م
النمو 

 االجتماعي
  التجريبية

 
٢٠    

  ١٠ر٩٠
 

  
 ١ر٩٤٣

  
 ٤١ر٣٠

  
 ٤ر٧٨٠

  
 ٥ر٤٣

  دالـة
عند 

  مستوي
 ٠ر٠١

  ٢٠ الضابطة

       ٤٠  المجموع
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أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين )  ٢١( يتضح من الجدول السابق رقم    

حيث أن ، المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عـادية السمع في النمو االجتماعي

 ]Z  [ المحسوبة ] =٠ر٠١[ وهى دالة عند مستوى ،  ] ٥ر٤٣٢ . [  
  

المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عادیة السمع بعد تدریب   - ٢
  :المجموعة التجریبیة 

حيث تم مقارنة المجموعة التجريبية بالمجموعة الضابطة عـادية السمع في   

نى مان ويت" وذلك باستخدام اختبـار ، بعد تدريب المجموعة التدريبية  االجتماعيالنمو 

  . لبيان الداللة اإلحصائية " 

  ). ٢٢( وأظهرت المقارنة النتائج التالية الموضحة بالجدول رقم 

  

  )٢٢( جـــدول رقم 
  
  المحسوبة وداللة الفروق]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحرافات وقیمة

  بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عادیة 
  التجریبیةالسمع بعد تدریب المجموعة  

  بالفربتونال في النمو االجتماعي 
  

  مجال
 النمو

  
 المجموعة

  
 ن

بعد التدريب  واالنحرافالمتوسط 
 بالفربتونال

  
 ]Z [ 

  
 الداللة

 الضابطة التجريبية
 ع م ع م

النمو 
 االجتماعي

   ٢٠ التجريبية
 ١٨ر٦

  
 ٢ر٣٤٥

  
 ٤٣ر٤٥

  
 ٥ر١٤

  
 ٥ر٣٤٥

  دالـة
عند 

  مستوي 
 ٠ر٠١

 ٢٠ ةالضابط

       ٤٠  المجموع
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أنه مازالت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين )  ٢٢( يتضح من الجدول السابق رقم 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عـادية السمع في النمو االجتماعي بعد 

د وهى دالة عن، ]  ٥ر٤٣١= [ المحسوبة ]  Z[ حيث أن ، تدريب المجوعة التجريبية 

  ]. ٠ر٠١[ مستوى 

يوضح مستوي النمو االجتماعي للمجموعة التجريبية قبل وبعد ) ٨(والشكل البياني رقم  

والوصول إلي ، ومدي ارتفاع هذا المستوي بعد التدريب ، التدريب ببرنامج الفربتونال 

  .  مستوي متقارب للمجموعة الضابطة عادية السمع
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  )٨( شكل رقم 
ي یوضح الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة عادیة السمع قبل وبعد رسم بیان

  .تدریب المجموعة التجریبیة في النمو االجتماعي

  

  
  

  

أنه قد حدث تحسن جوهري فـي النمـو اللغـوي    ) ٨(ويالحظ من الشكل البياني رقم 

في حين أن هذا النمو لم ، وعة التجريبية بعد خضوعها لتدريبات برنامج الفربتونالللمجم

يصل إلي مستوي النمو اللغوي للمجموعة الضابطة عادية السمع ولكنه ارتفع إلي نصف 

  .مما يشير ذلك إلي كفاءة برنامج الفربتونال مع هذه اإلعاقة السمعية،مستواها 

  ٤٥  

٤٠  

٣٥  

٣٠  

٢٥  

٢٠  

١٥  

١٠  

٥  

١  

٠  

 السمع المجموعة الضابطة عادية

 المجموعة التجريبية
 

 التدريب قبل بعد التدريب
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الفرض الخامس إلي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  يشير  - ٥

واإلناث للمجموعة التجريبية من األطفال ضعاف السمع في النمـو اللغوي  والنمو 
  " .الفربتونال " االجتماعي بعد تعرضهما لتدريبات 

يوضحها بالمقارنات التالية التي " الباحثة" وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت      
  ). ٢٤(والجدول رقم ، ) ٢٣( الجدول رقم 

  

  :المجموعة التجـریبیة    -  ١
قبل  االجتماعي حيث تم مقارنة المجموعة التجريبية بنفسها في النمو اللغوي والنمو    

، وأيضاً بعد مرور فترة زمنية قدرها شهر من انتهـاء التطبيق ، وبعد تطبيق البرنامج 
) ٢٣( والجدول رقم .لبيان الداللة اإلحصائية " ويلكسون "  وذلك باستخدام اختبـار

يوضح الفروق في النمو ) ٢٤(يوضح الفروق في النمو اللغوي والجدول رقم
  .االجتماعي

  ) ٢٣( جـــدول رقم 
  

  المحسوبة وداللة الفروق بین]    Z[وقیمة  المتوسطات واالنحرافاتیوضح 
  ل وبعد مرور فترة اإلناث والذكور للمجموعة التجریبیة قب 

  التدریب بالفربتونال في النمو اللغوي 

 القياس التتبعي القياس البعدي القياس القبلي النوع ن المجموعة مجال النمو

  النمو 

 االجتماعي
  

 التجريبية
  

١٠ 
  

 ذكـور
 ع م ع م ع م

 ١ر١٥ ١٨ ١ر٥٦ ١٧ ٠ر٦٠ ١ر٢٥

 ٢ر٣١ ١٧ ٢ر٠٦ ١٦ ٠ر٦٠ ١ر٢٥ إنـاث ١٠
     ٢٠  المجموع

 ٠ر٦٩١ ١ر٣٠٠ ٠ر٠٧٧  المحسوبة Z قيمة 
 غير دالة غير دالة غير دالة مستوي الداللة
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يتضح أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في ) ٢٣(ومن الجدول السابق رقم     

وذلك بمقـارنة كل من القياس القبـلي والقياس ، النمـو اللغوي من أثر التدريب

]  ٠ر٦٥٨[ المحسوبة في القياس القبلي]  Z[ حيث أن قيمة ، عي البعـدي والقياس التتب

وجميع القيم ،  ]٢ر٢٣٩ [وفي القياس التتبعي ، ]  ١ر١٦٥[ وفي القياس البعدي 

بما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسات  ،المذكورة غير دالة إحصائياً 

  .الثالثة في النمو اللغوي قبل وبعد التدريب

  
  ) ٢٤( جـــدول رقم                                       
  

  الفروق بین  المحسوبة وداللة]  Z [وقیمة  واالنحرافات متوسطاتالیوضح 
  الذكور واإلناث للمجموعة التجریبیة قبل وبعد مرور فترة 

  التدریب بالفربتونال في النمـو االجتماعي

ياس البعديالق القياس القبلي النوع ن المجموعة المجال  القياس التتبعي   

  النمو 

 االجتماعي

  

 التجريبية

  

١٠ 

  

 ذكـور

 ع م ع م ع م

 ١ر٧٠ ١٩ر٧ ١ر٩١ ١٧ر٧ ١ر٧٩ ١٠ر٩

 ٢ر٥٩ ٢٠ر٥ ٢ر٥٤ ١٩ر٦ ٢ر٢٢ ١٠ر٤ إنـاث ١٠

     ٢٠  المجموع

 ٠ر٦٩١ ١ر٣٠٠ ٠ر٠٧٧  المحسوبة Z قيمة 

 غير دالة غير دالة غير دالة مستوي الداللة
  

في  يتضح أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث) ٢٤(ن الجدول السابق رقم وم

وفي القياس ، ]  ٠ر٠٧٧[المحسوبة في القياس القبلي ] Z [حيث أن، والقياس التتبعي

وجميع هذه القيم غير دالة  ،] ٠ر٦٩١[ وفي القياس التتبعي،  ] ١ر٣٠٠[البعدي
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النمو  فيصائياً بين القياسات الثالثة بما يعني عدم وجود فروق دالة إح، إحصائياً

  .االجتماعي قبل وبعد التدريب

في   ]التتبعي  –البعدي  –القبلي [ يوضح الفروق بين القياسات الثالثة ) ٩(والشكل رقم

انه ال توجد فروق جوهرية في  الشكل ضحوي لدي الذكور واإلناث والنمو اللغوي 

بعد  كور واإلناث في المجموعة التجريبيةبين الذالقياس البعدي و القياس التتبعي 

  . تدريب بتدريبات الفربتونال  لا لعهخضو

]  التتبعي  –البعدي  –القبلي [ يوضح الفروق بين القياسات الثالثة  )١٠(رقم  شكللوا 

الشكل انه ال توجد فروق جوهرية  في النمو االجتماعي لدي الذكور واإلناث و يوضح

اس التتبعي بين الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية بعد في القياس البعدي و القي

  . خضوعها للتدريب بتدريبات الفربتونال  
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 )٩( شكل رقم 
  والقیاس البعدي والقیاس التتبعي بین الذكور واإلناثالفروق في متوسطات القیاس القبلي 

  المجموعة التجریبیة في النمو اللغوي لدي

 
  

  
 
  

ارتفع بنفس  ، النمو اللغوي لدي الذكور مستويأن  )٩(ويالحظ من الشكل البياني رقم 

ولم تكن هناك  ،بعد التدريب ببرنامج الفربتونال  لدي اإلناث اللغوي النمو مستوي

  .التتبعي  و القياسوذلك في القياس البعدي ، ية فروق جوهر

 ٢٠٢٠  
١١٩٩  
١١٨٨  
١١٧٧  
١٦١٦  
١١٥٥  
١١٤٤  
١١٣٣  
١١٢٢  
١١١١  
٩٩  
٨٨  
٧٧  
٦٦  
٥٥  
  ٤٤  
٣٣  
٢٢  
١١  

٠  

 القياس التتبعي

 القياس البعدي

 القياس القبلي
  اإلناث الذكور
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  )١٠(شكل رقم 
  الفروق في متوسطات القیاس القبلي والقیاس البعدي والقیاس التتبعي بین الذكور واإلناث

  المجموعة التجریبیة في النمو االجتماعي لدي

  

  
  

    

 ، االجتماعي لـدي الـذكور  النمو  أن مستوي) ١٠(ويالحظ من الشكل البياني رقم    

، ولم تكن هناك فـروق جوهريـة    ، االجتماعي لدي اإلناث النمو ارتفع بنفس مستوي

  ].التتبعي  –البعدي  –القبلي [ وذلك في القياسات الثالثة 

  ٢٠٢٠  
١٩١٩  
١٨١٨  
١٧١٧  
١٦١٦  
١٥١٥  
١٤١٤  
١٣١٣  
١٢١٢  
١١١١  
١٠١٠  
٩٩  
٨٨  
٧٧  
٦٦  
٥٥  
٤٤  
٣٣  
٢٢  
١١  
٠٠  

 القبلي القياس

 القياس البعدي

 التتبعيالقياس 

 اإلناث الذكور
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يشير الفرض السادس إلي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدى 
  .والقيـاس التتبعي للمجموعة التجريبية في النمـو اللغوي لصالح القياس التتبعي

  :بإجراء المقارنة التالية" الباحثة " وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت 

  :المجموعة التجـریبیة 
لمجموعة التجريبية بنفسها في النمو اللغوي من خالل تم ذلك بمقـارنة ا   

لبيان الداللة اإلحصائية   " ويلكسون " وذلك باستخدام اختبار ، القيـاس البعدى والتتبعى 
  ). ٢٥( وقد أظهرت النتيجة التالية التي يوضحها جدول رقم 

  
    ) ٢٥( جـــدول رقم 
  وداللة الفروقالمحسوبة ]  Z[ یوضح المتوسطات واالنحراف وقیمة 

  بین القیاس البعدى والتتبعى للمجموعة التجریبیة 
  في النمـو اللغـوي

مجال  المجمــوعة
 النمو

القياس   ن
 البعدي

القياس  
  الـداللة ] Z[  التتبعي

  م م

  
 التجــريبية

النمو 
 اللغوى

  
٢٠  

  
  ١٦ر٧٥

  
 ١٨ر٠٢

  
 ٣ر٧٥٠

  دالــة
عند 

  مستوي
  ٠ر٠١

أنه توجد فروق دالة بين القياس البعدي و القياس )  ٢٥( قم يتضح من الجدول السابق ر
  .اللغويالتتبعى لصالح التتبعي في النمو 

  ].٠ر٠١[ وهي دالة عند مستوى ثقة  ،] ٣ر٧٥٠= [ المحسوبة ]  Z[ حيث أن قيمة 
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  ١١(شكل رقم(  
جموعة للمن القیاس البعدى والقیاس التتبعي المتوسطات بی في فروقالرسم بیاني یوضح 

  التجریبیة  في النمو اللغوي

  

  
 

  

عن مستوي ستوي النمو اللغوي ارتفع في القياس التتبعي أن م )١١(رقم  ويالحظ من الشكل البياني 

  لبعدي لدي المجموعة التجريبيس افي القيا اللغوي النمو

  
  
  

٢٠٢٠  
١٩١٩  
١٨١٨  
١٧١٧  
١٦١٦  
١٥١٥  
١٤١٤  
١٣١٣  
١٢١٢  
١١١١  
١٠١٠  
٩٩  
٨٨  
٧٧  
٦٦  
٥٥  
٤٤  
٣٣  
٢٢  
١١  
٠٠  

 القياس البعدي
 

 القياس التتبعي
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يشير الفرض السابع إلي أنه توجد فروق  ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي و    
  .لصالح القياس التتبعي االجتماعيالقياس التتبعى للمجموعة التجريبية في النمو 

  :ة التاليةبالمقارن" الباحثة " وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت 

حيث تم مقارنة القياس البعـدي والقياس التتبعي في النمو االجتماعي للمجموعة   
ولقد أظهرت ، لبيان الداللة اإلحصائية" ويلكسون " وذلك باستخدام اختبار ، التجريبية

  ) . ٢٦( النتيجـة التالية الموضحة بالجـدول رقم 

  
  ) ٢٦( جـــدول رقم 
    

  المحسوبة وداللة الفروق]  Z[ افات وقیمةیوضح المتوسطات واالنحر
  بین القیاس البعدي والقیاس التتبعي للمجموعة التجریبیة 

  في النمـو االجتماعي 

 ن مجال النمو المجموعة
القياس 
 البعدي

القياس 
 الـداللة ]  Z[   التتبعي

 م م

النمو   التجريبية
 ٣ر٨٥٢ ٢٠          ١٨     ٢٠ االجتماعي

دالــة 
ند ع

مستوي 
 ٠ر٠١

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ) ٢٦(يتضح من الجدول السـابق رقم    

  حيث أن، والقياس التتبعي في النمـو االجتماعي لصـالح التتبعي ، القيـاس البعدي 

  ]Z  [ المسحوبة ]  =٠ر٠١[ وهى دالة عند مستوى ثقة ، ] ٣ر٨٥٢ . [  
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 القياس البعدي

 القياس التتبعي

  )١٢( شكل رقم 
المتوسطات بین القیاس البعدى والقیاس التتبعي للمجموعة  في فروقالح رسم بیاني یوض

  التجریبیة  في النمو االجتماعي

  
   

  

في القياس ارتفع  أن معدل النمو االجتماعي،  )١٢(رقم ويالحظ من الشكل البياني

  .في القياس البعدي لدي المجموعة التجريبية االجتماعي عن مستوي النموالتتبعي 

  ٢٠٢٠  
١٩١٩  
١٨١٨  
١٧١٧  
١٦١٦  
١٥١٥  
١٤١٤  
١٣١٣  
١٢١٢  
١١١١  
١٠١٠  
٩٩  
٨٨  
٧٧  
٦٦  
٥٥  
٤٤  
٣٣  
٢٢  
١١  
٠٠  
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  مناقشة النتائج وتفسیره:ثانیًا
  

  :وفيما يلي عرض لتفسير ومناقشة النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية
  

 
بين  لخاصة بالفرض األول وجود فروق دالة إحصائياتبين من النتائج ا  

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة من األطفال ضعاف السمع الشديد  في النمو 

اللغوي بعد مرور فترة التدريب ببرنامج الفربتونال لصالح المجموعة التجريبية وكذلك 

ى فروق المتوسطات بين وذلك بالنظر إل، لصالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية

  : المجموعتين

  التدريب والمتوسط بعد-)١ر٢٥( المتوسط قبل التدريب :المجموعة التجريبية

  . )١٧ر٧٥( 

  المتوسط بعد تدريب -)١ر٤٥( المتوسط قبل التدريب :المجموعة الضابطة

  ).١ر٥٠(ةالمجموعة التجريبي 

ي تنمية النمو اللغوي لدي مما يدل علي األثر اإليجابي لبرنامج الفربتونال ف     

األطفال ضعاف السمع الشديد في المرحلة العمرية المبكرة من سن عام إلي ثالث 

  .وهذا يعني تحقق الفرض األول ،أعوام
  

وترجع الباحثة هذا التحسن إلي احتواء البرنامج علي عدة فنيات ذات كفاءة مرتفعة     

واإليقاع الحركي التي يستخدم فيها ، عيالعمل الجما،تتناسب مع اإلعاقة السمعية تشمل 

وفنية الكمبيوتر ، الباحث لغة الحوار مع الطفل مما يؤدى إلى تنميـة الحصيلة اللغوية

وهذا البرنامج يتفق في ، التي تستخدم مع الطفـل ببرنامج خاص باإلعاقة السمعية 

ة تقـوم على حيث أن هذه الفني، في الثواب والعقـاب"  كثورندي" تصميمه مع نظرية 

 ، أساس أنه عندما ينطق الطفـل الصوت المراد منه تعلمه نطقاً صحيحاً فهو يثـاب

وهنا يحاول الطفل ، وإذا أخطـأ لم تظهر له الصورة، بأن تظهـر له صورة متحركة
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كذلك فإن النمو اللغوي ، وهي الصورة المتحركة المكافأةالنطق الصحيح للوصول إلي 

ة التجريبية بعد التدريب بالفربتونال يرجع  أيضاً إلي التدخل الذي ظهر لدي المجموع

حيث أن في ، المبـكر مع األطفال ضعاف السمع الشديد من سن عام إلي ثالث أعوام

هذه المرحلة العمرية الصغيرة يكون الطفل  فيها لديه القدرة  على االستيعاب 

خل المبكر لتنمية البقايا وفي هذا أيضاً ما يؤكده رشاد موسي علي أهمية التد.أفضل

رشاد [ السمعية لدي الطفل ضعيف السمع باستخدام المعينات السمعية والتدريب اللغوي

  ]. ١٨٨صـ،٢٠٠٢،موسي
  

في أن هذه المرحلة مرحلة نمـو سريع يكتسب فيها : وذلك ما يؤيده حامد زهران     

  ] .  ١٧٠صـ، ١٩٩٥،حامد زهران[ الطفل ما حوله بسرعة
  

 ١٩٩٤" روبرت " ودراسة " سهير توفيق " ق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة وتتف    

توفيـق  سـهير  [ غويـة بالمشـاركة مـع األقـران    التي تؤكد علي زيادة الحصيلة الل

  ].٩٥صـ ،١٩٩٦،
  

إلي أن الطفل ينطق كلماته ، ]مرحلة التقليد[ وتشير نظرية مراحل النمـو اللغوي    

وهذا ما أكدته الدراسة الحالية والتي ، خرون في العام األول األولى بطريقة يفهمها اآل

وصلت بالطفل ضعيف السمع إلى مستوى يستطيع أن ينمو به نمواً طبيعياً يتناسب مع 

وتتفق النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية مع نظرية التقليد التي . مرحلته العمرية

ب اللغة من خالل التقليد والمحكاه  فسرت نمو اللغة والتي أوضحت أن الطفل يكتس

  . ]١٩٩٩، وعفاف اللبابيدي، عبد الكريم الخاللية[
  

التي ) ١٩٥٤" ( Macathyمكارثى " وتتفق نتيجة الدراسة الحالية أيضاً مع دراسة      

  وتوصلت ، تشير إلي أن النمو اللغوي يبدأ بكلمة في العام األول وكلمتين في العام الثاني
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سـيد  [ طفـال فـي هـذه المرحلـة  ينطقـون األسـماء قبـل األفعـال         إلى أن األ

  ] . ٩٥صـ،٢٠٠٣،الكيالني
  

حيث قدم التدريب ، )١٩٤٢" ( Dowe" وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما قام به      

وقارن بينهم فوجـد أن ، وحـرم مجموعة أخـرى، والمثيرات لمجموعة من األطفال

فيوليت  [أظهرت تقدماً ملحوظاً في النمـو اللغوي المجموعة التي تعرضت للتدريب 

  ] . ٢٠٠٥،إبراهيم

  

":  - Obenchain كباتري، أونبش" وتتفق النتيجة الحالية أيضا مع نتيجة دراسة      

Batreck  مثل ، التي تؤكـد أنه في نهاية العام الثاني يمكن تنمية بعض الخصائص

   . ][Obenchain–Batreck, 1998بشكل عام والنطق، والتعبير اللفظي، التعبير الصوتي
  
  

التي " et al. De-ridder,دي ريدر" وكذلك تتفق الدراسة الحالية مع دراسة      

   . ومعالجة المشكلة اللغوية مبكراً، لضعف السمع أوضحت أهميـة الكشف المبـكر
De-ridder,et al.,  2004 ] .[                                 

   

التي تؤكد علي أن "  Suzanna - Gisela وحيزال ، سوزانا" وتتفق مع دراسة      

   [ Suzanna - Gisela, 2002]استخدام السماعات في سن مبكر يساعد على اكتساب اللغة
 

التي تشـير إلي أن فترة " مارى منتسورى " كما تتفـق الدراسة الحالية مع رأى      

ألن الطفل يكون فيها على ، Sensitive Period) لحاسةبالفترة ا( الطفولة المبكرة تسمى

ومن هنـا يبدو لنا االتفاق ، استعداد الستخدام حواسه الخمس للتعرف على األشياء

حيث أن الدراسة الحـالية قامت بتدريب هؤالء األطفال الذين فقدوا حاسة من ، واضح

ن طريق استخدام حاسة باستخدام الحواس األربع الباقية ع، وهى حاسة السمع، حواسهم
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وتنشيطها بدالً من األعصاب ، واستخدام أعصاب أخرى سليمة، الجـلد وحاسة البصر

  .التالفة التي أدت إلى فقد السمع

 
 

وجود فروق ذات داللـة إحصـائياً بـين    ، تبين من النتائج الخاصة بالفرض الثاني   

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة من األطفال ضعاف السمع الشديد في النمو 

فترة التدريب ببرنامج الفربتونال لصالح المجموعة التجريبيـة   بعد مرور، االجتماعي

وذلك بالنظر إلي الفروق بين المتوسـطات  ،وكذلك التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية

  :قبل وبعد التدريب وهى كما يلي: طةللمجموعتين التجريبية والضاب

  والمتـوسط بعد  - )١٠ر٩٠(المتـوسط قبل التدريب : المجموعة التجريبية

  ).١٨ر٦٥(  التــدريب

  والمتوسط بعد  - ) ١٠ر٥٠(المتوسط قبل التدريب : المجموعة الضابطة

  ). ١٠ر ٥٥( تدريب المجموعة التجريبية

أثير إيجابي في تنمية النمو االجتماعي لدي مما يدل علي أن برنامج الفربتونال له ت

وهذا يعني أن ،األطفال ضعاف السمع الشديد في المرحلة من سن عام إلي ثالث أعوام 

  .الفرض الثاني تحقق
  

وتري الباحثة أن برنامج الفربتونال يحتوي علي بعض المهارات التي ساعدت علي    

حيث تؤدي ، لجماعي لتنمية اللغة تنمية النمو االجتماعي مثل التواصل والتدريب ا

وذلك لزيادة ثقته ، الزيادة في الحصيلة اللغوية إلي أن يصبح الطفل أكثر اجتماعياً

 برسلر وآخرون" أكدته دراسة  وهذا ما، وزيادة قدرته علي التعبير عن حاجاته، بنفسه

Preisler, et al "ولة تنميتها ومحا، التي تشير إلى أهمية استخدام اللغـة مع األطفـال
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حيث أن اللغة وسيلة تلعب دور ، حتى يتوفر لهم القـدرة على المشـاركة مع اآلخرين

  .[Preisler, et al., 1997]أساسي في تنمية النمو االجتماعي
  

، اللغويإلى ارتفاع معدل النمو  االجتماعيوترجع الباحثة هذا التحسن في النمو        

انتصار يونس ورضا عبد القادر والتي تؤكد علي " من  راء كالًآوهذه النتيجة تتفق مع 

وأن حرمان الطفل ، ويتأثر بالجو االجتماعي، أن النمو االجتماعي يكتسب منذ الطفولة

  .من اللغة يؤدى إلى حرمانه اجتماعياً
  

أن باسـتخدام التـدعيم   : " .Odom S. – Chandler L  .أودوم وآخـرين " ويرى      

 - .Odom S].   في استمرار وزيادة التفاعـل االجتمـاعي    هام ريكون له تأثي، اللفظي
Chandler L. 1992]  

  
 ,.Abrahesen, - et alإبراهام سن وآخرين " النتيجـة كذلك مع رأى  هذهوتتفق     

بزيـادة الحصيلة اللغوية واالنتباه نصل إلى زيادة في المهارات  هوالتي تبين منها أن"

     .]٢٠٠١، سليماناحمد السيد [ االجتماعية
  

وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة أحمد المصيلحي والذي توصل إلي أن اإلعاقة      

أحمد [النمـو االجتماعي وبالتالي تأخر، السمعية تؤدي إلي تأخر النمـو اللغوي 

  ].١٩٩٤،المصيلحي
  

واالستجابة  وأيضا تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نظرية سكنر القائم علي المثير      

وهذا ما طبق علي األطفال ضعاف السمع في إستراتيجية الكمبيوتر حيث أن المثير هو 

وبالتالي ، اللعبة تظهر عي الكمبيوتر بمجرد أن يخرج الطفل الصوت المطلوب منه

وهذا أيضا في اإليقاع الحركي حيث ، فالطفل يكرر االستجابة لتكرار المثير أمامه

  ].٢٠٠٠،صادقفاروق  [مع اإليقاع الحركييستثار الطفل باللعب 
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" وأن هذا التحسن الواضح في النمو االجتماعي  للمجموعة التجريبية ترجعه      

كذلك إلى كفـاءة برنامج الفربتونال واحتواءه على مهارات عالية الكفاءة في " البـاحثة 

ي التي يكون العمل مثل فنيات العمل الجماعي واإليقاع الحرك، تنمية النمـو االجتماعي

"   Douingدونج " ويؤكد ذلك ، وتعتمد على المشاركة بين األطفال والتقليد، بهما جماعي

احمد السيد [الذي يرى أنه بالعمل الجماعي ينمو السلوك االجتماعي والحصيلة اللغوية 

     .]٢٠٠١،سليمان
  

يكتسبه  جتماعياوتؤكد  نظرية التحليل النفسي علي أن الذات الشعورية مركب      

وأن السنوات األولى من حياة الفرد هي الدعامة ، الطفل من عالقته ببيئته االجتماعية

وأن من أهم ، األساسية التي تقوم عليها حياة الطفل النفسية واالجتماعية بجميع مظاهرها

مطالب النمو االجتماعي في هذه المرحلة العمرية أن يتعلم الطفل كيف يعيش مع نفسه 

وهذا ما حدث في ، وهذا يتم باتساع دائرة العالقات االجتماعية حوله، اآلخرينومع 

  ]. ٢٠٠٣، السيد الكيالني[تدريبات األطفال ضعاف السمع فردياً وجماعياً 
  

": H Kreimeyer - Kathryn,كاترين، كريمر" وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كالُ من      

يؤدى ذلك إلى ارتفاع معـدل  ، نمية النمو اللغويالتي أوضحت أنه بالنشاط األكاديمي لت

  ].,.Kreimeyer - Kathryn H 2000[وزيادة التفاعل االجتماعي ، اإلنجاز
  
التي أوضحت أن المعـرفة ":  Gioia - Barbra اباربار، جـويا"وكذلك دراسة      

 -- Gioia]. وكذلك تنمية التفاعل االجتماعي، والخبرة المبكرة تساعد في التنمية اللغوية
Barbra,1996]   

 
أهمية استخدام الكمبيوتر وفعاليته مع  تبين منهاالتي "  Barker باركر " ودراسة    

  وهذا يتوافق مع فنية الكمبيوتر المتاحة ضمن فنيات برنامج، ضعاف السمع

  . ] [,Barker,L., 2003 الفربتونال في الدراسة الحـالية 
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استهدفت الدراسة من تطبيق البرنامج الوصول بالطفل ضعيف السمع إلى مستوى       

حيث ارتفع ، وقد تحقق هذا الهدف، متقارب من الطفل عادى السمع في النمو اللغوي

ويمكن تفسير هذا التحسن إلى ما سبق ، مستوى النمو اللغوي للمجموعة التجريبية

حيث أن فنيات هذا ، دى كفاءة البرنامج وفعاليته مع تلك اإلعـاقة السمعيةشرحه عن م

ويتضح من فروق المتوسطات بين ، البرنامج صممت خصيصـاً لتلك اإلعاقة السمعية 

قبل وبعد تطبيق البرنامج على ، المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عادية السمع 

  :كما يلي ىالمجموعة التجريبية وه

  التدريب  والمتوسط بعد) ١ر٢٥( المتوسط قبل التدريب: التجريبيةجموعة الم

  .)١٧ر٧٥( 

  . )٤٤ر٥٠ (المتوسط : المجموعة الضابطة عادي السمع

 اللغويونالحظ من تلك الفروق في المتوسطات بين المجموعتين ارتفاع معدل النمو  

لسمع وذلك للطفل ضعيف السمع إلى مستوى متقارب لنصف مستوى الطفل عادى ا

قبل التدريب ) ١ر٢٥(ألن الطفل ضعيف السمع بدأ بمتوسط ،  يعتبر إنجاز ونجاح

وذلك في ، ) ٤٤ر٥٠(والمتوسط للطفل عادى السمع ، ] ١٧ر٧٥[ووصل إلى متوسط 

فإذا أخذنا في االعتبار بأن الطفل ضعيف ، وهى فترة تطبيق البرنامج، فترة قصيرة

مقسمة إلى ثالث مراحل ، وهى ثالث سنوات، كاملةالسمع بعد تدريبه فترة البرنامج 

وهذا ، سوف يصـل الطفل ضعيف السمع في نهايتها إلى مستوى الطفل العادي تقريباً

، الباحثة ألن فترة تدريب عينة الدراسة الحالية كانت أربعة شهور فقط هما تتوقع

ة مع إستراتيجية وتتفق هذه النتيج، بهؤالء األطفال إلى هذا المستوى من النمو تووصل

، وبخاصة اإلعاقة السمعية، التدخل المبكر التي تدعو إلى تحدى اإلعاقة منذ ظهورها
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ولذلك فإنه بمجرد إكمال الطفل العام األول ، حيث أنها تكتشف منذ األسبوع األول للطفل

  .ومن األفضل في عمر اقل من عام يجب إخضاعه للتدريب والتأهيل

تنـاولت المعاقين سمعياً ومقارنتهم بأقرانهم من وهناك عديد من الدراسات   

التي أوضحت أن األطفال ضعاف السمع ) ١٩٩٣(األسوياء مثل دراسة مارك وآخرون

لهم ذاكرة قصيرة أيضاً فهم أقل انتباها  للعالقات بين األفكار عن أقرانهم من األطفال 

لسمعية علي أهمية ك أكد الكثير من العاملين في مجال اإلعاقة العاديي السمع ولذ

فيوليت إبراهيم [ وهذا ما يحتوي عليه برنامج الفربتونال. المثيرات والخبرات السمعية 

،٢٠٠٥. [  

بين األطفال  والتي قارنت Barkerوتتفق الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة باركر       

مج ضعاف السمع واألطفال عاديين السمع في نمو الحصيلة اللغوية من خالل  برنا

  عاديين السمع  لواظهر األطفال ضعاف السمع تقدما ملحوظا مقارنتاً باألطفا، كمبيوتر 

وهذا يشير إلي أن األطفال ضعاف السمع بالتدريب والتأهيل يستطيعوا الوصول إلي  

  ] .Barker L.,2003[نمو لغوي طبيعي

ين نمو والتي قارنت ب Carline – Zofassa,1983وكذلك دراسة كارينل وزوفاس    

لغة اإلشارة لدي الطفل ضعيف السمع ولغة الكالم لدي الطفل عاديي السمع وأوضحت 

أن نمو لغة اإلشارة لدي الغل ضعيف السمع تنمو أسرع من نمو الكالم لدي الطفل 

  عاديي السمع

 
وهو أن تصل بتدريبات ، محـدداًلقد كان من أهداف تلك الدراسة هـدفاً   

متقـارب مع الطفل  اجتماعيالبرنامج باألطفال ضعـاف السمع إلى مستوى نمـو 

ورغم عدم وصول األطفال ضعاف السمع إلى معدل متقارب من األطفال ، العادي

ومن ثم ، على المجمـوعة التجريبية" الفربتونال " عاديي السمع بعد أن طبق برنامج 

وذلك ما أظهره مقيـاس قائمة معـايير ، عـدم تحقق هذا الفرض يدل ذلك علي 
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النمـو االجتماعي بعد تدريب المجموعة التجريبية ونالحظ ذلك من خالل المتوسطات 

  :اآلتية

  ).١٨ر٦٥(التدريببعد  –) ١٠ر٩٠(المتوسط قبل التدريب:المجموعة التجريبية

  ).٤٣ر٤٥( المتوسط: المجموعة الضابطة عادية السمع

ولكن الباحثة ترى أنه على الرغم من عدم وصول هؤالء األطفال إلى مستوى األطفال  

وصلوا  حتى االجتماعيإال أنه قد ارتفع معدل النمو ، عاديي السمع في النمو االجتماعي

وذلك في فـترة زمنية قصيرة ، إلى ما يقارب نصف مستوى األطفال عاديي السمع

ورغم أن ، تطبيق البرنامج تعتبر فـترة قصيرة  ويعتبر هذا تحسن مرتفع ألن فـترة

فـترة البرنامج قصيرة إال أن األطفـال تأثروا بفنيات برنامج الفربتونال وأظهروا 

وذلك يعنى أنه بزيادة مدة التدريب وهى الفترة ، تقدماً ملحوظاً في فترة وجيزة 

حيث ، وله المدرسةوالتي يجتازها الطفل حتى يصل إلي فترة  دخ، األساسية للبرنامج 

، ]سنوات ٨[ أن السن الذي يصل عنده الطفل المعاق سمعياً لاللتحاق بالمدرسة هو 

ولكن من نتائج هذه الدراسة أنه بتـدريب الطفل في سن مبكر ، وذلك بسبب إعاقته 

ويرجع هذا التأخر ] سنوات  ٦[ ويمكن دخـوله المـدرسة في سن ، ينمو نمواً طبيعياً 

وأن مراكز التدريب تبـدأ التدريب مع ، مدرسة إلى تأخـيره في التدريبفي القبول لل

ولكن ، دخـوله المدرسة يؤخروهذا ما ، الطفل المعاق سمعياً في سن ثالث سنوات

التدخل المبكر والتدريب المبكر منذ اكتشاف اإلعاقة السمعية فإنه  إستراتيجيةتوافقاً مع 

  .مو طبيعييمكن أن نصل بالطفل ضعيف السمع إلى ن

من أن "   Stark - Faulknerوفولكنر ، ستارك " وجده  وتتفق تلك النتيجة مع ما      

  .] Stark - Faulkne,1992[التفاعل بين األقران له أهمية في زيادة التكيف االجتماعي

أوضحت انـه   والتي  Cartelge وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة كارتلدج

ألطفال ضعاف السمع ببرنامج لفظي وبرنامج تربـوي ارتفـع مسـتوي    بعد تدريب ا
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 .Cartelge G][المهارات االجتماعية واالنفعالية  إلي مستوي األطفال عاديي السـمع  
1991.  

  
ولقد أوضح كامل محمد في دراسته أن األطفال الذين بدأ تدريبهم في عمر أقل من      

كامل [قياس فاينالند للنضج االجتماعيحصلوا عل نتائج أفضل علي م] سنوات ٣ر٥[

  ].١٩٩٨،محمد

  

 
تم تقدير معدل الفروق بين الذكور واإلناث من األطفال ضعاف السمع من خالل   

وتبين من ، وقائمة معايير النمـو االجتماعي، اللغويمقياسي قائمة معايير النمـو 

أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في كل من النمـو اللغوي والنمـو  النتائج

  .االجتماعي بعد التدريب ببرنامج الفربتونال

هذه النتيجة إلى أنه ال يتضح في هذه المرحلة تفوق جنس على " الباحثة " وترجع     

إلى  وقد يرجع ذلك أيضاً، من حيث أنها مرحلة سريعة النمـو لدى الجنسين، اآلخر

وأيضا االهتمام المتساوي بين الذكور واإلناث من المجتمع ، صغر عينة الدراسة

  .واألسرة والمدرسة وأن هذا االهتمام ينعكس على مفهوم الطفل نحو نفسه وقدراته

  

 Easterbrook - Susanسوزان ، استر بروك" وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة     

 الذكور واإلناث في النمو اللغوي المجموعتين تحسن نم رغمعلي ال أنه التي أوضحت" 

  ].Easterbrook - Susan,2000[ إلي أن اإلناث  كانوا أكثر تحسناً من الذكور

التي  Carl W., Barbara وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كارل وبربرا  

لكالم الملفوظ  حيث أن البنات اظهرن  تفوق في ا، أظهرت فروق بين الذكور واإلناث 

   .]  Carl W.,Barbara,1981 [وفي المهارات االجتماعية علي الذكور
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غيران هذه الدراسات السابقة قد تناولت أعمـار أكبر من عمر عينة الدراسة    

ومن هنا تري  الباحثة أن ، ولم تتناول أي دراسة عمر عينة الدراسة الحالية، الحالية

في مرحلة الطفولة  تضحت الوالنمو االجتماعي  اللغوي في النمو الفروق بين الجنسين

  .كلما كانت المرحلة العمرية أكبرالمبكرة ولكنها تزداد وضوحاً 
 

 
النمو  فيتشير نتائج الفرض السادس إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية   

عدي والقياس التتبعي للمجموعة التجريبية لصالح القياس التتبعي اللغوي بين القياس الب

إلي  بينما زاد متوسط القياس التتبعي، )١٧ر٧٥(حيث كان متوسط القياس البعدي 

بالتالي تحقق الفرض السادس ، مما يعني استمرار التحسن في النمو اللغوي، )١٨ر٠٢(

هذا التحسن يرجع إلي كفاءة برنامج و، والذي يثبت األثر اإليجابي لبرنامج الفربتونال 

لكنها ، أو ثبوت للعينة، حيث أنه بعد انتهاء فترة التدريب لم يحدث تأخر ،الفربتونال

  .مازالت في تقـدم بتأثرها بتدريبات البرنامج
  

التي أوضحت " سهير توفيق " ونتيجـة الفرض الحالي  تتفق مع نتيجة دراسة       

التتبعي في  القياس التتبعي لصالحالقياس ن القياس البعدي وفروق ذات داللة إحصائية بي

وهذا ، النمو النفسي االنفعالي لدي المعاقين سمعياً بعد خضوعهم لتدريبات الفربتونال

  ] . ١٩٩٦،سهير توفيق[ يؤيد استمرار فعاليـة برنامج الفربتونال بعد انتهاء تدريباته
     

عن طريقة الفربتونال ومقارنتها بطريقة " ,.Manal M منـال محمد" وكذلك دراسة      

، اآخري وأظهرت نتائجها فعالية طريقة الفربتونال واستمرار أثرها بعد انتهاء تدريباته

  ]Mohammed M.,1998[ولكن مع مرحلة عمرية مختلفة 
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إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس تشير نتائج الفرض السابع   

حيث كان متوسط . البعدي والقياس التتبعي للمجموعة التجريبية لصالح القياس التتبعي

مما يعني تحسن مستمر في النمو ، ) ٢٠(ومتوسط القياس التتبعي )١٨(القياس البعدي 

بتونال وهذا يعني االجتماعي للمجموعة التجريبية التي خضعت للتدريب ببرنامج الفر

  . تحقق الفرض السابع

، ومدى تأثيره على عينة الدراسة ، وتلك الفروق توضح وتؤكد لنا كفاءة البرنامج    

ودراسة ،   .Manal Mمنال محمد" وتؤكد هذه النتيجة ما توصل اليه كل من دراسة 

ء تدريباتها استمرار فعالية طريقة الفربتونال بعد انتها حيث أوضحا"سهير محمد توفيق 

  ].- ١٩٩٦Mohammed M.,1998،سهير توفيق[  مع األطفال المعاقين سمعياً
  

آخر أال وهو أنه بعد تعرض هؤالء األطفال  أمر توضيح" الباحثة " وتود   

للتدريب وتعرضهم للمثيرات الموجودة بالبرنامج فان ذلك قد خلق دافعيه لدى هؤالء 

  .األطفال وأسرهم في االستمرار والتقدم

  

 
  :يمكن إيجاز نتائج الدراسة في النقاط التالية 

درجة فقد  دوعن، ثالث أعوام إلياستجابة األطفال ضعاف السمع من سن عام  -١

جيدة لتدريبات برنامج  ةاستجاب، )حسي عصبي (ونوع فقد السمع]  ٩٠: ٧٠[ سمعي 

ذا البرنامج مع اإلعاقة السمعية الفربتونال رغم شدة اإلعاقة وهذا يبين لنا مدى كفاءة ه

  .الشديدة في المراحل العمرية المبكرة 

وقد ظهرت هذه الكفاءة لبرنامج الفربتونال في التقدم والتحسن الذي حدث في النمو  -٢

 .اللغوي والنمو االجتماعي لألطفال ذوي ضعف السمع الشديد
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لعمر المبكر في التدريب وأيضا اتضح من الدراسة الحالية كفاءة المذبذب مع هذا ا -٣

 .على إصدار األصوات

بين الذكور واإلناث ) النمو اللغوي والنمو االجتماعي( واتضح عدم وجود فروق في -٤

في هذا العمر رغم أن الدراسات أثبتت وجود فروق بين الذكور واإلناث في تلك 

 .الجوانب ولكن في المراحل العمرية التالية

الطفل ضعيف السمع بعد فترة تدريب قصيرة وهى أربعة أيضا أوضحت النتائج أن  -٥

شهور ارتفع معدل نموه اللغوي واالجتماعي إلي نصف مستوى الطفل عادى السمع في 

الباحثة باإليمان أنه بزيادة التدريب وتكثيفه يصل  ووهذا ما يدع، نفس المرحلة العمرية 

مما يجعله ال يشـعر الطفل ضعيف السمع إلى مستوى الطفل عادى السمع تقريباً 

  .بالنقص ويحيا حياة طبيعية

واالجتماعي بعد انتهاء التدريب  يولقد استمر اثر برنامج الفربتونال في النمو اللغو-٦

  .مما يؤكد فعاليته مع األطفال ضعاف السمع

  

 
ل ضرورة االهتمام باألطفال المعاقين سمعياً في سن مبكرا حتى يستفيدون بشك -١

.أفضل من التدريبات الموجه لهم 
ضرورة وضع  دورات وبرامج لتنمية الوعي األسرى عن األعاقة السمعية وكيفية  -٢

.التعامل مع هذه الفئة 
.الفربتونال" االهتمام بإنشاء مراكز لتأهيل المعاقين سمعياً وتدريبهم بطريقة  -٣ 
جديد من برامج في مجال  وضرورة االهتمام بتطوير أماكن التدريب ومتابعة ما ه -٤

.اإلعاقة السمعية 
  .ضرورة وضع برامج للتأهيل النفسي لألطفال المعاقين سمعياً -٥

  .ضرورة استخدام الكمبيوتر في تدريب المعاقين سمعياً -٦
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االهتمام بتأهيل الطفل المعاق سمعيا في عمر ست شهورا أو أقل بهدف إحساس  -٧

.لنطق والكالمالطفل بوجود األصوات قبل مرحلة ا 
 

 
  .نفي تنمية النمو اللغوي مع األطفال المتوحدي" الفربتونال " مدى فاعلية طريقة  -١

  مدى فاعلية برنامج إرشادي عن التدخل المبكر لتنمية الوعي لدى أسرة المعاق  -٢

  .سمعياً

  .ل ضعاف السمعلتدخل المبكر ببرنامج كمبيوتر لتنمية اللغة لدى األطفاا -٣

  .مع األطفال ضعاف السمع" الفربتونال " دراسة طولية لتدريبات  -٤

  .فل المعاق سمعياًطدراسة لتعديل اإلطار اللحني لدى ال -٥

استخدام المذبذب في سن أقل من ست شهور لتنبيه الطفل المعاق سمعيا باألصوات  -٦

  .واثر ذلك علي النمو اللغوي
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