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 االجتماعية كما يدركها األطفال المعاقون سمعيا وعالقتها بتواصلهم االجتماعىالمساندة 

 إعـــداد 
 أسامة عادل محمود مصطفى  

 : الـــــــرســــــالــــــــة ناوـــــــعن
 المساندة االجتماعية كما يدركها األطفال المعاقون سمعيا 

 وعالقتها بتواصلهم االجتماعى
ــة ــة العلميـــــــ  :الدرجـــــــ

 

 الماجستير

الجامعــــة المقدمــــة إليهــــا 
 :الرســـــــــــــــــــــــــــــالة

 

 بنى سويف

ــفحا  ــدد الصـــــــ  :عـــــــ
 

 صفحة 304

 :المشـــــــــــــــــــــــــــر 
 

  (*)رشاد على عبدالعزيز موسى
  (**)طلعت أحمد حسن

ــاري   ــة:تـــــــ  المناقشـــــــ
 

 م 2013/ 6
 :الرســـــــــالةملخــــــــ  

 

 

التعددرع علددى طبيعددة العن ددة بددين المسدداةدك ا جتماعيددة  مددا  دددر  ا  هددد ت الدراسددة  لددى
األطفدا  المعدا ين سدمعيوا اصواصدل ج ا جتمدداعىه  مدا هدد ت  لدى التعددرع علدى الفدرا   دى درجددة 

 ددى درجددة   ةددا،(ه االتعددرع علددى الفددرا   -المسدداةدك ا جتماعيددة المدر ددة بددين الكنسددين )  ددور 
 ددى درجددة المسدداةدك   ةددا،(ه االتعددرع علددى الفددرا   -التواصددا ا جتمدداعى بددين الكنسددين )  ددور 

 ضدعاع سدمع(ه  -ا جتماعية المدر ة بين األطفا  المعا ين سمعيوا من حيث درجة السمع )صج 
لمعددا ين سددمعيوا مددن حيددث  ددى درجددة التواصددا ا جتمدداعى بددين األطفددا  ا االتعددرع علددى الفددرا  
( مددن األطفددا  المعددا ين سدددمعيوا 160ضدددعاع سددمع(ه اجلددل حكددج العيندددة )  -درجددة السددمع )صددج 

( 12 – 9بمددار  بمددار  األمددا ا بتداليدة للعددج اضدعاع السددمعه اصرااحدت أعمددارهج مدا بددين ) 
اه بمتوسددر عمددر  )  اه ااةحددراع معيددار  ) 10.72عامدد، اسددة  ددى (ه اصمثلددت أدااا الدر 0.82( عامدد،

مقيددددا  المسددددتو  ا جتمدددداعى ا  تعدددداد  اسددددتمارك جمددددع البياةدددداا عددددن الافددددا المعددددا  سددددمعيواه 
(ه مقيا  المساةدك ا جتماعية المدر ة المتدرجج  لدى ل دة 1997من  عداد حمدان  ضة )  االثقا ى

اإلشددارك مدددن  عدددداد الباحدددثه امقيدددا  التواصدددا ا جتمددداعى المتدددرجج  لدددى ل دددة اإلشدددارك مدددن  عدددداد 

 
 جامعة األزهر  -كلية التربية  -الصحة النفسية أستاذ  (*)

 جامعة بنى سوي   -كلية التربية    -الصحة النفسة المساعد أستاذ  (**)
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(ه اأاضددحت SPSSالباحددثه اصمددت معالكددة البياةدداا  حعدداليوا مددن  ددن  البرةددام  اإلحعددالى ) 
 المدر دددة  اا د لدددة  حعدددالية بدددين المسددداةدك ا جتماعيدددة موجبدددة ةاجدددود عن دددة ارصباطيددد  النتدددال : 

ه  مددا ادجدددا  ددرا   اا د لددة ( 0.01عنددد مسددتو  )  األبعددادعلددى جميددع  االتواصددا ا جتمدداعى
 حعالية بين متوساى درجاا الدك ور ااإلةدا، مدن األطفدا  المعدا ين سدمعيا، لعدالر الدك ور  دى 
المسدداةدك ا جتماعيددة  درجددة  ليددة ا عبعدداد  رعيددةه اهددى جميعددا، دالددة  حعدداليا، عنددد مسددتو  د لددة 

(ه اصوجد  را   اا د لدة  حعدالية بدين متوسداى درجداا الدك ور ااإلةدا، مدن األطفدا  0.01) 
ين سمعيا، لعالر الك ور  ى التواصا ا جتماعى  درجة  ليدة ا عبعداد  رعيدةه اهدى جميعدا، المعا 

 مددا صوجدد  ددرا   اا د لددة  حعدالية بددين متوسدداى  (ه 0.01دالدة  حعدداليا، عنددد مسدتو  د لددة ) 
درجاا ضعاع السدمع االعدج مدن األطفدا  المعدا ين سدمعيا، لعدالر ضدعاع السدمع  دى المسداةدك 

ة  ليددة ا عبعداد  رعيددةه اهددى دالدة  حعدداليا،  ددى بعدد األسددرك ااألصددد ا  االدرجددة ا جتماعيدة  درجدد 
(ه اصوجدد  درا  0.05(ه ادالدة  دى بعدد المعلمدين عندد مسدتو  ) 0.01الكلية عند مسدتو  د لدة ) 

 اا د لددة  حعددالية بددين متوسدداى درجدداا ضددعاع السددمع االعددج مددن األطفددا  المعددا ين سددمعيا، 
واصدا ا جتمداعى  درجدة  ليدة ا عبعداد  رعيدةه اهدى دالدة  حعداليا، لعالر ضعاع السمع  دى الت

(ه ادالددة  ددى بعددد المعلمددين 0.01 ددى بعددد األسددرك ااألصددد ا  االدرجددة الكليددة عنددد مسددتو  د لددة ) 

لدد  التواصدا ا جتمداعى بمسدتو   المسداةدك ا جتماعيدة  نبئ مسدتو  (ه  ما 0.05عند مستو  ) 

 (. 0.01ستو  د لة ) عند م ا طفا  المعا ين سمعيوا

 


