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 صفحة العنوان
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أسم المعهد: معهد الدراسات العليا للطفولة  

الجامعة: عين شمس  
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صفحة الموافقة    

 عثمان منى عليوة عامر: اسـم الطالـبة 

تنمية بعض في فاعلية برنامج باستخدام الوسائط المتعددة : عنوان الرسالـة 
 مهارات االتصال لدي مرحلة الطفولة المتأخرة

ماجستير في دراسات اإلعالم وثقافة األطفال : اسـم الدرجـة 

 لجنة الحكم والمناقشة: 
 

 بالمعهد. –أستاذ ورئيس قسم اإلعالم وثقافة األطفال د /  محمود حسن إسماعيل  0أ
 جامعة – كلية التربية النوعية –أستاذ بقسم اإلعالم التربوي د / محمد رضا أحمد 0أ

المنصورة. 
 جامعة المنصورة. – بكلية التربية النوعية –أستاذ مساعد د / حازم أنور البنا 0م0أ

  201تاريخ البحث:       /      /    
الدراسات العليا  

         ختم اإلجازة:                                   أجيزت الرسالة بتاريخ  
 

   /     /                                                               
 

     موافقة مجلس المعهد                                موافقة مجلس الجامعة 

 201على نجاح الطالبة في المناقشة                               /     /    

    /      /       201                

  
 

 



 

 

  

مستخلص الدراسة 

أوالً : مشكلة الدراسة:  *

تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل التالي " ما 
فاعلية برنامج باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية بعض مهارات االتصال لدى 

 مرحلة الطفولة المتأخرة ؟ "

ثانياً : أهداف الدراسة: *

مهارة تسعى الدراسة إلختبار فاعلية برنامج معد لتنمية مهارات االتصال(
االستماع ومهارة التحدث واستخدام اللغة غير اللفظية) لدى مرحلة الطفولة 

 المتأخرة.

 ثالًثً◌ا: نوع ومنهج الدراسة:*

تنتمي الدراسة إلى الدراسات شبه التجريبية التي ترتبط بالمتغير الواحد 
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ، حيث يتم إجراء قياس 
قبلي ألفراد المجموعة التجريبية قبل إدخال المتغير المستقل ، وهو برنامج الوسائط 

المتعددة ، ثم يجري اختبار بعدي لقياس مدي التغير الذي حدث علي أفراد 
 المجموعة بعد إدخال المتغير المستقل علي مقياس مهارات االتصال. 

 عينة الدراسة: :رابعاً *

) طفًال وطفلة من 20طبقت الدراسة ميدانيا على عينة عمديه مكونة من (
أطفال الصفين الخامس والسادس االبتدائي ، بمدرسة المساعي االبتدائية، بمدينة 

العبور، محافظة القليوبية ، وتوزعت مناصفة بين الذكور واإلناث. 



 

 

  

: الدراسة أدوات: خامساً *

مقياس مهارة االستماع (إعداد الباحثة).   .١

 مقياس مهارة التحدث واستخدام اللغة غير اللفظية (إعداد الباحثة). .٢

 برنامج مهارات االتصال باستخدام الوسائط المتعددة (إعداد الباحثة). .٣

 مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي (إعداد الباحثة). .٤

 مقياس ذكاء جود انف- هاريس (رسم الرجل والمرأة). .٥

سادساً : النتائج العامة للدراسة:  *

أثبتت الدراسة وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  .١
التجريبية قبل وبعد التعرض للبرنامج على مقياس مهارات االتصال لصالح 

 القياس البعدي. 

كما أثبتت الدراسة عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجات األطفال  .٢
(األكبر سنًا واألصغر سناً ) بعد التعرض للبرنامج على مقياس مهارات 

 االتصال.

كذلك وجود فروق دالة بين متوسطات درجات األطفال أثبتت الدراسة  .٣
(الذكور واإلناث) بعد التعرض للبرنامج على مقياس مهارة التحدث 

 واستخدام اللغة غير اللفظية لصالح اإلناث. 

عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجات األطفال أثبتت الدراسة و .٤
 (الذكور واإلناث) بعد التعرض للبرنامج على مقياس مهارة االستماع. 

وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد المجموعة أثبتت الدراسة  .٥



 

 

  

التجريبية قبل وبعد التعرض للبرنامج على مقياس مهارة التحدث واستخدام 
 اللغة غير اللفظية لصالح القياس البعدى. 

كما أثبتت النتائج كذلك وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد  .٦
المجموعة التجريبية قبل وبعد التعرض للبرنامج علي مقياس مهارة االستماع 

 لصالح القياس البعدي. 

 key wordsالكلمات المفتاحية  
 .Multimedia *المتعددة.  * الوسائط
 .Communication Skills *االتصال.  * مهارات
 .Late childhood *المتأخرة.  * الطفولة

 .Nonverbal communication Skill *اللفظي.  غير االتصال * مهارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 شكـر
 الذي قام باإلشراف على هذا البحث وهو:  الدكتور  األستاذالسيداشكر 

 

 جامعة – كلية التربية النوعية –أستاذ بقسم اإلعالم التربوي أحمد  رضا محمد د.أ
 المنصورة.

 بالمعهد. –مدرس - بقسم اإلعالم وثقافة األطفال العظيـم  عبد أحمد د / مها

  األستاذة لجنة المناقشة والحكم: السادةاشكر 
 

 بالمعهد. –أستاذ ورئيس قسم اإلعالم وثقافة األطفال د /  محمود حسن إسماعيل  0أ
 جامعة – كلية التربية النوعية –أستاذ بقسم اإلعالم التربوي د / محمد رضا أحمد 0أ

المنصورة. 
 جامعة المنصورة. – بكلية التربية النوعية –أستاذ مساعد د / حازم أنور البنا 0م0أ
 

*ثم األشخاص الذين تعاونوا معي في البحث وهم: 

كل من لهم فضل على من أساتذة قسم اإلعالم وثقافة األطفال - بالمعهد.  .١

كل زمالئي الذين ساعدوني في إخراج هذا العمل.  .٢

 بالمعهد والذي قام بتنسيق وعمل – موظف بقسم شئون الطالب –أ / هشام عبد اهللا  .٣
كل إجراءات الرسالة. 

 

*وكذلك الهيئات اآلتية:  

مكتبة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس.  .١

 مكتبة معهد الدراسات العليا للطفولة والقائمين عليها. .٢

المكتبة المركزية جامعة القاهرة.  .٣

مكتبة كلية اإلعالم جامعة القاهرة.  .٤



 

 

  

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

" َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنونَ "

 صدق اهللا العظيم

شكر وتقدير 
أتوجه إلي اهللا العلي القدير بالشكر واالمتنان علي أن هداني لهذا العمل 
المتواضع وعلي كرمه ونعمه وأدعوه تعالي أن يتقبله مني خالصًا لوجهه الكريم. 

وال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى: *

 الفاضل الدكتور/ محمد رضا أحمد، أستاذ اإلعالم– كلية أستاذيإلى 
التربية النوعية – جامعة المنصورة، ورئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون – كلية اإلعالم 

 ال توفيه الكلمات حقه علّى ، والذي– الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 
 سعدت بإشرافه على هذه الدراسة، فكان لتوجيهاته العلمية السديدة والبناءة والذي

التي قدمها لي عظيم األثر في إتمام هذه الدراسة، فقد كان لى نعم الناصح األمين 
فله مني عميق الشكر واالمتنان، وأشكره على تذليله لكافة العقبات التي واجهتني 

فجزاه اهللا خيرا عني. 

* كما أتقدم بخالص شكري وتقديري وعرفاني بالجميل إلى الدكتورة/ مها 
أحمد عبد العظيم،مدرس اإلعالم وثقافة الطفل بمعهد الدراسات العليا للطفولة- 
جامعة عين شمس، والتي سعدت بإشرافها على هذه الدراسة لتوجيهاتها الدقيقة 

ومالحظاتها العلمية التي ساعدتني في إتمام هذا العمل. 

 * كما أتوجه بالشكر والتقدير لفريق الحكم والمناقشة المكونة من:



 

 

  

األستاذ الدكتور/ محمود حسن إسماعيل أستاذ اإلعالم ورئيس قسم 
اإلعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة علي قبوله مناقشة هذه 

الدراسة ، كما أشكره على تقديمه يد العون وتذليله للعقبات التي واجهتني أدامه اهللا 
 معلمًا ووالدًا لكل الباحثين 

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان واإلعزاز لألستاذ الدكتور / حازم 
أنور البنا  أستاذ اإلعالم المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنصورة علي قبوله 

مناقشة دراستي المتواضعة وتكبده مشقة قراءة فصولها ، وأدعو اهللا العلي القدير 
 أن يبارك له في وقته وأن يجازيه خيرًا عني 

 وامتناني واعترافي بالجميل شكريوبكل الحب واإلخالص أتوجه بعميق 
 على التفرغ للدراسة بشكل كامل ومد لى يد العون، وأخص ساعدنيإلى كل من 

بالذكر هنا زوجي الفاضل الذي لم يدخر وسعًا في مساعدتي وتقديم يد العون بكل 
 التقدير والحب واالحترام.

وأتوجه بخالص الشكر واالمتنان إلى إدارة مدرسة المساعي التي قدمت لي 
كل العون في تطبيق برنامج الرسالة، وأخص بالذكر هنا السيد األستاذ مدير 

 / جهاد إبراهيم األستاذةالمدرسة األستاذ الفاضل / محمود السيد، وكذلك 
 / نرمين محمد مدرسة الكمبيوتر على ما قدموه واألستاذة االجتماعية، األخصائية

لي جميعا من المساعدة والمشاركة وعلى تذليلهم العقبات وتيسير األمور فلهم مني 
 .      واالعتزازير كل الشكر والتقد

عليكم ورحمة اهللا وبركاته   والسالم
 ةالباحث                               
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