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 :امللخص

إلدددل الف دددرف الدددل   اليدددت درمدددااس داسدددفي ا  الحاسددد  ا لددد   ددد   الحاليددد  ال راسددد هددد            
( فطادد ت 61فطاددا  فدد اف السددانت عفنعمدد  ايمدد  ال راسدد  اددم  فحسدديم ارددارا  الفلددا  لأ

( سددم م امسددايم      9-61ااددم  لدد ير  عفدد ف سددان اددم الددتنعر عاممددا  فافدد   اادداره  اددم  
( فلايددت 8( فلايددت عفلايددتم اجاعاددت فجريديدد  ف ددا   8اجاددعافيم ت اجاعادد  فددادفط  ف ددا   

لداحثدد  دالفدند  ادم فجدامج الاجاعادد  إمدا  ت عدد   دااد  ا 3تنددعر ع 5عفلايدتم   فطادا  ادمر  
( سدددمت دافعسدددفط 61-9الفجريديددد  عالفدددادفط   دددل ندددل ادددم ال ادددر ال)امدددل حيددد  اافددد   ادددم  

ت عافددد  303عامحددراف ا يددار   8308( دافعسددفط 98-.8ت عالددتناح حيدد  فددراع  اددم   6.01
 ( م 31-.0السان الفل فمن ديم  

ألفطادا  الا داديم سدا يا  إاد ا  الداحثد ( اسفاارة جان دياما  يال  دا الداحث عاسفي ا     
جع امدددف عاميددداج اردددارا  الفلدددا   لأفطادددا   فددد اف السدددان  إاددد ا عايفددددار رسددد  الرجددد  

 إاد ا  الداحثدد ( ت عفعلددل  الداحثدد   م افعسددفط ارددارا  الفلددا   لدد   الاجاعادد  الفجريديدد   
(  دل 06.اسدفع    د  ارفان ام الاجاعا  الفادفط  ععجع    رعق تا   لل  إحلائي  امد 

الفعالددد   يدددر اللامددد  ع رددد   الف ديدددر ادددم األ ندددار عالا ددداارت نددد  ادددم  اردددارة الملدددا ت
(  ددد  اردددارة الفحددد   ع م همدددا   دددرعق تا  0.5.ا يريمتال رجددد  النليددد (ت  عامددد  اسدددفع   

( دددديم افعسدددفط   رجدددا   الاجاعاددد  الفجريديددد  للدددال  0.6. للددد  إحلدددائي  امددد  اسدددفع   
 دل ند م ادم  اردارة السدفااتت الف ديدر ادم األ ندار عالا داار الدتا ت ال رجد  المياج الد  ي 

(  دددل نددد م ام اردددارة الفحددد  ت عالفعالددد   يدددر اللامددد  ع رددد  0.5.النليددد ( ت عامددد  اسدددفع   
ا يدددريم( عاددد   عجدددع   دددرعق تا   للددد  إحلدددائي  دددديم افعسدددفطل رفددد   رجدددا  الاجاعاددد  



 باستخدام احلاسب اآليل يف حتسني مهارات االتصال فعالية برنامج  
 

             (284)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة          

المياسدديم الد دد   عالففد ددل  د دد  ففطديددق الدرمددااس  الفجريديدد   ددل ارددارا  الفلددا   عتلدد   ددل
 امر ا   ادا ر عد   ارعر  رريم ام فعدات(                             

درمااس   الحاسب  -األفطادددا  فددد اف السدددان -: اردددارا  الفلدددا   النلادددا  الاافاحيددد
     ما ل 
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 االتصال مهاراتباستخدام احلاسب اآليل يف حتسني  فعالية برنامج
 لألطفال ضعاف السمع

 . سحر منصور القطاوىد
 مدرس صحة نفسية

 كليه الرتبية ، جامعة السويس

 مقدمـة:
ي ددد  الفلدددا  جامدددداي اراددداي  ددد  الحيددداةت عهددد  االيددد  ها  ددد  لممددد  الا لعادددا  عاأل ندددار        

ف الام دع ةت عالارارا  عالفجاها ت ام  يص إلل آير  ع إلل آيريم دلعرة فحمق األهد ا
   ايفلف اجدال  الحيداةت  اممسامي عيل   الفلا  الا ا   عراي  ساسياي    مجا  ال  دا  

 لتل   رع ارارة يج  انفسادرا عففطديمرا م 

عممددراي ألم الل دد  هدد  العسدديل  األعلددل  دد  الفعالدد  ت لددتل  ي ددام  الا ددادعم سددا يا ي اددم     
لددد  دسددد  الدددممص العافددد   ددد  دددد رافر  الل عيددد  ت ا دددن   فنيايددد   ددد  مادددعه  الجفاددداا  عت

 ( 3..1عل عد  الف دير ام  ماسر  م   الفطال الماشت يلي  الا ايفط  ت 
نتل  مج  الا ادعم سا يا ي يفد عم  ماافطاي ايفلا  ام الفعال  ان ا يدريم عتلد  فد دا ي      

عالدتي يفاثد   د  إ دارا   للدرااس الف ريدي  الف  فلمعهدا  ادمر  ادم ي فاد  الدل الفعالد  اليد عي
 الي  ع دج ي  األلادن عامر  ام ي فا  الل اسفثاار الدمايا السا ي  م

عدادددا  م الفعالددد  هدددع حلمددد  العلددد  دددديم ال ددديص الا ددداق عاجفا دددت عهدددع يسددداا   ددد      
الفنيدددف الجفاددداا  للادددر  ادددن ا يدددريم  ددد م اددد   دددد رة الا ددداق سدددا يا ي الدددل الفعالددد  ادددن 

يددي ي إلددل  ددد عر الا دداق سددا يا ي دددال فرا  عادد   الفعا ددق الجفاددداا   ا يددريم لرددتا الددمافط
 (6990 ايم المريعف  ت  إدراهي عالماس  عا   فدثيرم    اسفمدلر  عاميرافطر     الاجفان م 

السدا ي  الفد  يانمردا السددفاا ة  اماادد عدادا  م األفطادا  تعي الفد ف السدا   ادم  ئددا     
  الل فحسيم ارارا  الفلا  ان اسفي ا  الا يما  السا ي  الف  ام الدرااس الفردعي  المائا

يلدددا  يدرافدددت  فاندددمر  ادددم السدددفاا ة ادددم الدمايدددا السدددا ي   ددد  فدنيددد  تافدددت عفحميدددق ر دافدددت عا 
لليدددريم د دددن  جيددد  ت يالددد   ددد  هدددتم الارحلددد  ال اريددد  الفطاعلددد  ت نادددا ثدددد   م الفددد ي   
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 ددرص الماددع عالددف ل  لدد   الفطادد  م   اددد  ر   ال  جيدد   ع العدائيدد  فحسددم د ددن  عافدد  اددم
 ( 0..1المد  تاحا  )ي  الاحسم ت 

عففاث  هتم الارارا     الل د  د دميرا السدفمدالي  ااثلد   د   الملدا  ت عالارد  عفمايدت       
الل   ( ت عالف ديري  ااثل     ارارا    المفطق عالند   عاللدع  عالل د  ( عف فاد  هدتم ال اليد  

 ا  الدمايا السا ي  عالسدفاا ة امردا  دلدل ادايانم ألم ال درفط األساسد   د  االيد  الل اسفي
الفعالد  هددع سدد ا  الحددعاج  يالد  السددان الددتي ياثدد  إحد   الممددعا   الفدد  ففددام ارفدددافط 
الاددر  دعاد ددت م عاسددفما اي الددل هددتا الاددد   فددر  الداحثدد   هايدد  ال مايدد  دارددارا  الفعالدد  الددتي 

ف فاددد  اليردددا   دددرا  الاجفا دددا   ددد  فاددداالر   يادددا ديدددمر  سدددعاح  ندددام تلددد   ياثددد  العسددديل  الفددد 
للف دير ادم الا داار  ع فددا   األ ندار عالا لعادا  ندل يفدام لفد يف السدان حمدت ن فدع 

   ا     الاجفان عفحسيم تل  ام ي   درمااس ف ريد  لفماي  ارارا  الفلا  م
لعجيددا عالماجددار الا ر دد ت  نثيددرا ي اددم الارفادديم عيفطلددق الددل ال لددر الحددال  الددر الفنمع          

داجددا  الا دداديم سددا يا ي يلجددد إلددل فلدداي  دددرااس للحاسدد  ا لدد  لنسددادر  د دد  الاادداهي   ع 
ادد ب د دد  الفددفطرادا  ت ناددا  م نثيددراي اددم األفطاددا  يفمدلددعم عيمدلددعم الددل ف لدد  الحاسدد  

 ا ل  م 
اع  اسدددفي ا  الحاسددد  ا لددد   ددد  فمددد ي  درمدددااس فددد ريد  عاددم ثددد   ددد م ال راسددد  الحاليددد  فحددد           

 لفحسيم ارارا  الفلا  ل   األفطاا  ف اف السانم        
 :مشكلة الدراسة

ف دد  االيدد  الفلددا  االيددد  اجفااايدد   ساسددي  فف لددق د  دددد  الاددر  اددن ا يددريم درددد ف 
فطين الار  السدف ماح يسف الحلع  الل الاما   عالالال  الا فرن ت عه  ام األ ياح الف  ل

نالحاجدد  لفعنيدد  الددتا م عاددم يدد   فااادد   اممسددامي امرددا ألمرددا فحمددق النثيددر اددم الحاجددا  
الداحث  ان ف اف السان عج    مر  ي امعم ام ا ة ا دن   ففاثد   د  لد عد  الفلدا  

فااايد ت لإلمفطدعاح عال )لد  الج دامفدا  ت  إااددافر عالفااا  ان ا يدريم ع مد ام الثمد  دسدد  
( إم الفددفطرادا  الماسددي  عالسدلعني  لددتعي الحفياجددا  .6ت 3..1نادا فددتنر  آاددا   دامد ت 

اليال  إماا فمفس ام اففطرادا  الفلا  ل ير  ت ااا يج لر   د  احفيداب  ائد  إلدل  سدالي  
ف عيفي  عدرااس اساا ة لفحميق الفلا  عمم  اليدرة ل ير  ت ناا يل   الحاس  ا لد   عرا 

ادئدا  د  ف لدي  األفطادا   اممساماا    ف لي  الا اديم ت حي  ي   عسيل    ال  فياف الل ار
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الل  فطريم  الفيافط  دعاسدفط  ل د  الند   الاراد) ت  الحاسدع  يسداا   د  افدااا  عفسدرين 
ال ادد   دد  اجددال  ا يمدد  ت   لددل سدددي  الاثددا  يانددم الفطلددد  الفعالدد  الددل محددع   فدد  اددن 

فددل اددن  دددرامر  اللدد  الاعجددع يم  دد  حجددر لدداي  د يدد ة داسددفي ا   جردد)م األ ددرا  الفطدي دديم عح
( م  عام ث   مد   د ر  الداحثد  دفدرعرة Dicerbo,Kristen E,2007الفلا  الحاسعدي   

هتا الدح  ألمت ع د  حد ع  الد  الداحثد  لد  فجدر النثيدر ادم ال راسدا  الفد  فرد ف إلدل  إجراح
  الفلا  للا اديم سا يا ي  ف اف السان ( ت علمد  اسفي ا  الحاس  ا ل     فماي  ارارا

داا  الداحث  داراج   درااس اما ا  عالفدهي  لائ  الا اديم سا يا ي    الا ارج الافيللد  
عدددد  لاسددد  دلدددعرا ي عافدددحا ي  ددد  هدددتا الجامددد  ت األادددر  الدددتي  ادددا الداحثددد  إلدددل إجدددراح هدددتا 

ليا فرا دلعرة  نثر فح ي ا ي  د  الفسداي   الدح ت عدماح الل تل    م ا نل  ال راس  يانم
 الفال : 
  الي  درمااس داسدفي ا  الحاسد  ا لد   د  فمايد  اردارا  الفلدا  لأفطادا  فد اف ا ا     

 السان ؟ 
 :هدف الدراسة

فردد ف ال راسدد  الحاليدد  إلددل إادد ا  درمددااس داسددفي ا  الحاسدد  ا لدد   دد  فمايدد  ارددارا          
 السانم  الفلا  لأفطاا  ف اف

 :أهمية الدراسة
 األهاي  الممري :      

 فمدن  هاي  هتم ال راس  الحالي  ام نعمرا فماعل  اعفعت فحسيم ارارا  الفلدا  عالفد  لردا
    ايفلف اجال  الحياةم  اممسامي  عر    مجا  ال  دا  

ا  الدل يسدا ارارا  الفعال  هدع حلمد  العلد  دديم ال ديص الا داق سدا يا ي عاجفا دت عهدع
فنيددف ال دديص اجفااايددا ي اددن ا يددريمت ناددا  م ادد   ددد رة الا دداق سددا يا الددل الفعالدد  اددن 

 ا يريم  يي ي إلل  جعم نديرة ااا يي ي إلل ا    الفعا ق م 
   الهفادددا  دفمددد ي  درمدددااس داسدددفي ا  الحاسددد  ا لددد  ي فاددد  الدددل نعمدددت عسددديفط دلدددري فددد ريد

 الراج  م عال ر جت  لرتم الائ  عال ر للف تي  
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 األهاي  الففطديمي :     
السدددفاا ة ادددم درمدددااس داسدددفي ا  الحاسددد  ا لددد    ددد  حالددد  جددد ع  مفائجددد  ادددن الائددد  الحاليددد  

  ف اف السان (    فماي  ارارة الفلا  ل ير   م 
 مصطلحات الدراسة 

 : ارددارا  الفلدداCommunication Skills ر  هدد  ادددارة اددم الفطددرق الفدد  يسددفي ارا الادد
ت امملددددا  دددد  الف ديددددر اددددم ماسددددت عيسددددفي ارا  دددد   ردددد  ا يددددريم عالفااادددد  ا ردددد ت عف ددددا  

 الفعال   ير اللام  ع ر  ا يريمم ام األ نار عالا اارت ع  عالف دير عالفح  ت عال ا ت
 امملدددا : عهدددع دددد رة الادددر  الدددل املددد اح لليدددريم عاددد   امدددافط فر  ع رددد  نددد   ا يدددريم

 معالفرني) عا   الف عيش
  الفحدد  : عهددع ددد رة الاددر  الددل إيلددا  الرسددال  دمجددا   ثمدداح الفلددا  اللامدد  عالفعالدد  اددن

 الافح  م 
 الف دير ام األ نار عالا اار : عهع د رة  الار  الل إمردار الا داار الاماسدد  عالدفحن   يردا

 حس  الاعدف ت عالم رة الل الف اا  ان ا اار ا يريم م 
  ا يددريم: عهددع ددد رة الاددر  الددل الفعالدد  دحرنددا  ال يمدديمت عاددم الفعالدد   يددر اللامدد  ع ردد

افطاح الف ليق الاماس م دراحة ال اام ت عام ل   الجس ت  عداميااحا  الاماسد ت عا 
 األفطاا  ف اف السانHard of Hearing Children   ه  األفطاا  التيم  مد عا  جد)اح ادم

فطريددق اسددفي ا  الا يمددا  السدددا ي   ع سددا ر  إل  مردد  دددا رعم الددل  ردد  الندد   عالل دد  اددم 
-9(  يسددد  ع دل الارحلدد  ال اريدد  اددم  31: .0دد عم اسددفي اارا ع رجدد  السدان لدد ير  اددم  

 (.698( سم م  لاع   ربت 61
  درمااس يموم دفلمل وف  ي: هددددددع Computer Programدرمااس الحاسب ا ل     -

  ناددددددددددداحةمفائس دديم  وذات  الل  از الكفروم  وذلك دردف الحلوددددددددددددجر  الديامات ان ي 
 م(66ت 3..1تيندا د د احا
اجاوا  ان الوسائط الاف ددة والفل فسرم    إثارة الم اط لدى الاف لم مدددددددددددددت وي رف دد    
لوت  -لورة حميمي   – مص  : ايفلا  اث  فمديم اواد وا لواات    أ كا    دن يدا

ة ثم نددددرالذا ن األجرز الحسي  لديت إللالاف لم د د امفمالرا ا  فم ف ايرها    امدددددوي  لدددددحميم
الذاكرة طويل  الادى لديت    طرق ايفلا ( الطا  لدددددددددددددل إ  لريا لفمفمددددددددددددددف ار لاظيا ود
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درمااس الحاسب ا ل  ددمت  اجاوا  ان ثددددددددددددددددددد   ف  الداحف ددددددددددددددددددددرم( و11ت  0..1ال يخ :
ال اليدد  ففطدددق الددل األفطاددا  فدد اف السددان علدد ير  فدد ف   دد  ارددارا  الفلددا   األم ط  

يم  فلك فمدد ويفم اددم يدد    م ددفط  االيدد  افمعادد  عااف دد  للفدد ري  الددل ارددارا  الفلددا م 
ن طريق أل اب إلل أ راد الاجاوا  الفجريدي  ان ف اف السان    إطار ددددددددددددد ط  اددددددددددددداألم
 الجلساتم ام  احدد وو ما ل دد اند  واكدزام

 اإلطار النظري:
   :الاحعر األع : ارارا  الفلا   

 الفلا :  اارع  ارارا  
سدفي اارات عالدل اسدفيراب    يفاي) اممسام ام سائر الايلعدا  دم رفت الل إمفاب الراع) عا 

الا دددام  اددددم  حدددد ا  حيافددددت  عمرع رددددا م  اددددم يدددد   الل دددد  عالفلددددال  يسددددففطين اممسددددام 
 يانرعم دت د فر  فجام د   عفجام الحياةم  عالاحيفطيم دت  م ي ر عا اا

تة المسام الل ال ال  اليارجل عالا      الفلا  يدي ي إلدل عالسان عالدلر هاا ما 
 دد عر ال دديص دالعحدد ة ت عددمددت  يددر احدددع  ت عددد  يددي ي إلددل مرددعر اللددرات عالفددعفر  دد  
ال  دددا  ددديم األ ددياص ت  الفلددا  االيدد  فدددا   األ نددار عالا لعاددا  اددم  جدد  ايجددا   ردد  

فلدا  دديم األ درا   د   دفل امداح  الحيداة ا فر  عثم  ت عف ير مفائس ال راسدا  اليالد  دال
% دددد  61% ت ديماددددا 35عالفحدددد    امملددددا % اددددم يددددعار   دددد  .0ام المدددداج يسددددف ردعم 

 (  93-91ت 1.61%     النفاد  م  ام عر اد  الس    ف  اهلل ت 9المراحةت ع
 : Communication Skillsعيمل  دارارا  الفلا        
أل نار عالا اار الف  فل  إليت ام ا يريم عمم  آرائدت ع  ندارم الم رة الل  ر  الا ام  عا   

عافجاهافدددت لرددد  عفدددددا   الا لعاددد  ال )اددد  د دددد  فح يددد  معاردددا عنايفرددددا عفعديددد  الحاجددد  إليرددددا 
 (6..1ت615عالا ر الحلع  اليرام  د عي الا  ت

 Verbal Communicationعفففدددام ارددددارا  الفلددددا  مددددعايم اددددم الفعالدددد  لامددددل     
    Nonverbal Communicationير  لام ع 
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(ددمردا ددد رة الادر  الددل الف ديدر اددم آراحم عا فم افدت عد رفددت Craig,2000عار ردا نددراب       
لليددددددددددريم ااددددددددددم ي ددددددددددفرنعم ا ددددددددددت  دددددددددد  الحدددددددددد ي  عالفادددددددددداع  لادددددددددد   امملددددددددددا الددددددددددل 

 (م 66تCraig,2009الم)ااا  
  هاي  ارارة الفلا :

 ددرا  الددل الفطريمدد  الفدد  يفعالددلعم درددات عاددا يفرنددعم اددم يفعدددف اسددفع  الفادداه  ددديم األ     
 إحد  (  م الفلدا  ي د  1..1تAndersonإمفطدااا  ل   الفطرف ا ير عير   م رسدعم  

السددف ماح امرددا ع مددت اددم  اممسدداميسددففطين  الحاجددا  الجفااايدد  عالماسددي  الفددرعري  الفدد  ل
يلدددد  الحاجدددد     ففاثددد   دددد  ادددايددد   االيدددد  الفلدددا  ت يحمددددق الادددر  اجاعادددد  ادددم الحاجددددا

(  يمرر ام ي   االي  افلدا  الادر   Appreciationلإلمفااحت عالحاج  لل  عر  دالفم ير 
دددددددددا يريم سددددددددعاح دفطريمدددددددد  ادا ددددددددرة  ع  يددددددددر ادا ددددددددرة ت نددددددددتل  الحاجدددددددد  إلددددددددل الا لعاددددددددا  

 Information ) 
ردددا  عر نديدددر  ددد  ت عالسدددفمدا  للا لعادددا  الفددد  لامرسدددا عل فلدددا  اددد ة اراحددد  هدددل       

(  عيف  تل  ام  Self-Actualizationالفدثير    الار  ع يليفتت عالحاج  لفحميق التا   
يدد   االيدد  الفدددثير الافدا لدد  ددديم األ ددياص تعي مدد  تلدد   م الفلددا  ا ددارن  ددديم األ ددرا  

 عالا اارم 
 نتل  ام  هاي  ارارا  الفلا  

 لثما ددد  ال يلدددي  : ال دددا ا  عالفماليددد  عالمدددي  الفلدددا  ارددد  ألمدددت يدددرفدفط د دددن  عثيدددق دا
 عاألي ديا      مت ي فطيما  نرة ام ثما   ال يص عفطريم  فانيرم عدمااافت اليال  

   ددددعة فالددد  ال ددديص لاردددارة الفلدددا  فانمدددت ادددم الفمليددد  نثيدددرا ادددم الا دددان  ال يلدددي
 عالعمياي  عالاالي م 

  ي  م احفياجافمدددددددا ال يلددددددد إ دددددددداتيدددددددع ر الفلدددددددا  ال يلدددددددلHamelin تJ  مM  م
 (م 3..1 

  :ارارا  الفلا  ل   الا اديم سا يا
ممددراي ألم الل دد  هدد  العسدديل  األعلددل  دد  الفعالدد  ت لددتل  ي ددام  الا ددادعم سددا يا ي اددم      

ا دددن   فنيايددد   ددد  مادددعه  الجفاددداا  عتلددد  دسددد  الدددممص العافددد   ددد  دددد رافر  الل عيددد  ت 
 ( م3..1ل الماشت يلي  الا ايفط  ت عل عد  الف دير ام  ماسر   الفطا
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نتل  مجد  الا دادعم سدا يا يفد دعم  ماافطداي ايفلاد  ادم الفعالد  ادن ا يدريم عتلد  فد دا ي     
 إ دارا للدرااس الف ريدي  الف  فلمعهدا  ادمر  ادم ي فاد  الدل الفعالد  اليد عي عالدتي يفاثد   د  

 يا السا ي مالي  ع دج ي  األلادن عامر  ام ي فا  الل اسفثاار الدما
عدادددا  م الفعالددد  هدددع حلمددد  العلددد  دددديم ال ددديص الا ددداق عاجفا دددت عهدددع يسددداا   ددد      

الفنيدددف الجفاددداا  للادددر  ادددن ا يدددريم  ددد م اددد   دددد رة الا ددداق سدددا يا ي الدددل الفعالددد  ادددن 
ا يددريم لرددتا الددمافط يددي ي إلددل  دد عر الا دداق سددا يا ي دددال فرا  عادد   الفعا ددق الجفادداا  

 ادددديم المريددددعف  ت  إدددددراهي دثيرم  دددد  اسددددفمدلر  عاميددددرافطر   دددد  الاجفاددددن  م عالماسدددد  عادددد   فدددد
6990) 
 م للفعال  اللام  ارارا  ا ي ة  Ackarman&Brainت6991ير  درايم ع نراام         

ت يجدد  فمايفرددا حفددل يددفانم الاددر   اددم الفعالدد  عالمدد ااب  دد  اجفا ددت تد ددن  فطدي دد ت ع 
ل  يدرافت لليدريمت عسد ا  هدتم الاردارا  فيند  سد ا  ي در ام حاجافت عيحمق تافت ع يع 

 االي  الفعال  معففاث  هتم الارارا     ا ف  :
 ارارة الفح  :  -        

اددن  عف مدد   م الاددر  يسددفي   الندد   لفعلددي    نددارم عآرائددت لليددريم دلددعرة ل عيدد  اماسددد ت       
الاماس  مناا ياث  السفاات احد   مدعم الفدني  الل المفطق العاف  السلي  عاسفي ا  اللع  

  رع الاسئع  ام إنسا  الار  الاار ا  الل عي م تمالل   الايثرة الل الفعال  دا يري
 ارارة امملا : -      
عف مددد  االيددد  اعجدددد  عهااددد  يددددت   يردددا الادددر  اجردددع ا نديدددرا ف دددار   يدددت األجرددد)ة الحسدددي     

دي   امفمائي  فسفعا  األ نار األساسي  عالرااد ت حيد  عالفلا  الجي  لت فط عال لدي  عالاخت
 ينعم الفرني) اليرا  نثر ام  يرهام

 ارارة الفانير:  -    
ي فدددر الفانيددر  هدد  ال اليددا  ال مليدد  الا ر يدد  عاألساسددي  الفدد  يجدد   م ففددع ر لندد  اددم       

ر  عرا هااددا حفددل لددع  دددي االيدد  افلددا  فددف  ددديم  ثمدديم يل دد   يرددا الفانيدد الارسدد  عالاسددفمد ت
 نام  د ن  اادرم
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 ارارة المراحة عالنفاد : -    
عهد  احد ي الفطدرق الرئيسدي   د    ر  فاث  فطريم  فعال  ثما   ديم الار  عالاجفادنت        

 االي  الفعال  الا ر ي  عالعج امي  عال لاي م
 ارارة دراحة الن  : -

ل دد  لاميدد   ع  يددر لاميدد   إيادداحا ت  عهدد  ف مدد  ندد  اددا يلدد ر اددم الاددر  اددم الافحدد   اددم
عا ادد  العجدددتت عحرنددد  الجسدد  عالدددر جمممالخ( دحيددد  ياسددرها ال ددديصت عيحللردددا عيسدددفيلص 
 الا مل الارا  التي يمل م ال يص الافح   حفل يفحمق الفعال  الجي  مفيج  الار  الجي م 

  :امالر الفلا 
  عجع  ه ف ل الي  الفلا 
 : س  عاسفمد  ار  عجع  فطر يم ل فلا 
 عجع  رسائ  يف  مملرا ديم الفطر يم 
 (االي  الفعال   عام ارا عسيل  عه  األ ام  ع المماة عامرا اسفي ا  الل   عالراع    
 م 1.61الف تي  ال نسي  عالارف ة  الجاا   الس ع ي  اللنفرعمي  ت ) 

 الاحعر الثام :  
 لفلا  الفنمعلعجيا الح يث  ع عرها    فماي  ارارا  ا

  لمدد  ل ددد  الفنمعلعجيددا الح يثدد   عراي هااددا ي  دد  فرديدد  الا ددعديم سددا ياي ت عديالدد  الددل
لدد ي  ففطددعير الارددارا  الن ايدد  عالماددع الل ددعي عهمددا  ففطددعرا  ح يثدد  الددل لدد ي  فعميددف 
الفنمعلعجيا لفماي  ارارا  الفعال ت حي   ثدف  الدحع  الففطديمي     ال مع  الث ث  الاافدي  

 ا ي اته ي     فنمعلعجيا العسدائ  الا يمد  عيفدع ر حاليداي ال  يد  ادم الفمميدا  الاففطدعرة امردا فم
للحيدداة  الدسدديفطت عامرددا الددتي ي فادد  الددل املنفرعميددا  ااددا ففددي  الاجددا   اددا  الا ددعديم سددا يا ي

 الفطدي ي ت عام هتم الفمميا  
 ح   ففطعر     جر)ة ف ييص دعة السان 
 جرد)ة الفدهيد  اثد  الحمجدرة اللدمااي  عالسداااا  الفد  فثدد   د  دمداة ادفنار ال  ي  ادم 

 األتمت ناا )ا   حساسي  الساااا  عل ر حجارا دفطريم  اتهل  م 
 ادفنددار  جردد)ة افلدددا  يحالرددا الا دددعق سددا يا ي نا يمدددا  ن ايدد  ت اثددد  الجرددا) المدددافطق

 اللعف  م 
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امحسداجت دحيد  فسداا ه  الدل  ي ففطعير  جر)ة الاينرعناديعفر عفدهي  الا عديم سدا يا 
 دالنلاا  الاحني  عا اه ة الرسع  الديامي  يمفطمعم درا الل  ا   الناديعفرم 

    اسفح ا  فلياعم يمع  دفندير اللع   نثر ام ا رة  ف اف لع  الافح  م 
 فحعيدد  الحدد ي  الدد ائر  دد  الفلا)يددعم إلددل نلادددا  انفعددد  فمرددر  دد  الجدد)ح السددال  ادددم

 ال ا   
ي ا  الناديدددعفر  ددد  اجدددال  الف دددييص عال ددد ب لنددد   ادددرا  الفيافطددد  م  يعسدددف اسدددف
 (1.60ت إاا ها   
 :  الحاس  ا ل  عف لي  عف ري  تعي الحفياجا  اليال 
 يل   الحاسد  ا لد   عرا ارادا  د  ف لدي  الا داديمت حيد  ي د  عسديل    الد  فيادف الدل

 Cudيافطدد  دعاسددفط  ل دد  الندد   الارادد)ادئددا  دد  ف لددي  األفطاددا  اللدد  فطريمدد  الف اممسددام
Speech   م 

  عفاثدد  ددد رة الحاسددع  م ادد  نديددرة لأ ددرا   يددر ال ددا ييم   الا دداديم (  الحاسددع  يسدداا
 دد  افددااا  عفسددرين ال ادد   دد  اجددال  ا يمدد  ت   لددل سدددي  الاثددا  يانددم الفطلددد  الفعالدد  

الاعجددع يم  دد  حجددر لدداي  يم عحفددل اددن  دددرامر  اللدد  يددالددل محددع   فدد  اددن األ ددرا  الفطدي 
 ( م Dicerbo,Kristen E,2007د ي ة داسفي ا   جر)م الفلا  الحاسعدي   

 الحاس  عفمميا  ععسائ  الف ل  اللنفرعم  لتعي الحفياجا  اليال : 
( إم الحاسدد  نددد اة يج دد  ل اليدد  الف لددي  Boyd,Barbara Foulks ,2008يددر       

  يلائص فيفلف ادم  يدرم ادم األ عا  الف ليايد  مإحد   عالف ل  لتعي  الحفياجا  اليال
هدددتم اليلدددائص هدددل دددد رة الحاسددد  الدددل فمددد ي  ا لعادددا   عريددد  إلدددل الادددف ل  م فيددددرم ادددم 
اسددفجادافت سددعاح نامدد  لددحيح     يافطئدد م عهددتم ال اليدد  يفطلددق اليرددا الف تيدد  الراج دد  عالفدد  

حفياجددا  اليالدد  د دد  اسددفجادفتم اددم ي لرددا فمدد   الا لعاددا  إلددل الاددف ل  اددم  ئددا  تعي ال
عف ا  هتم الا لعاا  الل فعجيت السفجادا  اليافطئ  عفعني  السدفجاد  اللدحيح   ع فمد ي  

 ال  ب الاماس  حفل يل  الاف ل  ام  ئا  تعي الحفياجا  اليال  اللحيح  م 
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 الفلا  النفرعم : 
يدد ة عافمعادد  لممدد  األ نددار عالديامددا   فاحدد  الففطددعرا  الفنمعلعجيدد  الاف حمدد  فطرددداي ا       

عالا لعادددا  دددديم المددداجت نادددا  ثدددر  الفلدددا  دعسدددائ  الدددري  نثيدددرة امردددا  ددددنا  الحاسددد  
ت الدريدد  اللددعف ت الدريدد  اللنفرعمدد ت ال ددنا  الفليا)يعميدد  اليالدد م عفمميددا   يددر   دد  لا لد

عفس  مفطريمرا  ا  هتم الفلال  دمم  ند  فح  اح  العسائ  الفملي ي     الفلا  اسفمد  ي
 الفلدددال هائددد  ادددم الا لعادددا  عد دددن   سدددرت عل ددد   نديدددر ادددم األ دددرا ت عددددر   ادددا ففيحدددت 

اللنفرعميدد  اددم ا)ايددا السددرا  عالسددرعل  عالنادداحة عيادد  الفندداليف  دد  ممدد  الا لعاددا  إل  م 
سدائ  الح يثد   ائد ة ادم هدتم الع  الرسال  تا  العلف الجي  فلد ر  ائادا ادم اممسدام ع مدت ل

 (19ت 1.61الملر ت اال  ينم اممسام يجي  اسف االرا  ا ح   دع
 عسائ  الفلا  ل   الا اديم 

الفلا  ل   الا اديم ييفلف ام  ئ  إلدل  يدر  ت  نايدف الدلدر ي فاد  الدل الفلدا      
 اللام  عالل حاس  اللاج    الا اق سا يا ي فا  الل الفلا   ير اللام  م

 اام ل   ال  
    ام ارةل  
  دج ي  األلادن  
 م06-39ت 1.61ل   النفاد   ا ح   دع الملر ت ) 

 حبوث ودراسات سابقة:
ت  اليالد اهفا  ال راسا  السادم  دارارا  الفلا   ل   ال دا ييم عتع  الحفياجدا       

 يا ت عد  ف  عسفمفلر الداحث  الل ال راسا  الفل فماعل  ارارا  الفلا  ل   الا اديم سا
 احعريم الل المحع الفاللم إللفمسي  ال راسا  السادم  

  عل:  راسا  فماعل  فطرق الفلا  ل   الا اديم سا يام 
 ثاميا:  راسا  فماعل  درااس ار ا ي   ل فمايت ارارا  الفلا   ل   الا اديم سا يام 

  عل : راسا  فماعل  ارارا  الفلا  ل   الا اديم سا يا:
الف رف الل ارارا  الفلا   ل   األفطاا   إللجري  ال  ي  ام ال راسا  الفل ه      

 الا اديم سا يا عامرا : 
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   راس Verlaten ,1985 إلل ا ر   اسفرافيجا  الفعال  دديم اجاعاد  ادم األفطادا ) 
اللدد  عالسدداا يمت عنددتل  ا حمدد  سددلع  عافلددال    ددرا  ال يمدد   ياددا ديددمر   ثمدداح األم ددفط  

( فطاد  ي 65  ايم  ال راس  انعم  ام اجاعافيمت الاجاعا  األعلدل انعمد  ادم  مالحرةت عنا
( سددمعا  ت 1-1( فطادد  سدداان فافدد   اادداره  اددم   65 لدد  عالاجاعادد  الثاميدد  انعمدد  اددم  

عفعلدددل  ال راسددد  إلدددل ادددايل : األفطادددا  اللددد   نثدددر اسدددفي ااا ي للماددداتب الدلدددري  الفنمينيددد  
 سفجاد  لإليااحا  الرا)ي  ال ا ي  مللفعال  ت ع نثر ا

   راس   جراها Theisen-Weshburn,1989&Suaan, للف درف الدل ال  دد  دديم )
ففطعر ل د  الفطاد  عمادع اردارا  الفلدا  ل يدت عدديم  سدالي  الد ا  ال دائلل  ع عر األسدرة  د  

ح  ( فطادددل ا ددداق سدددا يا عآددددائر  ت ع عفددد.5مادددفط الفعالددد   عفنعمددد  ايمدددت ال راسددد  ادددم  
المفائس عجع  ا دا  ايجادي  ديم مما  ال ا  ال ائلل للح ي  ال اعي  عديم انفسا  األفطاا  
لدمافط الفعالد  ت عندتل  عجدع  ا دد  دديم  مادافط الفعالد  الافد د  ادن الفطاد  الا داق سددا يا ي 

 عالفعا ق الجفااا  ل   هيلح األفطاا  م
    اا  راس Knutson,1990 &Lansing,دال داي 13  الدل ايمد  ادم  (  عالف  فطدم )

الددددادا ي داللددددا  الحددددا   دددد  ارحلدددد  د دددد  انفسددددا  الل دددد  ت عيسددددفي اعم الفطددددرق الي عيدددد   دددد  
الفعال  ت فعلل  هتم ال راس  إلل ا   نااي  اسدفرافيجيا   الفلدا  عارفادات اسدفع  الملدق 

 دال )ل  م عامحساجعال  عر دالنفئا   
( ت د مددعام:  ثددر ماددفط الفعالدد  الددل ماددع Miller , Paulت 1996عجدداح   راسدد :  

الا ر   اللعفي  ل   الفط   الا اديم سا ياي ت ه    ال راس  إلل إيفدار  ثر مافط الفعالد  
الل ماع الا ر   اللعفي  ل   الفط   الا اديم سا يايت  ال  ايم  ال راس  اجاعافيم ادم 

 يددر  فددادفط  اددم األفطاددا    األفطاددا  اللدد ( اددم تعي اللددا  اددا دددد  ف لدد  الل دد  عاجاعادد 
( ادم الفطد   اللد   دداح ادا ييم 61( فطالداي ع دال  ال يمد   08اا ييم السان دلغ ا  ها  

السدددان يسدددفي اعم األسدددلع  ال دددار  عالل ددد  الامفطعدددد  نعسدددائ   ساسدددي  للفعالددد   ددد  الامددد)  
   عليدد   دد  ( فطالددداي  لددااي  ددداح لدد  انفسدددعا ل دد  ام ددارة نل دد61عالا رسدد  ت دامفددا   إلددل  

( ناجعافيم فجريديفيم ت عندتل  اجاعاد  ادم الفطد   ادا ييم 9 – 1اللاعف ال راس  ام  
( فطالددددداي ناجاعادددد  فددددادفط  61( دلددددغ ادددد  ه   1 – 5السددددان  دددد  اللدددداعف ال راسدددد  اددددم  
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مع سدددار  مفدددائس ال راسددد  ادددم  م   اح الاجادددعافيم اللددد   مردددر  م الحرادددام السدددا   الددد ائ  
   دد  الا ر دد  اللددعفي ت لنمددت ل يعدددف ماددع الا ر دد  اللددعفي  نليدد ت يددي ي الددل مملددام   لدد

عع مدداي للفعد ددا  ت  دد م ماددع الا ر دد  اللددعفي  لدد   األ ددرا  تعي امااددد  السددا ي  لدد  ينددم تع 
  لل  ايثرة    ماع الفعال  الااف م

(    راسددددددددد  للف دددددددددرف الدددددددددل CarolyonتAnderson,2006عدددددددددد   جدددددددددر   م رسدددددددددعم      
الفلددددا  اللددددحيح  اددددم يدددد   اسددددفي ا  الايدددد يعت عدددددا  دفسددددجي  الا حمددددا   اسددددفرافيجيا 

سدددمعا  ت ادددم يددد   جردددا) 5-1الادا دددرة الافندددررة لأفطادددا  اللددد  الدددتيم فافددد   ااددداره  ادددم 
( فطادددد م  لدددداام ت ععجدددد  د دددد  فسددددجي  الايدددد يع  م األفطاددددا  65الايدددد يعت عفنعمدددد  ال يمدددد  اددددم  

  الفااا  ان ا يريم ادر المماة الارئي  ت ععج   م اسفي اعا السلع  اللام  ع ير اللام   
إ ددارة الل دد  الد ائيدد  فدد  ن المفدددام للعالدد يم  دد  الحددعار عالم ددافطا  إلددل  هايدد  إافطدداح الفطادد  

 األل  الارل  لنفسا  الل   فلمائيام ادر دماة اليااح الارئي  م 
  ع دددددل  راسددددد   جراهددددداVincenta,Deaudelin,2007& Hottonc  الا دددددارن  ( حدددددع

الجفااايددددد  عاردددددارا  الفعالددددد  لددددد   الا ددددداديم سدددددا يا ي  اللددددد  عفددددد اف السدددددان ( الدددددتيم 
يسددددفي اعم   عا  فمميدددد  اسدددداا ة ت  عفددددح  المفددددائس فحسددددم الحددددعم  دددد   ماددددافط الفعالدددد  
عالا ارن  الجفاااي  لد   الا داديم سدا يا ي الدتيم يسدفي اعم ل د  ال دارة ت عتلد  د د   درر 

لا يمددا  السددا ي  الفمميدد  ممددرا ي ألم اثدد  هددتم الفمميددا  فسدداا   دد  ففطددعر  عاحدد  اددم اسددفي ا  ا
 ارارا  الفلا  م

( إلدددددل فح يددددد  اددددداتا نامددددد  اسدددددفرافيجيا  Pittman,2008 &Hovverعهددددد     راسددددد       
السدددفاات لأفطادددا  الا ددداديم سدددا ياي فيفلدددف ادددم ممدددرائر  السددداا يمت عفح يددد   رجددد  ارعمددد  

يايدد  فدددثير الامدد ام السددا   الددل ففطددعر اسددفرافيجيا  السددفاات امدد  اسددفرافيجيا  السددفاات عن
( ت عفعلددل  ال راسدد  إلددل  م العفددن السددا   يدديثر الددل .6األفطاددا  ت عنددام الا ددارنعم  

اسددفرافيجيا  السددفااتت نددتل  إم اسددفرافيجا  السددفاات فففطددعر اددن ماددع األفطاددا  عانفسددادر  
ح اددن فمدد   ال اددرت ع  ددار  المفددائس إلددل ععجددع  اليدددرا  اددن فلمدد  الندد   دسددد  فففطددعر األ ا

 الام ام السا    ييير عي يق ف ني  اسفرافيجيا  اسفاات   ال  ام  األفطاا  الا اديم سا يا 
   ع راسدTopol,2008)  Vohr, Hodoine, Johnson and, د راسد  هد    إلدل )

فط عال  ي  عامارم  هدتم الن ف ام الايرجا  الل عي  الادنرة ل    فطاا   م ام السان الافعس
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 ددرراي ت فنعمدد  ايمدد  ال راسدد   61-61يم  دد  الائدد  ال اريدد  اددم يددالايرجددا  داألفطاددا  الفطدي 
( فطا  ي فطدي ياي    امفطمد  91( فطا ي ام  فطاا   م ام السان إفا   ل يم  فادفط   .3ام  

دانج   -م  انارثرج)يرة رعا    نم ا ت عف  فمسي  الارارا  الل عي  ل   الفطا  داسفي ا  اسفدا
لمادع ارددارا  الفلدا  ع  ددار  المفدائس إلددل فدد ف اردارا  الفلددا   لد   الا دداديم سددا يا ي 

 امارم  دال ا ييم م 
 جريددد  ال  يددد  ادددم  ا:لددد   الا ددداديم سدددا ي  راسدددا  فماعلددد  فمايددد  اردددارا  الفلدددا  ثاميدددا: 

 ا اديم سا يا عامرا : ال راسا  الفل ه    إلل  فماي  ارارا  الفلا   ل   األفطاا  ال
  دااKreimeyer,1996)  د راس  للامارم  ديم درمااجيم  درمااس يدف  ففطديمدت دعاسدفط )

(  فطاددا  لدد  امسددايم 8الا لدد  ( اماددد   درمددااس لأم ددفط  الفنااليدد ( ت فطدددق الدرمددااس الددل  
 ( سدمعا ت ع ند   ال راسد 1-0إلل اجاعاد  فجريديد  ع يدر  فدادفط م عاافد    ااداره  ادم  

  اليدددد  الدرمددددااس لأم ددددفط  الفنااليدددد  لفحسدددديم ارددددارة الفلددددا  عفحسدددديم الفااادددد  الجفادددداا  
 لل يم م                               

  راس Schoenwald-Obserbeck,1984) عه    ال راس  للن ف ام  ثر درمااس )
للفطاد  الا داق     فحسيم الفعال  للفطا  الا داق سدا يا ي ع ثدرم  د  فحسديم المادع الجفاداا 

(  سددر لدد يرا فطادد  ا دداق سددا يا ي دسدداعا إلددل 8سددا يا ي ت ع جريدد  ال راسدد  الددل ايمدد  دعاارددا  
(  فطادا  ا داديم سدا يا ي ع سدره ت عاجاعاد  فدادفط  0اجاعافيم : اجاعا  فجريدي  دعاارا  

ع سدددره  ت عيافددد   اادددار األفطادددا  ادددم  0دعااردددا   ( سدددم  ت 60-66(  فطادددا  ا ددداديم سدددا يا ي
 ( جلسا  ف  ام ي لرا ف ري  األسر ع فطاالر  .6ار الدرمااس  اسف

الل فطرق الفعالد ت عفعلدل  المفدائس دا اليد  الدرمدااس  د  فحسديم اردارا  ام را  عالفاااد  
الجفااا  عالم رة الل إملا  ع ر  ن  امراا لليدر دامفدا   إلدل ف لارد  دعااد  الفعالد  

 الفطا  الا اق سا ياي إجفاااياي م  ي عماعااا  ثر إيجادياي الل الفااا  األسر 
 ع د   راسدد   جراهداLytle ,1986)  امجفااايدد  ت ( عنامدد  ادم  ثددر درمددااس لفمايد  الا ددارن

( فطالددا ي  لدااي فد  51ت عال ا  الجفااا ت عفنعم  ايمد  ال راسد  ادم    ت عالفعال معالف اع 
فددددادفط  ت حيدددد  فلمدددد  الاجاعادددد  فددددع)ي ر  ا ددددعائيا ي الددددل اجاددددعافل ال راسدددد  الفجريديدددد  عال

(  سددادينت ع  ددار  المفددائس إلددل   اليدد  الدرمددااس امر ددا ي  دد  فمايدد  8الفجريديدد  فدد ريدا لادد ة  
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الارارا  السادم  ناا مرر    الامياج الد  ي لاف يرا  الفاااد  الجفاداا   ع االيد  الدتا  
 عالم رة الل ح  الا ن   م 

  د مددعام ادد    االيدد  درمددااس فدد ريد   دد  فمايدد  د دد  6991 اددا  راسدد  ميددرايم لددعيج ممددعل )
اردارا  الفعالدد  اللامد  لدد   ايمد  اددم األفطادا  فدد اف السدان  دد  ارحلد  اددا ددد  الا رسدد  

( سمعا    م  ه    ال راس  إلل فلاي  درمااس ف ريد  لفماي  د د  اردارا  الفعالد  5-1 
السدددان  ددد  ارحلددد  ادددا ددددد  ( فطاددد ي عفطالددد  ادددم فددد اف .8اللامددد  لددد   ايمددد  انعمددد  ادددم  

الا رس  ف  فمسيار  إلل اجادعافيم فجريديد  عاجاعاد  فدادفط  تفطددق الدير  درمدااس اردارا  
الفعالدد  اللامدد  م عددد   سددار  المفددائس اددم فاددعق   ددرا  الاجاعادد  الفجريديدد  الددل الاجاعادد  

 الفادفط  ام حي  الم را  ل عي  م
  درمدااس فدد ريد  ل ددعي الددل الفعا ددق الماسدد  (: د مددعام:  االيدد  6..1ع راسد  اع دد  الاريددري

ل   األفطاا  الا اديم سدا ياي  د  ارحلد  ادا ددد  الا رسد  م فرد ف ال راسد  إلدل إاد ا  درمدااس 
ير ف إلل فماي  الل   ل   األفطاا  الا اديم سا ياي    ارحل  اا ددد  الا رسد  عايفددار اد   

( فطادد ي 61اي م  ددال  ايمدد  ال راسدد    االيفددت  دد  فحميددق الفعا ددق الماسدد  لدد   الا دداديم سددا ي
( سددمعا  ت عفطدددق الددير  اميدداج 3 – 5عفطالدد  اددم الا دداديم سددا ياي ففددراع   اادداره  اددا ددديم  

الفعا ددق الماسدد  الالددعر عدرمددااس فدد ريد  ل ددعي لأفطاددا  الا دداديم سددا ياي معددد   سددار  مفددائس 
اليددد   ددد  فحسددديم الفعا دددق ال راسددد   ادددم  م الدرمدددااس الفددد ريد  الل دددعي حمدددق مجاحددداي ع ثدددد   ا

 الماس  ل   األفطاا  الا اديم سا ياي    ارحل  اا دد  الا رس  ام   را  الفجريدي  م
   ع    راس   جراهاBissel,patricia, A,2002) 

عالفددد  هددد    إلدددل ففطدددعير ففطدددعير اردددارة الفلدددا  لددد   فطلدددد  الف لدددي  الارمدددل الثدددامعي       
( فطالددا ي فد  فدع)ي ر  إلدل اجادعافيمت 13ال راسد  ادم   ف يا  الفلا  ت علمد  فنعمد  ايمد 

فطالددداي( ت د دد   م فطدددق 66فطالدددا(ت عاجاعادد  فدادفط  عادد  م  61  فجريديدد  عادد  ها   اداجاع 
امد  اسدفع   ددد   ي إحلدائياالدير  اميداج اردارا  الفعالد ت  مرددر  المفدائس عجدع   درعق  الدد  

ناداحة الدرمدااس الر دا ي  د  ففطدعير ( للال  الاجاعا  الفجريديد  اادا ي دير إلدل 0.5.ام  
فارا ت عالسدددفاات الجيددد  اردددارة الفعالددد  عامردددا  إادددا ة اللددديا  ت الفعفدددي ت الفليددديصت السددد

 (م امملا  
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   حع    اليد  درمدااس فد ريد  ألاردا  األفطادا  الا داديم 5..1ع    راس  احاع  الناعي  )
د رجدد  افعسددفط   دد  ارحلدد  اددا فحدديم مفطددق األلددعا   فرافيجيا اسدددددد  الا رسدد   دد   سددا يا ي

(  ادام ادن  فطادالر  ت دسدا  إلدل اجادعافيم  .3الن اي  ال ردي  ت فنعم  ايمد  ال راسد  ادم  
عفطالردا عفجريديد  ففندعم ادم  65فادفط  ففنعم ام   (  اداي عفطالردا ت عنامد   اادار 65(  اا ي

فسداي  اللدعر  ( سمعا  ت عامااد  حج الددي  ت فد  ففطديدق ايفددار1-0فاف  ام   األفطاا 
( جلسد  يد    رد د  31للن ف ام اففطرادا  المفطق الن اي  ت عف  ففطديق الدرمدااس لاد ة  
للدال  الاجعاد   إحلدائي  رعر ان األارا  ت  عفدح  المفدائس  م همدا   درعق تا   للد  

الفجريدي     مفطق األلعا  الن اي  ت ناا نام هما   درق ي د)  إلدل اف يدر الجدمج للدال  
   امما 

    عالفدد  هدد    إلددل فلدداي  درمددااس فدد ريد   دد  اسددفرافيجيا  3..1ع دد   راسدد  رعل يليدد )
الفعال  عاسفملاح  االيفت الل ايم  ام الفطلد  الل  عف اف السدان  د  ا رد  اللد   د  

( فطالددددام ادددم اللدددف السدددادن عالثددداامت 19ا يمددد   ا دددق ت حيددد  فنعمددد  ايمددد  ال راسددد  ادددم  
لسا ي  عاسفي ا  السااا  الفطدي  عال ار عالاسفع  الف لياد  لأهد ت عا دفت داف ير امااد  ا

عددد  داادد  ال راسدد  دفميددي  اسددف اا  ثدد   اددم السددفرافيجيا  عهدد  الف اادد  اددن اسددفرافيجيا  
الدلدري  تحيد   ام دارةالفعال  ال فنيايد  عاسدفرافيجيا  فددفط الديئد  عاسدفرافيجيا  اسدفي ا  

   رعق تا   لل  احلدائي  دديم الاجعاد  الفجريدد  عالاجاعاد    ار  مفائس ال راس  إلل عجع 
الفددادفط  للددال  الفجريديدد  ف دد)  للدرمددااس ت عادد   عجددع   ددرعق تا   للدد  احلددائي  ف دد)  

السددا ي  ت عاسددفي ا  السددااا  الفطديدد  ت عال اددر عالايهدد  األنددا يا   امااددد لاف يددرا   رجددا  
 لأه م 

 ع    راس   جراهاYang Lay,Liou,Tsaoand Line ,2007) عالف  ه    للن ف ام )
  الي  درمااس ف ريد  ل عي داساا ة الحاسع     ف ري  الفط   فد اف السدان الدل اردارة 

( فطالددداي اددم الفطدد   فدد اف السددان فدد  39الفحدد   عاأللددعا  تفنعمدد  ايمدد  ال راسدد  اددم  
ل راسددد   م الدرمدددااس ايفيددداره  ادددم ارانددد) ي اددد  اللددد  عالددددن   ددد  اللددديم ت ع  دددار  مفدددائس ا

الاحعس  يساا  فط   ف اف السان     ففطعير الل   الف ديري  عمفطق األلعا   د  الل د  
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الليمي  ندح  ارارا  الفلا  ت ناا  عفح  ال راس   م الدرمااس الاحعس  نام لت   اليد  
 دسد  الف تي  الراج   الاعري  للفط   الاسفي ايم للدرمااس م 

  ع جرMortenson,2009) راس     العليا  الافح ة األارينيد  هد    إلدل الن دف ادم  )
 دد  فمايدد  الل دد  الف ديريدد  امدد  األفطاددا   DVD  اليدد  اسددفي ا  درمددااس احعسدد  الددل  دددراص 

( تندددعر ي رسدددعم  ددد  إحددد   1( إمدددا  ت  1(  فطادددا   8اللددد  ت فنعمددد  ايمددد  ال راسددد  ادددم  
(  يددا  ت  مرددر  5سدد  عاسددفار ادد ة  ادد ارج سددام  لددعيج األساسددي  ت يفدد عا لدرمددااس احع 

المفائس   الي  الدرمااس    فماي  الاار ا  الل عي  عاسفي ا  الف ديرا  الاماسد  عفمايد  اردارا  
الفلددا  عفددع ير الف تيدد  الراج دد  عالم ددافطا  الارا مدد  لل ادد  ت عالاف دد  الفدد  يفلماهددا الفطالدد  

انامي  فنرار الف ري  م   عا 
 ع دد   راسدد   جراهدداCanon,2010)    دد  جعرجيددا دالعليددا  الافحدد ة األارينيدد  عالفدد  هدد  )

إلددل الف ددرف الددل   اليدد  درمددااس ف ليادد  احعسدد   دد  فحسدديم ارددارا  الفلددا  عالارددارا  
الل عي  ام  األفطاا  الل   ع الدتيم ي دامعم ادم لد عدا   د  السدان ت فنعمد  ايمد  ال راسد  

م  ت عد  يفدن الا دارنعم لدرمدااس ف لياد  ( س61-5( فطالدا ي ااف    اااره  ام  11ام  
احعسدددد  لادددد ة سددددف   سددددادين يفدددد عا د دددد ها ليفدددددار د دددد ي علاميدددداج السددددفي ا  الل ددددعي ت 

 ع سار  المفائس دا الي  الدرمااس    فحسيم األ اح الدلري عارارا  الفلا م
  دراهي ع    راس   ااهر فيسير ي  درمااس ( عالف  ه    للن ف ام  اال1.61ال)ريما  ت عا 

ف ليا  احعس     الف ري  المفطم  لفماي  الل   الف ديري  ل   ايم  ادم الفطلدد  تعي اماادد  
( 3-0( فطالدا ي عفطالد  ت فاف   اااره  ام  .3السا ي  الدسيفط  ت فنعم  ايم  ال راس  ام  

ا  فجريدي  عاألير  فادفط  ت  عفح  المفدائس  م همد إح اهااسمعا  ف  فمسيار  اجاعافيم 
 ددددرعق تا   للدددد  احلددددائي  للددددال  الاجاعادددد  الفجريديدددد  ااددددا يدددد   الددددل   اليدددد  الدرمددددااس 

 الاحعس ت ناا  عفح  المفائس د    عجع   رعق ف )  لاف ير الجمج م 
 فروض الدراسة: 

ليا   دددددددددثددددددد  الداحاددددددد  الل امطار المظري والدراسات السادم  داثدددددد  د د إط ع الداح    
 و الفال :  روض الدراس  الل المحد 
  دددددددددددددددددد  ارددددددددددددددددددارا  فوجد  روق دين افوسطل رفب درجات الاجاوا  الفجريدي  والفادط 

 الفجريدي   م   المياسين الد دى للال  الاجاوا  الفلا  لأفطاا  ف اف السان 
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لأفطاددددا  فدددد اف السددددان   فوجد  روق دين افوسطل رفب درجات الاجاوا  الفجريدي   -1
 الد  ي  مللال  المياس ي ين المدلل والد د   المياس   ارارا  الفلا  

   لأفطاددددددددددا  فدددددددددد اف ل فوجد  روق دين افوسطل رفب درجات أ راد الاجاوا  الفجريدي
 الد  ي عالففد   م   المياسين السان    ارارا  الفلا  

 إجراءات الدراسة : 
 :الامرس 

اجاعادد  فددادفط ت  اافادد   ال راسدد  الددل الاددمرس الفجريددد  الانددعم اددم اجاعادد  فجريديدد  ع 
حيدد  إمرددا فيفدددر   اليدد  درمددااس داسددفي ا  الحاسدد  ا لدد   اف يددر اسددفم (  دد  فحسدديم  دد  

 فحسيم ارارا  الفلا   اف ير فادن( ل   األفطاا  ف اف السان م
 ايم  ال راس  : 

  فطادل عفطالد  36الحاليد  الدل ايمد   عليد  ففندعم ادم   لل راسد   النليد ا فال  ال يم )
( يمفادددعم إلدددل ال درليددد   لللددد  عفددد اف السدددان دارنددد) ايددد   ادددر  احا مدددت داددد راج األاددد

( سدددم  61-9فافددد   ااددداره  اددداديم   الدفددد ائ اللددداعف ال راسدددي  ادددم الثالددد  إلدددل السدددا ج 
 م6.01دافعسفط اار  

  عد ددد  الف دددرف الدددل ال ددد   امجادددالل فددد  اسدددفد ا  د ددد  الحدددال  ل فمفطددددق ادددن ايمددد
( .1ناحت عاد   عجدع   يدعةت ع عددتل   لددح  ال يمد  النليد   ال راس  ل  ة  سدا  ا ااد  الدت

 تنعر(16اما ت39فطا   
تندعر  8( فطادل  61عام ديمرا ف  ايفيار اجاعا  ال راس  الحالي  عالفل ا فال  الدل     

( فطاددد  عفطالددد  عاجاعادددت 8( امسدددايم إلدددل اجادددعافيمت اجاعاددد  فجريديددد  ف دددا   إمدددا  8ع
إمددا ت عددد  داادد  الداحثدد  دالفدندد  اددم فجددامج  3تنددعر ع 5(  فطاددا  اددمر  8فددادفطت عف ددا   

( سددمت 61-9الاجاعادد  الفجريديدد  عالفددادفط   ددل نددل اددم ال اددر ال)امددل حيدد  اافدد   اددم  
ت 303عامحدراف ا يدار   8308( دافعسدفط 98-.8ت عالتناح حيد  فدراع  ادم   6.01دافعسفط 

فجددامج   ددرا  الاجاعادد   ( عداادد  الداحثدد  دددالفحمق اددم31-.0عافددد  السددان الفددل فمددن ددديم  
 الفجريدي  عالفادفط   ل ا م اف يرا  عهل :

 اسفع  التناحم -1 ال ار ال)املم      - 6



 باستخدام احلاسب اآليل يف حتسني مهارات االتصال فعالية برنامج  
 

             (444)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة          

افدت السان م 
 ع ياا يلل ديام تل :

: ال ار ال)امل 
لفجامج ايم  ال راس  ام حي  ال ار ال)امدل فد  ايفيدار جايدن الف ايدت  دل الارحلد     

ا   للددد  الادددرعق دددديم افعسدددفطل رفددد  الاجاعاددد  ( سدددم  عفددد  حسددد61-9ال اريددد  ادددم  
نادددا  Mann-Whitnyالفجريديددد  عالاجاعاددد  الفدددادفط ت داسدددفي ا  فطريمددد  ادددام عيفمدددل 

 اعف  دالج ع  الفالل:
 (6ج ع   

  لل  الارعق ديم افعسفطل رف   رجا  الاجاعا  الفجريدي  عالفادفط   لأفطاا  ف اف  السان(  ل ال ار ال)امل

 افعسفط الرف  لافعسفطا ال    الاجاعا 
 ا اا 

 اام عيفمل
ا اا  
 عيلننسعم

 المسد  الحرج 
Z 

اسفع  
 ال لل 

 0083 .6 8 فجريدي 
  ير  ال  653ت.- 33 61

 0063 6.01 8 فادفط 

( ا   عجع   رعق ديم افعسدفطل رفد   رجدا  الاجاعاد  الفجريديد  6يفف  ام ج ع      
ا  ليددد  الدددل فجدددامج ايمددد  ال راسددد   دددل ال ادددر عالاجاعاددد  الفدددادفط   دددل ال ادددر ال)امدددل عهدددت

 ال)املم
: اسفع  التناح 

لفثديدد  اسددفع  الددتناح فدد  الحلددع  الددل  رجددا    ددرا  الاجاددعافيم  الفجريديدد ت الفددادفط ( 
 ل اف ير التناح ام ي   سج فر  دالا رس  ام  اللفحاق درات ناا ف  ففطديق ايفددار رسد  

 لنليت مالرج  لجع  امف الل ا را  ال يمت ا
عفددد  حسدددا   للددد  الادددرعق دددديم افعسدددفطل رفددد  الاجاعاددد  الفجريديددد  عالاجاعاددد  الفدددادفط  

 ت ناا هع اعف  دالج ع  الفالل :Mann Whitnyداسفي ا  فطريم  اام عيفمل 
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 (1ج ع   
  لل  الارعق ديم افعسفطل رف   رجا  الاجاعا  الفجريدي 

 حعالفادفط   لأفطاا  ف اف السان (  ل مسدت التنا

 افعسفط الافعسفط ال    الاجاعا 
 الرف 

 ا اا 
 اام عيفمل

 ا اا 
 عيلننسعم

 المسد  الحرج 
z 

 اسفع 
 ال لل 

 65ت.6 8ت91 8 فجريدي 
  ير  ال  13ت.- 5ت6.6 5ت01

 85ت.6 6ت93 8 فادفط 

( ا   عجع   رعق ديم افعسفطل رف   رجدا  الاجاعاد  الفجريديد  1يفف  ام ج ع      
 اسفع  التناحت عهتا ي   الل فجامج ايم  ال راس   ل التناحم عالفادفط   ل

 السان: ايم 
الفجريديد  عالفدادفط (  دل افدد  السدان فد  ايفيدار  الاجاعاد   ال يم للفدن  ام فجامج   را  

جايدن الفطد   اادم لد ير  إاادد  سدا ي  عفد   يدت افدد  السدان لند  فلايدت ادم يد   الالاددا  
 (  يسد م55-.0ديم  الا رسي  عالت  فراع  اا 

عالج ع  الفالل يعف  الارعق ديم افعسفطل رف  الاجاعا  الفجريديد  عالفدادفط   دل افدد  
 السانم

 (3ج ع   
  لل  الارعق ديم افعسفطل رف   رجا  الاجاعا  الفجريدي 

 عالفادفط   لأفطاا  الا اديم سا يا(  ل افد  السان

 الافعسفط ال    الاجاعا 
افعسفط 
 الرف 

اجاعت 
 لرف ا

 ا اا 
 اام عيفمل

ا اا  
 عيلننسعم

المسد  
الحرج  

z 

اسفع  
 ال لل 

 35 6ت3 5508 8 فجريدي 
60 35 -

 316ت.
  ير  ال 

 03 3 5101 8 فادفط 

( اددد   عجدددع   دددرعق دددديم افعسدددفطل رفددد   رجدددا  الاجاعاددد  الفجريديددد  3يففددد  ادددم جددد ع   
 ل راس   ل افد  السانمعالفادفط   ل افد  السانت عهتا  لي  الل فجامج ايم  ا

- : األ عا 
 اسفي ا  الداحث   ل ال راس  الحالي  اجاعا  ام األ عا  الفل فحمق الر ف عفممس  إلل:

: عا  فدفط ال يم  عف ا   
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  م عالفدل 6السان  إا ا  الداحث ( الحدق    ف افاسفاارة جان دياما  يال  داألفطاا)
لفجدامج دديم   درا  ال يمد  عهدع  م يافد  درا اجاعادت ادم ال درعفط لفحميدق  نددر دد ر ادم ا

( سددم  ععجددع   يددعة ع يددعا  للفطادد  ععالدد   الفطادد  الددل ديدد  61-9ال اددر ال)امددل اددم  
 الحياةم

  الالاا  الا رسي  عفسفي   لا ر ت افد  السان لن  فطا ت حي  ار ق ا را فمارير فطديد
سددان لدد ير  اددم ح يثدد   عالفددل الددل  ساسددرا فدد  ايفيددار ايمدد  ال راسدد  ااددم فمددن افددد  ال

 (  يسد  م55 -.0 
  جع امف م إا ا ايفدار رس  الرج 

(  عا اادددد  83.عداادددد  الداحثدددد  دحسددددا  اللدددد ق عالثدددددا   نددددام ا اادددد  اللدددد ق        
 اا م الففطديق عهل ا اا   ل ق عثدا  ارفيت مإ( د   39.الثدا  

   عا  دياج اف يرا  ال ارس  عف ا : - 
1ا  ف اف السان  إا ا  الداحث (  الحق  امياج ارارا  الفلا  لأفطا ) 
: إا ا  اللعرة األعلي  للامياج 

داا  الداحث  دامفط ت الل ال راسا  السادم  عالاماييج عاليفدارا  الف   جري   د        
  الفلددا  عالفدد  اسددفاا   امرددا الداحثدد   دد  إادد ا  الاميدداج الحددال ت عامردددا ااجددا  ارددار 

( ت عاميدددداج  ارددددارا  الفعالدددد  3..1 رعفددددت الحايدددد ام ت   اميدددداج  ارددددارا  الفلددددا 
(تاميددداج اردددارا  الفلدددا    ريدددا   حاددد  اسددداااي ت 1.66  ددداي)م يعسدددف ادددد  الحايددد  ت

( ت اميددددداج اسدددددفرافيجيا  الفعالددددد  امددددد  الا ددددداديم سدددددا يا 1.61ثادددددد  إحسدددددام  حاددددد  ت 
 Hallbarg,Carlson,1991م  ) 
اميداج لارددارا  الفلددا   لأفطاددا  فدد اف السددان ع دل حدد ع  الدد  الداحثدد  لدد  يفددع ر       

الداحثددد  إلدددل إاددد ا  الاميددداج الحدددال ت نادددا فددد  ااددد   راسددد   ددد  الديئددد  ال رديددد   اادددا   دددن 
اسددددففط اي  للف ددددرف الددددل ارددددارا  الفلددددا   لدددد   األفطاددددا  فدددد اف السددددان  عناددددا فدددد  
اسففط ت ر   اجاعا  ام الا لايم ع علياح  اعر الفط    ام ارارا  الفلدا  لأفطادا  

 ف اف السان(م
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  لدل عفددن  رد د   د ددا  لاردارا  الفلددا   اافادا ا الدل الالددا ر السدادم  امفردد  الداحثد  إ
الف ديددر اددم األ نددار عالا دداار  عالفعالدد   –ارددارة الفحدد    –عهدد  : ارددارا  الملددا  

  ير اللام  ع  ر  ا يريم  ععفن ف ريف إجرائ  لن  د  م
  : اردارا  الفلداCommunication Skills    هد  اددارة ادم الفطدرق الفد  يسدفي ارا

 امملدا ماست عيسدفي ارا  د   رد  ا يدريم عالفاااد  ا رد ت عف دا   الار     الف دير ام
 ت عالفح  ت عال ا ت عالف ديرام األ نار عالا اارت عاالفعال   ير اللام  ع ر  ا يريمم 

 امملددا : عهددع ددد رة الاددر  الددل املددد اح لليددريم عادد   امددافط فر  ع ردد  ندد   ا يدددريم
 عالفرني) عا   الف عيشم

  د رة الار  الل إيلا  الرسدال  دمجدا   ثمداح الفلدا  اللامد  عالفعالد  ادن الفح  : عهع
 الافح  م 

  الف ديددر اددم األ نددار عالا دداار : عهددع ددد رة  الاددر  الددل إمرددار الا دداار الاماسددد  عالددفحن
  يرا حس  الاعدف ت عالم رة الل الف اا  ان ا اار ا يريم م 

 رة الادر  الدل الفعالد  دحرندا  ال يمديمت عادم الفعال   ير اللام  ع ر  ا يريم: عهع د
افطاح الف ليق الاماس م دراحة ال اامت عام ل   الجس ت  عداميااحا  الاماسد ت عا 

اددددارا  عالراددددن 1اددددارا  عالثالددد  5اددددارا  عالد ددد  الثدددام  5دحيددد  ففدددام الد ددد  األع    
  مادارا 1
 للامياج الاد ئي ف  ي  اللعرة  - 

لاميدداج ارددارا  الفلددا   عفدد  لدديا افرا عارفددرا  ددل لددعرفرا (  د ددا  0فدد  عفددن    
األعلي  الل الاحناديم  د  اجدا  اللدح  الماسدي  عالفرديد  اليالد   ت لفمريدر ادا إتا نامد  
األد ا  عال دارا  لدالح  لميداج ادا عفد   لمياسدت فد  ااد  فندرار الاعا مدا  الدل األد دا  

را  الفد  ندام الفاداق اليردا ادم ددد  الاحناديم عال دارا  ع دم  الداحث  الل األد ا  عال دا
%ت ت عفددددد  ااددددد  الف ددددد ي   ال )اددددد   ددددد  لددددديا   د ددددد  ..6% إلدددددل 85يفدددددراع  دددددديم 

( ادددارةم ع لددد  16( د ددا  ع لددد  ادد   ال دددارا    0ال دددارا م  عدرددتا  لددد  الاميدداج  
ت للااددر ا ت ادددارا   1ادددارا ت عالرادددن 5ادارا تالثالدد ت 5ادددارا  عالثددام  5الد دد  األع  

الادددا دددددم فطريمدددد  امجادددد  هددد    ائاددددا ت  الددددا  ت  حيامدددا ت مددددا را ت إفط ددددا ي ( ادددن عفددددن 
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( لإلسدددفجاد  اميجاديددد  عال ندددج ل سدددفجاد  السدددلدي  دحيددد  ف دددير  3ت1ت6ت 0ت5الددد رجا   
 ال رج  الارفا   الل ارفاات اسفع  الفلا  عال نج  

 اليلائص السينعافري  للامياج  -ب    
 ثدا  الامياج   

 فطريم  إاا ة الففطديق:
 ف  حسا  ثدا  امياج ارارا  الفلا    داسفي ا  فطريم  إاا ة الففطديقم 

داا  الداحثد  دحسدا  ثددا  اليفددار دفطريمد  إادا ة الففطديدقت عتلد  دحسدا  ا ااد  الرفددافط 
 ( يعف  تل م0ديم الففطديميم األع  عالثام  د   ارعر ث    سادين ت ج ع   

 (0   ج ع 
 دي  ا اا   الرفدافط لامياج ارارا  الفلا 

 الد  
ديا  ارفدافط ديرسعم ديم 
 الففطديق األع  عالثام 

 ال لل 

 0.6. 031.   امملا  ارارة
 0.6. 089. ارارة الفح   

 0.6. .08. الف دير ام األ نار عالا اار 
 0.6. 038. ع ر  ا يريم  الفعال  ال ير لام 

 0.6. .09.  ال رج  النلي

( عجددع  ارفدددافط  ا  إحلددائييا ددديم  الففطديمدديم األع  عالثددام  حيددد  0يففدد  اددم جدد ع       
(  ددد   د دددا  اردددارا  0.6.ارفا ددد  ع الددد  امددد  اسدددفعي  للددد    جددداح  جايدددن ددددي   ديرسدددعم(

 الفلا   ااا ي   ال  ثدا  اليفدارم
 ل ق الامياج:   
فطادا   فد اف السدان داسدفي ا  اد ة فطدرق: ف  حسا  لد ق اميداج اردارا  الفلدا  لأ  

 ل ق الاحنايمت الل ق ال االلم
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     ( ل ق الاحنايم :
فدد  اددر  الامدداييج الددل ا ددرة اددم الاحنادديم الافيللدديم  ددل اجددا  اللددح   

ث  حت   ال دارا  الفل نام  مسد  ا   الاعا م  درا اندر ادم حد  ال للد ت   3الماسي  الحق 
 حنايم ت عدرتا ي   الامياج لا دا  ل الاحفع  ناا سدق ام ارة مادفرحت الا عف  ي  اا

 ث  داا  الداحث  دحسا  :
 الفم ير النال للاار ا  م -
 الفم ير النيال للاار ا  م -

 الفم ير النال للاار ا  :
 داا  الداحث  دحسا  اليفطد الا يار  للمسد  داسفي ا  الا ا ل  :

 (396-.39ت  6936  يا  الدرل السي  :  
 حي   م:   مسد  الاعا م  

 
    ت م ال    النلل للاحنايم  - 6   مسد  ا   الاعا م ( = 

 6091× = ت يد  0.5.ث  داا  الداحث  دحسا  ح  ال لل  ام   

 ان   ( مسد  ا   الاعا م   0.5.ث  امارم  ح  ال لل  ام   

تا نامدددد   0.5. ددد تا نامددد    ل حددد  ال للددد  امددد     فحدددتف ال ددددارة  ع ف ددد  ( ت عا 
  فدمل ال دارة( م 0.5.   ح  ال لل  ام  

 (5ع ياا يلل الج اع   
 فعف  الفم ير النال لاار ا  امياج ارارا  الفلا  

رددددددددددددددددددددددددددددددد   الد  
 الاار ة

فنددددددددددددددددددددرار 
 الاعا م 

فنرار ا   
 الاعا م 

مسددددددددددددددددددددددددد  
 الاعا م   

مسدددد  اددد   
 الاعا م   

اليفطددددددددددددد 
 الا ياري

حدددددددددددددددددددددد  
 ل ال ل

 لار لار لار 6 لار .6 6 ارارا  الفلا 
 لار لار لار 6 لار .6 5
9 9 6 .09 .06 .0.9 .068 
 لار لار لار لار لار .6 63
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 لار لار لار لار لار .6 63

 لار لار لار 6 لار .6 1 ارارا  الفح  
 لار لار لار 6 لار .6 1
 لار لار لار .6 لار .6 .6
 لار لار رلا .6 لار .6 60
68 8 1 .08 .01 .061 .010 

الف ديددددددددددددددر اددددددددددددددم 
 األ نار عالا اار

 لار لار لار 6 لار .6 3

 لار لار لار 6 لار .6 3
66 9 6 .09 .06 .0.9 .0.68 
 لار لار لار لار لار .6 65
 لار لار لار لار لار .6 69

الفعالدددددددددددد   يددددددددددددر 
اللامدددددددددددددد  ع ردددددددددددددد  

 ا يريم

 لار لار لار .6 لار .6 0
 لار لار لار .6 لار .6 8

61 8 1 .08 .01 .061 .010 
 لار لار لار 6 لار .6 .1

 لار لار لار .6 لار .6 16

( لامياج ارارا  الفلا   مج   م جاين الاادر ا   دل ند  5دالرجعت إلل ج ع    
تل  ت علد 0.5. د ا  الامياج مسد  ا   الاعا مد   يردا  لد ر ادم اع فسداع  حد  ال للد  امد  

 دمي  ال دارا ت 
 الفم ير النيال للاار ا : -

عد دد  حسددا  الفمدد ير الناددل للااددر ا  داادد  الداحثدد  دا حمدد  ف دد ي   علدديا    
 د   الاار ا  دماح الل آراح الاحنايمت عالاراج   المرائي  للاار ا م

    ( الل ق ال االل:
ريمد  الانعمدا  الرئيسدي  عفد عير ف  يفعت جاين  د ا  ارارا  الفلا   للفحليد  ال داالل دفط

 مفائس الفحلي  ال االل إلل الحلع  الل ااا   عح  م  عا  ارا ال عاا  دفطريم  الاريانج 
 ( يعف  تل م1عالج ع  
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 (1ج ع   
 مفائس الفحلي  ال االل ألد ا  ارارا  الفلا 

 ال فرانا  ال اا  الف د ا  الفلا     د ا  ارارا   
1 
1 
3 
0 
5 

  الملا  ارارة
 ارارة الفح   

 الف دير ام األ نار عالا اار  
 الفعال   ير اللام   ع  ر  ا يريم 

  ال رج  النلي

0.325 
.0355 
.08.3 
.036. 
.00. 

0.515 
.0591 
.0116 
.0100 
.0181 

  10659 الجتر الناام 

  350980 مسد  الفدايددم 

ا  اردددارا  الفلدددا    ( عجدددع  اااددد  عاحددد  ف ددددن دجايدددن  د ددد1يففددد  ادددم جددد ع    
% م ااا يد   الدل اللد ق ال داالل  350980عسال "ارارا  الفلا " عنام  مسد  الفدايم 

 م ااا سدق يفف  ثدا  عل ق امياج ارارا  الفلا    م
 (0المرائي  للامياج  الحق   اللعرة - 

داادد  الداحثدد  د ادد ا  اللددعرة المرائيدد  لاميدداج ارددارا  الفلددا  لأفطاددا  فدد اف 
 ( اار ةت  رب الامياج ف ريجا يااسياي 16السان عي فا  الل  

( اددن عفددن الدد رجا    (  دد  حالدد  3ت1ت6ت 0ت 5  ائاددات  الدددات  حيامددات مددا را ت إفط دددا ي
ال دارا  اميجادي  عال نج    حال  ال دارا  السلدي  حي  فد   ال رجد  الارفا د  الدل ارفادات 

 ( 3  ف   الل ال نج ع ياا يلل ج ع   ارارا  الفلا ت ديماا ال رج  الامياف
 (3ج ع   

 يعف   ردا  ال دارا  عا  ها  ل امياج ارارا  الفلا 
  رجا  ن  د   ا   ال دارا    ردا  ال دارا  األد ا   
 66 -63 5 63-63-9-5-6 الملا   ارارة 6

 9-16 5 68-60-.6-1-1 ارارة الفح     1
الف ديددددددددددر اددددددددددم األ نددددددددددار  3

  عالا اار 
3-3-66-65-69 5 15-5 

 الفعالدد   يدددر اللامددد  0
 ع ر  ا يريم 

0-8-61-69-1.-16 1 16-9 
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 30 رجددد  ع دددد   رجددد  هددد   80عيففددد   م  الدددل  رجددد  لاميددداج اردددارا  الفلدددا  هدددل 
  رج م

الدرمدددااس الفددد ريد  داسدددفي ا  الحاسددد  ا لددد  لفمايددد  اردددارا  الفلدددا   إاددد ا  الداحثددد (  -1
Training Program of Computer   اجاعا  ام اللمداحا  الالداا  داسدفي ا  الحاسد

ا لددد  عادددا فحفعيدددت ادددم ادددا ة الايددد  ع ميدددا  ع م دددفط  ع سدددالي  فددد ري  ع سدددالي  فمدددعي  ياندددم 
 فم يارا لأفطاا  ف اف السان لفماي  ارارا  الفلا  ل ير  

  فدددد اف الدرمددددااس الفدددد ريد  داسددددفي ا  الحاسدددد  ا لدددد  لفاميدددد  ارددددارة الفلددددا  لأفطاددددا -
 السان: 

فسددددفم  األسددددج الفدددد  يمددددع  اليرددددا الدرمددددااس يمددددع  الدرمددددااس الحددددال  الددددل د دددد  األسددددج     
عاليلائص الماسي  عالفردعي  عالجفاااي  لأفطاا    ف اف السان حي  ي فاد  الدل  سداج 
ا ارنفر  داألم فط  عالاعادف الايفلا  لفماي   د رفر  الل الفلا  إلدل جامد  اايفلمعمدت ادم 

 ري   ايددد  جلسدددا  الدرمدددااس الفددد ريد  ت عتلددد  ألم ال اددد  الجاددداا  عالفاااددد  الجفاددداا  فددد
ي )) نثيراي ام السلعنيا  عيرسخ اا يف  ف لات يد   الدرمدااس ت نادا رعاد  اسدفي ا  الف )يد) 
لف ددجين األفطاددا  الددل الفجدداع  عالحادداج يدد   الدرمددااس ت ناددا رعادد   دد  إادد ا  الدرمددااس 

  لأفطاددا  فد اف السددان إلددل جامد  فمدد ي  ماددعتب يملد م الفطادد  اددم يدد   اليلدائص الماائيدد
الحاسددد  ا لددد ت إلدددل جامددد  اسدددفي ا  د ددد  األل دددا  اللنفرعميددد  لأفطادددا  ناددد ي  فددد ريد  
ا جدددد ت عاافاددددا  الفدددد ري  الددددل اسددددفي ا   نثددددر اددددم حاسدددد  ناسددددفي ا  الاثيددددرا  السددددا ي  

 عالدلري  اسفي ايم الحاس  م 
  اليرا الدرمااس: يمع  هتا الدرمااس الل اجاعا  ام األسج األسج الف  يمع 

 عال  ب عالف ري م  امر ا األسج ال اا : فراا  الداحث  حق الا اق سا يا ي    
األسج الالساي : ع يرا ي فا  الدرمااس الل الممري  السدلعني  عالا ر يد  جامد  اافاا هدا الدل 

 األسج الالساي  ال اا م
ممرا ي ألم الممري  السلعني  ف فا  الل االي  الف ل  ت  م   يت    الافددار األسج الفردعي : 

 السا ي   امااد الاماهر الايفلا  للماع    ارحل  الفطاعل  ت عنتل  يلائص تع 
  ه اف الدرمااس : -  

  علم: الر ف ال ا  للدرمااس الف ريد  : 
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الحاسددد  ا لددد   ددد  فمددد ي  د ددد   يرددد ف الدرمدددااس إلددد  فحسددديم  اردددارا  الفلدددا  داسدددفي ا 
السا ي  الل فماي  ارارا  الفلا  ل ير  عتلد   امااد الجلسا  الف  فساا  األفطاا  تعي 

ت عالفحد   ت  امملدا اافاا ا الل  ميا  الممري  السلعني  عتل  ادم يد   انفسدا  اردارة 
 يدر اللامد  الفد  ال عافطف ع ر  ا يريم ت عانفسا  د   ارارا  الفعال  اللامد  ع  عا  ارة

 معت ام الفعا ق    حيافر  الل الاسفعييم ال يل  عالجفااا  م  ح ا  فساا ه  الل 
 دماح الدرمااس الف ريد  : إجراحا 

  الممددري عفحليدد  اددا يف لددق دارددارا   امفطددارالفطدد ت الددل األ ديددا  عال راسددا  عاراج دد
 الفلا  م 

 جلسد  61مااس الامفرح  ت عد  ففدام   ث  داا  الداحث  دفمسي  احفعيا  جلسا  الدر )
 ف ريدي  

  ام ممريا  اث   مي  الاحافدرة ت الاماد د  ت  إر ا ي اسفي ا  الداحث   سالي  ع ميا
 الف تي  الراج   م

 احفع  الدرمااس :    
 ام  فرفي  احفع  الدرمااس سعف فسير الجلسا  ان الاسفر  يم الل المحع الفال  :   

  امعام الجلس 
   ه اف الجلس  
  احفع  الجلس 
  فميي  الجلس 

 اراح  الدرمااس:
 ارحل  الد ح  الجلس  الفاري ي  األعلل عالثامي   (  – 6

هدد  الارحلددد  الفدد  يدددف  ادددم ي لرددا الف دددارف عالفاريدد  دددديم الداحثددد  عاألفطاددا  فددد اف السدددان 
 ع ر   ه اف الدرمااسم 

 راد    (  ارحل  فح ي  الا نل     الجلس  الثالث  عال-1



 باستخدام احلاسب اآليل يف حتسني مهارات االتصال فعالية برنامج  
 

             (494)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة          

فردد ف هددتم الارحلدد  إلددل إلمدداح الفددعح الددل الا ددنل  الددرئيج عهددل الف ريددف داارددع  ع هايددد  
الفلددا  عفعميددف اسددفي ا  الحاسدد  ا لدد   دد  فحسدديم  ارددارا  الفلددا  لأفطاددا  فدد اف 

 السان 
 الجلس  اليااس  ا ر( :  -ارحل  ال ا  عالدماح  الجلس  اليااس  -6

 عا  ارةالفرنيدد) الددل ارددارة الملددا  عارددارة الفحدد  ع ردد  ا يددريم فدد ري    ددرا  ال يمدد  الددل 
ال عافطددف عالفعالدد  اللامددل ع يددر اللامدد   دردد ف فحسدديم ارددارة الفلددا  لأفطاددا  فدد اف 

 السان م  
 ارحل  اممراح:  الجلس  السا س  ا ر( -1

اددا ة هدد  الارحلدد  الفدد  فردد ف إلددل العدددعف الددل األهدد اف الفدد  حممرددا الدرمددااس الفدد ريد   عا 
ففطديق امياج ارارا  الفلا    دياج د د   ( لا ر د   االيد  الدرمدااس  د  فحسديم اردارا  

  مالفلا 
 ارحل  الافاد  : -3

عهددد  افاد ددد  ال يمددد  الفجريديددد  اددد ة  دددرريم لا ر ددد   ثدددر الدرمدددااس الفددد ريد  عالف يدددر الدددتي     
  م ح ثت

  ميا  الدرمااس:  
  سدددلع  الاحافدددرة ل دددر  الجلسدددا  الفددد  فففدددام الاحافدددرة: عسدددعف فسدددفي   الداحثددد 

 د   الاااهي  عالالفطلحا  الارفدفط  دالدرمااس اث   الفلا ت  هايفتت  معاات(
  الاماد دد : يل دد  امدمددات الجدد ل  اللامدد   عرا هااددا  يرددا عسددعف فمددع  الداحثدد  دالفعفددي

 السا ي    م  امااد أل را  ال يم  دا    هاي  ارارا  الفلا  لتعي 
 الف )يدد) اميجدداد  للا دداار عالما ددال  عالهفاااددا  الار ددع  ف ليارددا للاددر  عانفسددادرا

اجفااايددددات عي فدددددرم السددددلعنيعم  هددددد  الاميددددا  الفدددد  فدددديثر  ددددد  ف دددد ي  السددددلع  لأ دددددرا م 
 ( م6998 الينتت

  الماتج  ف   الماتج   ح   ميا  ال  ب الا ر   السلعن  الفد  فرد ف إلدل ف د ي  سدلع
عتل  ام ي   ا حم  سلع  ا يريم عف رفر  دلدعرة امفماد  للماداتب عفمد ي  الار  

 ا لعاا  ينفسدرا الار ت دعلارا فاثي   را)ي  للح  م 
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 الف تي  الراج    يمل  درا فم ي  ا لعاا   عري  ادم يد   الحاسد   إلدل الادف ل  فيددرم
عاددد  الدددل فعجيدددت ادددم اسدددفجادافت سدددعاح نامددد  لدددحيح     يافطئددد  م عف اددد  هدددتم الا ل

اليافطئددد  عفعنيددد  السدددفجادا  اللدددحيح   ع فمددد ي  ال ددد ب الاماسددد  حفددد   السدددفجادا 
يلددددددددددددد  الاددددددددددددددف ل  ادددددددددددددم  ئددددددددددددددا  تعي الحفياجدددددددددددددا  اليالدددددددددددددد  إلدددددددددددددل السددددددددددددددفجاد  

 (Boyd,Barbar Foulks,2008اللحيح  
  الفنرار ام فطريق ااا ة الا لعاا  ل د ة ادرا  عد دن  املدع  ددسدالي  لاميد  عسدا ي

   ام ي   الحاس  ام فطريق )يا ة د رة الا اديم سا يا الل الف ل  م عدلري
 إا ا  جلسا  الدرمااس:   

 داادد  الداحثدد  داراج دد  امفطددار الممددري عال راسددا  السددادم  لفحسدديم ارددارا  الفلددا  ت
(  ديمددد  .5( جلسددد  عادد ة الجلسددد   65عفدد  إاددد ا  جلسددا  الدرمدددااست الدددتي يفنددعم ادددم  

 عايا دعادن جلسفام  سد
     جلسددددا  الدرمددددااس الفدددد ريد    دددد  فحسدددديم ارددددارا  الفلددددا  لأفطاددددا  فدددد اف السددددان

  إا ا  الداحث (
 آلي  فمايت الدرمااس الف ريد :

 ( فطا ي ف يف سان  8ا     را  ايم  ال راس    -
 ( جلس  65ا   جلسا   الدرمااس     -
  سادين دعادن ث   جلسا   سدعايام  5ا ة الدرمااس -
دا رسد  األاد  لللد  عفد اف السدان دارند) ايد   الف ليايد انام الففطديق حجرة العسدائفط  -

  ار
 -األسالي  الاسفي ا     الدرمااس:

 الف ري  ال ال  –ف ني  الاجاعاا  -الاماد ا  الجاااي    -الاحافرا   
 فميي  ن  يع  ف ريد  ام  يا  الدرمااس الف ريد م -
 يد     اللماح المرائ  للدرمااسمفميي   اا  للدرمااس الف ر - 

 جلسا  الدرمااس الف ريد  لفحسيم ناا فا  دالعادن 
 ع ياا يل  ج ع  يليص جلسا  الدرمااس الف ريد  ارارا  الفلا  لأفطاا  ف اف السانم
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 (8ج ع    
 جلسا  الدرمااس الف ريد  لفحسيم ارارا  الفلا  لأفطاا  ف اف السان

رددددددددددددددددددددددددددد  
 الجلس  

الاميددددددددددددددددددددددددددا   احفع  الجلس   اعفعت الجلس   ا  الر ف ال 
 الاسفي ا  

  ارحل  الد ح
 
 

 األعلل عالثامي  

ف ريدددف   دددرا  الاجاعاددد  الفجريديددد  
داعفدعت الدرمدااس ع هايفدت ع ه ا ددت 
دددرا)  هايدد  المفمددا   دد  حفددعر  عا 

 جلسا  الدرمااس 

الف دددددددارف دددددددديم الداحثدددددددد  
عالف ايدددددددددددددددددت عف ريدددددددددددددددددف 
الف ايدددددددددددددددددت دالدرمدددددددددددددددددااس 

  فاري ي نارحل  
 ففطديق الامياج المدل  

دااددددد الف دددددارف دددددديم الداحثددددد  عالفطددددد   -  عا 
 ا د  ع ي 

إداا  ا دد  فاااليد  دديم الف ايدت د فدر  -
 الد   

إداادددددددد  ا ددددددددد  فاااليدددددددد  ددددددددديم الداحثدددددددد   -
 عالف ايت 

 ف ريف الف ايت  هاي  الدرمااس ع ه ا ت  -

 – الاحافرة
 – الاماد د 

العاجددددددددددددددددددددا  
 الام)لي  

لددد  فح يدددد  ارح
  الا نل 

الجلسدد  الثالثدد  
عالراد دددددددددددددددددددددددددددد  

 عاليااس   

دااددداهي  الدرمددااس  ددد   الف ريددف-
فرفيددددددد  امفطمددددددد  عتلددددددد  دف ريدددددددف 

ي دن   الفلدا  الا فرنيم دااردع 
 اا  

    الفلا   هاي  ارارة
 حياة المسام 

  الفلا  فح ي  ا مل-
 الف رف الل  ه   معات الفلا  -
ا   دددددددد  الفلددددددد ا را  الفطددددددد   ألهايددددددد -

 حيافر  
 اافطاح  اثل  فعفيحي  -

 – الاحافرة
 – الاماد د 
 العاجدا  

 
 

السا سددددددددددددددددددددددددد  
عالسدددددددددددددددددددددددداد   

 عالثاام  

فددددددد ري  الف ايدددددددت الددددددددل  الملا   الفرني) ارارة
 االف ري  السا   

اسدددددددفي ا  الحاسددددددد  ا لددددددد   ددددددد  الفددددددد ري  
 السا   

 – الماتجد 
الف تيددددددددددددددددددددددددددد  

 الراج  
الفاسدددددددددددددددددددددددددددد   
عال ا دددددددددددددددددددددددددرة 
عالحا يددددددددددددددددددددددددد  

 ا ر 

 فددد ري  الف ايدددت الدددل لفرني) ارارة الفح  ا
 دراحة ال اام  

اسدددفي ا  الحاسددد  ا لددد   ددد  فمددد ي  ماددداتب 
 عدرااس للفح  

  ففطديق  دال ي ( *
 

 – الماتجد 
الف تيددددددددددددددددددددددددددد  

 – الراج د 
 الف )ي) 

 م  د رافر  الفيافطدي ه   يلي  افحرن  ث ثي  األد ا  ت يانمرا اساا ة األفطاا  الل  عف اف السان    ففطعير  *(ففطديق دال  
الثاميددددد  ا دددددر 
 عالثالث  ا ر 

الفدددددددددد ري  الددددددددددل فاردددددددددد   الف دير ام األ نار عالا اار 
 ا اار ا يريم

 

اسدفي ا  دددرااس يمردر اعدددف عيعفدد  ر ع  
الا دددد  الددددل الاعادددددف عالما ددددال  عادددداهع 

 الفلرف اللحي   ع اليافطلح

 – الماتجد 
الف تيددددددددددددددددددددددددددد  

 – الراج د 
 الف )ي) 

الراد دددد  ا ددددر 
اليااسددددددددددددددددددددد  ع 

 ا ر 

الفعالدددددددد  ال يددددددددر لامدددددددد   ع ردددددددد  
 ا يريم 

الفددددددددد ري  الدددددددددل فطدددددددددرق 
 الفعال  ال ير لام  

ادددم يددد    الفددد ري  الدددل  الفعالددد   يدددر 
اللامددد  ادددم يددد   ال يدددعم عحرناف دافددداح 
الجسددد  ت الدددر ج تعحرنددد  الانددديم عال دددااة ت 
ععفدد ي  الجسدد  ددنالدد  ت الاسددا   الاالددل  

  ديم الارس  عالاسفمد  عاألي  

 – الماتجد 
الف تيددددددددددددددددددددددددددد  

 – الراج د 
 الف )ي) 

السا سددددددددددددددددددددددددد  
 ا ر 

 لماح يفاا   
 

 الف )ي)  عففطديق الاماييج الد  ي 
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 نتائج الدراسة:
   عل: ار  عاماد ت مفائس الار  األع :

فوجد  روق دين افوسطل رفب  يددمص الاددر  األع  اددم ال راسدد  الحاليدد  الددل  مددت "
 ددددددد  اردددددددارا  الفلدددددددا  لأفطادددددددا  دط  درجات الاجاوا  الفجريدي  والفا

 الفجريدي   م    المياسين الد دى للال  الاجاوا  ف اف السان  
 عللفحمددق اددم لددح  الاددرعق اددم فطريددق اسددفي ا  األسددلع  امحلددائل ال ددداراافر  اددم"

للاجاعاددا   Wilcoxonعايفدددار عيلنسددعم  Man Whitnyفطريددق ايفدددار اددام عيفمددل 
 (م9عف  تل  ام ي   ج ع    ير الافرادفط ت ع ياا يلل م

 (9ج ع   
 عالفادفط  د   ففطديق الدرمااس الفجريدي  للت الارعق ديم افعسفطل رف   رجا  الاجاعافيم 

افعسفط  ال    الاجاعا  الد  
 عيلنعنسم Uاام عيفم   اجاعت الرف  الرف 

W Z  ال لل 

 الملا  ارارة
 5105 805 8 الفجريدي  

505 1103 -101 
 

.0.6 
 1303 .65000 8 لفادفط  ا

 ارارة الفج   
 1601 803 8 الفجريدي  

005 69 -10.0 .0.5 
 68 006 8 الفادفط  

الف ديددر اددم األ نددار 
 عالا اار  

 58 905 8 الفجريدي  
1 13 00155 .0.6 

 10 305 8 الفادفط  
الفعال   ير 

ع ر   اللام 
 ا يريم 

 .5 808 8 الفجريدي  
005 15 -101 .0.6 

 15 000 8 الفادفط  

 ال رج  النلي 
 13 808 8 الفجريدي  

001 6.50. 00133 .0.6 
 .1 006 8 الفادفط  

 فاسير مفائس الار  األع :
(  م افعسدفط اردارا  الفلددا  لد   الاجاعاد  الفجريديدد  دد  ارفاددن 9يففد  ادم جدد ع        

(  ددل ندد  06. للدد  إحلددائي  امدد  اسددفع    اددم الاجاعادد  الفددادفط  ع م همددا   ددرعق تا 
الف ديددددددر اددددددم األ نددددددار عالا اارتالفعالدددددد   يددددددر اللامدددددد  ع ردددددد   تامملددددددا اددددددم  ارددددددارة 

   ارارة الفح   (  0.5.ا يريمتال رج  النلي (تعهما   رعق ام  اسفع    
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   عهتا يد   الدل   اليد  الدرمدااس داسدفي ا  الحاسد  ا لد    د  فمايد  اردارة الفلدا
فطاا  ف اف السان ت علم  اافا   الداحث  الل الدرمااس المائ  الدل الحاسد  ا لد    دل األ

(  الددددتي ييندددد   م Dicerbo,KristenE,2007فمايددددت ارددددارا  الفلددددا   عهددددتا يفاددددق اددددن  
الا دداديم يانددمر  الفعالدد  الددل محددع   فدد  اددن  دددرامر   ع األ ددرا  ال ددا ييم داسددفي ا   جردد)ة 

(  عالتي  عف   عر امافطن الايد يع Anderson,2006ان  راس    الحاسع  ( ت عافاق تل 
   اسفي ا  الفعلد  اللامد  ع يدر اللامد   د  الفاااد  ادن ا يدريم ت نادا افامد  ادن  راسد  

 Vincenta,Deaudelin,2007&Hottonc,  عالفدددددد    ددددددار  دفحسددددددم  ماددددددافط الفعالدددددد  )
فمميددددا  الح يثدددد  ألم اثدددد  هددددتم عالا ددددارن  الجفااايدددد  لدددد   الا ددددادعم سددددا يا ي اسددددفي ا  ال
( عالفددددد  (Mortenson,2009الفمميدددددا  فسددددداا   ددددد  ففطدددددعر اردددددارا  الفلدددددا  م ع راسددددد   

 د  فمايد  الل د  الف ديريد  امد   DVD عفح    اليد  اسدفي ا  درمدااس احعسد  الدل  ددراص 
د  األفطادددا  اللددد  ع  اليددد  الدرمدددااس  ددد  فمايددد  الاادددر ا  الل عيددد  عاسدددفي ا  الف ديدددرا  الاماسددد

عفمايددد  اردددارا  الفلدددا  عفدددع ير الف تيددد  الراج ددد  عالم دددافطا  الارا مددد  لل اددد ت عالاف ددد  الفددد  
اناميد  فندرار الفد ري  م ع د   راسد   جراهدا  ( عالفد  هد    (Canon,2010يفلماها الفطالد  عا 

إلددل الف ددرف الددل   اليدد  درمددااس ف ليادد  احعسدد   دد  فحسدديم ارددارا  الفلددا  عالارددارا  
األفطاددددا  ع سددددار  المفددددائس  اددددم    اليدددد  الدرمددددااس  دددد  فحسدددديم األ اح الدلددددري الل عيدددد  امدددد  

 معارارا  امفلا 
 نادددا فمددداع  الدرمدددااس الفددد ريد  لل راسددد  الحاليدددد  اجاعاددد  ادددم العحددد ا  عالجلسدددا  عفففددددام

ارددارا  الفعالدد  اللامدد  اثدد  المدداح الفحيدد  ت عالف ديددر اددم الا دداار ت عفطلدد  الاسدداا ة اددم 
جيددد  عاردددارا  الفعالددد   يدددر اللامددد  اثددد  الدفسدددا   ددد  عجدددت ا يدددريم ت ت ا يدددريم  د دددن  

عالسدددفاات  امملدددا  للافحددد  (ت ع رددد  ف ديدددرا  العجدددت لددد   ا يدددريمم نادددا فرجدددن الداحثددد  
الارعق ديم الاجاعافيم  الفجريديد  عالفدادفط ( إلدل الاميدا  الاسدفي ا   د  الدرمدااس  الف تيد  

اددددا   عريدددد  اددددم يدددد   الحاسدددد  إلددددل الاددددف ل  فيدددددرم اددددم الراج دددد (م يملدددد  درددددا فمدددد ي  ا لع 
اسددفجادافت سددعاح نامدد  لددحيح     يافطئدد  م عف ادد  هددتم الا لعادد  الددل فعجيددت السددفجادا  
اليافطئ  عفعني  السفجادا  اللحيح   ع فم ي  ال  ب الاماس  حف  يل  الاف ل  ام  ئا  

( اادا Boyd,Barbar Foulks,2008تعي الحفياجدا  اليالد  إلدل السدفجاد  اللدحيح  
نام لرا  ندر األثر      الي  الدرمااست نتل  نام  الداحث  افاد د  لسدفجادا  األفطادا  الدل 
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الدرمااس عفمايت الف ليادا  ادم يد   الف يدر الحدا   لد   األفطادا  عالدردفط دديم الاردارة السدادم  
يحفددعي ندد  م ددافط  عحاليدد  م ناددا ا ددفا  الدرمددااس الددل جلسددا  فحفددعي الددل م ددافطا  افمعادد 

(ت ...1المريدددعف  ت  إددددراهي الدددل اردددارة  ع  نثدددر ادددم اردددارا  الحاسدددع  ت عافادددق نددد  ادددم  
( دااالي  درااس الحاسع  ان تعي 3..1(ت اايف اع  املعر ت1..1 سعسم الالل  ت 
 الائا  اليال  م

 ار  عاماد ت مفائس الار  الثامل:
فوجد  روق دين افوسطل رفب درجات  يمص الار  الثامل ام ال راسد  الحاليد  الدل  مدت "

   المياسين المدلل لأفطاددددا  فدددد اف السدددددان    دددد  ارددددارا  الفلدددددا  الاجاوا  الفجريدي  
 الد  ي" م للال  المياس ي والد د

 عللفحمق ام لح  الادرعق ادم فطريدق اسدفي ا  األسدلع  امحلدائل ال دداراافر  ادم فطريدق
للاجاعادددا  الارفدفطددد   Wilcoxonيلنسدددعم عايفددددار ع  Man Whitnyايفددددار ادددام عيفمدددل 

 (م.6ع ياا يلل معف  تل  ام ي   ج ع   
 (.6ج ع   

  للت الارعق ديم افعسفطل رف   رجا  الاجاعا  الفجريدي   ل المياسيم المدلل عالد   
 Zديا   اجاعت الرف  افعسفط الرف  ال    افجام الرف  معت المياج  د ا  الامياج
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 فاسير مفائس الار  الثامل:
(  م افعسدفط اردارا  الفلدا  لد   الاجاعاد  الفجريديد  دد  ارفادن .6يفف  ام ج ع       

( ددددديم  0.6.د دددد  ففطديددددق الدرمددددااست ع م همددددا   ددددرعق تا   للدددد  إحلددددائي  امدددد  اسددددفع   
الفجريديد  للدال  الميداج الد د ي  دل ند م ادم  اردارة السددفااتت افعسدفط   رجدا  الاجاعاد  

(  ددددل ندددد م 0.5.الف ديددددر اددددم األ نددددار عالا دددداار الددددتا  ت ال رجدددد  النليدددد (ت عامدددد  اسددددفع   
 ام ارارة الفح  ت عالفعال   ير اللام   ع ر  ا يريم(   

( 3..1يليددد  تهدددتم المفيجددد  ادددن مفدددائس ال راسدددا  السدددادم  عامردددا  راسددد   رعل    جددداح  مددد
 ( 6991ع راس  ميرايم لعيج ممعل  

 (  م,Vincenta,Deaudelin,2007)&Hottoncع راس     
علمدددد  اسددددفي ا  الداحثدددد   ميددددا  الاحافددددرة ل ددددر  الجلسددددا  الفدددد  فففددددام د دددد  الاادددداهي  
عالالددفطلحا  الارفدفطدد  دالدرمددااس اثدد   الفلددا  ت  هايفددت ت  معااددت( عالاماد دد  حيدد  ل دد  

جددد ل  اللامددد   عرا هاادددا  يردددا عسدددعف فمدددع  الداحثددد  دالفعفدددي  أل دددرا  ال يمددد  داددد   امدمدددات ال
السددددا ي  عالف )يدددد) اميجدددداد  للا دددداار عالما ددددال   امااددددد  هايدددد  ارددددارا  الفلددددا  لددددتعي 

 السدددفرافجيا عالهفااادددا  الار دددع  ف لياردددا للادددر   عانفسدددادرا اجفااايدددا   رددد  ادددم   فددد  
ق الف اا  ان الحال  السا ي  للفطا  ت حي  ف  ف )ي) الفطاد  امد  للف ري  الل الفعال  عفطر 

فد يدددد  اليفطددددعا  الفدددد  فددددي ي إلددددل ف لدددد  الارددددارا  عاألم ددددفط  ت عفدددد  الف )يدددد) اماددددد  المجددددا) 
عالسددفجاد  للف لياددا  اددم الداحثدد   ددعر حدد ع  الارددارة تنددتل  اسددفرافيجي  الفنددرار عتلدد  اددم 

املدددع  ددسدددالي  لاميددد  عسدددا ي  عدلدددري  ادددم  الا لعادددا  ل ددد ة ادددرا  عد دددن  إادددا ةفطريدددق 
ي   الحاس  ا ل ت  عالماتج  الف  ه    إلل ف  ي  سلع  الار  عتل  ام يد   ا حمد  
سددلع  ا يددريم عف رفددر  دلددعرة امفمادد  للمادداتب عفمدد ي  ا لعاددا  ينفسدددرا الاددر ت دعلددارا 

 عريد  ادم يد   الحاسدد    فاثدي   را)يد  للحد   عالف تيد  الراج د  يملد  دردا فمد ي  ا لعادا 
إلل الاف ل  فيدرم ام اسفجادافت سعاح نام  لحيح     يافطئد  م عف اد  هدتم الا لعاد  الدل 
فعجيت السجادا  اليافطئ  عفعني  السفجادا  اللحيح  مااا ندام لردا  نددر األثدر  د  مجدا  

 الدرمااس م 
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 ثالثا: ار  عاماد   مفائس الار  الثال :
ل فوجد  روق دين افوسطل رفب م ال راسدددد  الحاليدددد  الددددل  مددددت " يددددمص الاددددر  الثالدددد  ادددد

   لأفطاددددددا  فدددددد اف السددددددان  دددددد  ارددددددارا  الفلددددددا  درجات أ راد الاجاوا  الفجريدي   
الد دد ي عالففد دد  م"م عللفحمددق اددم لددح  هددتا الاددر  فدد  حسددا   للدد  الاددرعق اددم المياسين 

 Manايفددددار ادددام عيفمدددل فطريدددق اسدددفي ا  األسدددلع  امحلدددائل ال دددداراافر  ادددم فطريدددق 
Whitny  ع عيلننسدددعمWilcoxon  للاجاعادددا  الارفدفطددد  لحسدددا   للددد  الادددرعق  يادددا يلدددل

 (م.6فعفي  تل  ام ي   ج ع   
 (66ج ع   

  للت الارعق ديم افعسفطل  رجا  الاجاعا  الفجريديت  ل المياسيم الد    عالففد ل

  د ا  الامياج
معت 
 المياج

افجام 
 ال    الرف 

عسفط اف
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 فاسير مفائس الار  الثال :            
( ديم 0.6.( ع م هما   رعق تا   لل  إحلائي  ام  اسفع   66يفف  ام ج ع          

م  اردارة السدفااتت افعسفط   رجا   الاجاعا  الفجريديد  للدال  الميداج الد د ي  دل ند م اد
(  ددل ندد م اددم  0.5.الف ديددر اددم األ نددار عالا دداار الددتا ت ال رجدد  النليدد (ت عامدد  اسددفع   
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فيندد  لددح  الاددر   ارددارة الفحدد  ت عالفعالدد   يددر اللامدد   ع ردد  ا يددريم( ت عهددتم المفددائس
 الثال  عهتا ي   الل اسفارار   الي  الدرمااس  ل فماي  ارارا  الفلا م

الداحث   م اسفارار  االي  الدرمدااس يرجدن إلدل فمسدي  جلسدا  الدرمدااس إلدل جلسدا    عفر     
ادددم فطريدددق الفددد رد  السدددا   ت  امملدددا للف ريدددف دااردددع  الفلدددا ت عالفددد ري  الدددل اردددارة 

  اددم يدد   دددراحة ال دداام ت عالفدد ري  الددل  الف ديددر اددم األ نددار  عالفدد ري  الددل ارددارة الفحدد
 ال   ير اللام  ان ا يريم م عالا اار ام ي   الفع 
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     :ملراجعا
               أواًل: مراجع باللغة العربية:     

ت  دددددع مددددد ت انفددددد   ي سددددينعلعجي  الا ددددعديم سددددا يا( : 6990 ادددديم المريددددعفل   إدددددراهي  م6
 اماارا م

اسدددفي ا  الحاسدددع   ددد  ف لدددي  األفطادددا  تعي اماادددد  (: ...1 اددديم المريدددعف    إددددراهي  م1
   :الم عة ال لاي  ل فحدا  ال ردد   الافح ة اماارا   لاا ة الل   ال ردي      عل  السا ي

 م 119-156ت 1..1 دري  .3-68للائا  ال اال     رااي  الل  ت ال عح  
ت الاالندد  ال رديدد  السدد ع ي ت  ارددارا  الفلددا (: 1.61  اللنفرعميدد الجاا دد  السدد ع ي   م3

 م   1.61ااا ة السم  الفحفيري  ت
ت الماهرةت انفد  األمجلدع عا جرا تاففطرادا  الفعال (: 3..1آاا  اد  السين دام    م0

 الالري م
ت الماهرة ت  عالريافي  اعسعا  الفممي  عام ارة    الفردي  الد مي (: 6..1د عي الا    م5

  ار الانر ال رد م
لددد    دمددداح عفممددديم اميددداج اردددارا  الفلدددا (: 3..1رعفددد  سدددلياام  حاددد  الحايددد ام   م1

 ت جاا   ايف  ت النر  ت األر م م األر مي  فطالدا  الجاا  
  اليدد  درمددااس امفددر   دد  ففطددعير اسددفرافيجا  الفعالدد  لدد   ايمدد  (: 3..1رعل يليدد    م3

 يدددر ام دددعرة ت جاا ددد   ا دددق ت  ااجسدددفيررسدددال  ت  ادددم الفطلدددد  اللددد  عفددد اف السدددان
 الجارعري  ال ردي  السعري  ت  ا ق م

عا دفرددا  امد اايدد اليلددائص (: 1.61احادد    إحسددامت ثاددد   إسددااايريددا   حادد   م8
 اجل  الرا  يمت يافي  األعليادي  الارن)ي  ر دارارا  الفلا  ل   ريساح الفحا ا  ال 

 ( م59تال    68الاجل   – لل لع 
 االيد  درمدااس حاسدعد   د  ف لدي  األفطادا  اللد  اردارة المدراحة (: 1..1سعسم الاللد    م9

 يددر ام ددعرة ت جاا دد   ا ددق :نليدد  الفرديدد  ت  ااجسددفيررسددال  ت  دد  المجلي)يدد عالنفاددد  لل
  ا ق م 

 ت الماهرةت  ار الانر ال ردلم1ت فطالمياج الماسل(: .698لاع   رب   م.6
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ت اليفطدد  الفردعيدد  الار يدد  للا دداديم سددا يا(: 0..1اددد  ر  المددد ت احادد  )يدد  الاحسددم   م66
 ( م 6ارن) العلي  للفدهي ت الريا ت  فط

الحاسع  الف ليا  لفمايد  الفحلدي   د  اردارا  الل د  (: 3..1يف اع  املعر  اا م61
جاا د    يدر ام دعرةت ااجسفيررسال   جاا   اليراع ت تالمجلي)ي  ل   الفطلد  الاناع يم
 ااام ال ردي  لل راسا  ال ليا م 

  االي  درمدااس فد ريد  ل دعي الدل الفعا دق الماسد (: 6..1اع    حا  احا  الاريري   م63
 يدر ام دعرةت  ااجسدفيررسدال  ت ددد  الا رسد  ل   األفطاا  الا اديم سا يا ي   ارحل  اا

 جاا   ايم  اج م
ارددددارة الا دددارن  الجفااايددد  عا دفردددا دالارددددارا  (: 1.66 ددداي)ة يعسدددف ادددد  الحايددد    م60

 ت  راسا  الفطاعل مااجسفير ت  فالفلالي  ل   ايم  ام  فطاا  الرع
 ت  ار المل ت النعي  م ال  ب السلعن  عف  ي  السلع  (:.699لعيج ناا  الينت   م65
(:  االيدد  درمددااس ف ليادد  احعسدد  لفمايدد  الل دد  1.61ادداهر فيسددير عادددراهي  ال)ريمددا    م61

ت ت ال لع  الفريعي   راسا السا ي  الدسيفط ت  امااد الف ديري  ل   ايم  ام الفطلد  تعي 
 م 1ت ال    39الاجل  

  دددددددددددة  دددددددددائط الاف ددددددددد  الي  اسفيدام فكمولوجيا الوس(: 0..1الطا   احاد ال يخ   م63
  بددددددددددددددلف لم لدى طاوااليات ح الايزيا ددددددددددددد  الدراس    ر الاااهيا  والفحليددددددددددددددالف يي
 طمطامي  ت جاا   الفردت نلي    نفعرامرسال  ت  د  الثامويدالارحل

يم سدا يا م  االي  درمااس ف ريد  ألارا  األفطادا  الا داد(: 5..1احاع  )اي  الناعي    م68
ت  دد  ارحلدد  اادددد  الا رسدد   دد  فحسدديم إمفدداب األلددعا  الن ايدد  لدد    إااددد  افعسددفط 

 يدر ام دعرة ت جاا د  اادام ال رديد  لل راسدا  ال ليدات اادام ت   نفدعرامرسال   فطاالرم ت 
 األر م م

ت الاجاعادددد  ال رديدددد  للفدددد ري  ارددددارا  الادددد ر  الاايدددد)(: 1.61ادددد ح   دددددع الملددددر   م69
 عالم رم 

سدددددينعلعجي  األفطادددددا  تعي الحفياجدددددا  (: 3..1ال المادددددشت يليددددد  الا ايفطدددددت  الدددددفط م.1
 ت ااامت  ار الاسيرة مل اليا
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ارارا  الفلا  الا ا : ريي  ا درادي   د  ففطدعير (: 1..1ام عر اد  الس    ف  اهلل   م16
 ت  ار الم ر ال عل  دالريا  م التا 

ايددد  د دد  اردددارا  الفعالددد  اددد    االيددد  درمددااس  ددد  فم(: 6991ميددرايم لدددعيج ممددعل   م11
 مرسدال   نفدعرات  سدمعا  1-5ادم  اللام  ل   ايمد  ادم  فطادا  ارحلد  ادا ددد  الا رسد 

 ت جاا   ايم  اج م ير ام عرة
 ثانيًا: مراجع باللغة األجنبية:    

23. Anderson,Carolyn,(2006).Early Communication Strategies: using 

video analysis .British Journal of special Education ,32Issue ,

pp114-120   .  

24. Bissel, patriciaA  , , (2002) .Astudy of communication  , Pmla ,

5,864-875. 

25. Boyd,Barbar Foulks,(2008) .Assistive technology for every child 

,Montessori life .A publication of the American Montessori 

Society, 20(1)30-35. 

26. Brain   & Ackerman  , , (1996) .Induction of Memory Retiva Strategy 

by young children Journal of Experimental child Psychology. 62-

243 University of Dalloway New York. 

27. Canon,J, ,(2010)..Effectiveness of computer .Based syntax 

program in improving the morph syntax of students who are deaf 

,Hard Hearing Education Dissertation ,Georgia University 

,63,USA. 

28. Craig, R. T.(2009). Communication in the Conversation of 

Disciplines, Russian Journal of Communication,7,1,1,24. 

29. Dicerbo,Kristen E, (2007)   Knowledge Structures of Entering 

Computer Networking Students and Their Instructors , Journal Of 

Information Technology Education ,6,263-277 . 

30. Hallbarg,Carlson,(1991) .Mums not the word   : An Investigation of 

effects of a group support system or amenis  counseling group 

communication ( doctoral dissertation   . University of georgigal .

Dissertation Abstract International,60,480  .  

31. Hamelin ,J   . M  , . (2003) " .It goes without saying   " nonverbal 

communication signals as a tool for establishing effective 

classroom management .Unpublished Master's thesis .Pacific 

Lutheran University .California. 

http://comm.colorado.edu/craigr/Craig-2008-DisciplinesRJC.pdf
http://comm.colorado.edu/craigr/Craig-2008-DisciplinesRJC.pdf
http://www.marquettejournals.org/russianjournal.html


 باستخدام احلاسب اآليل يف حتسني مهارات االتصال فعالية برنامج  
 

             (444)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة          

32. Knutson,Jonhn F&.Lansing Charissa R , , (1990) .The relationship 

between communication problems and psychological difficulties 

in person with profound acquired .Hearing loss . Journal of Speech 

and Hearing Disorders,55,P.656-664. 

33. Kreimeyer,K , , (1996) .Social Interaction and acceptance o deaf 

hard- of – hearing children and their pears   : A Comparison of 

social skills and family arty- Based Interventions ,Volta Review , 

98,4,157-80 . 

34. LytleR , , (1986) .The effects of cognitive social skills training 

Procedure with deaf male adolescents child cap, social 
competency   , sociometrics    . Proguesti dissertation and theses 

section 0117, part0620. 

35. Mortenson,R, ,.(2009).Evaluation of the effectiveness of using 

DVD to elicit language for children who are deaf   . PHD  thesis ,

Washington , University, USA .  

36. Pittaman & Hovver, (2008). Some Listening ,strategies in normal 

– hearing –Impairment children and Adults . Boynton National 

Research Hospital, Omaha,NE. 

37. -Miller .F  , (1996) .Self-worth and self-efficiency of deaf female 

adolescent in a maim stream program (Ph.D ,dissertation  ( 
Washington: Gallaudet University. 

38. Schoenwald- Oberbec,B., (1984). A communication Program for 

Enhancing Interaction in families with A hearing Impaired Child, 

American Annals of the deaf 129,4,362-369.   

39. Theisen Washburn    & Suaan Elaine(1989)  . The relationship of 

environmental characteristics and five or six year old hearing 

impaired child’s  development Unvi of south Carolina PH.D 

thesis .P. 73. 

40. Verlaten  , M, ,(1985) .Approach to commutation between normal 

hearing and deficient – hearing children during free activities pre- 

primary school classes ,American Journal of mental 

deficiency,90,pp328-334 . 

41. Vincenta,Claude,Deaudelina,Isabella&Hottonc,Mathieu, ,(2007) .

Peloton evaluation social participation following the use of an 

assistive technology designee to face-to-face communication 

between deal deal and disability,153,167-191. 



 سحر منصور القطاوىد.                                                     

 (444( 4102 أبريل ،3، ج24 دلعدا ،النفسي اإلرشاد مركز،النفسي اإلرشاد جملة     

42. Vohr,B,.Hodoin , K., Johnson , M., and  topol , D., (2008) .Early  

Language outcomes of early identified in infants with permanent 

hearing loss at 12 to 16  months of age pediatrics , 3,122,535-544. 

43. Yang lay  , Liou, Tsaoand   Liou C   , (2007) . Development and 

evaluation of computer aided music learing system for the  gearing 

impaired Journal of Computer Assisted Hearing,23,466-466.    
 



 باستخدام احلاسب اآليل يف حتسني مهارات االتصال فعالية برنامج  
 

             (442)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة          

 (0ملحق رقم )
 لسان    إا ا  الداحث (اسفاارة دياما  حال  يال  دالفطا  ف يف ا

 / الفلايتة:           اس  الفلايت
 فاريخ الاي  :   /   /    مثل  المعت: تنر 

 الجمسي :     ال يام :
 السم  ال راسي :     الا رس :
  ال معام:

 انفس                        سدا  امااد : عراث 
  سدا   ير  فتنر:

 عجع  العال يم الل دي  الحياة:
 الفرني  األسر :

 ا حما  السم المراد  السدد 
    
    
    
    

هتم دياما  احافط  دالسري  الفاا  عل فسفي       ير   را  الدح م 
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 (4ملحق رقم )
 امياج ارارا  الفلا   لف اف السان  إا ا  الداحث (

 الا رس :     اس  الفطال :
 السم  ال راسي :      السم:

 فاريخ اليع :      :فاريخ الاي 
 ف لياا  الامياج:

 ياا يل  اجاعا  ام ال ددارا  اددر  ند  اددارة جيد ات  ع رجدع امجادد   ند   مدرة ادم  
ايفيددار احدد   الددد ائ  الاعفددعا   اددا  ندد   مددرة ت ايندد ة  م اجادددافن  د مددرا  الاميدداج عتلدد  

اليددد   م فمدددع   سدددف اا  دسدددري  فااددد  علدددم فسدددفي   إل د دددر  الدحددد  ال لاددد   مدددفط  عيجددد 
تا لا  ف  نلا   ع ادارة  ير اارعاد   دامجاد  ام ن  ال دارا   عم  م ففر   ي ادارة  عا 

  سد  امرا م 
 (3ملحق رقم ) 

  سااح السا ة الاحنايم
 العميا   الس  

 ال  ماج جاا   األايرة معرة    سفات اساا   /  مجع  الل حسم

 ماج ارن) الفمعي  عالافحاما  ا رج ال     / حفام  اد  المد  حسيم

 ا رج ال  ماج جاا   الاميا  الار ي    / ر ا الل

 ا رج ال  ماج جاا   السعيج   /  ا  سلياام  الل

 جاا   دمرا    ا رج لح  ماسي   /   ااح ادار  

  سفات اساا   ال  ماج جاا   الملي    / م ع  نر  

 جاا   الملي    سفات اساا  فردي  يال   / اديرفطعسعم

  سفات اساا  فردي  يال   جاان الملي    / ادير  ع)  

  سفات اساا  فمميا  ف لي  جاا   الالل  يال    / اا   فطاهر 

 اسفات اساا   ال  ماج جاا   الملي    / حمام الحلدل 
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 امياج ارارا  الفلا  لف اف السان  إا ا  الداحث (

 إفط داي  ما راي   ما حيا  الداي   ائاا ي  ال دارة  
      امفدت لل يص التي يفح   م 6

      م                                                                    ر  ااي عر حعلل ام ن   1

      ادفس  ام  الفااا  ان ا يريم م 3

      ادت  جر ي لنل   ر  ا يريم م 0

 اا  فحد   ادن  ديص  ليد  الدل افاد د   ه) ر س  ام  5
      ح يث  م

         الفرني) ان ال يص التي يفح  م ل عد  ج   1

       مرر اما الف  عف افطا  ان ا يريم م 3

        ر  ا يريم  عاسفمفس نثيرا ام األاعر ام دراحة ال ااة  8

      م فيثر الفعفاح اليارجي  الل د رف  الل السفاات 9

       فعال  ان ام يحا ثم  دنلاا  اثا  نا  ت مر   .6

      م   راا   م ل جر  ا اار ا يريم 66

        ر  ا يريم ام اليااحا  عال ارا  م 61

       دا ر داد اح ر   حفل لع ل  يفطل  ام  تل  م 63

 ج  ل عد     إناا  ح يث  ان ال يص التي  فح    60
       م إليت

       فساا  ان ا يريم م 65

        ر  ا يريم ام ل   الجس  م 61

      م   م    دد   لح اام يحا ثم  63

       ف رف الل اس  ام  فح   إليت ع ما يت د سات  68

      اافتر لليريم إتا د ر ام   لح يافطلح م 69

      م ي  رم   التيم  فح   ا ر  ددمم  ل  رار  .1

      م   سففطين فم ير اا يرا  إليت ا يريم 16
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The effectiveness of using a computer program to 

improve communication skills for the hearing-
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Abstract 

       The present study aimed to identify the effectiveness of the 

computer program to improve communication skills For the hearing-

impaired children study sample consisted of 16 children, who have a 

weak heard of males and females years. Divided two groups, the 

experimental group include  (8 ) pupils, a control group include  (8 )

pupils, researcher Applied collecting disabled children acoustically 

private data form (prepared by the researcher) and the scaleof 

communication skills (prepared by the researcher), the researcher 

found significant differences at the level (0.1) in each of the (skill to 

listen, to express thoughts and feelings, non-verbal communication 

and understanding of others, the total score), and at the level of (0.05) 

in speaking skill and that there are statistically significant differences 

at the level (0.01) between the mean scores of the experimental group 

in favor of the dimensional measurement in both (listening, expressing 

thoughts and feelings of self, the total score), and at the level of (0.05) 

in both (talk skill, and non-verbal communication and understanding 

of others) and no of statistically significant differences between the 

mean ranks of the experimental group in communication skills after 

application of the computer program using and after two months of 

stopping( 

Key words: communication skills - hearing impaired children   - 

Computer Program. 

 

 


