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 مستخمص
هددددل اث إدددث إثدددم اثعإلدددب نددد  اسوثيددد   ريدددونر إوادددا ل ادددل عينيددد  نقدددورات اثعاا ددد  ثدددد  ا ط دددو  اث ددد    ددد  اددد  

ح ندو ( ادياات،  ددرتوت الددا  ادنر ععدراا 5-4( أط دو   د  ععدرااح أعندوره  ند   8اثندرا ، اعكايت عيي  اث إث ند   
اثنتناع  اثااإدة، اع  عط يب اث ريونر اثإواا ل  يدياي  (، اااعخد  اث وإثا  اثنيقر ش ه اثعتري ل ذ 99 – 77 ي   

 قدل نسرا  أثر هذا اث ريونر ال عيني  نقورات اثعاا د  ثدد  ا ط دو  اث د  ند  خدي  اثليدوس اثل عدل ااث سددي  ااثع كدد 
 يويددوت خو دد   وثط دد  تنددر ااددعنورة  ا داات اثعوثيدد  اث ددوإثا  اااددعخد  ثنعو سدد ، ندد  ااددعنرار اسوثيدد  اث ريددونر نددو  سددد ا

ايشددعن  ععددم  اثعاا دد  نددر أع ددو   ، انليددوس نقددورات اثعاا دد  ثددد  ا ط ددو  اث دد (اث ددوَإثِْيَ   اثثددويل، ااثثوثددث إعددداد 
ثناتددادي   نؤاادد  رعويدد  اث دد ( ااثعاا دد  نددر ا ،ا اددرة، ااثعاا دد  نددر ا  ددرا ، ااثعاا دد  نددر اثنإيطددي  اددل اثنتعنددر

ادراب ذات  اث وَإثِْيَ   اثثدويل، ااثثوثدث(، اعا دعت يعدولر اث إدث إثدم  اتداد( ا ريونر اثإوااب  إعداد  اث وإثا  إعداد  
دالث  إإ ولي   ي  نعااطل رعب درتوت عيي  اث إث ال اثليواي   اثل عل، ااث سدي ععم أ سود نليوس نقورات اثعاا   

  اث       ا  اثندرا  ث وثح اثليوس اث سدي، نندو يدد  ععدم اسوثيد  اث ريدونر اثإوادا ل ادل عينيد  نقدورات ثد  ا ط و
اثعاا   ثديق ، كنو ال عاتد اراب ذات دالثد  إإ دولي   دي  نعاادطل رعدب درتدوت عييد  اث إدث ادل اثليوادي   اث سددي، 

ننددو يدددد  ععددم ااددعنرار اسوثيددد  اث ريددونر اددل عينيددد   ااثعع سددل ععددم أ سددود نليدددوس نقددورات اثعاا دد  ثدددد  ا ط ددو  اث دد ،
 نقورات اثعاا   ثديق .

 

  ريونر إواا ل. -نقورات اثعاا    -ا ط و  اث    :الكممات المفتاحية
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 :مقدمة
ع دددر اادددولط ايقدددو ااثنشدددوعر   ااثليوعدددوت ،ااثنسعاندددوت ،ااآلرا  ، اكدددوراع دددود  يدددع  عنعيددد  ثدددد  ا ادددراد  اثعاا ددد 

أا  ااددوط  أي  ،ااإلينددو ات ،ااثإركددوت ،ااث ددار اا ثدداا  ،اا  دداات ،ااثكعو دد  ،كددوثكي  ،اغيددر ث ظيدد  ث ظيدد  نعياعدد 
 ، اها نو يا ح أهنيعه ال عشكي  شخ ي  ا اراد.ا طرال اثنشورك  ايه نررناز ن قان   ذات دالالت( 

اعددؤثر اإلعو دد  اثاددنسي  ععددم تنيددر اثخ ددولص اثينوليدد  ثددد  هددؤال  ا اددراد، إيددث إ  أي   ددار يسعددري إوادد  
ً  عنث  ذثك ال  سل اثانر، أا ال الدايه، اند  ثد  اثانر يؤثر  ط يس  اثإو  ععم ا دا  اثاظي ل اثخوص  قو، ااا

اإيه يعرك أثًرا اع ًيو اا ًإو ععم اث رد، اععم تاايب شخ يعه  شك  عو  علعًيو، ااي سوثًيو، اأكودينًيو، اثغاًيدو، اتادنًيو، 
 (.769، 0979اإركًيو  عود  ع د اهلل، 

ثدر اإلعو د  اثادنسي  ععدل اثيندا أانندو يدد  ععدل  ،ادنسي ا  وإلعو د  اثاثيندا عد ثرً  نتدوالتاثينا اثعغاي أكثدر  اُيسد
، اثسد  نر أدالقد  ادل اخع دورات اثدذكو  ا داليد   و ال اخع ورات اثذكو  اثع ظي  نلوريانسيً  و ي اثعغاي ايخ وض أدا  اثنس

عيدد  ذثددك يسكددس ا ا دداح ادد ب ايخ ددوض ناددعا  اثعإ ددي  ثددد   اثعينيددذ اثنسددو ي  اددنسًيو، كددذثك اثنشددكيت االتعنو
ااالي سوثيددد  اثعدددل يعسدددرض ثقدددو هدددؤال  ا ط دددو  يعيتددد  اثإرندددو  اثإادددل اثادددنسل اثدددذي يإدددر  اثط ددد  اثنسدددوب ادددنسًيو نددد  

 .(Nwadinobi, 2019, 11) اثعاا   اث سو  نر أاراد اثنتعنر اثاونسي 

 American Speech-Language Hearing Associationاثتنسيد  ا نريكيد  ثعيطدب ااثعغد  كندو ا دست

(ASHA)  ل اه ،أر س  أ سود أاواي  عع ثر  اتاد اإلعو   اثانسي 

 .انقورات اثعاا   ،ااثعس يري  ،ع خر ععطار اثعغ  االاعل وثي   .4
 اثدراام. عظقر ععم شك  ع خر ال اثعإ ي  اثعلاثنشكيت ا كوديني   .2
 .ايلص ن قا  اثذات ،اثسزث  االتعنوعي  .3
 .(ASHA, 2006)ه ااالإع وظ   ،ع ثر ار   اثإ ا  ععم اثسن  .4

ثذثك يعرعب ععم اإلعو   اثانسي   سل اثنشورك  اإليتو ي  ثد  اثنسوب انسًيو ال عنعي  اكعاوب اثعغ  اثعل عسد 
عو   عسعينه، كدذثك إعو د  ينداه االتعندوعل، اايدنوتده  ن  أكثر أشكو  اثعاا   ااثع وه ، ان  ث  ععم يناه اثنسرال، اا 

م عااالدده االتعنددوعل، اععددم نددد  اكعاددو ه اثنقددورات االتعنوعيدد  ا اواددي  ثإيوعدده اددل اددل اثنتعنددرا ننددو يددؤثر اددعً و ععدد
 (.079، 0997اثنتعنر  ع د اثنطعب اثلريطل، 

إثم أ  اثعاا    اااط  اثكن ياعر يعيح اث ر   ثع   ثععسع   شك  أا  ،  Schiller (2011, 41)ايشير شيعر 
انسي  ال اثنتعنر  شك  أك ر اأا   ننو عانح  ه أتقزة اثعاا   ا خدر  كنو يعيح اثنشورك  اث سوث  ثذاي اإلعو   اث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A


     ىشام إبراىيم إسماعيل النرش
  أحمد أمين محمد حبيب
 رضا توفيق عبدالفتاح

لدى األطفال  فعالية برنامج حاسوبي في تنمية ميارات التواصل
 سن المدرسة الصم قبل

 

 4096 

اثعددل اععددود ععيقددو اث دد  ععددم اثعاا دد  ندد  خيثقددو، كنددو أ  ااددعخدا  اثكن يدداعر اددل اثعسعددي  يتسدد  عنعيدد  اثعسعددي  نريدد ، 
 اأكثر تذً و ثع   ايتس  اثعسعي  اقًي ال اثا ا  إثيه. 

 يدو   ريدونر إوادا ل ثعينيد  نقدورات اثعاا د  ثدد  ا ط دو  اث د    د  اد      أا ر  اث وإثياال  ا  نو ا ب 
عإاددي  نقددورات اثعاا دد  ثددد  هددؤال  ا ط ددو ، ننددو يعرعددب ععيدده عإادد  اثتاايددب ر نددو يكددا  ثدده دار ك يددر اددل  اثندرادد 

 اثعغاي  اثعاا عي  ثديق .

 مشكمة البحث :
 ددد  ا ددسول اثادددنر ث عددرة طايعددد  انعاا دددع ، ااإلشددرال ععدددم طددديب ندد  خدددي  عندد  اث دددوَإثِْيَ  اثثدددويل ااثثوثددث  نددددارس اث

اثعدددريب اثنيدددايم  كعيدد  اثعر يدد  ثشددسب اثعر يدد  اثخو دد ، ع كدددا خيثقددو ندد  اتدداد نشددكع  ععنثدد  اددل  أ  ا ط ددو  اث دد  عيددد  دايدد  
ا  أنقدددوعق   والتعقدددود ادددل اثعإدددو ق   وثندراددد ، يعاا دددعا  ندددر اثعينيدددذ ااثنسعندددي   عغددد  إشدددورة اعاا ددد  كعدددل غيدددر  دددإيإي ، علددد

ععدم أع دو  عكاييقو، اعسعينقو ثق  ثععاا   نسق  داخ  اثنيز ، إيث إيقد  ا  درب إثدم أط دوثق ، كندو ع درض اإلعو د  اثادنسي  
اثط   ن  أشكو  اثعاا   ال اد  هذا نو يعسرض ثه أيً و ، ا ا ي  ط عق  اثنسوب انسًيو ااثعاا   اينو  ييق  ،ا ارة شك  اثعغ 

 . ن كر

أغعددب ا إيددو  يكددا  يتددد اددم اثنسددو ي  اددنسًيو  ثغدد  اإلشددورة نددر أط ددوثق ِ ياددعخدنِ  ا نقددوت اثنسو ددوت اددنسًيو اددم إددي  أ   
أ  إدااثم  Smith (2004)، إيث أا دح ادنيث ا نقوت ا  إو  انسًيو ال يسراا  ثغ  اإلشورة ا  انسًيو ذا ا ا ط و  اثنسو 

ثد   عدوديي  % ند  اث د  اثدذي  ياثددا  آل دو 95اأ  إدااثم  ،عسعنا  ثغ  اإلشورة  إعلدو % ن  اث   اثذي  ياثدا  آل و     ي5
 .أا اثيداي  ،يطاراا اثعغ  ااا  اثش وهي 

ا ددد الإددظ اث ددوَإثِْيَ  اثثددويل ااثثوثددث أيدده ي ددسب ععددم ا ط ددو  اث دد  عسعدد  اثعاا دد  اثكعددل، انددو يع ددنيه ندد  ثغدد  اإلشددورة 
سا   عغيير نو عسعناه او ًلو ال اثنيز  ن  طرب عاا  ، اثغ  إشدورة، انددثاالعقو اثخطد ، اثدذا اث إيإ  داخ  اثندرا ، يعيت   

اقد  يإعددوتا  إثدم  ددرانر خو دد  ثعينيد  نقددورات اثعاا د  ثددديق    دد  اد  اثندرادد ، اكعندو  دددنت ععددك اث درانر اددل اد  ن كددرة كعنددو 
 إللت يعولر أا  .

إثددم أ  اث ددد  اددل أي  ريددونر ثعينيدد  نقددورات اثعغدد  ااثعاا دد  ثددد   Moores (2007  نداريسدراادد   الدد عا ددعت يعددولر
ا ط و  اث    سد أ  يكاياا  عغاا اثخونا  ن  عنره   د يكا  نإكاًنو ععيه  وإلخ وب ااث ش  نقنو كويت اثطرب اثناعخدن  ال 

ا در  هدل  دعدول  اثإيدوة  ا اثدم عدونعي  أاواديعي  نددْ  اثعاا د  ندر اثعينيدذ اث د  ادل ا دت ن كدر إيدث ُيإلدب هدذا اث ريدونر.
ااثعكيددل نددر اثسددوديي ،  ط يسددل،ثننورادد  اثإيددوة  شددك    اثعينيددذ اث دد  ععددم ندددرج اثعاا دد  اث ددإيح نددر اآلخددري ، ننددو يددؤهعق
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ع إيح ناور اثععنيذ ا    إعم يلعرب ادل ينداه ند  يندا  ا وثعوثلخع  نيذ  داي  عنر اثععنيذ  أي   ار أاعيال  هلااثثويي  
 سوديي .ينيذ اثاثع

ان  اث راري أ  ععيواب ععك اث رانر نر اثنرإع  اثسنري ، اشدة اث لد اثانسل ثد  ا ط و  ثذثك يتب أ  علد    دارة 
أكثددر اددقاث  اأكثددر عشددايًلو، اال عسعنددد ععددم اثعغدد  اثنكعا دد  اخو دد  أيقدد  ثدد  يعسعندداا اثلددرا ة أا اثكعو دد   سددد، اهددا نددو يعدداار اددل 

 ثعسع   ناوعدة اثإوااب. رانر اثعدريب اا

ادم إدي  أشدورت اثسديدد ند  اثدرااددوت أهنيد  اادعخدا  اثإوادب اآلثدم، ا درانر اثإواددب اآلثدم ادل عينيد  نقدورات ا ط ددو  
اثعم أشورت إثم أ  اث ريونر اثعسعينل أا اثعددري ل  Rosemary & Nancy (2003)اث   انيقو   دراا  رازنوري ايويال 

إثدددم إشددد وع اثإوتدددوت اثعسعينيددد  ثوط دددو  اث ددد ، اأيددده يدددؤدي إثدددم إكادددو ق  اثن دددوهي  اثنخعع ددد  اثعدددل  نادددوعدة اثكن يددداعر يدددؤدي 
اأاهعدي   ز  ، ااس ، ثييددغري ، أار ا ثيكادي  ، ادقعي، نيعدزرادا   دراا ، ا اثاونسي عاوعده  ال عياير عاا عق  نر أ رايق  

(2013)  Von Mentzer, Lyxell, Sahlén, Wass, Lindgren, Ors & Uhlén,   إثدم اثكشدل عد  اثعدم هددات
ادراادددد  طددددورب  ،عدددد ثير ااددددعخدا  اثإواددددب اآلثددددل اددددل عينيدددد  نقددددورات اثنسوثتدددد  اث دددداعي  ثوط ددددو  اث دددد  ا ددددسول اثاددددنر

إثم اثعسرل ععم عد ثير اثعسعدي   نادوعدة اثكن يداعر  وادعخدا   ريدونر  دول  ععدم اثعم هدات  Tariq, & Naz    (2017)ايوز
إثدم  اثعدم هددات( 0979ادرااد  إادي  ع دد اثادعور   ،تديوت ا ردي  ثد  ا ط و  اثذي  يسويا  ند  اث دن اثايب ثعيني  ا  

 ،اثكشل ع  دار اث ريونر اثإواا ل ال عيني   سض نقورات اثعاا د  اإلشدوري ثدد  اثطديب اث د  اايددنوتق  ادل نتدعنسق 
ااثعسع  اثلول  ععم  (CAI) اثعسع  اثلول  ععم اثكن ياعر   ثم اثعإلب ن  اوععياثعم هدات إ Adigun( 2020  ا تأدي دراا ا 

ادراادد  عثنددو ، ا ددديب، ازيدد ، اع ددد اثكددري  ، ععددم عإ ددي  اثطدديب اث دد  اددل إي ددودا   داثدد  ييتيريددو (PBL) اثنشددراع
إثدم اثعسدرل ععدم اوععيد  اثعدم هددات   Osman, Sedek, Zain, Ab  Karim, & Maghribi, (2020) ااثنغر دم
 .اتيو اثانسي  اثناوعدة ال عإاي  نقورات اثعاا   ثد  اثعينيذ اث  اثعكياث

 ن :يالتالي السؤالينالمشكمة من خالل اإلجابة عن  الحالي التصدي ليذهالبحث  حاولو  
 عيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا ؟ث إواا ل ريونر ث نو اثع ار اثنلعرح .7
  عيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا ؟ ال  ا لإوااسوثي   ريونر  نو ند  .0
 عيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا ؟ال  اثإواا ل ريونر اثاسوثي   نو ند  ااعنراري  .0

  البحث : ىدف
 هدل هذا اث إث إثم  
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اخع ور ند  اسوثي  ، ا ع ني   ريونر إواا ل ن  خي  عيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا 
 .ال عإليب هدل اث إث هذا اث ريونر

  أىمية البحث :
 عع ح أهني  اث إث ال اثيلوط اثعوثي   

 .اثإوثلإوث  إث وت اسوثيعه ال يعولر اث إث  الععم أط و     آخري   اثإواا لعط يب اث ريونر  .7
ر اثددذي  يعسددونعا  نددر ا ط ددو  اث دد ، ععددم عينيدد  نقددورات اثعاا دد  ثددد  اأاثيددو  ا نددا  ،اا خ ددوليي  ،ناددوعدة اثنسعنددي  .0

 Microsoft   ريدونرهؤال  ا ط و  اخو       ا  اثندرا ،  علدي   ريونر إواا ل  ول  ععم أادس ععنيد   وادعخدا  
PowerPoint نشداب ااددق   و  سدض أاثيددو  ا ندار، كندو أيددهاأيً د ، د  اثنسعنددي يده  ريددونر ادق  اإلعدداد ندد   َ إ( إيدث

 ثد  ععك اث ل  اثسنري  ن  اث  . االاعخدا 
إيث عُ يم خيثقو  اال إيوة ا ط و  اخو   اث  اثنقن  ( اياات ن  اثنراإ  اثسنري  5-4عسد اثنرإع  اثسنري  ن     .0

 عإدد أاعاب ع وععق  اايدنوتق  نر نتعنسوعق . اثعلشخ يعق  اثناعل عي ، 
 : البحث مصطمحات

 Deaf Childrenل الصم األطفاأواًل: 
أا  ،أا اثذي  الداهو     عسع  اثكي  ،و    يق  ا ط و  اثذي  اثداا او دي  اثلدرة ععم اثانرسرل ا ط و  اث   إتراليً يُ 

دياي  (، اثذثك اق   99 – 77ثديق  نو  ي    اثانسل نترد عسع  اثكي  ثدرت  أ  آثور اثعسع  الدت  ارع ، ايعرااح اث لد 
نقورات اثعاا   نر  ثعإاي ايإعوتا  إثم  رانر اعدري وت خو    ،  ععم ااعخدا  إوا  اثانر  شك  اظي ليدر غير  و

 .اثنإيطي   ق 
    Communication Skills ثانًيا: ميارات التواصل:

ععإدد هذه ا  ،نر أاراد اثنتعنر ع وععلعإليب عاا    ال اثط   ا    ك و ة  يقو   وإتراليً  ُعسرل نقورات اثعاا  
 اثإوثل.اثناعخد  ال اث إث ععم أ سود نليوس نقورات اثعاا   ا ط و  اث   وثدرتوت اثعل يإ   ععيقو   اثنقورة
 Computer- Based Programي حاسوبالبرنامج الثالثًا: 

اثنإااد   Multi Media      رنتي  ع نيت نتناع  ند  اثاادولط اثنعسدددة  :يعرف البرنامج الحاسوبى إجرائًيا بأنو
علد    ارة نع وعع   قدل عيني  عرعكز ععم ثغ  اإلشورة، ثكل ععيواب نر ا ط و  اث  ، ا اثعل  (Power Point) طريل  

ا ط ددو    دد  ادد  اثندرادد ، اعلددوس اسوثيعدده  وثدددرتوت اثعددل يإ دد  ععيقددو ا ط ددو  اث دد  ععددم هددؤال  نقددورات اثعاا دد  ثددد  
 .اثإوثل ث إثأ سود نليوس اثعاا   اثناعخد  ال ا
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

  لكنو يع ق عرع ط  نعغيرات  إث اثعلااثدرااوت اثاو ل   اثيظري،هذا اثتز  اإلطور  ال ا عيوا  اث وإث
 المحور األول: اإلعاقة السمعية والتواصل

 :Deaf childrenأواًل: األطفال الصم 
" اثذي  ال ينكيق  االاع ودة   يق    Nwadinobi (2019, 9)اادييا لل ييسر ععسدد عسري وت ا ط و  اث   انيقو ع
دياي  ، ا وثعوثل يسعندا   79اع   درت  الدا  اثانر ثديق  إثل أكثر ن   ،ن  إوا  اثانر ثديق  ال عسع  اثكي  ااثعغ 

 ."علثغ  اإلشورة، ا را ة اثش وه، ااثعاا   اثك  نث    ال عاا عق  اعسعنق  ععم أاوثيب خو  

اثذي  يستز انسق  عيد إد نسي  ع  اق   أ  ا ط و  اث   ه  Kushalnagar ) (36 ,2019كاشوثيتور اير 
 اثكي ، اعسع  اثعغ  ع  طريب ا ذ  إعم نر ااعخدا  نسييوت انسي  اذثك يعيت  ظرال ط يسي  االدي ، أا نكعا    يلي ".

دياي   ا كثر(  79ث يسويل ن  عتز انسل  الدا  انسل يع ح  ذثك أ  ا   ، شخص ي علر إثم  اة اثانر، إي
 يإا  دا  اععنوده ععم إوا  اثانر ال أغراض اثإيوة اثياني ، اال اق  اثكي  ااا   واعخدا  اثنسييوت اثانسي  أا

 .( Mahendra, & Sulabha, 2012, 2؛Moores, 2007  دايقو 
 

    Communication Skills :ثانًيا: ميارات التواصل
   Webster, 2020)-.(Merriam"اثننورا  أا ،أا اثخ رة ،اثعدريب يعيت اثلدرة ععم اثليو   شل  "   وثنقورةيل د 

أا  ،أا نااتق  عإدد  ،ن  خيثقو ياعطير اث رد إ  نشكع  اثعلااإلترا ات  ،نتناع  ن  اثسنعيوت"  كنو عسرل   يقو
 (.57 ،0979 ،اال  غريب"  إدخو  عسدييت ال نتوالت إيوعه

اثنيظن ، ااثس اي  اثعل عيطاي ععم إراو  اعإاي  نسعانوت أا  يويوت ن  تق  إثم أخر ،  أنو اثعاا    "اقا اثسنعي 
، (Parkinson  2004, 7)شريط  أ  عكا  اث يويوت أا اثنسعاندوت اثنإاثد  ن قاند  اناعادوغ  ند  َ  د  اثنادعقداي  نيقدو 

 ,Weestroun ودثقو   ي أاعاب ي قنه أطرال اثعاا  ، ايع راا  االه  شك  اعي "اثنسويل، اع ااثعل يع  ن  خيثقو يل 

2007, 103).) 
اعر دددقو ادددل ثغددد  اا دددإ   ادددراد نع دددوييي ، اهدددذا يعطعدددب عكييدددل رادددوثعيو  ،اكدددورا اثلددددرة ععدددم شدددرح  إيدددث ععنثددد  ادددل

اأشددكواًل نددد    أاددوثيب اأداات نيوادد  ،  وإل ددوا  إثددم اادددعخدا نقنددو كويدددت خع يددعق  أا ناددعااه ، اثعاا دد ثعناددعقداي  ندد  
 (. 5،  0997 ،إاب نو يعطع ه اثنا ل عوزة اي  اثع ظلاغير  اثع ظل، اثعاا  
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  تنير ا اسو  اثاعاكي  اثع ظي  اغير اثع ظي ، اثعل يع  ن  خيثقو ع ود  اثنسعانوت إا  اثإوثد  االي سوثيد  كنو عع ن
نسعلدات، ااثإوتد  ااثرغ د ، ااثلددرات، ااث قد ، ايشدن  اثعاا د  أيً دو عرتند  اإلشدورات ااث اياثاتي ، ااثعس ير ع  اآلرا ، ااث

طددورب ع ددد  ا 78، 0995إ ددراهي  اثزريلددوت،  ا 74، 0970اث ددودرة عدد  اث ددرد أا ا اددراد اآلخددري   ع ددد اثددرإن  اددعينو  ، 
 (.748 ، 0998، اثرؤال، ار ير ع د اثرؤال

 :Computer- Based Program الحاسوبيالبرنامج ثالثًا: 
 عرضاايع  عسعيني  ناوعدة ال  اثكن ياعريكا  ايه  اثعل ينط ن  أينوط اثعسع  يسد اثعسع   ناوعدة اثكن ياعر

اخ رات اثنيقر، اي  ل اثعسع   ناوعدة اثكن ياعر نعس  اايتو ي  ثسنعي  اثعسع ، كنو يسن  ععم إثورة دااسي  نسعانوت 
 يلدنه ن  ااولط، اعط يلوت اعلييوت عتذب اثععنيذ، اعشتسه ععم اثعل ل ااالكعشولاثعينيذ ثععسع  ن  خي  نو 

Zekiye, 2018, 330)). 
كنو ُيسرل   يه اإدة عسعيني  ن نن   طريل  نعرا ط ، نع دني  نتناعد  ند  اثخ درات اا يشدط  ااثاادول  اا ادوثيب، 

ورات نسيي  ع دو  زيددا ، اثيعدم نعداثل، اأإندد إ دراهي ، يع  عر قو  واعخدا  اثإوااب،  قدل اثعددريس ااثعددريب ععدم نقد
0977.) 

اُيسددرل أيً ددو   يدده ينددط ندد  اثعدددريب اثددذي يددع  علديندده اددل ا اددوس ندد  خددي  اثإوادداب   ااثددذي ياددعخد  خعيًطددو ندد  
يد ، ااثنااديلم اثااولط عسرل  وثااولط اثنعسددة كوث دار، ااثرادا  اثثو عد  ااثنعإركد ، ااثي داص اثنكعا د ، ااثخطداط اث يوي

اغيرهدددو، اذثدددك ادددل إطدددور  يلددد  إوادددا ي  عإدددوكل اثاا دددر، اعإ دددز اثععنيدددذ ععدددم اثيشدددوط، ااكعادددوب اثنسدددورل، ااالإع دددوظ  قدددو  
 .(Hallahan, Lioyd, Kaufman, 2005 ؛ 0994خوثد ارتا ،)انإواث  عاظي قو ال اثاا ر 

 رابًعا: أثر اإلعاقة السمعية عمى التواصل:
د يوت أ  اإلعو   اثانسي  ع رض آثوًرا اخين  ععم تنير تاايب اثينا ثد  ا ط دو  اثن دو ي   قدو، عؤكد اثسديد ن  ا 

 نددد  نشدددكيت ثغايددد  اث ددد يسدددويل ا ط دددو   إيدددث ادددل نتدددو  اثيندددا اثعغددداي أا دددح ندددو يكدددا  اآلثدددور عظقدددر اأ  أ دددرز ععدددك
Linguistic Problems  اقدد  نددو يدددار إدداثق  ندد  نيو شددوت،  دددرتوت نع واعدد  كنشددكيت اددنوع ا  دداات اثنيخ  دد ، ا

 ,Grether، ا سل نقورات اثعغ  االاعل وثي  ااثعس يري  ا سا وت اثعس ير اثعغاي ،انشكيت عيو ص عدد اثن ردات اثعغاي 

2019,10)Derr, -Hunter, Gibler, Wiley, Wysocki, Desai, & Meinzen؛Frush Holt, 2019, 7 ( . 

ثغيدوب اثعغذيدد   ا  دد اثادنسي  عددؤثر ادعً و ععدم تنيددر تاايدب اثيندا اثعغدداي ثدد  اثط د  أ  إ دو   اثط دد   وإلعو د  كندو 
عيددد  دددار ا  دداات اعددد  اثإ ددا  ععددم عسزيددز ثيطلدده ندد  اآلخددري ، اإعددم  Auditory Feedbackاثاددنسي  اثراتسدد  
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 ،أث ددوظق  ععنركددز إددا  اثنعندداسا  ،دةا اذخيددرعق  اثعغايدد  نإددد ،اثعغدد  اإيقددو ععنيددز   يقددو اليددرة اث دد عيدددنو يكعاددب اثعينيددذ 
 ) ,Shojaei, Jafari, & Gholami، اي علد ثعا احاذا ي رة غير عودي  ،اكينق  ي دا  طيًلو ،اتنعق    يرة اأ   عسليًدا

2016) . 

ايعيت  اثع خر اثعغاي هذا يااته اث   نشكيت ك يرة ال اكعاوب نقورات اثلرا ةا إيث يلل ناعا  اثلرا ة عيد 
 . اث   عيد ناعا  اث ل اثرا ر اال عدالل، اها نؤشر خطير ييذر  و ني  ثسدد ك ير ن  اثعينيذ اث   اث وثغي 

(Dillon, Dejog & Pison, 2018, 21) 

 ,Humphries ((2014 ا ود  اراعنو  ،ايو اثل ،انوعار ،اكاشوثيتور ،هن ريز ك  ن  اال هذه اإلطور يؤكد

Kushalnagar, Mathur, Napoli, Padden & Rathmann  أ  ا ط و  اث   ال يإ عا  ععم اثندخيت
ننو يعرعب ععيه  ةاااثنسعانوت اثانسي  اثيزن  ثعطاير اثعغ ا كنو أيق  يإرنا  ن  عطار نقورات اثعاا   ال ا  ن كر 

ث  اثعل ينك  ن  عطاير طرب اسوث   ولن  ععم اثعكياثاتيو اثإدي  وث رارة اثع خر اثنسرال نر نرار اثا تا اذثك ياعدعل
 خيثقو عإاي  نقورات اثعاا  . 

هدل إثم عاظيل اثعكياثاتيو اثإديث   ثذيا  إث،اث اإثم إترا  هذ ي اثس  ذثك ن  أه  ا ا وب اثعل داست اث وإث
أه    اكعاوب نقورات اثعاا   ال ظ  غيوب أا الدا  أإد  ياعطير ن  خيثقو اثط   ا  ،ن  أت  خعب  يل  نيوا  

 اثعيني  اثعغاي  اهل إوا  اثانر. زركول
خددداثيس،  انددد  خدددي  نراتسددد   سدددض اثدراادددوت اثعدددل عيواثدددت اثنشدددكيت اثعغايددد  ثدددد  اثعينيدددذ اث ددد   نثددد   درااددد 

ل ال، هةاهة ، ودراسةة(Dube, 2019)، ادرااد  دا دم  Kholis, Purwowibowo, & Ibra (2020)  ارااي داا، اا  درا

ااعطوع اث وإثا  اثا ال ععم  سض اثخ ولص اثعغاي  ثد  اثعينيذ اث  ،  Hall, Hall & Caselli (2019) وكاسيلي
 اثعل ينك  عر قو اينو يعل 

 اثينا اثعغاي. ع خر .7
 اثعغاي. يعيت  اث سلاثلدرة ععم اثعسون  نر اثنتردات، اها   سل .0
 يطب اثإرال  طريل  نشاش  انشاه . .0
 اخعيط اثكعنوت ذات اثإرال اثنعشو ق . .4
 ثإرال أثيو  اثإديث.يايو   سض ا .5
 .نإدادي  اثإ يع  اثعغاي  .6
  ات  سيل اععم يغن  ااإدة. –إيلوع  طئ ثعس ورات  .7
 ااعخدا  ا  اات اثنعإرك  أكثر ن  اثاااك . .8



     ىشام إبراىيم إسماعيل النرش
  أحمد أمين محمد حبيب
 رضا توفيق عبدالفتاح

لدى األطفال  فعالية برنامج حاسوبي في تنمية ميارات التواصل
 سن المدرسة الصم قبل

 

 4042 

 ااع دا  ا  اات اثنتقارة  نثيععقو اثنقناا  أا اثسكس. .9
 ط يسل.  شك  غير ال كثير ن  ا إيو طريل  عشكي  اثإرال ععم اث   ااثش عي  عظقر  .79
  سل االيع وه ااثعركيز أثيو  اثإديث. .77
  سل االاعتو   أا اق  اثإديث ااثكي  اثناته إثيه. .70
 .ا   عنركز ن ردات اثعغ  إا  إااس  .70
  ط  ال اثكي  اخاا  ال اثنسيم. .74
 أاعاب اثإديث اثنعنركز إا  اثذات. .75

قدورات اثعاا د  نندو يعرعدب ععيقدو نشدكيت ال ايع ح ننو ٌذكر آيً و أ  ا ط و  اث   يسويا  ن  نشكيت ك يرة ال ن
اايععه  Social Communication وعع ور أ  االع و  االتعنوعلإ ر ثقو خو   ععك اثنرع ط   وثيااإل االتعنوعي ، 

يسدويل اثسديدد ند  اثنشدكيت اثعكي يد   ا  د يسويل ند  الدد االع دو  اثعغداي، ثدذثك ادإ   ا     إاإيث  ،ا اثم هل اثعغ 
ا ددسا   اقندده ثنخددري ، ثدذا اقددا يسددويل ندد  ا ددطرا وت اددل  ،اثدديلص اددل  دراعدده اثعغايدد ، ا ددسا   اثعس يدر عدد  ي اددهإيدث 

ظقدور اثي ر االتعنوعل ااثي ال ، هذا  وإل وا  إثم اثعد خر اثنسرادل، اايخ دوض اثعإ دي ، ا دد ي د  ا ندر إثدم عتيدب اا 
  ثععاا   نسق ، ا نر اثذي يإع   رارة اثسند  ععدم عينيد  نقدورات اثسدا   اراد اثنتعنر اثاونسي ، يظًرا ثسد  اتاد اايع

عاا دد  اسوثدد ، عددر ط اث دد   نإدديطق  انتددعنسق ، اعكاددر تدددار اثسزثدد  اثن ددراض إدداثق ، اعنكدديق  ندد  اثإيددوة كدد ي اددرد ندد  
 أاراد اثنتعنر.

 اإلعاقة السمعية: يطرق التواصل لذو خامًسا: 
ندر  Effective Communication ينيذ اثنسو ي  انسًيو عإليب اثعاا   اث سدو اثرليس ن  ارا  عر ي  اثع قدلسد اثيُ 

   اإلعو دد  اثاددنسي  ع ددرض تددداًرا ندد  اثسزثدد  اددل إوثدد  ااعاددي  اثنسددوب اددنسًيو إلعو عدده، ااياددإو ه ندد  أي ذثددك اثنتعنددر، 
اال يإ دد  ععددم أي  دددر ندد   ،درادد ع وعدد  نددر اثنتعنددر، اععددك اثسزثدد  عكددا  أشددد اطدد ة عيدددنو ال يععإددب اثنسددوب اددنسًيو  وثن

 .Gardiner-Walsh, & Lenihan, 2017)  اثعسعي  اثنيظ 
  الدا  اث  ر ي سد اثك يل ع  عوث  ا شيو  اثنإيط   ده، أندو الددا  اثادنر اي سدد اث د  عد   دو ل إايلا  أإد اث   

إعل يعنكياا ن  اثعاا   ندر اثسدوث   ا عق إثل أهني  إيتود طرب، اأاوثيب ثععاا   ععيواب نر إعو  ا نر اثذي أد ،اثيوس
 اثنإيط  ق ، ااا  عاا   اث   نر أ رايق  اث  ، أا عاا   اث   نر أ رايق  اثاونسي .

 دي  اثلدولني  ععدم أندر عر يد    نثدوًرا ثعتدد  ااثيلدوش  -اال زثدت -ا د كويت طرب اثعاا   نر اثعينيدذ اثنسدو ي  ادنسًيو
إثددم اددريلي ، كدد  اريددب يع يددم اتقدد  يظددر ااعادد   نغددويرة ثع ريددب اآلخددر، اددوث ريب ا ا  يؤيددد  اثنسددو ي  اددنسًيوا إيددث ايلاددناا
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اثطريل  اثشد قي ، ااث ريدب اثثدويل يؤيدد اثطريلد  اثيدايد ، ااريدب إدوا  اثعاايدب ايندو  ييقندو  ع دوع طريلد  اثعاا د  اثكعدل اثعدل 
( اايندو يعدل عدرض ثد سض طدرب اأادوثيب اثعاا د  ندر 089، 0970عتنر  ي  اثطريلعي  اثيداي  ااثش قي   أنيدر اثلرشدل، 

 اثنسو ي  انسًيو 
 : Oral Communicationالتواصل الشفيي   . أ

اع دخي  اث دات،  ،، ند  خدي  اثعددريب اثادنسلادنسًيو ايع ن  هذا اثياع ن  اثعاا   ااعخدا  اثانر اثنع لل ثعنسوب 
 ا را ة اثكي .

 :Speech readingقراءة الكالم  .2

خدي  اثنسعاندوت اثنادعندة ند   را ة اثكي    يقو "اثلدرة ععم اق  أاكور اثنعكع   نيإظ  إركوت اثاته ااثتاد ،  اُعسرل 
 اثشدد وهن  ععددم ع ادير أاكددور اثنددعكع ، اععطعدب اثلدددرة ععددم رؤيد  إركدد  عاععدم ذثددك اددإ   درا ة اثكددي  نقددورة عشد، ند  اثنا ددل

ث  ياعطر رؤيعه  نيإظ  عس يرات اثاته ااإلشدورات اط يسد  اثنا دل ااثاديوب، نو ااثعاو  ااث كر  ارع ، اأ  ياعكن  اث رد 
 (.099،  0970ااث ق  اثتيد ثعغ  أنير اثلرشل،  ،ا را ة اثكي  نقورة عسعند ععم اثعخني 

 كي ، نيقو نو يعل  عدريب اثعينيذ اثنسو ي  انسًيو ععم نقورات  را ة اثثطرب  عدةاهيوك 
   اثطريل  اثعإعيعيAnalytic  ثد  ييظنقدو نًسدو ثعشدك   ،  اايقو يركز اثنسوب انسًيو ععدم كد  إركد  ند  إركدوت شد عل اثندعكع

 اثنسيم اثنل اد.
   اثطريلد  اثعركي يدSynthetic Method   اايقدو يركدز اثنسدوب ادنسًيو ععدم نسيدم اثكدي  أكثدر ند  عركيدزه ععدم إركد  شد عل

 (Gardiner-Walsh, & Lenihan, 2017, 7-9) اثنعكع  ثك  نلطر ن  نلوطر اثكي 
أهنيد  اثكدي  اثنعلد  أا  Lasasso, Crain & Leybaert 2010))ثيواا، كدراي  ا ثي دويرت  يعولر دراا  ا د أظقرت

اثعغ  اثنيطا   ثعط   ا     طريل  اا إ  ا ايط  نيذ اث دايد ، اهدذا يلدد  شدكًي ند  أشدكو  اثعغد  اثنيطا د  اثعلعيديد  ثكدل 
 شددك  ط يسدل ثدديق ، ندد  خدي  طريلد  اثعاا دد  اثعدل ينكد  ثعط دد  ااثلدولني  ععدم رعويعدده اادعخدانقو  اددقاث   ععطدار اعيندا

 ا طي  ، اها نو ايلد  ال  ريونر اث إث اثإوثل ن  خي  ايدياهوت شرالح اث ريونر.
 :Auditory Trainingالسمعي  التدريب .0

أا اثننورا  اثن نن  ثزيودة كني  اثنسعانوت اثعل ينك  أ   ،اثعدريبأا  ،اثعدريب اثانسل ها ااعخدا  اثعسعينوت
اعع ن  هذه اثطريل  عسعي  ا ط و  اث   اثعسرل ععم  ياوه  اثانر  قو ال عإاي  عنعي  اإلدراك اثكعل ثو  

عق  ايركز اثعدريب اثانسل ععم عطاير نقورات االاعنوع، إيث يعسرض ا     واعنرار ثع ات ااثعغ  ال  يل ،ا  اات
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 ,Nkyekyer, Meyerو إثم تيب نر عااير ياع ن  اثنسييوت اثانسي   قدل ااعغي  نو ثديه ن   لويو اثانر تي ً 
Pipingas, & Reed, 2019 .) 

عددريب اثط د  اثنسدوب ادنسًيو ، ايركدز ععدم اثعغداي اثعاا د ععدم اكعادوب نقدورات  وال عدريب اثنسدو ي  ادنسيً  ُياعخد ا 
اااددعثنورهو  لدددر اإلنكددو  عدد   ،اعينيعقددو ،ااثنإواظدد  ععيقددو كدد  أ  يعددااار ثديدده ندد   لويددو اددنسي ععددم ااددعغي  أ  ددم نددو ين

 ،ااثعنييددز  ييقنددو ،اعسايددد اث ددرد نيإظدد  ا  دداات اثنخعع دد  اثد يلدد  اثاددنسل،طريددب عدددريب ا ذ  ععددم االاددعنوع اااليع ددوه 
ي ، اندو ي ددر عيده ند  أ داات، ندر عدري ده ععدم عنعيد  ااإلاودة ن  اثنسييوت اثادنسي  إلادنوع اث درد ندو ي ددر ند  اآلخدر 

اثعي س، اعيج عياب اثيطب، كنو يسعند هذا ا اعاب ععم عشخيص  دسل اثادنر ااثعددريب اثن كدر ععدم يدد نعخ  دي  
  .Gravel & Ogara, 2003) ا 58،  0996 ،  نإند اثيإوساثانسلال اثانر ااثعدريب 

ااثعددل يتددب  ثددديق   دددرة اددنسي  نع ليدد اثددذي  إددوالت اثنسددو ي  اددنسًيو  نددر ياددعخد  اثاددنسل اثعدددريبيع ددح  ددذثك أ  ا 
اخو د  إذا عدد  ااددعخدا   ،اثاددنر عددوديلعينيعقدو اااددعغيثقو، إعددم يادعطير اثشددخص اثنسددوب ادنسًيو اثعاا دد  نددر ا شدخوص 

  ثو ت ن  شدة اث ات  عاً انا ،أكثر يلو ً  واثعل عاار ثعط    اعً  ،أا اثنسييوت اثانسي  اثنيوا   ،أداات ع خي  اث ات
 ( .704، 0998ي، وثح اثداهر 

  هنو ،ياعي  ن  اثعدري وت اثانسي  اثانسل اثعدريبايشن  
 اهددم عينيدد   ،عدددري وت اددنسي  خو دد   اعتددر  اددل أا ددوت نسييدد  ندد  خددي  أر سدد  ناددعايوت ندد  اثنقددورات اثنرع طدد    س ددقو

 . (74 ،0997،اق  ا  اات  نإند  ديب –سرل ععم اث ات اثع –عيني  اثلدرة ععم عنييز ا  اات  –إدراك اث ات 
  اعلر نادلاثيعه ععدم  ،اثخوص اثانسلأهنيعه أا ع اب اثعدريب  ياعااز  اثانسل،اثسو   اها أاوس اثعدريب  اثانسلاثعدريب

 (.  67، 0999،ن  إيوة اثط   اثياني   عطي  نإند  اايع ن  تس  اثانر تز ً  ،ك  اثنإيطي   وثط  
   اثانسل، اهلعقو عيد ااعخدا  اثعدريب ونراع يي غل(  سض ا نار اثعل 099 ،0979 اعينو  ياالايا ح 

  ا عيدنو يلعر  اثانر  وثرؤي  ااثعنس.أكثر ع ثيرً  اثانسلاثعدريب 
  ينر  درات اثنعسع  اثانس اثانسل رارة نيلن  اييوت اثعدريب.  
  ول إداث اإلعو   اثانسي .علب اكعش اثانسل رارة اث د  ال ااعخدا  اثعدريب 
 رارة أ  عرع ط اثخ رات اثن وإ   الاعخدا  اثنسييوت اثانسي    شيو  نل اث  اذات نسيم .  
 اثددذ  يسع ددر اثسوندد  اثددرليس ثعسعددي   ددسيل اثاددنر كيددل  اثاددنسلاأيدده ال ددد ندد  اثعدددريب  ،أ  ا داة اثاددنسي  اإدددهو ال عك ددل

 ثديه.  اثنع للياع يد ن  اثانر 
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ثك أهني  اثعدري وت اثانسي  ال عإاي  نقورات اثعاا   ثد  اثنسو ي  انسًيو. ايعنث  اثعدريب اثانسل اثع ظل يع كد  ذ
دارة اثعكياثاتيددو، ااالادعراعيتيوت، اا اددوثيب ثعنكددي  اثنسددو ي  ادنسًيو ندد  عسعدد  االادعنوع، ااقدد  اثعغدد  اثنيطا دد   ادل عط يددب اا 

  . ن  أت  اثليو   سنعي  اثعاا   ع ر اثإديث
 : Manual Methodالطريقة اليدوية  . ب

اهددل يظددو   ،اهددل طريلدد  ثعسعددي  اثعينيددذ اثُ دد ، عتنددر  ددي  ااددعخدا  ثغدد  اإلشددورة اهتددو  ا  ددو ر اددل عنعيدد  االع ددو 
ااثكعنددوت، أي ااددعخدا   ،اا اكددور ،ي ددو  اثنسعانددوت ثنخددري  ااثعس يددر عدد  اثن ددوهي يسعنددد ععددم ااددعخدا  رندداز يدايدد ، ال

 اعشن  اثطريل  اثيداي  كًي ن    اثعس ير  داًل ن  اثيطب اثيدي  ال
 Sign Language:  اإلشارةلغة  .2

ثغ  اإلشورة ع ورة ع  رناز إينولي  عاعسن   شك  نيظ ، اععركب ن  اعإود اعتنير  شك  اثيد اإركعقو نر  لي  
اثغ  اإلشورة  ،شورة اععنوًدا ك يًرا ععم اإل  ورأتزا  اثتا ، اثعل علا   إركوت نسيي  عنشًيو نر إدة اثنا ل اعسعند ثغ  اإل

ا ثعغ  ا    وثيا   ثع  أا كوايظونقو اثذي ينكييو ن  عركيب تن  كونع ، اعسع ر ثغ  ط يسي   ،ثغ  ناعلع  ثقو ااالدهو
 & ,Caselli) وااثكعنوت اثعل يع وع  نسقو اث رد ال  يلعه ااثعس ير عيق ،ااثن وهي  ،اشرح ا إداث ،علا   ا لإيث 

Pyers ,2020, 129) . 
ان  اثنيإظ أ  ا    اا   كو  يع ر اث ريونر اثش قل، ايإ ر ععيه اثعسون   عغ  اإلشورة، اإيه يعسع  اإلشورة أااًل أي 

 (. 784، 0997اثعغ  اثش قي  نوتدة ع يد،     عسع  

 اعيلا  ثغ  اإلشورة إثم 

 ًلو أا اكرة نسيي ، اعاوعد ععم عا يح   وت اثشل .إشورات ا  ي  يداي  ععلولي   اهل اثعل ع ل شي 
  إشددورات غيددر ا دد ي   اال ياددعسنعقو إال اث دد  الددط، اهددل ع ددورة عدد  إشددورات ثقددو دالثدد  خو دد  نعدااثدد   ددي  اث دد  عااطل

 .(765، 0970نإند، 
 ثع د ، اثعدل عشدير إثدم أهنيد   اإلشورة اثن ارة  ثغ  اإلشورة اثن ارة اآل  ن  اثطرب اثإديث  ال اثدرااوت اثسوثني  ثععدريس

 ،ااثعسدرل ععدم نسيدم اثكعندوت ،ااثكعو د  ،ثكدل يدعسع  اث د  اثلدرا ة اااعخدا  ثغ  اإلشورة اثن ارة ال عرض اثنودة اثعسعينيد 
ااث يلي  ااثثارة اثعكياثاتي  ال ذثك  ،أا اثعسرل ععم  سض ا اسو  اثإيوعي   Linguistic Implications اندثاالعقو اثعغاي 

ايع  ذثك ع  طريب عرض اإلشورة ن ارة أا نراان ، ايا ر أا عقو اثكعند  اثداثد  ععيقو إاد  ن دط م، اثاديد  ،اثس ر
 (.740، 0997ع د اثإنيد، 
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، إيدث  Oral Language أهني  ثغ  اإلشورة ثع   أيقو ثغ  عاا عق  ال  دا  غيدوب اثعغد  اثع ظيد  اث وإثا  رتريا  
اي  ثإ  نشكيعق ، ااثعس ير ع  آرالق  اأاكوره  اثذاعي ، ااكعاوب اثخ رات اثيزند  اهدذا يع دب يري اث   أيقو اايععق  ا او

ادل  Hill ( 2020) هيد  ، ادرااد Kanto, Syrjälä, & Mann (2020  كدويعا اديركي، اندو  نر نو عا دعت إثيده درااد 
 .أ  ثغ  اإلشورة عاق  ال اثينا اثنسرال ااثعغاي ثع  

أ  اثط   ا    ياعخد  اإلشدورات اثا د ي  عيددنو ي دسب ععيده اادعخدا  اإلشدورات   اثثويل ااثثوثث وا د الإظ اث وإث
 إعلدو  ا  ل، اذثك نرتسه عد   درة اثط   ا   اثاثعس ير اثا  ل عنو ها غير  لغير اثا  ي   شيو  نسيي ، اهذا يسي

 نيخ ض. علعلأا  عسعينلناعا   ذاأا  ،اثسنر ال اا  ي  اخو   إذا كو  اثط   ا     غيرً اثثغ  اإلشورة غير 

  Fingerspellingىجاء األصابع :  .0

عا دديح اثإددرال اثن ددردة ثعكعندد   واددعخدا  أي أيدده  ،ع ددورة عدد  علدددي  رندداز اثكعنددوت ندد  خددي  اثيددد هتددو  ا  ددو ر
كعندد  ككدد  نددر إشددورعقو ندد  علدددي  اث إددرال اثقتددو  اثيدايدد ، عيشدد  إددرال اثقتددو  ندد  خددي  عشددكي  أ ددو ر يددد ااإدددة  دددالً 

اعقتددل ا  ددو ر يعنثدد  اددل ااددعخدا  اثيددد ثعنثيدد  اثإددرال ا  تديدد ، اعاددعخد  اثعقتلدد   و  ددو ر كطريلدد  ناددويدة  ،اثخو دد 
ثعغ  اإلشورة إذا كو  اثشخص اثنسوب انسًيو ال يسرل اإلشورة اثناعخدن  ثكعن  نو، أا إذا ث  يك  هيوك إشورة ثعكعن  اعشن  

كعندد  إراًددو إراًددو  واددعخدا  أ ددو ر يددد ااإدددة أا االثيددي  ثعنثيدد  اثإددرال كدد   ر أا  و  تديدد  اثيدايدد  عقتلعدده اثعقتلدد   و  ددو
 (.(Alzahrani, 2020, 1-17ا  تدي  

    Total Method الطريقة الكمية : ج.

اععدم اثندزج  دي  عاظيدل  عسعند طريل  اثعاا   اثكعل ععم اإلاودة ن  كوا  أاوثيب اثعاا   اثع ظي  ااثيدايد  اثننكيد ،
 اث د ا را ة اثش وه، اثغ  اإلشورة اأ تدي  ا  و ر،  نو يعي   نر إنكويوت ا درات اثعينيذ  ،اث لويو اثانسي  ث سول اثانر

 ,Kholis). ثعيني  نقورات اثعاا   ااثع وع  االتعنوعل اإليتو ل نيذ ط اثعق  اثن كرة، انو يعرعب ععيه ن قا  ذات إيتو ل
Purwowibowo & Ibra, 2020, 482)  

ينكيق  دع  هذا اثيظو   واعخدا  اثعكياثاتيو اثلولن   دع  اعطاير هذه اثطريل ا إيثو ال ا نقنً يعسب اثنسعنا  دارً ا 
 وإل وا  إثم ذثك، ينك  ااعخدا  أيظن  اثااولط اثنعسددة ك داة  ،ععم ااول  اثعاا   االتعنوعلا ععم اثنسعانوت 
 . (Yuniati, 2011)اث    واعخدا  ا ر و  ااثعغ  عسعيني  ثوط و 

  عخطديط اعي يدذ  درانر إإيدث  ثد  اث د دراا  طرب اأاوثيب اثعاا    ايؤكد اث وإثو   ا ا  ااثثويم هيو ععم أهني 
ذه انسرا  أاته اثلاة ااث سل ال ك  طريل  ن  ه ،، ث  يع  عإليله، إال ن  خي  نسرا  طرب اثعاا   اثخو    ق اث  
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نر ط يس  اثنعسع ، انر ط يس  اإلنكويوت اثنودي  ااث شري   ععي  اثعل  ،اذثك ثععركيز ععل طريل  االع و  اثنيوا   ااثطرب
اثعينيددذ اثنسددو ي  اددنسًيو ندد  ثدديس ثدده أديددل نسرادد  عدد    ددرانراثنعوإدد ،  وإل ددوا  إثددل أيدده ال ينكدد  أ  يلددا   عخطدديط اعي يددذ 

أا اثعي يددذ ال ددد أ  ي خددذ اددل  ،أا اث يددو  ،ادداا  اددل نرإعدد  اثعخطدديط اث ريددونراعع ددور أ   مععدداذثددك  ،طددرب اثعاا دد  اثنخعع دد 
 اعع وره اإلنكويوت اثنعوإ .

 سدض اثخ دولص ااثادنوت ق  عد   درة اث   ععم اثعاا   نر اثنإيطي   قد ، يدؤدي إثدم إكادو  أ  اياعخعص  ذثك
  اعشن  اثيعااالي ،

  االي سوثل.عد  اين  اثي ر 
 ني  إثم االيطاا  ااثسزث اث. 
 اثإاواددي  اثن رطدد  ثددرداد اسدد  اععاثددد ثددديق    ،ا  ددسا   اددل ا ددر ع ددار ثنددو ي كددر ايشددسر  دده اآلخددر ا  ،ن قددا  اثددذات لعدددي

 . اآلخري 
  ثدذثك  ،اثشدسار  دوثخال ااث شد  ااثس د ي ايزداد ثديق  يعسر ا  ث غاط ي اي  كثيرة ال إيوعق ، كنو  ،اثشك ال ع راوعق

، 0979، كوشدلاثإينو   إثم تقد أكثر ن  غيره  ثعإليب ع وعيت نل اث  ايإعوتا  ودري  ععم اثعاااب  ارع ، غير اق  
   Moores,2007, 36 – 39).؛78

ان  هيو عي در أهنيد  عينيد  نقدورات اثعاا د  ثدد  ا ط دو  اث د  ثع دودي اثنشدكيت اثعدل  دد عديت  عد   دسل أإدد  د  
 ها اثعاا  ، اثذ  يعسب داًرا أاواًيو ال عإاي  تاايب اثشخ ي  ثد  ا ط و  اث  .أه  ركولز اثع وع  االتعنوعل ا 

 Assistive Technology: ساعدةالتكنولوجيا المسادًسا: 
ن  اثنسرال أ  اثعغ  هل اثطريل  اثاإيدة ا  اثع وع  االتعنوعل،أه  اثركولز اثعل يلا  ععيقو  أإداثعاا   ها 

اثق  اثإب  ،هذا اثنتعنر تز  ن ه   اا ط و  اث  ث ظي  أا غير ث ظي   ااا  كويتاث سض و يثععاا   ااثع وع  نر  س 
 .اثعاا   نر اث يل  اثخورتي   طريل  اقع  انقيي ا ال اثعنعر 

عغطل اثعلييوت  ا د شقد اثسوث  اثيا  عطاًرا ك يًرا ال ااعخد  اثعلييوت ااثعكياثاتيو اثناوعدة ثوط و  اث  ، إيث
اثعل عنك  ا    ن  اثعاا   ااثع وع  نر اآلخري ، نث   ااعخدا  ااول   نتناع  اااس  ن  ا تقزة اثناوعدة

االع والت اثاعكي ، ااثياعكي  ااثي اص اثقوع ي  اثنعرتن   عغ  اإلشورة، إيث ععيح اثعط يلوت اثذكي  ن  ااعي  اثراول  
اثذكي  إنكويي  االع و  اثنرللا ننو يعيح ثعنعإدثي  ااعخدا  اإلشورة،  اثي ي ، اعإايعقو إثم ثغ  اإلشورة، كنو ععيح ا تقزة

 . (Abdallah, & Fayyoumi,2016, 296) اعس يرات اثاته ال اثعاا  
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هذا  وإل وا  إثم عطار يظ  اثعكياثاتيو اثانسي  اثناوعدة، نث   ظقار عليي  عرتن  ثغ  اإلشورة إثم ي اص 
ورات ااإلينو ات إثم ثغ  نيطا    وثيا   ثعنعإدثي  غير اث  ، ننو يزيد اثع وع  نكعا  ، كذثك ينك  عإاي  اإلش

 .( Osman,  et. al, 2020)االتعنوعل  ي  اث   ايظرالق  اثاونسي 
ااث دن   اتده خدوص  ،إلعو   اثادنسي   اتده عدو ث إثم أيه  وثرغ  ن  اثع ثيرات اثسديدة ايخعص اث وإثو  اثثويم ااثثوثث

ععددك  اند  أهد  ا كدودينل،، ااثعإ دي  ، ااالي سوثيد نثد   اثخ دولص االتعنوعيد  ،ثعط د اثينوليد  اثنخعع د   اثخ دولص ععدم
اثكيقدددو عدددؤثر اععددد ثر  ،عتددددر اإلشدددورة  ددد   هدددذه اثخ دددولص ال عي  ددد  عددد   س دددقو اثددد سضكندددو  اثعغددداي.اثيندددا  اثخ دددولص

 ند  خدي ، اخو د    د  اد  اثندراد  ا ط دو  اث د نقدورات اثعاا د  ثدد    عإادي اثسيوي   ، إال أيه ينك   س قو اث سض
 ددرانر خو دد ،  شددرط أ  ععيواددب نددر أعنددوره  اخ ول ددق ، ااثعددل ععددااار اععنيددز  قددو  ددرانر اثإواددابا إيددث عسعنددد ععددم 

ب اثعشايب ااثنعسد ، انشدورك  اثط د   وادعثورة إاااده اثنخعع د ،  تويدب اثعغذيد  اثراتسد ، ندر إنكوييد  اثعلدد  ادل نراإد  اثعددري
 شددك  يلددرب إثددم اثعاا ددعي  نقددوراعق  عإاددي  ععددك اث لدد  ععددم  ااددب  دددرات كدد  ط دد ، ا شددك  اددردي، ا ددذثك ينكدد  ناددوعدة

  .  نر نتعنسق  اإليتو لاثااا ، ننو ُيْنكيق  ن  االيدنوج 

 :في تعميم األطفال الصم برامج الحاسوب وأثرىا: الثانيالمحور 
ا د  نشكيت اثانر،ثر اسوثي  ث يو  اثن وهي  ثد  ا ط و  اثذي  يسويا  ن  يسد اثعسع   ناوعدة اثكن ياعر عليي  أك

، اثك  عيدنو اثعاا   ااثعسع عنعي   الط عينيذاث ععم  ااعخدا  اثعكياثاتيو ال ياق  أأث عت ا  إوث ععم ناعا  اثسوث  
  وعق  ا ينق  اثخو   ن  خي  عاثيد االهعنو ال ايو نقورات اثلرا  ااثكعو  و عطاير و، ينكيه أي ً ي ن   شك  نيواب ثلوايً 

، إال أ  ندارس اث   ا سول اثانرععم اثرغ  ن  أ  عسعي  اثكن ياعر ها تز  ن  اثنيقر اثدراال ال ثد  ا ط و  ا  
 ..(Tariq& Naz, 2017, 100)  ط و ا هؤال  أتقزة اثكن ياعر ال عاعخد  كاايع  ثعسعي 

يعشددر ااددعخدانقو اددل نتددو  عكياثاتيددو اثعسعددي ، ياثااددولط ندد  اثن ددوهي  اثإديثدد ، اثعددل  نعسدددد إواددابإ  ن قددا   ددرانر اث
اعرض هذه اث رانر ععم اثنعسع  ع  طريب  ،اثع ني  ااإليعوج  ن  إيث إواابإيث يرع ط ن قا  اثااولط اثعكياثاتي   وث

 .إوااباث

إل ددراز  ،  يكددا   ددي  نتناعدد  اثااددولط اثناددعخدن اثددذ Integrationاثعكوندد    ا ا  ،و  ن دددأي ايددرع ط اثن قددا  أيً دد 
  .اكرة أا ن دأ

 ،اعاعاددعه ،ندد  إيددث زندد  اثسددرض ا دد طه ،سددرض ععيددهاهددا  ددي  اثنددعسع  ا ددي  نددو يُ  Interactionاثع وعدد  اثثددويل  
 ( .90،  0998،اهلل  أإند ع د اععو سه
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نادعيدة  ندااد عسعينيد عطداير  أهنيد  إثدم Wagino & Riyanto  (103-97 ,2019) ااتييدا اريدويعا ايشدير كد  ند 
 .اث   ثععينيذ ، انقورات اثعاا  إثم اثكن ياعر ثزيودة اثاعل اث اعل

أد  إثدددم أ   ايدددر  اث وإثدددو  اثثدددويم ااثثوثدددث أ   عددد  االععندددود ععدددم اثعكياثاتيدددو اثإديثددد  اثنعنثعددد  ادددل  دددرانر اثإواددداب 
 ثعليدو   خ درات ااعكشدول اعسعد  كوايد  خو د  ادل عطداير عينيدذعي  ح اثعسع  أ د  نرايد ، اعدد  إعطدو  اثسديدد ند  اث درص ث

اث دد  هددا أإددد اثنؤشددرات  اثعينيددذ  ايخ ددوض ناددعا  اثنقددورات اثعغايدد  ثددد  أ ندد  خددي  اثعلييدد  اثإديثدد ، كنددو اثعغدد  نقددورات
اث إث ع  آثيد  إديثد   ن  خي  اثإوت  إثم  ذ  تقاد ثعسنيب اثعسع  ، ننو يسيلععم أ  اثعسع  اثذي ع  عي يذه ثيس ا نث 

 اشيل  ياعطير ا    ن  خيثقو اثعسع    وععي  اعإاي  نقورات اثعاا   ثديه.

ع إيح عياب  ، ان  خيثه ينك اثعلييوت ااثن ودر اثنقن  ال عسعي  اثعينيذ اثنسو ي  انسًيون   اثإواب اآلثل اُيسد
ا ثل دار يظدرً  ،ااثلدرة ععم اثلرا ة ،عياب اا إ  اشولس   وثيطبايتد أ  اثكثير ن  أط و  ععك اث ل  ثديق   ،اثيطب ااثكي 

ي دد ح  ،كعاددوب اث ددإيح ثعغدد  اثنيطا دد ، اثددذثك اددإ  ع ددإيح عيدداب اثيطددب ااثكددي  ثددديق ااشددعق  اددل اال ، دددراعق  اثاددنسي 
ي  ع دددد اثإدددواظ يزيدددد ندد  ار دددق  اثعسعين ا وثعدددوثل ،إذ يددددع   ددددراعق  ععدددم اثعاا دد  اثيدددوتح ،ععددم تويدددب ك يدددر نددد  ا هنيدد 

 ( .794 ، 0994، اين 

"نتناع  ن  ا يشط  اثنيظن  ااثنخطط  اثعل عقدل إثم عطاير نسورل     يه إواباث اثلول  ععمايسرل اثعسعي  
 ، 0974،شإوعه  إيقوبال اثسن  أدالق عق  اعإاي  لارار ك و ،اعاوعده  ععم  ل  نقوراعق  ، ااعتوهوعقاثنعدر ي  

46). 
اذثك     اة اثعكياثاتيدو ادل اثعسعدي  ، اعااير اثدع  ثععينيذ اث  ا عسزيز اثعسع  اثلول  ععم اثإواب ععم ايسن  اثعسع 

، اعخطددل اثسل ددوت اثعددل  ددد عااتدده ا  دد  أثيددو  عنعيدد  اثددعسع  ندد  خددي  عددااير نتناعدد  ك يددرة نددد   ددودرة ععددم إزاثدد  اثليدداد
نكويددوعق ، اثااددولط، اا داات، ااثن ددودر، ااثعط يلددوت اثإديثدد   ااثذكيدد  اثعددل عددي   ا ط ددو  اث دد ، اععيواددب نددر  دددراعق ، اا 

اتددت عط يلددوت اثكن يداعر طريلقدو إثددم اث  دا  اثدراادي  ثعناددوعدة ادل عنعيد  اثعدددريس ااثدعسع  كإزند  عسعينيدد  ا  اظدرااق   
-Kareem, 2015, 69)  اث د  سد أ  أث عت اوععيعقو ال عإاي  اثعسع  ثدد (CAIعسرل  وا  اثعسعي   ناوعدة اثكن ياعر  

73).. 

  خنا  أيااع نخعع  ، اهل عع ن اإ  إز  اثعسعي   ناوعدة اثكن ياعر  Adigun  (2020, 24) ا تأدي نو ذكرهو ثاالً 
  ناددوعدة اثإواددبياددنح اث ريددونر اثعسعينددل ا  ،ااثننورادد  اااددول  اثااددولط اث وللدد  اثعدددريب،ا  ،اا ثسددوب اثعسعينيدد  ،اثنإوكددوة
خع در إعلدو  اي ،اثندعسع اإلتو وت، كنو يركز اثدعسع   نادوعدة اثإوادب ععدم ععم ا الع  ا  عغذي  راتس  ااري    ععلل ثعنعسعني

  ن  اثنقو  اث ايط  إثم اثنقو  ا كثر عسليًدا. اثنودة اثدرااي   اثنعسعني  ثنإعا 
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نقددورات إثددل عينيدد  عقدددل  اثعددل ،ثنعياعدد ا اثنإاادد   ددرانر اث يددو  اثسديددد ندد   ينكدد انددر اثعطددار اثك يددر اددل اثعكياثاتيددو 
 .ا ط و  اث  ، اخو       ا  اثندرا اثع ظل ثد  اغير  اثع ظلاثعاا   

 ،وإينددو عسددد أكثددر اثن ددوهي  اعاددوعً  ،عركددز ععددم اثكن يدداعر ععددم أ  اثعر يدد  اثعددل (57،  0999  عددود  ع ددد اهلل الددد أكددد  
أا اثكعو دد   ،ااثعدددريب ،ااثننورادد  ،ا ددل اثعر ايدد ، اثعددل عع ددن  اثعنرييددوتاعشددير اددل اثاا ددر إثددم ااددعخدا  اثكن يدداعر اددل اثنا 

 اغير ذثك ن  اثعط يلوت اثنخعع  . ، واعخدا  نسوثر اثكعنوت

 Hallahan ; Lioyd; John; Kaufman (2005) ا ثايدا تا ا كاانو  اايس انورعييز هوالهو كنو أشور ك  ن  

;Weiss & Martinez عددريب  نادوعدة اثكن يداعر، هدا ند  أهد  اأا د  أادوثيب اثعددخ  اثعدل ينكد  أ  إثدم أ  اثعسعدي  ااث
يعت  إثيقو ال اد ي  إكادوب ا ط دو  ذاي االإعيوتدوت اثخو د    د   عوند ، اثكثيدر ند  اثنقدورات اثيزند  ثقد  ثكدل يعنكيداا 

اا دل نخعع د  عإدوكل اثاا در، اعسدده  ن  عإليب اثع وع ، ااثعاا   نر  يلعق  اثنإيط   نو ايقو ان  ايقو، إيث يدع  علددي  ن
 نر اآلخري  ال اثإيوة. وثعوثل ثييدنوج 

اث دددرانر اثنسدددة ثعسدددوديي  اقددم  دددرانر كن ياعريددد   اعكعاددب  دددرانر اثكن يدداعر اثنسددددة ثعنسددو ي  ادددنسًيو ط يسدد  خو ددد  عدد 
اب  اث دددار  اثثو عدددد  أا نيظانيددد  عتندددر  شدددك  نعكونددد   دددي  ثددديث أا أكثدددر ندددد  اثاادددول  اث  دددري  اثعوثيددد   اثددديص اثنكعددد

اثنعإركددد (، ااثرادددا   اثخطيددد  أا اثنعإركددد (  اثلطدددوت اث يدددديا، اععددديح اثع وعددد   ييقدددو ا دددي  اثععنيدددذ ثعإليدددب أهددددال عسعينيددد  
 (.07،  0999نإددة اونل عيام ،

انر، اثيس الدط ثعنسو ي  انسًيو يتب عإديد كوا  اثساان  ثيتوح هذه اث ر  إواا ل  ريونر يال إعداد أ اث د اثك      
 ،ثذا يتب ععم ن ن  اث ريونر اثعسعينل ثعنسو ي  انسًيو أ  يعإر  اثد   ال اثعسدرل ععدم ط يسد  اإلعو د  اثادنسي  ،عاايرهو
 ،ععدم اثنثيدرات اث  دري  االععندودكدذثك يتدب  ،ععيقدو االععندود  كويت هيوك  درات انسي  نقنو كويدت  دسي   ينكد  إانو 

 ( . 87 ، 0998 ،عثنو   عقويلال ع ني  اث ريونر اثعسعينل  لاثإركأا اثعنس أا اثيشوط 

ا  يظو  إواا ل عدري ل ثعسعي  اثنسو ي  انسًيو اثعغد  اثسر يد  اعيواثدت أيظند  اثعسعدي  اثدذكل ادل اال دراا  إا  ااعخد 
ا اددعاب ناددوعدة ذاي االإعيوتددوت اثخو دد ، اخو دد  اث دد  ندديق  اددل اثعسعددي  اددل نخععددل االخع و ددوت، اعسر ددت إثددم 

اثددذي ياددعخدنه اثإوادداب اددل عنثيدد  اإلشددورات اثعددل ياددعخدنقو اث دد  ععددم شددك  اعاددع  ندد  اثرندداز اثنعرا طدد ، اثعددل عكددا  
ن ردة ن  اثن ردات اثعل يإعوتقو ا    ال اثعسون  اثيانل، اأشورت إثم أ  ناوعدة اثطع   اث   ن  خدي  يظدو  اثنددرب 

اثسوديي  ع دددد ذيدددوب اعنكددد  اثنسدددو ي  ادددنسًيو نددد  نااك ددد  اثعطدددارات، ااثعإدددوب  ددد  رايق  اثدددذكل ي دددعح أاو ًدددو تديددددة ادددل اثعسعدددي ، 
 (.0990اثستيعل، 
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إثدم اادعخدا  اثإواداب ادل عسعدي  ا ط دو  اثنسدو ي   Matja & Ambroie( 2002  نوتدو اأن دري  كندو هددات درااد
ودة اعل اثطيب  خ ا ي  ط يس  اث يد اثعل ث  انسًيو نودة اثتغراايو، اأظقرت اثيعولر أ  ااعخدا  اثإوااب اوعد ال زي

ياددعطيساا نسراعقددو  ددوثطرب اثعلعيديدد   وإل ددوا  إثددم عطدداير نقددورات اثعددلزر اثإركددل اثددد يب ثددد  اثطع دد ، ااددرع  نقددورة إركدد  
    اثسي  ااثيد.

ر  رارة علدي  أهدال ن  إثورة اثدااسي  اثداخعي  ثعط    ن  أهنقو اثن ودئ، وإل وا  إثم اثعركيز ععم اثسديد ن  
 ،اثعسعي    ارة اا إ ، اعلدي  نااد عسعيني  ذات نسيم، نر اثع كيد ععم علدي  أيشط  انسعانوت ععاااب نر ناعا  اثنعسع 

و عااير عغذي  راتس  عيد االاعتو  ، نر عد  إغ و  عليي  ناعا  أدا  اثط     ارة ناعنرة ااثعسنب ال اثنا اع،  اأي ً 
 (.790 –797 ، 0997 ،انيو  ن ورز  ،ايدا  أن  ا ايقولي 

ااثع كددد ندد  أ  كدد  نددعسع  ثديدده  ،  دار اثنسعدد  هيددو هددا عتقيددز  يلدد  اثددعسع إإيددث  اعددد  إغ ددو  دار اثنسعدد كنددو يتددب 
 إواب.اثاااعخدا   ،كنو أيه يكيل ايسد  يشوطوت اثعسع  ثعيل  إوتوت اثنعسعني  ،اثنقورات اثيزن   دا  يشوط نسي 

، اععنث  (0997أهني  ااعخدا   رنتيوت اثااولط اثعسعيني  ال اثعسعي   أن  ع د اث عوح، انيو  ع داثسو ،  ثكيع ح  ذ
 ال 

دراك اثسي وت. .7  عاقي  اثسنعي  اثعسعيني ،  نو عإلله ن  عرا ط ا اكور، اا 
 اإلثورة، ااثعشايب.عإ يز اثعينيذ ععم اثع وع   شك  أك ر نر اثنودة اثعسعيني ،  نو عإعايه ن  اإلثرا  ا  .0
 عرض ا اي  انلوطر اث يديا ذات اثسي    وثنإعا  اثعسعينل، ننو يزيد ن  ااعيسوب اثعينيذ. .0
 عاوعد ععم عيظي  خط  اير اثدرس، اعتسعه اا ًإو انإااًاو، ننو يثير ثديق  اإلدراك ايينل اثع كير. .4
 عرايخ، اعسنيب، ا لو  أثر اثعسع .عاوعد ععم إشراك انخوط   تنير إااس اثنعسع ا ننو يؤدي إثم  .5
 ااعيسوب اث راب اث ردي   ي  اثعينيذ  عع ي  اإعيوتوعق ، اعيوا قو نر  دراعق ، اااعسداده  انياثق . .6
 ناوعدة ا ط و  اثنسو ي  انسًيو ال عسعنق  ن  خي  اثنثيرات اث  ري . .7

يعوتقو كنو يعل   ( نسويير ع ني 44 - 49، 0990كنو إدد إيود اثيتور، عويد اثقرش    اث رنتي  اثعسعيني  اثتيدة اا 

 عإديد عياا  اثدرس. .7
 عإديد ا هدال اثاعاكي .       .0
 نراعوة خ ولص اثطع  ، ا  وعق . .0
 تذب ايع وه اثطيب.        .4
 ع سي  دار اثنعسع . .5
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 عااار اثناوعدة اثيزن .   .6
 االخع ورات اثنيوا  .        .7
 عإك  اثطوثب ال اث رنتي .    .8
 زيز.اثعس .9

 اال عسود ع  اثرعو   اثعل عؤدي إثم اثنع .                    .79
 عياع ا نثع  اثنسرا  ، اك ويعقو.  .77
 عياع اثعط يلوت  اثعدري وت( ال اث رنتي ، اك ويعقو.             .70
 اثعغذي  اثراتس . .70
 عإديد اثنودة اثعسعيني  اثنطعاب  رنتعقو ن  خي  اثإوااب.  .74
 اثعشخيص، ااثسيج. .75
اار عد  رانر اثإوااب ي  ال أ اععنث  هذه ا هن ،ال عسعي  اعدريب ا ط و  اث   إواابأهني  ااعخدا  اث  ذثك  حععا 

و كواي  ثععشدسب ار ً  اعنيحو  والاعليثي  ااثايطرة، ثد  اثط   إإاواً  لينععسعي  اثنقورات ا اواي  ال اثلرا ة ااثإاوب، كنو 
 – 059 ،0979،عي دددذ ععددم شدددك  أثسوب اددنوح ندددرزاب  يقددو  ععنيدددز  دددرانر اثإوادداب   وإل دددوا  إثددم أاددل علددددي  اثنسعانددوت 

069 . ) 

يع ثرا   ند  اثعددريب  ا إيثا ط و  اثنسو ي  انسًيو، ثه أثر ك ير ععم اثخدنوت اثنلدن ، اعا يت علدينقو ي ياعاعسع ر 
ااثسندر عيدد  ،االدا  اثددع  ا ادر  ااثثلدوال ،ي سوثي انعم ااعخدنت اثن خوت اث اعي  ااثساان  اثذكولي  ااال ،اياعه ،اثن كر

( اددياات، 4   0 سددد اكعاددوب اثعغدد  ندد  عنددر  اثاددنسل   وث لددد يا ط ددو  اثن ددو كنددو أ   ،اخدددنوت اثعدددخ  اثن كددر ،اثعشددخيص
 (.0990لوت، اثزريإ راهي    أا اثذي  أ ي اا خي  ا شقر ا اثم ،اثاالدة إديثلعكا  عيا ق  اثعغاي  أ   ن  ا ط و  

أ  ا ط دو  اثنسدو ي  ادنسًيو ينكد  أ  ُيإللداا نادعا  نرع ًسدو ادل اثلددرة اثعغايد  عنوثد   Moller (2006,7)كنو يؤكد ناثر 
 ا ط و  اثسوديي  إذا نو ُا ساا ال  رانر ثععدخ  اثن كر عقدل إثم عإاي  اثينا اثعغاي ثديق  نيذ عنر اع  أشقر. 

أنددر يعطعددب  ثع دد ،عددااير اثخدددنوت اثعدري يدد  ااثعسعينيدد  ندد  خددي  اثعكياثاتيددو اثإديثدد    وثددث أايددر  اث وإثددو   اثثددويل ااثث
تدرا  دراادوت نعخ  د  اددل هدذا اثنتدو ، ايسع در اث إددث اثإدوثل ند  إإدد  اث ددايوت اثعددل عاتده اثيظدر إثدم ااددعخدا   عكثيدل اا 

 ياددددددعخد  اث ار اييددددددت إواددددددا لخددددددي   ريددددددونر  و ندددددد  دددددد  ااثنيددددددوز  أيً دددددد ،اإلنكويددددددوت اثنعوإدددددد  داخدددددد  اثنؤااددددددوت اثعسعينيدددددد 
(PowerPoint)  وعع ور أ  هذا اث ريونر اق  االاعخدا  ثعتنير اخو   ا ط و  اث  ، كنو ععااار ايه إنكويي  إ وا  أيااع 
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ا د  ثدديق  كعندو أنكد ،  قددل عينيد  نقدورات اثعا  ااثعل يتدب علددينقو ثقد  ن كدرً  ،نعسددة ن  اثااولط اثعل ععيواب نر ععك اث ل 
 ال نتعنسوعق . ثييدنوجإلعداده  

 المحور الثالث: الدراسات السابقة:
 دراسات اىتمت بتحسين ميارات التواصل لدى الصم: .2

ط دو  اث د   وثنرإعد  اال عداليد  ععدم ا إعدداد  ريدونر ثعددريب  هددات إثدم اثعدل Patsch (2006)أكددت درااد   دوعش 
نسراد  ن دردات اثلدرا ة اثتقريد  ا اادعخدنت نلدوييس نيإظد  إدراك اثكدي ، ا نخعورة، انسويم كعنوت  ،إيعوج اثإرال اثاوكي 

  ااثااول  اث  دري  اثنيواد   ،ازرع اثلا س  ،اثااول  اثانسي  اثنيوا    نيقو ،    ا سد اثعدريب، اع  ااعخدا   سض ا داات
 لااالادعل وث يخدراج اثكدي ، اعإادي  ثغد  اثكدي  اثعس يدر اث سعي  ثعكعن ، اعينيد  إ اثنسويلاأا رت اثيعولر ع  زيودة ال نسرا  

 ثوط و  اث  .

 اآلثدلإثم عدريب ا ط و  عودي اثانر ااثنسو ي  ادنسًيو ععدم اثيطدب Heracleous (2010)  هر   هدات دراا  كنو
عددد  إثددم  ت اثيعددولر ددععا  كنددوننددو اددوعد ععددم اثعغعددب ععددم عيدداب  ددرا ة اثكددي ،  اثعنثيعددل، واددعخدا  اثكددي   ،ثعغدد  اث رياددي 

نددو  ددي   ا ددعت د دد  اقدد  اثكددي  عيددد اثنسددو ي  اددنسًيو إيددث ، ددي  اث لعددي  اآلثددل اث دداعلاخددعيل ك يددر اددل اثعنييددز  ظقددار
 89   %9444 .)% 

( درااد  ثععسدرل ععدم اوععيد   ريدونر عددري ل ادل عإادي  اادعراعيتيوت اثعاا د  ثدد  اثطع د  0979اأتر  اوث  نإندد  
( طوثً ددددو اطوث دددد  ندددد  اثنسددددو ي  اددددنسًيو، اعدددد  علاددددينق  إثددددم 49و اددددل ا رد ، اعكايددددت عييدددد  اثدراادددد  ندددد   اثنسددددو ي  اددددنسيً 

إيدوث(، ااادعخدنت اثدرااد   74ذكدار ،  8إيوث(، ااثثويي   و ط  ععكدا  ند    8ذكار، ا 79نتناععي   ا اثم عتري ي   
اثيعددولر إثددم أ  اث ريددونر يعنعددر  لدداة اعدد ثير اددل عنعيدد   عدددًدا ندد  ا داات ندد  أهنقددو  نليددوس ااددعراعيتي  اثعاا دد ، اأشددورت

 عإاي  ااعراعيتيوت اثعاا   ثد  اثطيب.

 أثدر عسدرل الدد هددات إثدم (0976أنو دراا  عود  ع د اث عوح، اأإند رتب، اانيإو   د  يو در، اا  دراهي   د  ادوث   
( 44  ندد  اثدرااد  عييد  اعكايدت اث د ، ثوط دو  ةاإلشدور  ثغدد  عسعد  ادل اثنإاريد  ااثكعندوت اثع دييل، اادعراعيتيعل اادعخدا 
  وادددعخدا  اإلشدددورة ثغددد  ثعسعدددي   دددولنعي  ادددل اث إدددث أداات اعنثعدددت ( عوًندددو،70- 6 دددي   أعندددوره  عدددرااح اث ددد ، نددد  ععنيدددًذا

   د  و ا ط د اخع ور ا داات، اع  هذه   ط  سد اثعتري ي  اثنتناع  ععم ط لعو اثنإاري ، ااثكعنوت اثع ييل ااعراعيتيعل
 ثغدد  عسعدد  اددل اثنإاريدد  ااثكعنددوت اثع ددييل، ااددعراعيتيعل إثددم اوععيدد  ااددعخدا  اثدراادد  اعا ددعت ا سدددهو،  ولندد  كدد  عط يددب
 .اث   ثوط و  اإلشورة
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إثم اثعسرل ععدم اوععيد  اثعكياثاتيدو اثادنسي  اثنادوعدة ادل  Osman, et.al  (2020) عثنو  اآخرا  دراا اهدات 
نليدوس  ا ن  اثعينيذ اث  ، اااعخد  اث وإث اععنيذً (  09   ثد  اثعينيذ اث  ، اعكايت اثسيي  ن  عإاي  نقورات اثعاا 

اأثرهددو ععددم نقددورات اثعاا دد   ،اع ددوععق  نددر ا داة اثعكياثاتيدد  اثناددعخدن  ،نقددورات اثعاا دد  ثعليددي  نددد  ااددعتو   اثعينيددذ
 .إاي  نقورات اثعاا   ثد  أاراد اثسيي اأشورت اثيعولر إثم اوععي  اثعكياثاتيو اثناوعدة ال ع

عد ثير إثدم نسراد    Kamble, Lam-Cassettari &James (2020) كوايعوري اتدينس -كون  ، ال  دراا  كنو هدات
 (76 اعكايت اثسيي  ن  ،اثعدخ  اثااثدي ععم عطاير نقورات اثعاا   ااالاعلي  اثذاعل ثد  ا ط و  اث       اكعاوب اثعغ 

اثندديقر شدد ه اثعتري ددل، اععلددم اآل ددو  ثدديث تعاددوت إرشددودي  ثع ريددونر ندد   ا ااددعخد  اث ددوإثا اأنقددوت ا ط ددو  اث دد ، ندد  آ ددو  
ثعإعيد  اث يويدوت   د / ا سدد اثعددخ ،  Wilcoxonااخع دور ايعكاكادا   ،اخع دور ندو  ايعيدل كنو ااعخد  اث دوإثا خي  اث يديا. 

ااالاددعلي  اثددذاعل ثددد  نتناعدد  ا ط ددو  اث دد  اثددذي  خ ددست أاددره  ث ريددونر  ،اأشددورت اثيعددولر إثددم عطددار نقددورات اثعاا دد 
 اثعدخ  اثااثدي.

إثدم عينيد  نقدورات اثعغد  ثدد  اثعينيدذ اث د  ا دسول اثادنر اثعل هدات   Hettiarachchi( (2020 هيعيوراعشل ادراا 
ط ًي ن  ا ط و  اث   ا سول اثانر ( 09 اعكايت عيي  اثدراا  ن   ،Box Clever ن  خي   ريونر إثرالل ثغاي يانم

إلثددرا   Box Cleverاددياات، اعدد  علددي   ريددونر ( 7-4 اثدذي  ععددرااح أعنددوره   دي  ،اثدذي  ياددعخدنا  ثغد  اإلشددورة اثاددريييكي 
  يددع  عدريادده ندد  خددي ،أادد اًعو (70 خددي  ا دد  درااددل ندعدده ، نسددد  نددرعي  اددل ا ادد اع ،و كندديقر درااددلاثعغد  اثنسددد  ثلواًيدد

اط ب اث وإث نلوييس ثغاي      ا سد اثعدخ ، نث  اخع ور ثعن ردات اثعغايد  إدا  نقدو  عادني  اث دار ثعن دردات  ،نسع  اث   
 اثناعقدا . اأشورت اثيعولر إثم اوععي  اث ريونر ال عيني  نقورات اثعغ  االاعل وثي  ااثعس يري  ععم عيو ر اثن ردات اثناعقدا .

إثددم   ,Hettiarachchi, Ranaweera, & Disanayake( (2020رايددوايرا، ادياددويويوك، ل،هيعيوراعشدد اهددات دراادد 
اشدنعت  ،ا  ص ا ط و  اثعلعيدي  ثعيني  اثن ردات ثد  ا ط و  اثدذي  يسدويا  ند  اث دن  ،ااعخدا  اثنإ زات نعسددة اثإااس

ر   ددص ا ط ددو  اثلدول  ععددم عسدددد اثإددااس "كوثددو خ دساا ث ريددون ،ط ددًي أ ددًنو ندد  ثيثد  ادديو وت عسعينيدد  نخعع دد  (75 اثسييد  
اخع ددور اثن ددردات اثلددول  ععددم اث ددار ثليددوس اسوثيدد  اث ريددونر، اأشددورت اثيعددولر إثددم  ا اااددعخد  اث ددوإث ،نددوثا" ثندددة ثيثدد  أاددو ير

 اتاد علد  ك ير ال ناعا  اثعطار اثعغاي ثد  ا ط و  خو   نو يعسعب  ناعا  ينا اثن ردات اثعغاي .

 اسات اىتمت باستخدام الحاسوب في تنمية ميارات التواصل لدى الصم:در  .0
ادل اثعددريب ععدم يطدب اإددات أ داات  إواداباادعخدا  اثإثدم  Yang & Yun (2005) هددات درااد  يدوير ايدا 

ااشدددعنعت  ،إددرال اثعغدد  اث ددييي  ثددد  ا ط ددو  اث دد ، اأشددورا إثددم أ  هددؤال  ا ط ددو  ثددديق   ددسا وت اددل اددنر أ ددااعق 
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ثقدؤال  ا ط دو   اثدذاعلعلييوت عنييز ا  اات ثععدريب ععم يطب أ اات اثإرال اث ييي   واعخدا  اثعدريب داات ععم ا 
 ا%( ند  ا ط دو  اث د  ا دسول اثادنر ععدم يطدب ا  داات  شدك   دإيح95اعا عت اثيعدولر إثدم أ  اث ريدونر ادوعد  

، كندو علدي  عغذي  راتس  ادريس   سدد عط يدب اث ريدونرنر  ، إيح يا   اثدرتوت ع  ك   اتععلولًيو يه يلد  ثعنعسع  إإيث 
 .أا رت اثيعولر ع  ااعنرار أثر اث ريونر

( دراا  هدات إثم  يو   ريونر إواا ل  دو  ععدم اثطريلد  اثكعيد  ادل عددريس نيدوهر اثعغد  0996أتر  زيود أ ا رأس  ا 
و  وثنرإعدد  ا اواددي  اددل ا رد ، اعكايددت عييدد  اثدراادد  ندد  اثسر يدد ، ا يددوس أثددره اددل اثعإ ددي  ثدددي اثطع دد  اثنسددو ي  اددنسيً 

عإ دديعي  كدد داة ثعدراادد ، اأادد رت اثيعددولر عدد  أ  اث ريددونر ( ععنيددًذا  وث ددل ا ا  اال عدددالل اااددعخد  اث وإددث اخع ددورات 56 
 اثإواا ل أا   ن  اثطريل  اثعلعيدي .

اثذي  ث  يكعا اا نقورات -اوب ا ط و  اث   إثم إك Adamo & Beni (2007) أدانا ا ييلكنو هدات دراا  
ااعيد إثم راا   اثذي إواا ل،ع ني   ريونر  ن  خي  اثلدرة ععم اثيطب، -ايعاا عا  الط  عغ  اإلشورة ،اثلرا ة  سد

ر علاي  ، نلنكاي  ن  اته ايدي  نعإركعي ،  وإل وا  إثم اثيناذج نعسدد اثياااذ ععإرك  نإرك علي ،نعإرك  ثيثي  ا  سود
ننو يزيد ن   درة  ،، اععدرج ا  اات ااثكعنوت إثم أ  ع   إثم عرض عدة تن   نعو س  إركوت اثاته ااثيدي لي اإرك

 اثط   ا    ععم علعيدهو. 
 ددول  ععددم إواددا ل اوععيدد   ريددونر  اثعسددرل ععددم هدددات إثددم الددد( 0979  انتددد  علدد ، نإنددد أ ددا شددليردراادد   أنددو

اثنديقر  اادعخدنوا ، ال اكعاوب نقورات اثسراض اثعلديني  ثد  اثطع   ذا  االإعيوتدوت اثخو د  لاثخ ا أاعاب اثعسعي  
اثدرااد  عد  يعدولر اكشد ت  ا اوادل،وث دل اثعوادر  ( ط دًي ند  اثنسدو ي  ادنسًيو 76اعكايدت عييد  اثدرااد  ند   اثعتري ل،

 ثير ك يدر ثع ريددونر ععددم اكعاددوب اثطع دد  ثنقددورات اتدداد عددإثددم ،  وإل ددوا  اتداد اددراب ذات دالثدد  إإ ددولي  ث ددوثح اث ريدونر
 . اثسراض اثعلديني

 عددري ل ( إثدم اثعإلدب ند  اوععيد   ريدونر0977  اثندانيل، اند نا  نعكوايدراا  خاث   يإيم، انإناد هدات  اأيً و
  ادنسًيو، اعكايدت أداات  يونإااب ثعسعي  نقورات اثلرا ة  وثطريلعي  اثعاا   اثكعم ااثطريل  اثش قي   ط و  اثرا   اثنس

نإددوار اثنإددار ا ا   يعكددا  ندد  أر ددر اثنددويي  الددرة  أإددرل اثعغدد  اثسر يدد  نددر اثإركددوت اثنددد اثل ددير(   اثدراادد  ندد  ثيثدد
اثنإدار اثثوثدث  يعكدا  ند  ا  (  يعكا  ن  أر ر اثندويي  الدرة  أإدرل اثعغد  اثسر يد  ندر اثإركدوت اثندد اثطايد اثثويلاثنإار ا 

اأشدورت يعولتقدو إثدم أ  اثنتناعد  اثعتري يد    ،ااادطقو اآخرهدو( ،الدرة   أإدرل اثعغد  اثسر يد  ادل  دايد  اثكعند أر ر اثنويي  
 درات ااب اثطريل  اثعلعيدي .   اثعلاثنتناع  اث و ط  درات ع  طريب اثإوااب كويت أا   ن   اثعل
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كشل ع  ع ثير اادعخدا  اثإوادب اآلثدل إثم اث  ,Von Mentzer, et.al  (2013) اآخرا  نيعزراا   اهدات دراا 
ععدرااح أعندوره  ندو  دي   ،ط ديً  48ال عيني  نقورات اثنسوثت  اث اعي  ثوط و  اث   ا سول اثادنر، اعكايدت اثسييد  ند  

عط ددب ععددم نددد   ،( اددياات، ااععندددت اثدراادد  ععددم اثندديقر شدد ه اثعتري ددل، اااددعخدنت اثدراادد  ثيثدد  اخع ددورات5-6-7 
اعلديس نقددورات ااددعخدا  اثنستد ، ااثنسوثتدد  اث داعي ، ايطددب اثإددرال، اأشدورت اثيعددولر إثدم اوععيدد  ااددعخدا   ،أر سد  أاددو ير

 ااالاعتو وت اث اعي  ثد  ا ط و  اث   ا سول اثانر. ،اثإواب ال عيني  نقورات اثنسوثت 

إاي  اثذاكرة اثسونع  اث  دري ، ( إثم إعداد  ريونر عدري ل  اااط  اثإواب ال ع0975هدات دراا  اعإي  اثايد   كنو
انسرا  أثر ذثدك ادل عإادي  نقدورات اثعاا د  غيدر اثع ظدل ثدد  اثطديب اث د   وثنرإعد  اال عداليد ، ااشدعنعت عييد  اثدرااد  

 9( ديادي  ، اععدرااح أعندوره  ندو  دي   99 – 79( عينيذ ثديق   ن  كعل، ايعرااح اث لد اثانسل ثدديق  ندو  دي   79ععم  
، ااشعنعت أداات اث إث ععم نليوس نقورات اثعاا   غير اثع ظل ثععينيذ اث    ن  اتق  يظر نسع  اث ل ( اي 70 –

(، انليوس اثذاكرة اثسونع  اث  ري  ثععينيذ اث  ،  وإل وا  إثدم اث ريدونر اثعددري ل اثلدول  ععدم اادعخدا  اثإواداب، اأاد رت 
  ددري  ثععينيددذ اث دد ، اعينيدد  نقددورات اثعاا دد  غيددر اثع ظددل ثددديق ، ننددو اثيعددولر عدد  اسوثيدد  اث ريددونر اددل عإاددي  اثددذاكرة اث

 ععم ايدنوتق   شك  أا   نر اثنتعنر اثنإيط  ق . اوعد 

  & ,Rees, Fitzpatrick, Foulkes, Petersonريددس، ايعز وعريددك، ادداثكيس،  يعراددا ، اييدداع   يينددو دراادد 

Newton (2017)  انر اثإواداب ثعسعدي  ا ط دو  اث د  ادل اد  اثندراد ، ند  خدي  هددات إثدم عطداير اعليدي  اادعخدا   در
( طوثً ددو، اإددددت ثيثدد  شددراط ثععدددريب، 60نشدراع طايدد  ا نددد ثععسددرل ععددم اث ددات اثنعلدد ، اعكايددت عييدد  اثدراادد  ندد   

لر عدد  أ  هددل  اثعدددريب ععددم اثكددي  اثنعلدد ، ااثعدددريب ععددم  ددرا ة اثشدد وه، ااثعدددريب اثاددنسل اددل اث ا ددو  اأادد رت اثيعددو
اثعدددريب اثاا ددح اددل اثكددي  اثنعلدد ، ينكدد  أ  ياددوعد ا ط ددو  اث دد  ثعإديددد اث ايينددوت اثنعليدد  اددل كعندد  تديدددة، كنددو طددرأت 
عإاددييوت ك يددرة ععددم نقددورات ااددعل و  اثكددي  ثوط ددو  اث دد  اثنعإدددثا   وثعغدد  اث رياددي  ااإليتعيزيدد ، عيدددنو أ ددي ت أشددكو  

 نشعل  ن   را ة اثش وه.اأا وع اثيد إثم اثنسعانوت اث

إثدم اثعسدرل ععدم عد ثير اثعسعدي   نادوعدة اثكن يداعر الدد هددات  Tariq, & Naz    (2017)طدورب ايدوز درااد  أندو
طوثً دو  (75 عد  اخعيدور  ، واعخدا   ريونر  ول  ععم اثايدب ثعينيد  ا  تدديوت ا رديد  ثدد  ا ط دو  اثدذي  يسدويا  ند  اث دن 

ادي  أ دود( 8   5  ثسنريد  ند أ ًنو، ند   دي  اث لدوت ا  ،ادياات  شدك  عشداالل ند  نددارس اثعسعدي  اثخدوص ادل رااث يددي اا 
ااادعخد  اث وإدث اخع دور يع دن  اثنتدوالت اثعوثيد  نطو لد  اثإدرال اثقتوليد  ا رديد ، ااثنطو لد  ندر اث دار، ااثنطو لد  نددر 

عد  عددريس  ،طديب  ع   كد  نتناعد  خناد ،نتناعوت  اع  علاي  هؤال  ا ط و  إثم ثيث ،ثغ  اإلشورة، ااثعاعا  ااث رز
( ثدددعسع  ا  تديدد  ا رديدد ، ااثنتناعددد  اثثوييدد   واددعخدا  اثدددعسع  TTMاثنتناعدد  ا اثددم  واددعخدا  طريلددد  اثعدددريس اثعلعيديدد   



 ( 1051-1021، 0201، إبريل  1، ج 5، ع 3)مج   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

7907 
 

اإليعريددت،  و ععددم شدد ك  ريددونر عدد  إيشددوؤه إددديثً (  PELS( أي يظددو  اثعسعددي  اثن كددر اث وكاددعويل  CAL ناددوعدة اثكن يدداعر  
ثد  عد  إتدرا   ،ااثنتناع  اثثوثث   واعخدا  ك  ن  طرب اثعددريس اثعلعيديد  ايظدو  اثعسعدي  اثن كدر اث وكادعويل ثنددة ادع  أادو ير

اخع ددور ثليددوس اسوثيدد   ريدددونر عسعدد  اثإددرال اثقتوليددد  ا رديدد   ناددوعدة اثكن يددداعر ندد  خددي  عإعيددد  يعددولر االخع ددور اثل عدددل 
عددولر ع دداب ا ط ددو  اث دد  اثددذي  عدد  عدرياددق   واددعخدا  اثكن يدداعر الددط، كددذثك ع دداب ا ط ددو  اثددذي  عدد  اأشددورت اثي ،ااث سدددي

نلوريدد   و ط ددو  اثددذي  درادداا  وثطريلدد  اثعلعيديدد  ننددو يددد  ععددم اوععيدد  اثددعسع   ،عدرياددق   وثطريلدد  اثعلعيديدد  ااثكن يدداعر نًسددو
  واعخدا  اثإواب اآلثل.

ادي  ع داثادعور  كنو هدات درااد  إيندو  اثكو يقدوب اث د ياي، انإندد إاد ، اا  ( إثدم عينيد  ثغد  اإلشدورة 0978شدل، اا 
اإليتعيزي  ثد  اثطيب اث    وثنرإع  اثثوياي  ثععاا    وإلشورات اثخو    وثعغد  اإليتعيزيد  اثيادت اإلشدورات اثسر يد ، ند  

( 09إثا  اثنيقر ش ه اثعتري ل، اعكايدت اثسييد  ند   خي  ع ني   وناس إثكعرايل إشوري  وثعغ  اإليتعيزي ، اااعخد  اث و
طوثً و اطوث   ن  اث    وثنرإع  اثثوياي ، ع  علاينق  إثم نتناععي  نعكوالعي ، شنعت أداات اث إث ععم  وناس إثكعرايل 

عد  اسوثيد  اثلدوناس  إشوري  وثعغ  اإليتعيزي ، ااخع ور ند  عاار نقورات اثعاا   اإلشوري ثعغ  اإليتعيزي ، اأاد رت اثيعدولر
شوراعقو اثخو    قو، اعإ يزه  ععم ااعكنو  عسعينق   اإلثكعرايل اإلشوري ال عسع  طيب اثنرإع  اثثوياي  ثعغ  اإليتعيزي ، اا 

 ععم  را ة اكعو   اثكعنوت ااثتن  اإليتعيزي .اثتونسل، كنو أظقر اث ريونر عإا  عو  ال  درة اثطيب 

ااثدعسع  اثلدول   (CAI) اثدعسع  اثلدول  ععدم اثكن يداعر  ثدم اثعإلدب ند  اوععيد إ Adigun (2020  ا تدأدي اهددات درااد 
 ثديثاخعدور اث وإدث عييد  هوداد  ند  إيدث ععدم عإ دي  اثطديب اث د  ادل إي دودا   داثد  ييتيريدو،  (PBL) ععم اثنشدراع

ااععنددد اث وإددث  ،أإدددهنو  ددو ط ، اا خددر  عتري يدد   ندددارس  وثنرإعدد  اثثويايدد ، اعدد  علاددي  اثطدديب اث دد  إثددم نتندداععي 
اعدد   ،انليددوس دااسيدد  اثعإ ددي  ثتنددر اث يويددوت ،اثندديقر شدد ه اثعتري ددل اددل هددذه اثدراادد ، اااددعخد  اث وإددث اخع ددور عإ دديعل

ععددم اثكن يدداعر  اأظقددرت اثيعدولر عدد ثيًرا ك يددًرا ثعدعسع  اثلددول  ،9.95عإعيد  اث يويددوت  واددعخدا  عإعيد  اثع ددوي  عيددد نادعا  دالثدد  
ااثنشراع ال زيودة اثعإ ي  ااثدااسي  ثد  اثطيب اث  ، ان  ث  أا دم اث وإدث   درارة االععندود ععدم  درانر اثإواداب 

 ال عدريس اثطيب اث  .

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 أوجو االتفاق بين البحث الحالي والدراسات السابقة

عينيد  نقدورات اثعاا د  ثدد  ا ط دو  نسظد  اثدراادوت اثادو ل  نا داع اثإدوثل ا  اث إدث عيدوا  :بحدثمن حيث ىددف ال :واًل أ
اث   ام نراإ  عنري  نعياع ، اذثك  واعخدا  أاوثيب نعسددة نيقو   رانر  ولن  ععم ااعخدا  اثإوابا ن  هذا اثنيطعدب 

ت اثعاا د  ثدد  ا ط دو  اث د  ادم هدل اث إث اثإوثل إثم عيني  نقورات اثعاا    وادعخدا   ريدونر إوادا م ثعينيد  نقدورا
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إثدم اثكشدل اثعدم هددات  Von Mentzer, et.al  (2013) اآخدرا  نيعدزرادا   نرإعد    د  اد  اثندراد ، اااالعده درااد 
ادراادد  طدددورب  ،عدد  عدد ثير ااددعخدا  اثإواددب اآلثددل اددل عينيدد  نقدددورات اثنسوثتدد  اث دداعي  ثوط ددو  اث دد  ا ددسول اثاددنر

إثم اثعسرل ععم ع ثير اثعسعي   ناوعدة اثكن ياعر  واعخدا   ريونر  ول  ععدم اثعم هدات  Tariq, & Naz    (2017)ايوز
ثدم اثعم هددات إ Adigun( 2020  ا تأدي دراا ا  ،اثايب ثعيني  ا  تديوت ا ردي  ثد  ا ط و  اثذي  يسويا  ن  اث ن 

ععم عإ ي  اثطيب اث   ال  (PBL) ل  ععم اثنشراعااثعسع  اثلو (CAI) اثعسع  اثلول  ععم اثكن ياعر  اثعإلب ن  اوععي 
إثم اثعسدرل ععدم اوععيد  اثعكياثاتيدو اثعم هدات  Osman, et.al  (2020) ادراا  عثنو  اآخرا ، إي ودا   داث  ييتيريو

 .اثانسي  اثناوعدة ال عإاي  نقورات اثعاا   ثد  اثعينيذ اث  
 Von  (2013) اآخرا  نيعزراا   كدراا  - اثدرااوت اثاو ل نر نسظ   هذا اث إث ب اع  البحث: من حيث منيج ا: ثانيً 

Mentzer, et.a،  2020  ا تدأدي درااد ا )Adigun  (2020)كون د ، اآخدرا  درااد ، ا  Kamble, et.al   اغيرهدو ند
 .ري ماث إثل ش ه اثعتاثنيقر اثدرااوت اثعم ع  عر قو ال ينط اثنيقر اث إثل اثسعنل اثُنع  را إيث ااُعخد  

اثدراادوت عشدو ًقو ندر غوث يد  هيدوك  ، أ    إدثاثا ند  خدي  عإعيد  اثدراادوت اثادو ل  ثقدذ  دي  يع :بحدثالندة من حيث عي   ثالثًا:
اشدنعت . اخعيور اثسي يوت اثل دي   طريلد  عشداالي اععند ععم إيث   إثاي  اثاخعيور نتعنر اعي  اكي ي  اثاو ل  ن  يوإي  

(اثعم هدات إثم إعداد  ريونر عددري ل 0975اعإي  اثايد  اع  نعلور   ن  ا ط و  اث   كدراا نسظ  اثسي يوت اث إثي  نتن
 اااددط  اثإواددب اددل عإاددي  اثددذاكرة اثسونعدد  اث  ددري ، انسرادد  أثددر ذثددك اددل عإاددي  نقددورات اثعاا دد  غيددر اثع ظددل ثددد  

إثدم عينيد  نقدورات اثعغد  ثدد  اثعم هدات   Hettiarachchi( (2020هيعيوراعشل اثطيب اث    وثنرإع  اال عدالي ، ادراا 
إثدم اادعخدا  اثعدم هددات   Hettiarachchi, et.al( (2020اآخدرا   ر ادرااد  هيعيوراعشدل،اثعينيدذ اث د  ا دسول اثادن

   .ا  ص ا ط و  اثعلعيدي  ثعيني  اثن ردات ثد  ا ط و  اثذي  يسويا  ن  اث ن  ،اثنإ زات نعسددة اثإااس
( اثعدم 0978كدرااد  إيندو  اثكوشدل، اآخدري    - اثدراادوت اثادو ل هذا اث إدث ندر  سدض  ب اع   البحث:يث أدوات من ح رابًعا:

اثعدم   Osman, et.al  (2020) عثندو  اآخدري  درااد ، ا ااعخدنت اخع ور ندد  عداار نقدورات اثعاا د  ثدد  اثعينيدذ اث د 
ددو دراادد  اث دد  نيددذنليددوس نقددورات اثعاا دد  ثعليددي  نددد  ااددعتو   اثعيااددعخدنت   الددد تنسددت  Adigun( 2020  ا تددأدي، أن 

( (2020اآخددددري   هيعيوراعشددددل، ، ادراادددد انليددددوس دااسيدددد  اثعإ ددددي  ثتنددددر اث يويددددوت ،اخع ددددور عإ دددديعل يويوعقددددو اإعععقددددو ندددد  
Hettiarachchi, et.al    ت اث إثيدد  ، ا ددد ااددع ود اث ددوإثا  ندد  ا داااثلددول  ععددم اث ددار اخع ددور اثن ددرداتاثعددم ااددعخدنت

  ثعدرااوت اثاو ل  ال إعداد ا داة اث إثي  ث إث اثإوثل.
ند  أهنقدو إنكوييد  عينيد  نقدورات اثعاا د ، ااوععيد  اثإوادب إثدم يعدولر عا دعت اثدراادوت اثادو ل  النتدائج: مدن حيدث  :خامساً 

شدورت اثعدم أ Osman, et.a  (2020) عثندو  اآخدري  اآلثدم ادل عينيعقدو ثدد  ا ط دو  اث د . إيدث أظقدرت يعدولر درااد 
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  Adigun( 2020  ا تدأديا ط دو  اث د ، ادرااد  إثم اوععي  اثعكياثاتيو اثناوعدة ال عإاي  نقورات اثعاا   ثدد   قويعولت
عدد ثيًرا ك يددًرا ثعددعسع  اثلددول  ععددم اثكن يدداعر ااثنشددراع اددل زيددودة اثعإ ددي  ااثدااسيدد  ثددد  اثطدديب اث دد ، اندد  ثدد  اثعددم أا ددإت 

 & ,Tariq    (2017)طدورب ايدوز ادرااد  .ث   رارة االععنود ععم  رانر اثإوااب ال عدريس اثطديب اث د أا م اث وإ
Naz ع دداب ا ط ددو  اث دد  اثددذي  عدد  عدرياددق   واددعخدا  اثكن يدداعر الددط، كددذثك ع دداب ا ط ددو  اثددذي  عدد   قددوأشددورت يعولت اثعددم

ط و  اثذي  درااا  وثطريل  اثعلعيدي ، ننو يد  ععم اوععي  اثعسع   واعخدا  نلوري   و  ،عدرياق   وثطريل  اثعلعيدي  ااثكن ياعر نًسو
إثدم اوععيد  اادعخدا   قدوأشدورت يعولتاثعدم  Von Mentzer, et.al  (2013) اآخدرا  نيعدزرادا   درااد  ا  ،اثإوادب اآلثدل

 ر.اثإواب ال عيني  نقورات اثنسوثت  ااالاعتو وت اث اعي  ثد  ا ط و  اث   ا سول اثان
اثيظدري، اكدذثك ادل ع دني   إطدوره  يدو اادع ود اث إدث اثإدوثل ند  ادو لوعه ادل : الحدالي مدن الدراسدات السدابقة بحدثاستفادة ال

اإلإ دولي  اثنسوثتد  أادوثيب ااخعيور/عإديدد أهد    ك  د    انا داعي  ،اعه اث إثي   نليوس نقورات  اثعاا   ثوط و  اث  ( أد
يعوج تدااثقو االإ ولي ، اكعو   يعولتقو، اطريل  نيو شعقو، ااالاعليوس  عا يوعقو انلعرإوعقو.  اثنيوا   ثقو، اكي ي  عإعيعقو  اا 

 فروض البحث:
 ال  ا  نشكع  اث إث اأالععه َ يغت اراض اث إث كنو يعل 

نليوس  ااث سدي ععم أ سود اثل عل  ال اثليواي   إثعاتد اراب ذات دالث  إإ ولي   ي  نعااطل رعب درتوت عيي  اث .7
 نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا  ث وثح اثليوس اث سدي.

ال اثليواي  اث سدي ااثعع سل ععم أ سود نليوس   إثعاتد اراب ذات دالث  إإ ولي   ي  نعااطل رعب درتوت عيي  اثال  .0
 نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا .

جراءات تطبيقو  :منيج البحث وا 
 أواًل: منيج البحث: 

اثنتناعدد  اثااإدددة، اعدد  عط يددب اث ريددونر اثخددوص  ذي اثعتري ددلاثندديقر شدد ه  اث ددوإثا ااددعخدا  ثعإليددب هدددل اث إددث 
 اثل عددلعينيدد  نقددورات اثعاا دد  ثددد  ا ط ددو  اث دد  ندد  خددي  اثليددوس  اددلاذثددك  قدددل نسرادد  أثددر هددذا اث ريددونر  ا وث إددث
 .وثي  اث ريونر نو  سد اثنعو س ااثع كد ن  ااعنرار اس ،ااث سدي

 : توثانًيا: مجتمع البحث وعين
أط ددو  ( 8 سييد  ند  أادراد نتعندر اث إدث  اانقدو   ا ، اثدذثك ااددعسو  اث دوإثا ط دو  اث د يعكدا  نتعندر اث إدث ند  

ادرتدوعق   ( ادياات،5-4ديادي  (، اععدرااح أعندوره  ند    99 – 77،  درتوت الدا  ادنر ععدرااح ندو ند    ًنو اثداانن  
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 نؤااد  رعويدد  ( اثديس ثدديق  إعو دوت أخددر ، اذثدك ند  اا در ادتيت ا ط دو  اث د  799 – 99ععدم اخع دور اثدذكو  ند   
 .تنقاري  ن ر اثسر ي  نإواظ   اراسيد،  د ي  وتعنوعم ثعنساثعو س  ثتنسي  اثع هي  اال اث  

تناعدد  ندد  اثنعغيددرات ععنثدد  اددل  اثسنددر اثزنيددل، ا ددو  اث وإددث ا ا   ددإترا  اثعكددواؤ  ددي  أط ددو  عييدد  اث إددث اددل ن
 نركز رعوي  اث     اراسيد، اع  ن  اا ر اثاتيت اثط ي   ايا   اثذكو ، ادرت  اث لد اثانسل(، ن  خي   يويوت ا ط و 

 .إعداد ااعنورة تنر  يويوت خو    ذثك
 (2جدول )

 ذكاء والعمر الزمني.يوضح مدى تجانس عينة البحث فى كل من درجة فقدان السمع وال 
عدد  المتغير

 األطفال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 النسبي

درجة 
 التجانس

 5.07788 80.9999 8 درجة فقدان السمع
 

 نعتويا  6.55%

 7.99550 95.6059 8 مستوى الذكاء
 

 نعتويا  0.99%

 نعتويا  %6.60 9.09690 4.60.59 8 العمر الزمني

( أ  عييدد  اث إددث نعتويادد  اددل درتدد  الدددا  اثاددنرا إيددث  عددس نسوندد  االخددعيل اثيادد ل  ثقددو  7ندد  تدددا     ددح يع
% اهدل أ د  ند   0.99االخدعيل اثياد ل  ثقدو  .% ، اكذثك ال ناعا  اثذكو ا إيث  عس نسوند 09% اهل أ   ن   6.55
 %. 6.60ثه  .% ، اكذثك ال اثسنر اثزنيلا إيث  عس نسون  االخعيل اثيا ل 09

   :البحث اتا: أد ثالثاً 
   عي اآلعي داعي ا  اث وإثا ااعخد  

 ( الباحثين: الثاني والثالث) إعداد                          :استمارة بيانات خاصة بالطفل .2
ريخ عوا  ،اثياعا  ،اعشن  ععم  اا  اثط   ،اععكا  ن    يويوت عون  ع  اثط   ،ااُعخدنت ثتنر  يويوت ع  اثط  

ا  اات،  إ داردرت  ذكو  اثط  ، ا يويوت خو    لدرة اثط   ععم ا  و ذ  اثينيم ااثيار ،  لدرت  اث لد اثانسا اثنييد، 
اعشن    ،ا  يويوت خو   ع  ا ارةاأخيرً  ،ن  أنراض نزني  أخر  لنر اثنإيطي   ه، انو إذا كو  اثط   يسوياع وثه اشك  

 .ي اقو ا ارة  داخ  ا ثوارة، اه  ياتد أاراد    آخر  ااال ع ودي ااثثلوال االتعنوعلا  ناعا  عسعي  اثااثدي ، ااثناع
 (الباحثون)إعداد: ة:        مقياس ميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرس .0
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علدديس نددو  ددرارة إعددداد نليددوس ثنقددورات اثعاا دد  ثددد  ا ط ددو  اث دد    دد  ادد  اثندرادد  اددل  ددا  أداات  ثع ددوإثي  ع كددد
اعإددل، نإنددد نليددوس ع ديدد  اثعاا دد  ثوط ددو  اث دد  اددل نرإعدد  اثط اثدد  اثنعااددط   إيددث ياتددد  ،يإعددوج اث إددث اثإددوثل ثليوادده

(، 0997، اث دد ياي إيقوب اثن ددار اثيطددبك ددو ة نليددوس ا  ،اددي  70اددياات إثددم ادد    7ع دددأ هددذه اثنرإعدد  ندد  ادد    ،(7994
( اثددذ  يشددعن  ععددم اثنقددورات اثعوثيدد    اثع وعدد  نددر 0977  اث دد   يو ددح إاددي  ،نليددوس اثنقددورات االتعنوعيدد  ثددد  ا ط ددوا 

اآلخدددري ، ااثنشدددورك  ااثعسدددوا ، ااثعاا ددد  ندددر اآلخدددري ، اعكددداي  اث ددددا وت، ااثعس يدددر عددد  االي سدددوالت، ااع دددوع ثددداالح ا ددداايي  
ثع إددث اثإدددوثل  أك ددر ندد  اث لدد  اثسنريدد  ثددد  ا ط ددو   اث لدد  اثسنريددد ( إيددث إ  ثددديق  ا كددودينلنليددوس اثعإ ددي  ا اثندرادد ، 

ايشعن  نليوس نقورات اثعاا   ثوط و  اث       ا  اثندرا  ععم   اثعاا   نر ا ارة، ااثعاا د  ندر ا  درا ، ااثعاا د  
 (.اث وإثا نر أاراد اثنتعنر، ااثعاا   نر اثناتادي   نؤاا  رعوي  اث  (  إعداد 

 بناء المقياس في البحث الحالي: . أ
ااثنلوييس اثعل اهعنت  ،ععم اثدرااوت اثاو ل  اثعل عيواثت نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث   االطيعخي   ن 

 (2017)، ادراا  طورب ايوز Von Mentzer, et.al  (2013) اآخرا  نيعزر، انيقو  دراا  اا   وثعاا   ثد  ععك اث ل 
   Tariq, & Naz    2020  ا تدراا  أدي(، ا 0978، دراا  إينو  اثكوشل، اآخرا )Adigun  ادراا  عثنو  اآخرا ، 

(2020)  Osman, et.al ً و ن  خي  اثدراا  االاعطيعي  ع  ا ر اثن ردات اا  سود اثعل ععيواب نر اث ل  اثسنري  ، اأي
يسيش ايقو ا ط و  اث  ، و نو يعيواب ااث يل  اثن ري  اثعل ، اناعا  اثذكو  ثسيي  اث إث اثإوثل اأي ً اثانسلادرت  اث لد 
و طريل  اثعاا   اثكعم اثعل ع  ال  القو  يو  نليوس اث إث اثإوثل ناعخدنً  ه،نكايوت اثنليوس اأ سود اث وإثا ااعخعص 

  لاهذه ا  سود ه
 ا ارة.أع و  ( اثعاا   نر 7
 .ا  را ( اثعاا   نر 0
 .نر اثنإيطي  ال اثنتعنر( اثعاا   0
 ادي   نؤاا  رعوي  اث  .( اثعاا   نر اثنات4

عد  ععم  اثعلثك  ن ردة ااعتو عو    يس  أا ال (، اعإ   اإلتو   اث إيإ   ن ردة(، 004 ايع ثل اثنليوس ن  
 ال عد  ععم اثعاا   اث إيح ععم درت  ااإدة. اثعل ، ااثخط  ياثعاا   اث إيح ععم درتع

 تقنين المقياس: . ب
اث    ي س اثنرإع  اثسنري  ا ط و  ط ًي اط ع  ن   (09  عط يله ععم  اا ون ن  ك و ة اثنليوس اث وإثا  ثكم يع كد

 تنقاري  ن ر اثسر ي  ع  طريب اث وإث اثثويم  ،تيزةااث نإواظعل   اراسيد،  سض اثنراكز اثخو    وث   ال   ثسيي   إثق
   ععم اثنليوس.ن  خي  درتوت ا ط و هثنليوس اث وعاإاوب  دب  و  اث وإث ا ا   ا  ااثثوثث،
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 صدق المقياس:
  لعدة أاوثيب كنو يع ث وإثا ثععإلب ن   دب اثنليوس ااعخد  اا 
 

 سرض اثنليوس  سد  يوغعه ععم نتناع  ن  اثنإكني  ن  أع و  هيل   اث وإثا إيث  و   :الظاىريالصدق ( 7
ن  ثع    نإواظ   اراسيد ا سض اثنسعني   ندرا  ا   اثعدريس عخ ص اث إ  اثي اي  اعخ ص اثعر ي  اثخو  

إيث  ا%( 799 – 99إوزت ععم يا   اع وب ععرااح ن     اثعلاع  عسدي  اثن ردات اثنطعا   ااالاعتو وت انإواظ  اثتيزة، 
( 69( كعن ، اعلعي  عدد اث ار ن   84اثنع ب ععيه   اإلتنوثل( كعن ، اأ  ح 749عكايت اث ارة ا اثم ثعنليوس ن   

 ارة الط.(  49 ارة إثم  
 

 اثعل يقو عاوعد ال عإديد نقورات اثعاا    اث ر لااع  ااعخدانه  غرض إاوب  دب اثعكاي   صدق المفردات:( 0
 ينث  عيي  ثقو. ييلياقو اثنليوس اثذ

 – 0.626إيث عرااإت اثدرتوت نو  ي    اااثدرت  اثكعي  إاوب نسون  االرع وط  ي  درت  اثسي رو  اث وإث ا ا   ا 
و ع  إاوب نسون  االرع وط  ي  درتوت اثسيي  ال أي ً ، ا اع  اإل لو  ععيقو ،ا ذثك ا ست اثن ردات  ي  هذا اثند  ،(0.827
 ( يا ح ذثك.0ااثدرت  اثكعي  اتدا    ،ا  سود

 (0جدول )
 قيم معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط األبعاد
 9.980 ا ارةأع و   ا ا   اثعاا   نر

 9.974 ا  را   اثعاا   نر اثثويل
 9.980 اثنتعنرنر اثنإيطي  ال اثثوثث  اثعاا   

 9.970 اثرا ر  اثعاا   نر اثناتادي   نؤاا  رعوي  اث  
 

 (   سود اثنليوس ننو يد  ععم  دب اثنليوس.9.97 ، 9.95أ  نسونيت االرع وط داث  عيد    (0 يع ح ن  تدا  
  :المقياس ثبات

يوثً  اذكارً  و( ط ًي أ نً 09ععم عيي  ن    أا اعي ث وت اثنليوس اذثك  واعخدا  إعودة االخع ور،  سد  إاوبع  ا د   و،اا 
 (0تدا    الاأا رت اثيعولر ع  نو ذكر 

 (3جدول )
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 معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس ميارات التواصل في التطبيقين األول والثانى
 معامل االرتباط داألبعا

 9.950 ا ارة أع و  ا ا   اثعاا   نر
 9.968   اثعاا   نر ا  را اثثويل

 9.960 اثنتعنرنر اثنإيطي  ال اثثوثث  اثعاا   
 9.967 اثرا ر  اثعاا   نر اثناتادي   نؤاا  رعوي  اث  

 9.970  سد اثدرت  اثكعي 
ثنليوس نقورات اثعاا   ال ا  سود  ااثثويلو  ي  اثعط يلي  ا ا  يع ح  ذثك اتاد عي   ارع وطي  داث  إإ وليً 
ننو (، 9.95 و عيد ناعا  اتنيسقو داث  إإ وليً  (،9.97 ،9.95 ا ر س  اثنذكارة، إيث عرااإت  ي  نسون  االرع وط نو  ي  

 يد  ععم ث وت اثنليوس.
 حساب الثبات باستخدام معامل الثبات أللفا كرونباخ:

إيث ع  نسون  أث و كراي وخ ثإاوب ث وت اثنليوس ثك   سد ن  أ سود اثنليوس ااثنليوس كك ،  ث وإث ا ا اااعخد  
إيث يع   ،ب نسون  اثعنييز ثك  اؤا وإاع  اثذ  ن  خيثه  SPSSإاوب نسون  ث وت أث و كراي وخ  واعخدا   ريونر 

 ( .4ل تدا   ايع ح ذثك ا ،أا اوثب   إذل اثاؤا  اثذ  نسون  عنييزه  سيل
 (4جدول )

 طريقة ألفا كرونباخب معامل ثبات مقياس ميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرسة
 

 معامل االرتباط األبعاد
 9.900 ا ارة أع و  ا ا   اثعاا   نر

 9.964   اثعاا   نر ا  را اثثويل
 9.940 اثنتعنرنر اثنإيطي  ال اثثوثث  اثعاا   

 9.974 اثعاا   نر اثناتادي   نؤاا  رعوي  اث   اثرا ر 
 9.950 الدرجة الكمية لممقياس

ااثدرت   (،9.974 – 9.900 ( أ  نسونيت اثث وت  واعخدا  طريل  أث و كراي وخ ععرااح نو  ي  4يع ح ن  تدا   
 و.إإ وليً  ال اثث وت دااًل  ارع وًعورت إيث أكدت أ  تنير ا  سود أظق اواهم نسونيت داث  إإ وليً  (9.950 اثكعي  ثعنليوس 
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 الصورة النيائية لممقياس :
( أ سود    اات اثكعنوت ااث ار 4 سد اثليو   وثع كد ن  ك و ة اثنليوس أ  إت اث ارة اثيقولي  ثه نكاي  ن   

ا  را ، اث سد اثثوثث  ععاا   نرث( كعن  80  اثثويلا ارة اث سد أع و  ( كعن  ثععاا   نر 08ااإلشورات، اث سد ا ا   
 ععاا   نر اثناتادي   نؤاا  رعوي  اث  .ث( كعن  49اثنتعنر، اث سد اثرا ر  نر اثنإيطي  ال ععاا   ث( كعن  84 

 طريقة تصحيح المقياس :
ايإ   اثط   ععم درتعي  ال اإلتو    ،يشعن  ك   سد ععم نتناع  ن  اثن ردات، اعع  اإلتو    د   يس  أا ال(

(  إيث عشير اثدرت  5ادرت  ااإدة ال اإلتو   اثخط ، ا ذثك عكا  أععم درت  اأ   درت  كنو  تدا    ،إ اث إي
 اثنيخ    إثم   ار اثط   ال نقورة اثعاا  .

 (5جدول )
 أبعاد مقياس ميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرسة وعدد مفردات كل بعد

عدد  أبعاد المقياس م
 المفردات

درجة ال
 األدنى

الدرجة 
 العظمى

 56 08 08 ا ارة أع و  ا ا   اثعاا   نر 7
 764 80 80   اثعاا   نر ا  را اثثويل 0
 768 84 84 اثنتعنرنر اثنإيطي  ال اثثوثث  اثعاا    0
اثرا ر  اثعاا   نر اثناتادي   نؤاا  رعوي   4

 اث  
49 49 89 

 468 004 004 الدرجة الكمية لممقياس 5
  

:                       تنمية ميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرسةل حاسوبيبرنامج ل رابًعا: التصور المقترح
 )إعداد: الباحثين الثاني والثالث(

اادل نتدو   ،  د   عوند اادعخدا  اثإوادب اآلثدم طيع ععم اثسديدد ند  اث درانر ااثدراادوت ادل نتدو   وال و  و  اث وإث
، عاا دد نقددورات اث    دد   خو دد ، اكددذثك اثسديددد ندد  اث ددرانر ااثدرااددوت اثعددل اهعنددتاددعخدا  اثإواددب نددر ا ط ددو  اث دد  ا

 اث  ، اام  ا  ذثك ع   يو  اث ريونر كوثعوثل خ ولص ا ط و    وإل وا  إثم دراا 
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 اليدف العام لبرنامج
   ا ط و  اث       ا  اثندرا .هدل اث ريونر ال اث إث اثإوثل إثم عيني  نقورات اثعاا   ثد

 
 األىداف الفرعية :

 عنثعت ا هدال اث رعي  ثع ريونر ام 
 عدريب ا ط و  اث   ععم ااعخدا  ثغ  اإلشورة ال اثعاا  . .7
 عدريب ا ط و  اث   ععم ااعخدا  اثكي  اثنيطاب ثععاا   ال اثناا ل اثنخعع  . .0
 ورة، ااثكي  اثنيطابا ثععاا   نر اثنإيطي   ق .عدريب ا ط و  اث   ععم اثنزج  ي  ثغ  اإلش .0
عإاي   درة ا ط و  اث   ععم ااعخدا  اثعغ  اثعس يري ، اذثك ن  خي  اثعسرل ععل اثإرال، اكي ي  يطب أ ااعقو،  .4

 ازيودة عدد اثن ردات ااثعراكيب اثعغاي  اثن قان  ثديق .
ظي  اثناتق ، اأيً و اقنقو   ااثعس ير عيقو  عغ  اإلشورة  شك  عإاي   درة ا ط و  اث   ععم االاعتو   ثواانر اثع  .5

  إيح.
إيث إيه  ريونر اق  اثع ني  ااثعي يذ ااالاعخدا ، كنو يإعا  ععم  (Power Point)اع  ذثك  واعخدا   ريونر  

ز، إيث إيقو عإ ز ا ط و  نثيرات عديدة كوث ار، اا  اات، ااث يديا اثعل عتذب االيع وه ثعط  ، اأيً و عسوثر عد  اثعركي
اث   ععم نعو س  اث ريونر ثييعلو  ثعنرإع  اثعوثي  كياع ن  أيااع اثعسع   والكعشول ا وثعسب، كنو أيه ال يعطعب نسرا  

 ا ط و   وثلرا ة ااثكعو  ،  وإل وا  إثم اثعسزيز ن  خي  اإلتو   ع  أالع  اث ريونر، ااثعلاي  أيً و ثعط  .
 ج : أىمية البرنام

 عكن  أهني  اث ريونر ام  
يع د  اث ريونر إثم أاثم اثنشكيت اثعل عع ثر  وث لد اثانسل ثد  اث رد،    اعؤثر ال تنير خ ول ه اثينولي ، أال اهل  .7

 نشكع  اثعاا   نر اثنإيطي   ه.
وعده   لاة ال خطاات يسع ر اث ريونر خطاة نقن  ال عإاي  عاا   ا ط و  اث   نر اثنإيطي   ق   طريل  ععني ، عا .0

 ايدنوتق  ال نتعنسوعق .
علدي   ريونر اق  ا ايط ال ااعخدانه ن  َ    أاثيو  ا نار ااثنسعني  أثيو   داي  اثعإوب هؤال  ا ط و   وثندرا ، كنو أيه  .0

  ريونر نشاب ثوط و ، ايتذ ق  ثياعنرار ال نراإعه ااثعيل   ي  ععك اثنراإ   اقاث  ادااسي .
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 تفاعل البرنامج: مستوى
 –إرال نكعا   اكعنوت  –نلوطر اث يديا  –اثراا  اثنعإرك   –يشعن  اث ريونر ععم اثكثير ن  اثااولط اثنعسددة  اث ار 

 أ اات(ا  إيث يعنك  اثط   ن  عإليب أهدال اث ريونر ن  خي  ع وع  اثط   نر شرالح اث ريونر كنو يعل 
 ت اثإرال ااثكعنوت.اثعنرير  وثنواس ثياعنوع إثم أ اا .7
 اثعنرير  وثنواس ثنشوهدة إشورات اثإرال، ااثكعنوت، انلوطر اث يديا اثعل عس ر ع  ناا ل اثعاا  . .0
 اثعس ير ع  اإعيوتوعه  واعخدا  ثغ  اإلشورة، اأ اات اثكي . .0

 

 مستوى التحكم بالبرنامج:
 ايط  ااثنخعع   ال اث ريونر اثعل ععنث  ال ياعطير اثط   ا ك  اقاث   سد عدري ه ععم ااعخدا  أزرار اثعإك  اث

عودة عشغي  ا  اات ااث يديا، ااثعنوري ، ااثسادة إثم اثلولن  اثرليا (.    أزرار اثخراج ن  اث ريونر، ااثعيل   ي  اثشرالح، اا 
 عع ن  اثلولن  اثرليا  اثسديد ن  ا زرار نيقو 

 أاراد ا ارة. .7
 نكايوت اثنيز . .0
 ثنتعنر.اظولل ا شخوص ال ا .0
 ااول  اثناا يت. .4
 ا ثاا . .5
 اثإياايوت ااث وكق  ااثخ راات. .6
 اث نولر. .7
 كعنوت نعياع . .8

 الفنيات المستخدمة :
 اثينذت . .7
 اثعسزيز. .0
 اثعغذي  اثراتس . .0
 اثااتب اثنيزثل. .4
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 اإلطار النظري لمبرنامج:
   رنتيوت اثإوااب ال عسعي  ن  خي  نراتس  ا د يوت ن  درااوت، اأ إوث، اكعب، اثعل عيواثت إعداد اااعخدا

اعدريب اث   ثٌ ت ثع وإثي  أ  أغعب ععك اث رنتيوت اععندت ععم ثغ  اإلشورة الط، إيث إيقو اثعغ  ا اثل ثع   ثععسويش 
نر نتعنسق  ن  اث  ، اأيً و اثاونسي ، ااثعل ينك  علدينقو ال ععك اث رانر  واعخدا  اث يديا، ااثراا  اثنعإرك ،  وإل وا  

م نو ععنيز  ه  رنتيوت اثإوااب ن  اثنراي ، ااثعشايب، ااثعياع ال اثنثيرات اث  ري  اثنعإرك  اثعل عث ت اثنسعانوت ثد  إث
اثط  ، ااالاع ودة ن  اثعغذي  اثراتس ، نر إنكويي  اثعيل  ااثعلد  ال اث ريونر ااًلو الإعيوتوت ا درات ك  ط   أ  ، ان  

خاث   يإيم،  ا  ,Rees, R., Fitzpatrick, Foulkes,  Peterson  &  Newton, 2017هذه اثدرااوت دراا   
أإند  ا Adamo & Beni, 2007 ا 0979عل ، يا نإند أ ا شلير، انتد 0977،  اثنانيل، ان نا  نعكوايانإناد 

 .(0998ع د اهلل ، 
ندرا   نركز رعوي  اث    نإواظ  ا د  و  اث وإثو  اثثويل ااثثوثث  عط يب اث ريونر ععم ا ط و  اث       ا  اث

( 09( د يل  ثندة  05-09( تعا   اا ر ثيث تعاوت أا اعًيو، ندة ك  تعا  نو  ي   86 اراسيد، ايعكا  اث ريونر ن   
 أا اع  نسد  ثنويي  شقار اي ل علريً و.

 التخطيط العام لمبرنامج :
 (6جدول )

 مخطط لجمسات البرنامج
عدد  أىداف الوحدة الوحدة

 الجمسات
الفنيات 
 المستخدمة

األنشطة 
 المستخدمة

 المخرجات المتوقعة

اثاإدددة ا اثددل  
اثتعادددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 اثعنقيدي .

اثعسدددددددددددددددددورل  دددددددددددددددددي   -
 ا ط و  ااث وإثي .

عسريددددددددددل ا ط ددددددددددو   -
  هدددددددددال اث ريددددددددونر 
 اكي ي  ااعخدانه. 

إتددددددددددددرا  االخع ددددددددددددور  -
 اثل عل.

تعادددددددددددددددددددددددددددددددد  
 ااإدة.

 

اثينذتدددددددددددددد   -
اثإيددددددددددددددددددددددددد   
 ااثن ارة.

 اثعسزيز. -
اثعغذيدددددددددددددددددد   -

 اتس .اثر 
اثاات دددددددددوت  -

 اثنيزثي  .
  

اثعسددددددددددددددددددددددرل  -
ععدددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
نإعايددددددددددددددوت 

 اث ريونر.
كي يدددددددددددددددددددددددددددددددد   -

اثعسونددد  ندددر 
اث ريدددددددددددددددددددونر 
ااادددددددددددددددعخدا  
أزرار اثعيلدد  

 أ  ياعطر ا ط و   
 عشغي  اث ريونر -
اادددددددددددعخدا  أزرار  -

اثددددددعإك  ااثعيلدددددد  
 دددددددددددي  اثشدددددددددددرالح 

  ايا  
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 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي   
 نإعايوعه.

اثعسدددددددددددددرل ععددددددددددددددم  - اثاإدة اثثويي .
إشددددددددورات إددددددددرال 

 ر ي . اثقتو  اثس
اثعس يددددددددددددددددر عدددددددددددددددد   -

إدددددددددرال اثقتدددددددددو  
 قتدددددددو  ا  دددددددو ر 

 ااثعاا    قو.

 تعاوت 0
+ تعادددددددددددددددددددد  

 علاي 

يشدددددددددددددددددددددددددددددددوط  -
عدددري ل  ددول  
ععدددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
اادددددددددددددددددددعخدا  
اث ريدددددددددددددددددددونر 
 اثإواا ل.

 أ  ياعطر ا ط و  
اثعسدددددددددرل ععدددددددددم  -

إدددددرال اثقتدددددو  
 اثسر ي .

اثعس يددددددددددددر عدددددددددددد   -
أانولق   وثقتو  

 ا   سل.
يطدددددددب اثإدددددددرل   -

 أثيو  اإلشورة .
نددددددددددد  اثاإددددددددددددة 

ثثدددددددددددد  إثددددددددددددم اثثو
 اثإودي  عشرة.

اثعسدددددددددددددرل ععددددددددددددددم  -
إشددددددددددددددورات أاددددددددددددددراد 
ا ادددددرة، اأع دددددو  
اثتاددددددددددد ، اأثدددددددددددوث 
اثنيددددز ، ااظددددولل 

 أاراد اثنتعنر.
يطدددددددددب اثكعندددددددددوت   -

اثداثدددددددددددددددد  ععيقددددددددددددددددو 
ااثعاا دددددد   شددددددك  

 عو .

تعادددددددددددد   89
عع دددددددددددددددددددددددن  

 علاينوت.

يشدددددددددددددددددددددددددددددددوط  - 
عدددري ل  ددول  
ععدددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
اادددددددددددددددددددعخدا  
اث ريدددددددددددددددددددونر 
 اثإواا ل.

أ  يادددددددددددددددددددددددددددعطر  -
ا ط دو  اثعسدرل 
  ععدددم إشدددورة كددد
 ارد ن  ا ارة.

ااددعخدا  اثقتددو   -
 ا   سل.

يطب ا  داات   -
ثعدالث  ععم اا  

 أاراد ا ارة.

اثثوييددددددد  عشدددددددرة 
اثتعادددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 اثخعوني .

عط يدددددددددددب اثليدددددددددددوس  -
اث سدددددددي، ااثع كيددددددد 
ععددددددددددددم ا ط ددددددددددددو  
 والاددددددددددعنرار اددددددددددل  

 اثينذت  - تعا  ااإدة
اثعغذيددددددددددد   -

 اثراتس .
 .اثعسزيز -

اثعاا ددددددددددددددددد   -
اثن وشددددددددددددددددددددر 
 عغ  اإلشدورة 
ايطددددددددددددددددددددددددددددب 

دادددددددددر ا ط ددددددددددو   -
إثددددددم االاددددددعنرار 
ال اثعاا   ندر 
اثنإيطددددي   عغدددد  
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اثعاا دددددددددددددد  نددددددددددددددر 
اثنإيطددي ، اعلدددي  

 اثتاالز ثق .

اثكعنددددددددددددددددددددوت 
ااثتنددددددددددددددددددددددد  

 اث ايط .

اإلشدددددددددددورة، ندددددددددددر 
يطدددب ا  ددداات 
اثداثددددددددددددد  ععدددددددددددددم 
اإلشددددددددددددددددددددددددددددددددددورات 

 اثنخعع  . 
 خامًسا: الدراسة الميدانية:

نليددوس نقددورات  داة اث إددث   لهدددل اثعط يددب اثل عدد:اقبمًيدد( مقيدداس ميددارات التواصددل لاطفددال الصددم) البحددث أداة تطبيددق .2
 عإديد ناعا  أاراد عيي  اث إث ال نقورات اثعاا  .( إثم اثعاا   ثوط و  اث  

نددر عددااير ناددععزنوت اثعط يددب اددل اث يلدد  ، تعاددوت اث ريددونر اثإواددا لاددل عط يددب  و  دددأ اث وإثدد :جمسددات البرنددامج تنفيددذ .2
( أاد اًعو، 09( د يلد ، ثنددة  05-09 ر ثيث تعادوت أاد اعًيو  نددة كد  تعاد  ندو  دي    نركز رعوي  اث  ،  اا اثعسعيني 

 . نسد  ثنويي  شقار اي ل علري وً 
ورات اثعاا دد   ددب طٌ إيددث  ا:بعددديً ( مقيدداس ميددارات التواصددل لاطفددال الصددم) البحددث أداة تطبيددق .0 نليددوس نقدد

  نقدورات  اثعدل ادسم ثعإليلقدو  إدثعينيد  نعغيدرات اث لادل اث ريونر اثإواا ا ان  ث   يوس اوععي  و سديً  ثوط و  اث  
 اثعاا  (.

ورات اثعاا ددد   دددب إيدددث طٌ  تتبعًيدددا:( مقيددداس ميدددارات التواصدددل لاطفدددال الصدددم) البحدددث أداة تطبيدددق .4 يدددوس نقددد نل
و  اث دد   نددد  ث ددوت أثدر اثعإادد  اددل نقددورات اثعاا دد  اثيددوعر عدد ا اندد  ثدد   يددوس عع سًيددو ععددم أاددراد عييدد  اث إدث ثوط د

 انسوثتعقدو اثيعدولر، الادعخيص اعنقيدً  اذثك ،( إثاث عيي  ا ط و   درتوت و اث وإث ر دا  .اث ريونر اثإواا ل ااعخدا 
 .ثذثك لع  يع ا ل ليع ااينو. ال  ا  اثدرااوت اثاو ل  اع ايرهو انيو شعقو، و،إإ وليً 

 األساليب اإلحصائية :سادًسا: 
ا اوثيب اث وإث ا ا   ، ااعخد  إثانعغيرات اث ،اإت  اثسيي  إوثل،اثاث إث  الال  ا  اثنيقر اثناعخد  

 اإلإ ولي  اثعوثي   
 .  يوس اث دب  ي  ك   يد ااثدرت  اثكعي  ثعنليوس ثيرع وطنسون   يراا   -7
 .Wilcoxon test W اخع ور ايعكاا   -0
 ثليوس ث وت االعاوب اثداخعل ثع ياد. نسون  أث و كراي وخ -0
 ثإاوب دالث  اث راب  ي  اثرعب. Zور  ين  اخع  -4
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 وتفسيرىا : بحثنتائج السابًعا: 
عيوا  هذا اثتز  عرً و ثعيعولر اثعل أا رت عيقو عتر   اث إث اثنيدايل، اذثك ن  خي  اإلتو   ع  أالع  اث إث، 

ظري ثع إث ااثدرااوت ااخع ور  إ  ك  ارض ن  اراض اث إث، ث  ع اير انيو ش  هذه اثيعولر ال  ا  اإلطور اثي
 اثاو ل ا اذثك  قدل اثعسرل ععم اسوثي   ريونر إواا ل ال عيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا .

 ال  إثرعب درتوت عيي  اث نعااطل"عاتد اراب ذات دالث  إإ ولي   ي   أيه ييص اث رض ا ا  ععم الفرض األول:
 ".اث سديأ سود نليوس نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا  ث وثح اثليوس  ععم ااث سدي اثل علاثليواي  

ا ين   ،(W)عشعن  ععم ايعكاا   اثعلاثععإلب ن   إ  اث رض ا ا  ع  ااعخدا  ا اوثيب اإلإ ولي  اثي ورانعري  
(Z)يعولر اث رض ا ا  7 ايا ح تدا   ،( أط و    ، اها إت  عيي   غير8اذثك    إت  اثسيي    ؛ ) 

 (7جدول )
 والبعدي القبميرتب درجات القياسين  متوسطيداللة الفروق بين 

 لميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرسة 
متوسط  ن قياسال أبعاد المقياس

 الرتب
مجموع 
 الرتب

Z 

 
مستوى 
 الداللة

 أع دددددددددو  اثعاا دددددددد  نددددددددر
 ا ارة

 9.97 4.069 45 5.09 8 اثل عل
 799 79.09 8 اث سدي

 9.980 0.874 58 7.46 8 اثل عل ا  را  اثعاا   نر
 98.59 77.98 8 اث سدي

ندددددر اثنإيطدددددي  اثعاا ددددد  
 اثنتعنرال 

 9.97 7.560 44 7 8 اثل عل
 96 77.56 8 اث سدي

اثعاا دددد  نددددر اثناتددددادي  
  نؤاا  رعوي  اث  

 9.95 0.045 47 5.60 8 اثل عل
 94 77.08 8 اث سدي

 9.97 4.059 09 5.09 8 اثل عل الدرجة الكمية لممقياس
 799 77.56 8 اث سدي

 اثل علاثليواي   ال  إثرعب درتوت عيي  اث نعااطلاتاد اراب ذات دالث  إإ ولي   ي  ( 7ن  تدا   يع ح 
 اث سدي.اثليوس  ععم أ سود نليوس نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا  ث وثح اث سدي
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 ايسيل هذا   ا  اث رض ا ا  ن  اراض اث إث، كنو أيه يتيب تزلًيوع  اثاؤا  اثثويم اثذي ارد ام نشكع  اث إث،

  ؟ثد  عيي  ن  ا ط و  اث   ال ا      اثندرا  اثعاا  عيني  نقورات  لا اثإواا ماوععي  اث ريونر ند  نو  اها 
 هذا اث رض ال اثشك  اآلعل  اينك  عا يح يعيت  اثعإلب ن   إ 

 
 (2شكل)

 والبعدي القبميرتب درجات القياسين  متوسطيداللة الفروق بين 
 لميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرسة

اث       ا   ثعيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اثإواا لاينك  ع اير ععك اثيعيت      إترا ات اث ريونر 
، عيني  نقورات اثعاا   ثديق ، اهذا يإلب  إ  اث رض ا ا  الع ثيرات إيتو ي  ععم هؤال  ا ط و   واثندرا  كو  ثق

إيث الإظ اث وإثو  اثثويل ااثثوثث أ  ا ط و  عيي  اث إث ااعخدناا اث ريونر اثإواا ل، اع وععاا نسه  إيتو ي  ا اقاث ، 
إوثعق  ن  االيطاا  ااثخال ن  االاعنرار ال اثعاا   نر اثناتادي   نركز رعوي  اث     اراسيد اأثر ذثك ععيق   عغير 

اوث    إثم اثن ودرة ااالاعنرار ال اثعاا   نر اثنإيطي ، ا طريل   إيإ ، ااع ب ذثك نر نو أا رت عيه يعولر دراا 
 & ,.Rees, R., Fitzpatrick, C., Foulkes, J., Peterson, H ؛0976عود  ع د اث عوح اآخري  ، ؛0979نإند ،

Newton, C, 2017) 
ال   إثرعب درتوت عيي  اث نعااطل  ييص ععم أيه "ال عاتد اراب ذات دالث  إإ ولي   ي   الثانيالفرض 

 ععم أ سود نليوس نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا ". لااثعع س اث سدياثليواي  
 

ا اوثيب اإلإ ولي  اثي ورانعري  اثعل عشعن  ععم ايعكاا   اث وإث ا ا  ااعخدا  اثثويلث رض اثععإلب ن   إ  ا
(W) ،  ا ين(Z)يعولر اث رض 8( أط و    ، اها إت  عيي   غير، ايا ح تدا   8اذثك    إت  اثسيي    ا )
  اثثويل
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 (8جدول )
 تبعيداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والت

 لميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرسة 
متوسط  ن قياسال أبعاد المقياس

 الرتب
مجموع 
 الرتب

Z مستوى الداللة 

 أع ددددددددو  اثعاا دددددددد  نددددددددر
 ا ارة

 غير داث  9.487 40 8.65 8 اث سدي
 799 9.05 8 اثعع سل

 غير داث  9.079 69.60 8.94 8 اث سدي ا  را  اثعاا   نر
 70.45 8.96 8 عع سلاث

نددددر اثنإيطددددي  اثعاا دددد  
 اثنتعنرال 

 غير داث  9.077 79.69 8.94 8 اث سدي
 70.56 8.96 8 اثعع سل

اثعاا ددد  ندددر اثناتددددادي  
  نؤاا  رعوي  اث  

 غير داث  9.066 75.09 8.87 8 اث سدي
 88.09 8.79 8 اثعع سل

 داث  غير 9.407 79 9 8 اث سدي الدرجة الكمية لممقياس
 69 8 8 اثعع سل

اثليواي   ال  إثرعب درتوت عيي  اث نعااطلاتد اراب ذات دالث  إإ ولي   ي  ( أيه ال ع8ن  تدا   يع ح 
 .ععم أ سود نليوس نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا  اث سدي ااثعع سل

يتيب تزلًيوع  اثاؤا  اثثوثث اثذي ارد ام نشكع  اث إث، ايسيل هذا   ا  اث رض اثثويل ن  اراض اث إث، كنو أيه 
 عيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا ؟ال  اثإواا ل ريونر اثاسوثي   نو ند  ااعنراري  اها 

 اينك  عا يح يعيت  اثعإلب ن   إ  هذا اث رض ال اثشك  اآلعل 
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 (0شكل )

 ة الفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعيدالل
 لميارات التواصل لدى األطفال الصم قبل سن المدرسة

 

أيه ال عاتد اراب ذات دالث  إإ ولي   ي  نعااطل رعب درتوت عيي  اثدراا  ال اثليواي  اث سدي ذثك يع ح ن  
اث       ا  اثندرا ، ننو يد  ععم ااعنرار اسوثي  اث ريونر ااثعع سل ععم أ سود نليوس نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  

غير داث   (Z)   ين  إ واعخدا  اث ار اييت ثعيني  نقورات اثعاا   ثد  ا ط و  اث       ا  اثندرا ، إيث  اثإواا ل
عق  اأاراد أاره   طريل  ، إيث الإظ اث وإثو  ا ا  ااثثويل ااعنرار عاا   عيي  اثدراا  نر أنقوال تنير أ سود اث ريونر

 .(0977أإند ي اي ،  اYang & Yun, 2005 إيإ ، ااع ب هذا نر يعولر دراا   
 مناقشة عامة لمنتائج:

 نإعا يسزا اث وإثو  اثثويم ااثثوثث اثعإا  اثذي طرأ ععم عيي  اث إث اثعل ع  عط يب اث ريونر اثإواا ل ععيقو إثم 
 قورات اثعاا  .ن ن  ع نيه انو اثإواا ل، اث ريونر

إيث  ،عط يب اث ريونر اثإواا مال  عيي  اث إثال  ا  يعولر اشعراك اايعظو  أط و  اينك  ع اير هذه اثيعولر انيو شعقو 
 ينك  إرتوع هذا اثعإا  إثم نو يعل 

ا  دد   أ  اثعدددريب ندد  خددي  ااددعخدا   ددرانر اثإواددب اآلثددل عسددد طريلدد  شدديل  اتذا دد ، اعزيددد ندد  عشدداب ادااسيدد  اثط دد  .7
 ثععسع  دا  نع .
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 دات( عزيدد ند  اثإدااس اثنخعع د  أثيدو  اثدعسع ا نندو يتسد  اثدعسع  أكثدر  – دارة  –عياع اثااولط اثنعسددة نو  دي   يدص  .0
 اة، اااعنراي  ادل إ دظ اثنسعاندوت ث عدرة أطدا . كندو أ  هدذا اثعيداع يسند  ععدم نراعدوة اث دراب اث رديد   دي  ا ط دو  اث د  ذاي 

 واع .اثلدرات اثنع 

 –اثعسزيدز  –اتاد اثسديد ن  اثطرب، ااالاعراعيتيوت، ااث ييوت اثنخعع  ، أثيدو  اادعخدا  اثدعسع    درانر اثإوادب  اثينذتد   .0
 اثسراض اث  ري ( ياوعد ال عنعي  عيني  نقورات اثعاا    شك  أك ر. -اثااتب اثنيزثل

ثني ددذ، ااثنلددد  ثععسعددي  ااثعدددريبا ننددو تسدد  ندد  اثط دد  عغيددر دار اثنسعدد  ندد  اثنعلدد  إثددم اثناتدده، ااثنخطددط، ااثن ددن ، اا .4
 ا    نإار عنعي  اثعسعي  ااثعسع . 

ااددددعخدا  اثندددددخ  اث  ددددري اددددل عنعيدددد  عسعددددي  ا ط ددددو  اث دددد  كندددددخ  ثسنعيدددد  اثددددعسع  ندددد  خددددي  اث ددددار ااث يدددددياهوت  .5
يددد عنعيدد  ع ددني   ددرانر اثإواددب اثناددعخدن ، إيددث اثعنثيدد  اث  ددري ثنقددورات اثعاا دد ، انراعددوة خ ددولص ا ط ددو  اث دد  ع

 اآلثل، زاد ن  إدراك اثط   ثعنثيرات اث  ري ، اثعم عسع ر أ ا  نيطل  نسوثت  ثديها ننو يؤد  إثم ايعلو  آثر اثعسع .

 ثويشط  أثيو  اثتعاوت. عكدراراث .6

 ق  ال عإليب اثقدل.ا نر علعي  اثنشععوت داخ  نإيط عنعي  اثعسع ا ننو أاتيدً  اإعدادً اثنيظن  ااثنسدة اث يل   .7
ذثك اثعسع ، ننو أظقر اوععيد   تهذه ا ا وب اثاو ل  تنيسقو اوعدت أاراد عيي  اث إث ععم عإا  نقورات اثعاا   اث و

الاعخدا  اثإواب اآلثل ا رانته ال عيني  نقدورات اثعاا د  ثدد  عييد  اث إدث ند  ا ط دو  اث د ، اندو عا د  إثيده اث وإثدو  
اثعدم  Yang & Yun (2005) درااد  يدوير ايدا لر درااد  كد  ند  ععدم اد ي  اثنثدو  ال اثإ در  ند  يعدولر يع دب ندر يعدو

اعا دعت ، ادل اثعددريب ععدم يطدب اإددات أ داات إدرال اثعغد  اث دييي  ثدد  ا ط دو  اث د  إواداباادعخدا  اثهددات إثدم 
أداندا  ، ادرااد ات  شك   دإيح%( ن  ا ط و  اث   ا سول اثانر ععم يطب ا  ا 95اثيعولر إثم أ  اث ريونر اوعد  

ع ددني   ريددونر  ندد  خددي  اثلدددرة ععددم اثيطددبإثددم إكاددوب ا ط ددو  اث دد  اثعددم هدددات  Adamo & Beni (2007) ا ييددل
 ددول  ععددم إواددا ل اوععيدد   ريددونر  اثعسددرل ععددم هدددات إثددم اثعددم( 0979  علدد  يانتددد، نإنددد أ ددا شددليردراادد  إواددا ل ا 

ع ثير ك ير ثع ريونر اث  ، اأشورت يعولته إثم نقورات اثسراض اثعلديني  ثد  اثطع    ال اكعاوب اثخ ا لأاعاب اثعسعي  
الحة    ,Von Mentzer, et.al  (2013) اآخدرا  نيعدزرادا   درااد  ، ا ععدم اكعادوب اثطع د  ثنقدورات اثسدراض اثعلدينيد

عي  ثوط ددو  اث دد  ا ددسول اثاددنر، إثددم اثكشددل عد  عدد ثير ااددعخدا  اثإواددب اآلثدل اددل عينيدد  نقددورات اثنسوثتدد  اث دا هةةذ ث 
إثم اوععي  ااعخدا  اثإواب ال عيني  نقورات اثنسوثت  ااالادعتو وت اث داعي  ثدد  ا ط دو  اث د  ا دسول  يعولتقواأشورت 
( اثعددم هدددات إثددم إعددداد  ريددونر عدددري ل  اااددط  اثإواددب اددل عإاددي  اثددذاكرة اثسونعددد  0975دراادد  اعإيدد  اثادديد  ، ا اثاددنر

سرا  أثر ذثك ال عإاي  نقدورات اثعاا د  غيدر اثع ظدل ثدد  اثطديب اث د   وثنرإعد  اال عداليد  اأاد رت يعولتقدو اث  ري ، ان
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اثعدم هددات  Tariq, & Naz    (2017)طدورب ايدوز درااد ا ، ع  اسوثي  اث ريونر ال عإاي  اثذاكرة اث  ري  ثععينيذ اث د 
ادعخدا   ريدونر  دول  ععدم اثايدب ثعينيد  ا  تدديوت ا رديد  ثدد  ا ط دو  إثم اثعسرل ععدم عد ثير اثعسعدي   نادوعدة اثكن يداعر  و

 ا تدأدي درااد ا    ع داب ا ط دو  اث د  اثدذي  عد  عدريادق   وادعخدا  اثكن يداعر يعولتقدو إثدماأشورت  ،اثذي  يسويا  ن  اث ن 
 2020 )Adigun اثدعسع  اثلدول  ععدم اثكن يداعر  اوععيد   يدوس هددات إثدمثدم إ (CAI) سع  اثلدول  ععدم اثنشدراعااثدع (PBL) 

اأظقرت اثيعولر ع ثيًرا ك يًرا ثعدعسع  اثلدول  ععدم اثكن يداعر ااثنشدراع ادل زيدودة اثعإ دي  ااثدااسيد   ،ععم عإ ي  اثطيب اث  
 ثد  اثطيب اث  .

ث دوت أثدر اثدعسع  اير  اث وإثو  أ  ااعخدا   رانر ثعيني  نقورات اثعاا   ن  خي  اادعخدا  اثإوادب اآلثدل  دد ادوه  ادل 
أيً و، اعإاي  نقدورات اثعاا د ،  إيدث إ  ندو اكعاد ه اثط د  ا  د  ند  هدذه اثنقدورات خدي  عط يدب تعادوت اث ريدونر اادر 

  يل  عسعيني  شيل ، نكيعه ن  ااعخدا  نو عسعنه ال  يلعه اثنسوش  اعط يله، اها نو عإلب ال اثليوس اثعع سل.
 ددوإثي ، ا دد ط اددعاك اثط دد  ثععركيددز اددل اثددعسع  ااكعاددوب اثنقددورات، ااددط إوثدد  ندد  كددذثك ااددعخدا  اثنسددززات ندد  َ  دد  اث

 اثل ا  ااثر و ثععسع ، ان  ث  عكراره ناعل ًي ثنو عسعنه  يتوح، ها نو  د إدث  وث س  ال اثليوس اثعع سل. 
اددب اآلثددل اددل عسعددي  أط ددو  ا يددوً  ععددم يعددولر اث إددث اإلتنوثيدد ، اع ددإت أهنيدد  ااددعخدا   ددرانر  ولندد  ععددم ااددعخدا  اثإو

اث   نقورات اثعاا  ، اأهني  نراعوة خ ولص أط و  اث   اانوعق ، أثيو  ع ني  ععدك اث درانر اثعسعينيد  اثنخ  د  ثقد ، 
كعياع اثاادولط اثنعسدددة ايقدو اعلددي  اثعغذيد  اثراتسد  اث اريد ، ااادعخدا  اث دار اثإليليد ، ااادعخدا  اث يددياهوت. اهدذه اثسااند  

 و عاق  ال عإليب يعولر إيتو ي  نر ي .تنيسق
 إثم نو يعل  أيً و أ  هذه اثيعولر ينك  إرتوعقو  و اير  اث وإث

 .ث  ثد  أط و  ا اثعاا  نقورة   يعين ععم اث رانر اثعسعيني  اإلثكعرايي     ريونر اثإوااب( درة  .7
اثددذي يراعددم اددنوت اخ ددولص دونر اثنعكونددد  و اددل ظدد  عددداار اث ريددا ننكًيددأنددرً ثوط ددو  اث دد   عاا دد إ  عسعدد  نقددورة اث .0

 .لهياثظرال اثنيوا   ثعط  ل يعقا  ،اثنسعند  اثنعنكيد اثنسع ، أا ا ا ط و ، 
اثشدددسار  وثرغ ددد  اث د   ا ط دددو   قددو رياددعطي لدد ي طر  هيدعاتاثا  ريعشددتاثا  زيدعإ اثإ  اثنيوخ اث  ل اثادولد ثده دار ادل  .0

 اددل اثنشددورك .
 ااثنسع  اثنيواب. ،راتيااثنث ،عاارت اإلنكويوت اإذا    أي نقورة ثعط     يعين  ينكويإ .4

 عااار  يل  ناوعدة داخ  نركز رعوي  اث     اراسيد. .5

 توصيات البحث: 
ال  ا  يعولر اث إدث، اند  خدي  نسويشد  اث دوإثي  ثعتر د  اث إدث، ينكد  أ  ُيلدداناا  سدض اثعا ديوت اثعدل ند  شد يقو أ  

   أاته اثل ار ايااإل اث سل اثعل عااته عسعي  ا ط و  اث  ، انيقو نو يعل  عسن  ععم نسوثت
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عدريب نسعنل انسعندوت ريدوض ا ط دو  ععدم أادوثيب عينيد  نقدورات اثعاا د  ندر ا ط دو  اث د ، اأ  عكدا  تدزً ا ند   .7
 اثع هي  ا كودينل  كعيوت اثعر ي   وثتونسوت اثن ري .

ر اثلولنددد  ععدددم اثإوادددب ثوط دددو  اث ددد  ادددل نرإعددد  ندددو   ددد  اثندراددد  نددد  َ  ددد   دددرارة عإديدددد نسدددويير ع دددني  اث دددران .0
 اثنعخ  ي  ال عكياثاتيو ذاي االإعيوتوت اثخو  ا إعم عكا  أاوًاو يسعند ععيه اث وإثا  ال  يو   رانتق .

عدد  نددو   دد   ددرارة نراعددوة أ  يددع  عإديددد نسددويير ع ددني  اث ددرانر اثلولندد  ععددم اثإواددب اآلثددل ثوط ددو  اث دد  اددم نرإ .0
 اثندرا  ال  ا  خ ولص، ا درات، انشكيت ا ط و   اط يس  اثنرإع  اثسنري . 

 إشراك ا ار ال عنعي  اثعدريب ثوط و  اث   ا سول اثانرا ثنو ثه ن  ع ثير ععم يعولر علد  أط وثق . .4

 ب خ  قو. وثندرا  اطر االثعإوب  دراا  نشكيت اثعاا   ثد  ا ط و  اث         رارة االهعنو  .5
 .، اأاوثيب اثعاا   نسق اإلعو   اثانسي   ذايثعاعي  اثنتعنر  اااثنعخ    ،اثسون  اث لوت رارة نشورك  تنير  .6
 نو يعيواب نر اإعيوتوت اثعب عُلد  ثوط و  اث   اثعإ يعي   االخع وراتاأاوثيب  ،اثنلررات اثدرااي االهعنو   عطاير  .7

 . ا دراعق 

 البحوث المقترحة:
   نو أا رت عيه يعولر هذا اث إث، يلعرح اث وإثا  إترا  اث إاث اثعوثي  ال  ا 

دراا  ا  ي  ثعإديد اثنسويير اثداثي  اثيزن  ثع ني  اث درانر اثعسعينيد  اثلولند  ععدم اادعخدا  اثإواداب ثوط دو  اث د   .7
 ال نرإع  نو     اثندرا .

نقورات اثعاا   ثد  عيي  ن  ا ط و  اثنسو ي  ادنسًيو  نددارس  يو   ريونر إواا ل  ول  ععم اثنسويير اثداثي  ثعيني   .0
 اثدنر. 

دراادد  ا دد ي  ثعإديددد نشددكيت اثعاا دد  اثعددل عااتدده اثعينيددذ ذاي اإلعو دد  اثاددنسي   ندددارس اثدددنر، ندد  اتقدد  يظددر  .0
 اثنسعني .

   نقورات اثعاا   ثديق .دراا  ا  ي  ثعإديد نقورات ا دا  اثعدريال اثيزن  ثنسعنل اث    ندارس اثدنر ثعيني .4

  يو   ريونر إواا م ثعيني  نقورات اثيطب ااثكي  ثد  عيي  ن  ا ط و   سول اثانر ال ا  نو     اثندرا . .5

 اوععي   ريونر عدري ل ثنسعنوت اثرا   ثوط و  اث   ا سول اثانر ثعيني  نقورات اثعاا   ثديقِ . .6

 اث   ثعيني  نقورات اثعاا    عغ  اإلشورة.  اثيو  أنار ا ط و  عدري لاسوثي   ريونر  .7
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 المراجع
 :أواًل : المراجع العربية

 عنو    دار اال  ثعيشر. .اإلعو   اثانسي (. 0990إ راهي  ع د اهلل اثزريلوت  

 ير.عنو   دار اث كر ثعيشر ااثعاز   ا طرا وت اثكي  ااثعغ  "اثعشخيص ااثسيج". (.0995إ راهي  ع د اهلل اثزريلوت  

أثر اخعيل ينط عرض ثغ  اإلشورة ال  رنتيوت اثكن ياعر اثعسعيني  ععم اثعإ دي  انسدد   .(0998اهلل إ راهي    أإند ع د
 كعي  اثعر ي  اثياعي ، تونس  عي  شنس. راوث  دكعاراه، .اثعسع  ثد  اثعينيذ اث   ااعتوهوعق  يإا اث رنتيوت

اا ل ع وععل ثععدخ  اثن كر ال عيني  اثإ ديع  اثعغايد  ثدد  اثعينيدذ اثنسدو ي  (. اسوثي   ريونر إو0977أإند ي اي عيام  
 .59 -70(  ص ص 0(، ج. 770(،ع. 06تونس  ا زهر، نر.   نتع  كعي  اثعر ي ،انسًيو ال تدة. 

ال عيني  اوععيد   ريونر إواا ل ثعإاي  نقورات اثعاا   اإلشوري  وثعغ  اإليتعيزي  اسوثي   (.0979إاي  ع د اثاعور غوي  
 تونس  اثز وزيب. كعي  اثعر ي ،  إ  ي اي . ، راوث  دكعاراه، اثذات ا كوديني  ثد  اثطيب اث    وثنرإع  اثثوياي 

. ا رد   "نلدن  ادل أاواديوت اثطوثدب ااثنسعد "اثعليي  ال اثعسعي   .(0997انيو  ع د اثسو  ن ورز   ،أن  ع د اث عوح اايدا 
   ااثعازير ااثيشر.دار اث كر ثعط وع

 عوث  اثكعب. ، اثلوهرةاثعدريس ثذاي االإعيوتوت اثخو    ي  اثع ني  ااثعي يذ .(0970أنير إ راهي  اثلرشل 

 ا رد   نركز اثيتور اثثلوال.اثإوااب اعط يلوعه اثعر اي .(. 0990إيود اثيتور، عويد اثقرش  

يقوب ع د اثسزيز اث  ياي، ان اي  ع داثاعور غوي  إينو  اؤاد اثكوشل، اا  (. اسوثي  ااعخدا   وناس 0978إند إا ، اا 
اثنؤعنر اثداثل ا ا  ثكعي  ععا  إثكعرايل إرشودي ال ع هي  اثطيب اث    وثنرإع  اثثوياي  ثععاا    وثعغ  اإليتعيزي . 

 .668 -606ياثيا، ص ص  09 – 08، اإلعو   اثع هي  تونس  اثز وزيب 

دار اثكعدوب   اثلدوهرة ."االإعيوتدوت اثخو د  اأادوثيب إرشدوده  ينشدكيت ذا "اثعر يد  اثخو د  . (0979كوشدل   اثإينو  اؤاد 
 اثإديث .

ثسددديج  دددسا وت عسعددد  اثدددداا   اثريو دددلنلعدددرح  دددول  ععدددم نقدددورات اثعاا ددد   عيتدددلع دددار  .(0974إيقدددوب اثاددديد شدددإوعه  
 .790 – 09(، ص ص 06،ج. هوجنتع  كعي  اثعر ي    اا . اثنثعثي  ثد  طيب اثنرإع  اثثوياي 

 . اثريوض   نكع   دار اثزهرا .نليوس ك و ة اثيطب اثن ار(. 0997إيقوب ع د اثسزيز اث  ياي  

 نكع   ا يتعا اثن ري  .   . اثلوهرةاثخو   االإعيوتوتاعتوهوت إديث  ال رعوي  ذاي  .(0998نإند عثنو    عقويل
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 ، اثلوهرة نكع   زهرا  اثشرب.ندخ  إثم اثعر ي  اثخو   ( 0997أا ع   إا  ن ط م ع داثنسطل، اثايد ع داثإنيد 

 . اثكايت  نكع   اث يح.اثااولط اثنعسددة  ي  اثعيظير ااثعط يب(. 0994خوثد نإند ارتا   

 نإاادب ثعسعدي  نقدورات عددري لاسوثيد   ريدونر  .(0977  اثندانيلند نا  عدوطل ا ،  نعكدواينإناد زايد ا خاث  أإند يإيم، 
. نتعدد  اعإددود اثتونسددوت اثسر يدد  ااثطريلدد  اثشدد اي   ط ددو  اثرا دد  اثنسددا ي  اددنسًيو عددلاثلددرا ة  ددوثطريلعي  اثعاا دد  اثك

 . 06 – 7ص ص  (،0 ، ع.  9 نر.،ثععر ي  اعع  اثي س

و. تنسيدد  اوععيدد   ريددونر عدددري ل اددل عإاددي  ااددعراعيتيوت اثعاا دد  ثددد  اثطع دد  اثنسددو ي  اددنسيً (. 0979اددوث  نإنددد اددااثن  
 .006 – 079(، ص ص 09(، ع.  79،نر. اثنتع  اثسعني ، اثثلوا  ن  أت  اثعيني 

(. نلعددرح ثعاظيددل اثددعسع  اإلثكعرايددل اددل عينيدد   سددض اثن ددوهي  اثريو ددي  ثع دد  ندد  خددي  0999اددونل ع ددد اثإنيددد عياددم  
، كعيد  اثنسعندي  ثكعرايدل ااثعسعدي  عد   سدد إث نلد  إثم اثنؤعنر اثدداثل ا ا  ثععسعدي  اإلنسوثتوت اثذكو  اال طيوعل. 

 تونس  طي  .

اثنرتر ال اثعر ي  اثخو   " ذاا االإعيوتوت اثعر اي  اثخو    ي  اثاا ر اآاوب (. 0979اعينو  ع د اثااإد ياال  
 .  اإلاكيدري    دار اثااو  ثدييو اثط وع  ااثيشر.اثناعل  "

. عندددو    دار اثناددديرة ثعيشدددر ااثعازيدددر االإعيوتدددوت اثخو ددد  ياثعسعدددي  ثدددذا عكياثاتيدددو  .(0979ادددنوح ع دددد اث عدددوح ندددرزاب  
 ااثط وع  .

  .دار   و  ثعيشر ااثعازير  عنو  .ايكاثاتي  رعوي  اثك يل اا   (. 0998  ي وثح إا  اثداهر 

اعادع   .خي دقو "عش –أاد و قو  –اإلعو د  اثادنسي  " ن قانقدو ( .0998طورب ع داثرؤال عونر، ار ير ع د اثرؤال نإندد  
 طي   ثعيشر ااثعازير .   ، اثلوهرةاالإعيوتوت اثخو   يذا 

 (. أثددر0976عددود  ع ددد اث عددوح اثقتددي ، اأإنددد رتددب اثادديد، ااددنيإو   دد  يو ددر اثرشدديدي، اا  ددراهي   دد  اددوث  اث دد وطل  
 اثنعك ثتونس  اثسعني  اثنتع  .اث   ا ط و  ثد  اإلشورة ثغ  عسع  ال اثنإاري  ااثكعنوت اثع ييل ااعراعيتيعل ااعخدا 
 .779 -750(، ص ص 0(، ع.  77ااإلداري ، نر.   اإلياويي  اثسعا  - اي  

 دار اثرشود ثعط ر ااثيشر.نلدن  ال اثعر ي  اثخو    .(0979عود  ع د اهلل نإند  

 اثرشود.  دار  اثلوهرة  سا وت اثعسع . يثوط و  ذا  اثسيتلاثعسعي   .( 0999عود  ع داهلل نإند  
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 نركز عطاير اثدرااوت اثسعيو ااث إاث، تونس  اثلوهرة . كعي  اثقيدا  .نقورات االع و (. 0997عوزة نإند اي   

يعوتقو  .(0994ع د اثإواظ نإند اين     .لدار اثخريت  اثريوض .ع ني  اثااولط اثنعسددة اا 

. اثلددوهرة  نكع دد  عر ددل ايتعيددزي –ايتعيددزي عر دل نستد  ن ددطعإوت ا ددطرا وت اثعاإددد (. 0970ع دد اثددرإن  ادديد اددعينو   
 ا يتعا اثن ري .

 .لدار اث كر اثسر   ، اثلوهرة0ط .االإعيوتوت اثخو   اعر يعق  يايكاثاتي  ذا (. 0997 لع د اثنطعب أني  اثلريط

اثيددداة اثسعنيدد  ل". (. يظددو  إواددا ل عدددري ل ثعسعددي  اث دد  اثعغدد  اثسر يدد  "اثندددرب اثإواددا ل اثددذك0990ع ددد ذيددوب اثستيعددل  
 .09-08، تونس   طر، ص ص 07، إلاب ا    ال اثلر  اثاو س  ثيعإود اثسر ل ثعقيلوت اثسونع  ال رعوي  اث  

 ريونر عدري ل  واعخدا  اثإواب اآلثل ثعيني  (. 0977ع و  نإند زيدا ، اثيعم ع د اثسظي  نعاثل، اأإند نإند اثنعاثم  
(، ص 796كعيدد  اثعر يدد ، ع.  اثتنسيدد  اثن ددري  ثعلددرا ة ااثنسرادد ،   علعيًددو اثلددو عي  ثعددعسع .اثعاا دد  اثع ظددل ثددد  اثنسددو ي

 .705-97ص 

 نؤاا  إارس اثداثي  ثعيشر.  اكيدري ، اإلاثش قلاالعو   اثانسي  ااثعاا   (. 0999عطي  عطي  نإند   

 اثنكع   ا كوديني .  ر  اثإودي ااثسشري ، اثلوهرة عر ي  اعسعي  ا ط و  اثنسو ي  انسًيو ال اثل .(0970عااطل نإند نإند 

 دار اث  و .  االإعيوتوت اثخو   ينيوهر اأاوثيب عدريس ذا  .(0997ع يد  اثايد  هنوتد

نتعددد   .اددديكاثاتي  اثط ددد  اثنسددداب ادددنسًيو اأادددوثيب عاا دددعه ندددر اآلخدددري  " درااددد  إرشدددودي "( . 0997نإندددد اثاددديد  دددديب  
 . 05 -6 ،( 75( ، اثاي   57،  اثسون  ثعكعوبا عي ، اثقيل  اثن ري  

اوععيدد   ريددونر نإااددب  ددول  ععددم أاددعاب اثعسعددي  اثخ ا ددل اددل  .(0979نإنددد اددعينو  أ ددا شددلير، انتددد  اددسيد علدد   
(، 78  ، ندر.نتعد  اثتونسد  اإلاديني   غدزة. اكعاوب نقدورات اثسدراض اثعلدينيد  ثدد  اثطع د  ذاي االإعيوتدوت اثخو د 

  .  687 – 649 ص ص، (  0  ع.

  .اإلعو د  اثادنسي  ي(. ند  اوععي   ريدونر نلعدرح ثعإادي  نقدورات اثعاا د  ثدد  ا ط دو  ذا 7994ع د اثااإد   اعإلنإند 
 كعي  اثعر ي ، تونس  اثز وزيب. ،غير نيشارة راوث  دكعاراه

  .نكع   ا يتعا اثن ري   رةاثلوه .االإعيوتوت اثخو   يايكاثاتي  اثعخوطب ثذا (. 0996نإند نإناد اثيإوس  

 دددسا وت  يثدددد  اثعينيدددذ اث ددد  اذا  ا كدددودينلاثنقدددورات االتعنوعيددد  اعي عقدددو  وثعإ دددي  . (0977يو دددح إادددي   دددلر  
 .096 -750، ص ص 0 (، ج.4،ع. اثننعك  اثسر ي  اثاسادي  ،، نتع  اثسعا  اثعر اي اثعسع 
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اددل اثع كيددر اثيو ددد ااثنقددورات اثإيوعيدد   اثشددكعلل  ععددم اثنيطددب غيددر أثددر  ريددونر  ددو .(0979اال  أإنددد غريددب نإنددد ععددم   
 كعي  اثعر ي  تونس   اراسيد.   دكعاراه غير نيشارةراوث  . اثثويايااالعتوه يإا اثنيطب ثد  طيب اث ل ا ا  
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Abstract 
The research aimed at verifying the effectiveness of a computer –based 

program on developing communication skills among preschool deaf children. The 

study sample consisted of (8) deaf children aged (4-5) years, with hearing loss 

ranging between (71 - 90 dB) The researchers used the quasi-experimental, one-

group approach, and the computer- based program was applied to know the effect of 

this program on developing communication skills among deaf children through pre 

and post measurement and to ensure the continued effectiveness of the program after 

following-up. The researchers used the following tools: A child data collection form  

(Prepared by: The second and third researchers), and a scale of communication skills 

for deaf children, which includes (communicating with the family, communicating 

with the peers, communicating with the community, and communicating with those 

in the Deaf Care Institution) (Prepared by: the Researchers) and the computer–based 

program (Prepared by: The second and third researchers) The results of the research 

concluded that: There are statistically significant differences between the mean scores 

of the research sample in the pre and post measurements on the dimensions of the 

communication skills scale for preschool deaf children in favor of the post-

measurement, which indicates the effectiveness of The immediate computer- based 

program in developing their communication skills, and there are no statistically 

significant differences between the mean scores of the research sample's scores in the 

post and tracer measurements on the dimensions of the communication skills scale 

for deaf children, which indicates the continued effectiveness of the program in 

developing their communication skills. 
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