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 السمخص:
تػاصل المسدي في تعديد ىجفت البحث إلى التعخف عمى مجى فعالية استخاتيجية ال

السيارات البيشذخرية لجى الصبلب ذوي اإلعاقة الدسعية وذوي اإلعاقة البرخية، واشتسمت 
( شالبة مغ شالبات الرف الثاني اإلعجادي بسجرسة الشػر 66عيشة الجراسة عمى )

( شالبات مغ كل 8لمسكفػفيغ بسجيشة أسيػط ومجرسة الرع بشات بسجيشة أسيػط بػاقع )
، واستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي القائع عمى الترسيع شبو تجخيبي ذو السجسػعة مجرسة

الػاحجة كسشيج لمجراسة، واستعانت باستسارة جسع البيانات والستابعة الشفدية عغ العيشة 
)إعجاد التػجيو الشفدي التابع إلدارة التخبية الخاصة بػزارة التخبية والتعميع بأسيػط(، ومكياس 

تانفػرد بشية لكياس الحكاء لمصالبات، واستسارة استبيان لمصبلب ذوي اإلعاقة ذكاء س
مكياس التػاصل المسدي وتشسية الدسعية، واستسارة استبيان لمصبلب ذوي اإلعاقة البرخية، و 

بعس السيارات البيشذخرية لمرع والسكفػفيغ ، وبخنامج التػاصل المسدي والسيارات 
 ، واسفخت الجراسة عغ:  جاد الباحثة(البيشذخرية بيغ الفئتيغ )إع

وجػد عبلقة إرتباشية ذات داللة إحرائية مػجبة بيغ رتب درجات الصبلب ذوى 
وشبلب اإلعاقة البرخية في كبل مغ أبعاد ومجسػع التػاصل المسدي  اإلعاقة الدسعية

و وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ رتب متػسصي درجات  والسيارات البيشذخرية
ب عيشة الجراسة في الكياسيغ القبمي والبعجي لسكياس ميارات التػاصل المسدي الصبل

والسيارات البيشذخرية لمصبلب السعاقيغ سسعيًا لرالح الكياس البعجي و وجػد فخوق ذات 
داللة إحرائية بيغ رتب متػسصي درجات الصالبات عيشة الجراسة في الكياسيغ القبمي 

ل المسدي والسيارات البيشذخرية لمصبلب السعاقيغ برخيًا والبعجي لسكياس ميارات التػاص
 لرالح الكياس البعجي. 

استخاتيجية التػاصل المسدي، السيارات البيشذخرية، ذوي اإلعاقة كمسات مفتاحية: 
 الدسعية، ذوي اإلعاقة البرخية.
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Abstract:  

The study aimed to identify the effectiveness of tactile 

communication strategy in promoting the interpersonal skills among 

students with visual and hearing impairment. The study sample 

included (16) female students from the second preparatory class at 

Al-Nour School for the Blind in Assiut and the Deaf School for Girls 

in Assiut, by (8) students from each school. The researcher used 

the experimental method based on the one-group quasi-

experimental design as the study method. She used the data 

collection form, the psychological follow-up of the sample (prepared 

by the psychological guidance of the Department of Special 

Education of the Ministry of Education in Assiut), Stanford–Binet 

Intelligence Scale, questionnaire for students with hearing 

impairment, questionnaire for students with vision impairment, 

Tactile Communication Scale for the Development of Some 

Interpersonal Skills for the Deaf and the Blind (prepared by the 

researcher), and tactile communication and interpersonal skills 

program between the two categories (prepared by the researcher) 

as the study tools. The researcher reached many results, including 
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There was a statistically significant positive correlation 

between the grades' ranks of students with hearing impairment and 

students with vision impairment in both dimensions and the total of 

tactile communication and interpersonal skills.There were statistically 

significant differences between the average ranks of the students' 

grades in the pre and post measurements of the tactile 

communication skills and interpersonal skills scale for students with 

hearing impairment in favor of the post measurement.There were 

statistically significant differences between the average ranks of the 

students' grades in the pre and post measurements of the tactile 

communication skills and interpersonal skills scale for students with 

vision impairment in favor of the post measurement. 

Keywords: Tactile Communication Strategy, Interpersonal 

Skills, People with Vision Impairment, People with Hearing 

Impairment. 

 
 
 وال مقدمة الدراسة ومذكمتها:ا

يعج ميجان التخبية الخاصة مغ السياديغ السيسة التي نالت أىسية بالغة في الجول 
الستقجمة والجول الشامية عمى الدػاء وتعج مرخ مغ الجول التي بجأ االىتسام فييا بيحا 

غ، والتخبية في السيجان مشح الدشػات األخيخة مغ القخن العذخيغ، سػاء السػىػبيغ أو السعاقي
سعييا لتحقيق ذلظ يشبغي أال تسيد بيغ األفخاد سػاء كانػا معاقيغ أم أسػياء، فالفخد السعاق 
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لو الحق في أن تذسمو التخبية الجيسقخاشية بالخعاية التي تسكشو مغ االستستاع بحياتو مثل 
 ة.أقخانو األسػياء، في حجود قجراتو بسا يقجم لو مغ خجمات تعميسية أو تأىيمي

تزع فئة ذوي االحتياجات الخاصة األفخاد السشحخفيغ عقمًيا وانفعالًيا ولغػًيا وحخكًيا 
وحدًيا بالسقارنة بغيخىع مغ العادييغ، كسا يذتسل مرصمح ذوي االحتياجات الخاصة عمى 
فئة السػىػبيغ، والسالكيغ لئلعاقات العقمية والدسعية والبرخية والحخكية، حيث تذكل ىحه 

ذوي االحتياجات الخاصة ندبة ال يدتيان بيا في كل مجتسع مغ السجتسعات،  الفئات مغ
مسا أدى إلى ضيػر الحاجة مغ قبل ىحه الفئة إلى البخامج التخبػية السخترة والتي 
تداعجىع عمى تصػيخ قجراتيع، وتشسية استقبلليتيع، وتػفيخ فخص لتجريبيع وتذغيميع، 

ق سغ التذخيعات التي تزسغ ليحه الفئة كافة واالىتسام بحساية حقػقيع وذلظ عغ شخي
الحقػق، وتػفخ ليع قجًرا مغ السداواة مع غيخىع مغ األفخاد العادييغ داخل السجتسع الػاحج 

 (.6،. 2162)تيديخ مفمح وعسخ فػاز، 
وأشارت مشطسة الرحة العالسية بتعخيف لئلعاقة، حيث أكجت بأنو كل ما يذيخ 

شذاط، أي وجػد مذكمة في وضيفة الجدع أو ليكمو، إلى وجػد عجد أو صعػبة في ال
حيث تعكذ اإلعاقة صػر لمتفاعل الستبادل بيغ مطاىخ الذخز السعاق، ومطاىخ 
السجتسع الحي يشجمج فيو الذخز السعاق، فالذخز السعاق ىػ كل مغ يعاني مغ آثار 

والعقمي، مسا  خمفتيا بعس العػامل الػراثية أو الخمكية أو عػامل بيئية كالقرػر الجدسي
يشتج عشيا آثار اجتساعية أو نفدية، وتقف اإلعاقة بيغ الفخد وبيغ تعمسو أو قيامو ببعس 
األعسال واألنذصة الفكخية والجدسية التي يقػم بيا الفخد العادي بكل سيػلة، كسا يسكغ أن 

عمى  يعاني الفخد السعاق مغ أكثخ مغ إعاقة، وتتػقف اإلعاقة عمى العزػ العاجد وتأثيخه
 (. June, M. 2008,12 نذاشات الذخز )

وتعج اإلعاقة مغ أىع السذكبلت التي تػاجو السجتسع وتيجد أمشو واستقخاره، فيي 
مذكمة متعجدة الجػانب واألبعاد، فميا أبعادىا الرحية والشفدية واالجتساعية واالقترادية 

ات بحوي اإلعاقة والسيسا والتعميسية، التي تتجاخل مع بعزيا البعس، ولقج اىتست السجتسع
في عالسشا السعاصخ فمقج ازدادت العشاية بالسعاقيغ سسعيًا وبرخيًا، ومحاولة مداعجتيع 
لمتخفيف مغ السعاناة التي ىع فييا ومحاولة مدايخة ذوييع مغ األفخاد العادييغ والػقػف 

 عمى مذكبلتيع ومػاجية ضغػط الحياة وإيجاد شخق لمتػاصل معيع.

كمة البحث اىتسام الجول والسشطسات باإلعاقة والسعاقيغ، وأشارت استعخضت مذو
إلى أن فقجان حاستي الدسع أو البرخ يؤدي إلى الدمػك غيخ التكيفي الحي يتسثل في 
ضعف التػاصل مع اآلخخيغ أو التعامل معيع بذكل إيجابي، ومغ خبلل عسميا مع 

لمسكفػفيغ، رصجت الباحثة الصبلب بسجرسة األمل لمرع وضعاف الدسع ومجرسة الشػر 
صعػبة في التػاصل بيغ الصبلب ذوي اإلعاقة الدسعية والصبلب ذوي اإلعاقة البرخية 
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وذلظ أثشاء األنذصة االجتساعية السذتخكة وأيًزا الديارات السيجانية بيغ السجرستيغ، األمخ 
عاقيغ الحي أوجب ضخورة البحث عغ وسيمة مبلئسة لمتػاصل بيغ السعاقيغ سسعًيا والس

برخًيا، وبخاصة مع األخح بعيغ االعتبار أن الػسائل التكشػلػجية الحجيثة التي تع ابتكارىا 
لمتػاصل مع ىاتيغ الفئتيغ باىطة التكمفة، ومغ ثع كان البج مغ التػصل إلى أسمػب 
تػاصل حدي ال يفخض متصمبات مادية إضافية عمى األسخة، وعميو يسكغ بمػرة مذكمة 

ة في التعخف عمى أثخ االستعانة بسجخل التػاصل المسدي لتشسية بعس الجراسة الحالي
 السيارات البيشذخرية لجى الصبلب ذوي اإلعاقة الدسعية والبرخية بسجيشة أسيػط.

 أهداف البحث:
 هدف البحث الحالي إلى:

إيجاد شخيقة لتحقيق التػاصل والفيع الستبادل بيغ ذوي اإلعاقة الدسعية واإلعاقة  .6
غ شخيق استخجام بعس استخاتيجيات التكامل الحدي وىي شخيقة التػاصل البرخية ع

 المسدي.

التعخف عمى مجى فعالية استخاتيجية التػاصل المسدي واستخجاميا مع ذوي اإلعاقة  .2
 الدسعية وذوي اإلعاقة البرخية.

تعديد السيارات البيشذخرية لجى الصبلب ذوي اإلعاقة الدسعية وذوي اإلعاقة  .3
 البرخية.

 سية البحث:أه
 تظهر أهسية البحث الحالي فيسا يمي:

تتخكد ىحه الجراسة عمى استخجام واحجة مغ استخاتيجيات التكامل الحدي أال وىي  .6
استخاتيجية التػاصل المسدي بيغ ذوي اإلعاقة الدسعية وذوي اإلعاقة البرخية داخل 

 محافطة أسيػط.

ة مع ذوي اإلعاقة الدسعية وذوي قمة الجراسات العخبية التي تشاولت تمظ االستخاتيجي .2
 اإلعاقة البرخية.

تيتع ىحه الجراسة بتشسية ميارة التػاصل المسدي وتشسية السيارات االجتساعية بيغ ذوي  .3
 اإلعاقة الدسعية وذوي اإلعاقة البرخية.



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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تتساشى ىحه الجراسة مع االتجاىات السعاصخة في االىتسام بخعاية ذوي االحتياجات  .4
وذوي اإلعاقة الدسعية وذوي اإلعاقة البرخية برفة خاصة  الخاصة برفة عامة

فػجػد كع مغ السعمػمات البحثية عغ ىحه فئة السعاقيغ سسعيًا وفئة السعاقيغ برخيًا 
ويداعج عمى فيع أفزل لسذكبلت التػاصل عشج الفئتيغ ويداعج في رعاية وتعمع ىؤالء 

ع ليتسكشػا مغ التػاصل مع أفخاد التبلميح وزيادة السيارات االجتساعية وتشسية قجراتي
 السجتسع األسػياء.

إضافَة ججيجة إلى الجراسات التي تشاولت  -مغ وجية نطخ الباحثة–تعتبخ ىحا الجراسة  .5
التخبية الخاصة لكػنيا تيتع بتصػيخ شخق لمتػاصل بيغ ذوي اإلعاقة الدسعية وذوي 

دابقة بصخق تػاصل لكل اإلعاقة البرخية تحجيجًا، في حيغ اىتست معطع الجراسات ال
 إعاقة عمى حجة، أو بالبخامج السقجمة لتمظ الفئات.

 :مرطمحات البحث
ويعخف إجخائيًا بأنو ىػ مرصمح يدتخجم لػصف األسمػب الحي يرشف بو  التكامل الحدي

السخ و يٌشطع األحداس الستعجدة التي يدبقيا، فيػ يٌدسح بتخكيب األجداء معًا لشكػن صػرة 
ًً كمية ويٌخبط  السعشى باإلحداس مغ خبلل مقارنتيا بالخبخات الدابقة ويٌحقق مدتػيات عاليٌة

 مغ التآزر الحخكي لحا يٌعج التكامل الحدي أساس اإلدراك.

وتعخف إجخائيًا بأنيا عباره عغ تبادل لمسعمػمات واآلراء والتعبيخ عغ  السهارات البيشذخرية
 السذاعخ وذلظ عغ شخيق لفطي او غيخ لفطي.

وتعخف إجخائيًا بأنيا خمل وضيفي في عسميٌة الدسع نتيٌجة لؤلمخاض أو  اقة الدسعيةاإلع
ألي أسباب أخخى يٌسكغ قياسيا عغ شخيٌق أجيدة شبيٌة، ولحلظ فيي تعػق اكتداب المغة 

 بالصخيٌقة العاديٌة.

ثة وتعخف إجخائيا بأنيا ًىي خمل وضيفي في الخؤية  نتيٌجة لؤلمخاض الػرا اإلعاقة البررية
أو اسباب عارضة يسكغ قياس القجرة عمى االبرار عغ شخ ٌق أجيدة شبية حيث إن تمظ 

 االعاقة تعػق عغ رؤية الفخد لسا حػلة وعجم قجرتو عمى التػاصل معيع .
 عيشة الدراسة:

مجسػعة مغ شالبات مجرسة الشػر لمسكفػفيغ بسجيشة اسيػط ومجرسة الرع بشات 
 انية مغ كل مجرسة.بسجيشة اسيػط وعجد الصالبات ثس



   استخدام استراتيجية التواصل اللمسي لتنمية بعض المهارات البينشخصية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

39; 
 م 4242ـ يناير   الثامنالعدد  -اجمللد الثامن     

https://dapt.journals.ekb.eg 
 

 

 

 األطار الشظري لمدراسة :
يعج التػاصل أحج أىع العسميات االجتساعية التي يقػم بيا اإلندان، فالتػاصل ىػ 
عسمية نقل السعاني مغ فخد إلى آخخ مغ خبلل استخجام العبلمات والخمػز والقػاعج شبو 

في التػاصل مع السفيػمة بذكل متبادل. وقج تػاجو بعس الفئات في السجتسع صعػبة 
اآلخخيغ كشتيجة لئلصابة بإعاقة ما، وبالتالي فقج تػالت الجيػد البحثية التي ركدت عمى 
تصػيخ حمػل عمسية لتمظ السذكمة، ولعل بخامج التكامل الحدي ىي أحج أبخز االستخاتيجيات 
العبلجية التي تع تصػيخىا بيجف تشطيع حػاس الفخد الحي يػاجو صعػبة في استيعاب 

 عمػمات بصخيقة صحيحة. الس

وقج ضيخت بخامج التكامل الحدي لتقجيع حمػل عمسية لؤلشفال الحيغ يعانػن مغ 
،. 2166مذكبلت في االستيعاب والتػاصل مع اآلخخيغ؛ وىػ ما أشار إليو )رشا محسػد، 

( بأن بخامج التكامل الحدي ىي بسثابة بخامج وقائية تديع في حساية الصبلب مغ 285
لتي قج تحجث ليع أثشاء الشسػ، كسا تداعج عمى التحكع في الحات عاشفيًا الرعػبات ا

وجدجيًا عمى حج الدػاء، وبالتالي يتصػر لجييع الثقة بالشفذ وتكػيغ عبلقات مع األقخان، 
فالتخبية الحدية ىي إعادة التعمع في مجاالت متعجدة مشيا الرػرة الجدسية والفخاغ والجاذبية 

مية والتآزر، وىحه السجاالت تييئ الصفل السعاق إلدراك قيسة جدجه والدمغ والشغسة العز
واكتذاف ذاتو ووعيو بشفدو وبالتالي اكتذافو لمبيئة السحيصة بو وتكػيغ عبلقة مع األشياء 

 السحيصة والتفاعل معيا، ويديع ذلظ في معخفتو بالعالع واالترال بو. 

             شػعت أوجو دراستو ومغ ثع فقج تصػر مفيػم التػاصل بسخور الدشيغ وت
               والحمػل العمسية السدتحجثة لسػاجية صعػبات التػاصل؛ وىػ ما أشار إليو

( بأن التػاصل بيغ الكائشات الحية تصػر عمى مجار إلى أن 46،. 2163)مشال أحسج، 
بإشارات أصبح عمى ما ىػ عميو اآلن لجى اإلندان، فالصفل بعج والدتو يتػاصل مع أمو 

وتعبيخات وحخكات وبػاسصة الحػاس الخسذ، ثع يبجأ التػاصل المغػي بالتذكل تجريجيًا 
وباالعتساد عمى التػاصل الحدي المسدي الحي يعج ىػ أساس التػاصل بيغ اإلندان والػاقع 
بكافة مجاالتو. ويبقي التػاصل الحدي ىػ األساس في كل تػاصل مباشخ مع اآلخخيغ، 

 عشاصخه وأسدو وآلياتو والتي تقخر نتيجة ىحا التػاصل. وليحا التػاصل 

 نظرية التكامل الحدي:
تشاولت العجيج مغ األدبيات الدابقة مفيػم التكامل الحدي، وفيسا يمي استعخاض       

 مػجد ألبخز تمظ األدبيات:



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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( التكامل الحدي بأنو "ىػ عسمية تشطيع 6،. 2163عخفت )نعسات عبج السجيج، 
 السثيخات( الجاخمة لمسخ مغ أجل استعساليا وإعصاء معشى لؤلشياء".السجخبلت )

( التكامل الحدي بأنو "ىػ 3،. 2165ىحا وعخف )دمحم مػسى وأنػر عيدى، 
استثارة الصفل بسجخبلت حدية )سسعية، برخية، لسدية، شسية، ذوقية،...( بحدب حاجة 

 الصفل لمتخفيف مغ فخط حداسية مثيخ معيغ".
( التكامل الحدي بأنو "ىػ عسمية 296،. 2166رشا بجوي، في حيغ عخفت )

عربية لتشطيع السعمػمات التي نحرل عمييا مغ الحػاس البعيجة والقخيبة، وعشجما يعالج 
السخ السعمػمات الحدية بذكل مشاسب فإنشا سػف ندتجيب عمى نحػ مبلئع، وأنو آلية 

السدتكببلت الحدية السختمفة،  التشطيع الحدي لئلحداسات الػاردة إلى الجماغ مغ خبلل
 وتقػم الجماغ بترشيف وتختيب وتشطيع السعمػمات وإضفاء معشى عمييا الستخجاميا".

 الخمفية الشظرية لمتكامل الحدي:
تعتسج فمدفة نطخية التكامل الحدي عمى أن يقػم الجياز العربي بخبط وتكامل 

زيا لتذكيل صػرة مخكبة جسيع األحاسيذ الرادرة مغ الجدع وتعسل األحاسيذ مع بع
عغ وجػدنا في الكػن، ويحجث التكامل الحدي برػرة آلية الشعػرية، وبالتالي فإن أي 
خمل في ىحا التجانذ يؤدي إلى أعخاض ومذكبلت، وحيغ تزصخب ىحه العسمية يكػن 
العبلج عغ شخيق العسل عمى تػازن تمظ األحاسيذ وتكيفيا، ويعج تكيفيا ىػ الخمد األكثخ 

 (.292، 2166لمتكامل الحدي واستجابة التكيف ىي تحقيق اليجف )رشا محسػد،  أىسية
كسا تبحث نطخية التكامل الحدي في تفديخ السذاكل الخاصة بالتعمع والدمػك 
والتي تخجع إلى تمف في الجياز العربي السخكدي. وأول مغ وضع أسذ نطخية التكامل 

ة )جيغ آيخس( وقج أضافت إلى الحػاس الحدي العربي ىي السعالجة الػضيفية األمخيكي
الخسذ السعخوفة لجيشا حػاسًا خفية أخخى، وىي الحاسة الجىميدية السختبصة باألذن الجاخمية 
والتي تػفخ معمػمات عغ الجاذبية )الفخاغ، التػازن، الحخكة( واألحاسيذ العسيقة السدتقبمة 

 (.88. ،2167والسختبصة بالعزبلت والسفاصل )نديبة عبج الحفيظ، 
حيث تعسل ىحه الحػاس مع بعزيا البعس لتذكيل صػرة متكاممة عسا نحغ 
عميو جدجيًا، فالتشبييات المسدية البرخية تثيخ في الصفل إحداسات عزمية لسدية برخية 
ترل إلى السخاكد العربية في السخ، تتخابط مع إحداسات الصفل الدسعية والذسية والحوقية 

لسخ. وعغ شخيق ىحه األخيخة يجرك الصفل معاني ىحه التي ترل ىي األخخى إلى ا
 اإلحداسات، وىحا ما يعخف بالتكامل الحدي، حيث يعج ىحا األخيخ غحاء لمسخ.
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 مفههم التهاصل المسدي: 
تشاولت العجيج مغ األدبيات الدابقة مفيػم التػاصل المسدي وفيسا يمي استعخاض 

 مػجد ألبخز تمظ األدبيات:

 ,Wolfgang Wunschmann & David Fourney) ي""ونذسان وفػرن يذيخ
في تعخيفيسا لمتػاصل المسدي عمى أنو "شكل مغ أشكال التفاعل بيغ األفخاد  (7 .2005

مغ خبلل االعتساد عمى حاسة المسذ متزسشة في ذلظ تػضيف عجد مغ العسميات العقمية 
 لفيع بعس الخسائل السذفخة التي تتزسشيا عسمية تػصيل الخسالة". 

كسا يسكغ تعخيف التػاصل المسدي عمى أنو "شكل مغ أشكال التػاصل الحي يتع 
مغ خبلل االعتساد عمى حاسة المسذ. وتججر اإلشارة ىشا إلى أمخ عمى قجر كبيخ مغ 
األىسية أال وىػ أن التػاصل المسدي يعج الذكل األساسي لمتػاصل وبخاصة بيغ فئة 

المسذ كذكل أساسي لمتػاصل، حيث تداعجىع األشفال الخضع الحيغ يعتسجون عمى حاسة 
حاسة المسذ في ىحه الحالة عمى تحديغ مدتػيات الػعي بالبيئة مغ حػليع" 

(Konstantinos Vasilopoulos, 2010. 13) . 

التػاصل المسدي عمى أنو "السعشى  (Tövišová, 2012. 38)يعخف "تػفيدػفا" و 
سذ، أو السعشى الحي يخيجه اآلخخيغ تػصيمو الحي يخيج الفخد إيرالو لآلخخيغ مغ خبلل الم

 لمفخد باالعتساد عمى حاسة المسذ". 

كسا يسكغ تعخيف التػاصل المسدي عمى أنو االعتساد عمى حاسة المسذ في عسمية 
. ويتفق التعخيف الدابق ذكخه مع (Jabulani Moyo, 2013,. 8)االترال بيغ األفخاد 

 .Dennis Tourish & Owen Hargie, 2004)التعخيف الحي أورده "تػريظ وىارجي" 
والمحان عخف التػاصل المسدي عمى أنو استخجام المسذ واالترال الجدجي مثل  (11

 السرافحات والعشاق أثشاء عسمية االترال. 
 أهداف التهاصل المسدي:

يتسثل اليجف الخئيدي لحاسة المسذ في كفل القجرة لؤلفخاد بػجو عام والسعاقيغ 
مغ أجل التػاصل والتعمع واإلدراك الحدي والسعخفي، وىػ ما أشار إليو عمى نحػ خاص 
( حيشسا أكج عمى أن اإلدراك المسدي يصػر الػعي واالنتباه 31، 2166)حسدة الجبالي، 

لمسثيخ الحدي تبعًا لصبيعتو، فالفخد يدتػعب شكل الذيء السمسػس عشجما تسدظ يجاه بو، 
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اكتذاف وتسييد العشاصخ، ويعتبخ ذلظ تسييجًا  واليجف مغ ذلظ ىػ مداعجة الفخد عمى
لتعميع ذوي اإلعاقة ميارات التػاصل وتعمع القخاءة والكتابة، فسعخفة الفخد لؤلشياء عغ شخيق 
المسذ تعج ميارة معقجة تختبط بالشاحية التجخيجية مغ اإلدراك السعخفي، حيث يحتاج الفخد 

راك المسدي مقاربًا لسدتػى اإلدراك المسدي فييا إلي اإللسام باألشياء إلي مدتػى مغ اإلد
 لؤلفخاد العادييغ.

 السهارات البيشذخرية:
تشاولت األدبيات الدابقة مجال السيارات البذخية بذكل مكثف وركدت بعس تمظ 
األدبيات عمى أحج أنػاع السيارات بذكل محجد وىي السيارات االجتساعية أو ما يعخف باسع 

( بأن مػضػع 269، 2163ما أشار إليو )عديدة عشػ،  السيارات البيشذخرية؛ وىػ
العبلقات البيشذخرية مغ أكثخ الجػانب أىسية في التفاعل اإلنداني وفي تساسظ الجساعة 
والسجتسع عمى حج سػاء، والشظ أن العبلقات البيشذخرية تأتي في مقجمة السجاالت 

حثيغ في عجيج مغ مياديغ عمع البحثية والتشطيخية التي يتعيغ االىتسام بيا مغ جانب البا
الشفذ نطخًا لسا يسكغ أن تؤدي إليو أو يتختب عمييا مغ نتائج وآثار تديع في أن يعير 
اإلندان حياة مثسخة ومذبعة يذعخ فييا بأىميتو. األمخ الحي يشعكذ إيجابيًا عمى صحتو 

التالي يسكغ الشفدية، مسا يؤدي إلى حدغ استثسار ما لجيو مغ قجرات وإمكانات خبلقة، وب
القػل بأن العبلقات الػثيقة والستبادلة بيغ األشخاص بسا تتزسشو مغ مذاعخ ونذاشات 

 وأفكار تكػن ذات تأثيخ قػي وممسػس لكل مغ شخفييا. 
 مفههم السهارات البيشذخرية:

تشاولت العجيج مغ األدبيات الدابقة مفيػم السيارات البيشذخرية، وفيسا يمي 
 تمظ األدبيات:استعخاض مػجد ألبخز 

( السيارات البيشذخرية أنيا N. G Barakat, 2007, 152عخف "بخكات" )
السيارات األساسية الستزسشة في التعامل مع واالرتباط باألشخاص اآلخخيغ عمى أساس 

 السػاجية السباشخة بذكل كبيخ.
( مفيػم السيارات البيشذخرية بأنيا "ىي العبلقات 56، 2119وعخفت )نػال دمحم، 

الذخرية في العسل التي تخكد عمى إشباع حاجات الفخد وإثارة دوافعو لمعسل، فيي عبلقات 
 إندانية محػرىا اإلندان تدعى لتحقيق األىجاف التشطيسية".

 :خرائص الرم والسكفهفين مشخفزي السهارات البيشذخرية
تتسثل خرائز الرع والسكفػفيغ في عجم امتبلكيع لمسيارات التفاعمية  

 ,Nicholas Caporusso, 2008واالجتساعية والتعميسية، وىػ ما أشار إليو كابخوسػ )
( حيشسا أكج عمى أن األفخاد الرع والسكفػفيغ يتدسػا بعجد مغ الخرائز التي تتسثل في 1
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دبب وجػد إعاقة لجييع سسعيًا أو برخيًا ، لحا فإن انعداليع حديًا عغ العالع الخارجي، ب
خرائريع التفاعمية تتدع باالضسحبلل والتزاؤل داخل الدياقات االجتساعية، باإلضافة 
إلى تأثيخ تمظ اإلعاقة عمى نذاشات حياتيع اليػمية الجدجية مغ ناحية، والتفاعمية مغ 

 ناحية أخخى.

ف قجرتيع عمى تشسية المغة الخاصة بيع، ىحا ويتدع األفخاد الرع والسكفػفيغ بزع 
وكحلظ تبشييع لسعجالت ضئيمة مغ االستقبللية واالعتساد عمى الشفذ، وىػ ما أشار إليو 

( حيشسا أكج عمى أن الرع والسكفػفيغ يتدسػا بتعخضيع Wolsey, 2017, 2067وولدي )
خخيغ، وعجم لمعجيج مغ السعػقات والتحجيات التي تذتسل عمى ضعف في التػاصل مع اآل

القجرة عمى تكػيغ وتصػيخ المغات وتشسيتيا عمى الشحػ السصمػب، وافتقارىع إلمكانية 
الػصػل إلى السعمػمات السختمفة، وتبجد ِخرال االعتساد عمى الحات واالستقبلل بالشفذ، 

 باإلضافة إلى اضسحبلل القجرة عمى الحخكة والتشقل مغ مكان إلى آخخ في السجتسع.

ل خرائز األفخاد الرع والسكفػفيغ في عجم قجرتيع عمى تكػيغ ىحا وتتسث 
السيارات البيشذخرية التي تتزسغ التفاعل االجتساعي وتكػيغ القجرة عمى التػاصل 

   .H. Knoors, M.P.Jالمغػي، وىػ ما أشار إليو نػرز وفيخفمػد وديغ بػم )
Vervloed, & Hoevenaars-Van den Boom, 2009, 550ج عمى أن ( حيشسا أك

 األشخاص الرع والسكفػفيغ يتدسػن بعجة خرائز يسكغ تشاوليا عمى الشحػ التالي:

اضسحبلل المغة السشصػقة، أو غيابيا بذكل كامل، وعجم إمكانية الػصػل إلى مفاتيح  .6
 المغة والتػاصل المغػي لجى الرع.

ن كيفية اقترار عسميات التفاعل والتػاصل مع اآلخخيغ عمى األفخاد الحيغ يتعمسػ  .2
استخجام تقشيات التػاصل المسدي، ولغات اإلشارة التي تعتسج عمى المسذ لجى الرع 

 والسكفػفيغ.

 :تعميق عمى الدراسات الدابقة
الجراسات الدابقة التي أجخيت في ىحا السػضػع استعخض  مغ خبلل عخض

ي بيئات، الباحث عجدًا مغ الجراسات العخبية واألجشبية ورغع أن ىحه الجراسات أجخيت ف
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خاصة الجراسات العخبية  -وأنطسة تعميسية مختمفة إال أنيا مذابية لسجتسع دراسة الباحث 
ومغ خبلل تحميل الجراسات الدابقة ثع رصج أوجو الذبو، وأوجو االختبلف بيغ البحث  -

الحالي، والجراسات الدابقة، وتسيد البحث الحالي عغ الجراسات الدابقة، وأوجو استفادة 
 .بشاء الجراسة الحالية في أثخ ليا كان الحالي مغ الجراسات الدابقة؛ والتيالبحث 

  :أواًل: أوجه الذبه بين البحث الحالي والدراسات الدابقة
  اتفق البحث الحالي في ىجفو وىػ تشاول إستخاتيجية التػاصل المسدي لحوي اإلعاقة

سة "دامييخ وآخخيغ" الدسعية والبرخية مع العجيج مغ الجراسات الدابقة مثل: درا
(Jesper Dammeyer et al., 2015،)  ،ودراسة  (،2166ودراسة  )حشان ىايل

 ,.Albano Carrera et al(، ودراسة "كاريخا وآخخيغ" )Larsen, 2016"الرسيغ" )
(، دراسة "جػنج 2167ودراسة )شاىيشاز دمحم ويارا إبخاليع وحشان عثسان،  (،2017

 ,Johanna Mesch(، دراسة "ميدر" )Jaehong Jung et al., 2018وآخخيغ )
 (.Souzana Obretenova et al., 2010(، دراسة "أوبختيشػفا" )2013

  واتفق البحث الحالي في ىجفو وىػ تشاول السيارات البيشذخرية لحوي اإلعاقة الدسعية
(، ودراسة 2115والبرخية مع العجيج مغ الجراسات الدابقة مثل: دراسة )نادر أحسج، 

 ,.Susan M. Bruce et alودراسة "بخوس وآخخيغ" ) (،2118، انترار حجازي )
ودراسة  (،2167ماريان ميبلد، (، ودراسة )2166، خالج سعجودراسة ) (،2016

(، ودراسة Klopota Yevheniі & Klopota Olga, 2017"يفشيظ وأولغا" )
"اليشكار  (، ودراسةRabiu Garba & Mastura Badzis, 2017"إدريدػبادزيذ" )

(، ودراسة "فيغيخيجو وآخخيغ" Alencar & Gasparetto, 2019وجاسبارتػ" )
(Marilia Zannon et al., 2013.) 

   يتسيد البحث الحالي بأنو تشاول أثخ استخجام استخاتيجية التػاصل المسدي لتشسية بعس
سيد السيارات البيشذخرية لجى الصبلب ذوي اإلعاقة الدسعيٌة والبرخية وىػ ما ي

البحث الحالي ويدمط الزػء نحػ إجخاء السديج مغ الجراسات العخبية واألجشبية حػل 
 ىحا السػضػع، نطخًا لقمة الجراسات العخبية واألجشبية التي تدتيجف ىحا السػضػع اليام.

  :تعقيب عمى الدراسات الدابقة
 أهسها:  من أمهر عدة في الدابقة الدراسات استفادت الباحثة من
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 شار الشطخي وفي السخاجع السدتخجمة.عخض اإل 

  تجعيع اإلشار الشطخي بشتائج دراسات وأبحاث حػل أثخ استخجام استخاتيجية التػاصل
المسدي لتشسية بعس السيارات البيشذخرية لجى الصبلب ذوي اإلعاقة الدسعيٌة 

 والبرخية.

 ذابية بشاء مذكمة البحث مغ خبلل اشبلع الباحثة عمى العجيج مغ الجراسات الس
 لمجراسات الدابقة بذكل مبلئع.

 مشيج البحث وبشاء أداة البحث. اختيار 

 فروض الدراسة: 
تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائيا بيغ رتب درجات الصبلب ذوى االعاقة الدسعية  .6

 وشبلب االعاقة البرخية في كبل مغ التػاصل المسدي والسيارات البيشذخرية. 

إحرائية بيغ رتب متػسصات درجات الكياسيغ القبمي والبعجي تػجج فخوق ذات داللو  .2
عمى مكياس ميارات التػاصل المسدي والسيارات البيشذخرية لمصبلب السعاقيغ 

 سسعيًا".

تػجج فخوق ذات داللو إحرائية بيغ رتب متػسصات درجات الكياسيغ القبمي والبعجي  .3
 ذخرية لمصبلب السعاقيغ برخيًا"عمى مكياس ميارات التػاصل المسدي والسيارات البيش

 عيشة الدراسة:
مجسػعة مغ شالبات مجرسة الشػر لمسكفػفيغ بسجيشة اسيػط ومجرسة الرع بشات 

 بسجيشة اسيػط وعجد الصالبات ثسانية مغ كل مجرسة.

 أدوات الدراسة:
 :تتسثل أدوات الدراسة فيسا يمي

)إعجاد التػجيو الشفدي التابع إلدارة  استسارة جسع البيانات والستابعة الشفدية عغ العيشة .6
التخبية الخاصة بػزارة التخبية والتعميع بأسيػط( وقج تع جسع ىحه البيانات بسداعجة 
االخرائيات الشفدييغ بالسجرستيغ وذلظ لفحز الحالة والتاريخ التعميسي والحالية 
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مغ األمخاض  الرحية وندبة الحكاء والتاريخ التصػري لمشسػ والتأكج مغ خمػ الحاالت
 واالضصخابات الدمػكية واالنفعالية . 

 مكياس ذكاء ستانفػرد بشية لكياس الحكاء لمصالبات. .2

استسارة استبيان لمصبلب ذوي اإلعاقة الدسعية، واستسارة استبيان لمصبلب ذوي اإلعاقة  .3
البرخية والغخض مشيا الػقػف عمى مجى عسق السذكمة في فقجان التػاصل بيغ 

 غ لتحجيج العيشة.الفئتي

مكياس التػاصل المسدي وتشسية بعس السيارات البيشذخرية لمرع والسكفػفيغ )إعجاد  .4
 الباحثة(.

 بخنامج التػاصل المسدي والسيارات البيشذخرية بيغ الفئتيغ )إعجاد الباحثة(. .5

 نتائج الدراسة:
سفخت لتحقيق أىجاف الجراسة وفي ضػء مشيج وعيشة الجراسة وعمى ضػء ما أ

عشو السعالجات اإلحرائية، تعخض الرفحات القادمة ما تع مغ نتائج تقػم الباحثة 
  بعخضيا عمى الشحػ التالي:

 الفرض األول: 
لمتحقق من صحة الفرض الذي يشص عمى أنه " تهجد عالقة ارتباطية دالة       

رية في كال إحرائيا بين رتب درجات الطالب ذوى االعاقة الدسعية وطالب االعاقة البر
تع استخجام معامل ارتباط سبيخمان  من التهاصل المسدي والسهارات البيشذخرية". 
 ( يػضح ذلظ.6، وججول )Spssلمعيشات البلبارامتخية مغ خبلل البخنامج اإلحرائي 

 (1جدول)

 معامالت ارتباط سبيرمان بين رتب درجات الطالب ذوى االعاقة الدسعية

 كال من التهاصل المسدي والسهارات البيشذخريةوطالب االعاقة البررية في 

 اإلعاقة البرخية الصبلب



   استخدام استراتيجية التواصل اللمسي لتنمية بعض المهارات البينشخصية

 هند دمحم أحمد محمود متولً  أ/    د/ علً صالح عبد المحسن حسن    أحمد حسٌن عبد المعطً /د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عية
دس

ة ال
عاق

اإل
 

 األبعاد
التػاصل 

 المسدي

السيارات 

 البيشذخرية

التعخف عمى حخكة 

 االصبع
 السجسػع

التػاصل 

 المسدي
1.568** 1.677** 1.834** 1.721** 

السيارات 

 البيشذخرية
1.678** 1.678** 1.762** 1.689** 

 **1.652 **1.789 **1.698 **1.689 السجسػع

(  أن ىشاك عبلقة ذات إحرائية بيغ درجات الصبلب ذوي 6يتزح مغ ججول )        
االعاقة الدسعية وذوى االعاقة البرخية في كبل مغ بعج التػاصل المسدي والسيارات 

رنة بجرجاتيع قبل ، وذلظ بعج تصبيق البخنامج مقا1.16البيشذخرية عشج مدتػى داللة 
تصبيق البخنامج مسا يؤكج فعالية استخاتيجية التػاصل المسدي السدتخجمة لمتػاصل بيغ 

 الصخفيغ وبيحه الشتيجة يتع قبػل الفخض األول.

 الفرض الثاني: 
لمتحقق من صحة الفرض الذي يشص عمى أنه " تهجد فروق ذات دالله احرائيه       

ين القبمي والبعدي عمى مكياس مهارات التهاصل بين رتب متهسطات درجات الكياس
تع استخجام اختبار ويمكػكدػن لمطالب السعاقين سسعيًا"   المسدي والسهارات البيشذخرية

( 2، وججول )Spssلمعيشات البلبارامتخية لؤلزواج السختبصة مغ خبلل البخنامج اإلحرائي 
 يػضح ذلظ.

 
 (2جدول)

 اري ومتهسطالستهسط الحدابي واالنحراف السعي
 الرتب ومدتهى الداللة لمفروق بين درجات الكياسين القبمي والبعدي عمى

 مكياس مهارات التهاصل المسدي والسهارات البيشذخرية لمطالب السعاقين سسعياً 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السهارات

 الرتب الكياس البعدي الكياس القبمي

قيسة 

(z) 

حجم 

 التأثير
 مدتهى الداللة

الستهسط 

 الحدابي

االنحراف 

 سعياري ال

الستهسط 

 الحدابي

االنحراف 

 السعياري 
 العدد

متهسط 

 السهجبة

متهسط  العدد

 الدالبة

التهاصل 

 المسدي

18.25 1.18 51.25 1.43 
1 1.11 7 4.25 2.56 1.917 1.15 

السهارات 

 البيشذخرية

26.88 2.81 38.13 2.32 
2 2.25 6 3.78 2.45 1.866 1.15 

 1.15 1.926 2.62 4.45 7 1.11 1 3.72 86.11 3.19 45.13 السجسهع

( وجػد  فخوق ذات داللة إحرائية بيغ رتب متػسصي درجات 2يتزح مغ ججول )      
الصبلب عيشة الجراسة في الكياسيغ القبمي والبعجي لسكياس ميارات التػاصل المسدي 

ح ، لرال1.15والسيارات البيشذخرية لمصبلب السعاقيغ سسعيًا، وذلظ عشج مدتػى داللة 
رتب متػسط الكياس البعجي،، ويتخاوح حجع االثخ ألبعاد ومجسػع مكياس ميارات التػاصل 

وىي قيع  1.926  و 1.866المسدي والسيارات البيشذخرية لمصبلب السعاقيغ سسعيًا بيغ 
استخجام استخاتيجية التػاصل المسدي لتشسية بعس السيارات كبيخة تؤكج عمى تأثيخ 
 .ذوي اإلعاقة الدسعية بسجيشة أسيػطالبيشذخرية لجى الصبلب 

 الفرض الثالث: 
لمتحقق من صحة الفرض الذي يشص عمى أنه " تهجد فروق ذات دالله احرائيه      

بين رتب متهسطات درجات الكياسين القبمي والبعدي عمى مكياس مهارات التهاصل 
اختبار ويمكػكدػن تع استخجام المسدي والسهارات البيشذخرية لمطالب السعاقين برريًا". 

( 3، وججول )Spssلمعيشات البلبارامتخية لؤلزواج السختبصة مغ خبلل البخنامج اإلحرائي 
 يػضح ذلظ.

 (3جدول)
 الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري ومتهسط

 الرتب ومدتهى الداللة لمفروق بين درجات الكياسين القبمي والبعدي عمى
 سهارات البيشذخرية لمطالب السعاقين بررياً مكياس مهارات التهاصل المسدي وال



   استخدام استراتيجية التواصل اللمسي لتنمية بعض المهارات البينشخصية

 هند دمحم أحمد محمود متولً  أ/    د/ علً صالح عبد المحسن حسن    أحمد حسٌن عبد المعطً /د.أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السهارات

 الرتب الكياس البعدي الكياس القبمي

 (z)قيسة 

 حجم التأثير

 مدتهى الداللة

الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 العدد
متهسط 
 السهجبة

متهسط  العدد
 الدالبة

التهاصل 
 المسدي

13.63 1.89 23.75 1.18 1 1.11 7 4.36 2.61 1.922 1.15 

السهارات 
 البيشذخرية

16.88 1.91 24.38 1.11 2 2.31 6 3.92 2.51 1.887 1.15 

التعرف عمى 
حركة 
 االصبع

21.75 1.87 43.11 1.25 1 1.11 7 4.53 2.67 1.943 1.15 

 1.15 1.951 2.69 4.61 7 1.11 1 3.91 91.13 3.21 51.11 السجسهع

(  أنو تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ رتب متػسصي 3يتزح مغ ججول )      
درجات الصبلب عيشة الجراسة في الكياسيغ القبمي والبعجي لسكياس ميارات التػاصل المسدي 

، لرالح 1.15والسيارات البيشذخرية لمصبلب السعاقيغ برخيًا، وذلظ عشج مدتػى داللة 
تخاوح حجع االثخ ألبعاد ومجسػع مكياس ميارات التػاصل رتب متػسط الكياس البعجي، ي

وىي قيع  1.956 و  1.887المسدي والسيارات البيشذخرية لمصبلب السعاقيغ برخيًا بيغ 
استخجام استخاتيجية التػاصل المسدي لتشسية بعس السيارات كبيخة تؤكج عمى تأثيخ 

 ػط.البيشذخرية لجى الصبلب ذوي اإلعاقة البرخية بسجيشة أسي

 

 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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 تهصيات البحث:
ضخورة قيام السدئػليغ عغ تخبية السكفػفيغ والرع تعميسيع أىسية التعامل مع الصخف  .1

اآلخخ بجون خجل أو خػف ، وتشسية قجرتيع عمى التعبيخ عغ مذاعخىع وانفعاالتيع 
 أمام االخخيغ مغ أجل تحديغ الثقة بأنفديع .

ة قائسة عمى مػاجية السذاكل التي ضخورة دمج الفئتيغ في عبلقات اجتساعية متبادل .2
 تعتخضيع وكيفية التفكيخ في حل تمظ السذاكل .

ضخورة تخريز يػم في األسبػع أو في الذيخ لجمج السكفػفيغ مع الرع في  .3
         مجارسيع ، وذلظ إلشاعة جػ مغ األلفة والتفاعل االجتساعي الدػى بسا يكػن 

            غ السذاعخ واالنفعاالت لجى لو صجى عمى التػافق االجتساعي والتعبيخ ع
 السكفػف واالصع.

          الحخص عمى إقامة الشجوات الثقافية التي مغ شأنيا أن تداعج السكفػفيغ والرع  .4
عمى اكتداب السعمػمات والسعارف الستعجدة في كيفية التعامل فيسا بيشيع بصخق 

 التػاصل السشاسبة.
يفية تزع الفئتيغ تدسح ليع بالتقارب فيسا بيشيع ضخورة إعجاد رحبلت تخفييية وتثك .5

 وكدخ حاجد الخػف والخجل فيسا بيشيع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   استخدام استراتيجية التواصل اللمسي لتنمية بعض المهارات البينشخصية

 هند دمحم أحمد محمود متولً  أ/    د/ علً صالح عبد المحسن حسن    أحمد حسٌن عبد المعطً /د.أ
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 قائسة السراجع
 :أواًل: السراجع العربية

. األردن: مقجمة في التخبية الخاصة(. 2162تيديخ مفمح كػافحة؛عسخ فػاز عبج العديد. )
 دار السديخة لمشذخ.

. شاية باألشفال السعاقيغ حخكيًا وفكخيًا ودمجيع في السجتسعالع(. 2166حسدة الجبالي. )
 دار األسخة لئلعبلم ودار عمع الثقافة لمشذخ. األردن:

(. بخنامج مقتخح في العمػم قائع عمى نطخية التكامل 2166رشا محسػد بجوي عبج العال. )
الحدي لتشسية السيارات االجتساعية والعقمية لجى التبلميح السعاقيغ 

(، 69) دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ،ًا القابميغ لمتعمع. عقمي
286-322 . 

(. أثخ بخنامج 2167دمحم دمحم عبج هللا؛ يارا إبخاليع دمحم؛ حشان عثسان أحسج شايع. ) شاىيشاز
قائع عمى التجريب المسدي لمصفل السعاق برخيًا في تشسية مفيػم 

-618(، 62)يع العالي، مجمة دراسات في التعمالحات األكاديسي. 
643. 

(. مجى فعالية اإلرشاد الشفدي في تشسية بعس جػانب العبلقات 2163عديدة عشػ. )
مجمة التػاصل في العمػم  البيشذخرية لجى تبلميح الثالثة الثانػي.

 .229-268(، 34) اإلندانية واالجتساعية،

اىخة: السجسػعة العخبية الق لغة الجدج وقخاءة األفكار.(. 2163مشال أحسج البارودي. )
 لمتجريب والشذخ.

الػعي الفػنػلػجي وعبلقتو بالتكامل الحدي (. 2167نديبة عبج الحفيظ حدغ أبػ بكخ. )
لجى األشفال ذوي اضصخاب التػحج: دراسة ميجانية بػالية الخخشػم. 
)دراسة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، جامعة أم درمان اإلسبلمية، 

 الدػدان.
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، أبخيل(. بخنامج تجخل مبكخ قائع عمى التكامل الحدي 2163ج مػسى. )نعسات عبج السجي
دراسة مقجمة إلى لتشسية ميارات األمغ الجدجي ألشفال التػحج. 

الجسعية الخميجية لئلعاقة تحت شعار )التجخل  -السمتقى الثالث عذخ
أبخيل(،  4-2السشعقج في الفتخة مغ ) استثسار لمسدتقبل(، -السبكخ

 كة البحخيغ.السشامة، مسم

درجة استخجام مجيخي السجارس الثانػية العامة في األردن (. 2119نػال دمحم ماضي. )
لمفكاىة وعبلقتيا بفاعميتيع اإلدارية وعبلقاتيع البيشذخرية مع 

. )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(، جامعة عسان العخبية، السعمسيغ
 األردن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   استخدام استراتيجية التواصل اللمسي لتنمية بعض المهارات البينشخصية

 هند دمحم أحمد محمود متولً  أ/    د/ علً صالح عبد المحسن حسن    أحمد حسٌن عبد المعطً /د.أ
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