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 73 8102، يونيوثانيالثاني واالربعون، الجزء ال المجلد

 دور المساندة االجتماعية في تخفيف ضغوط الحياة  
 لدى األطف ال الذين يعانون من صعوبات التعلم

                 [5] 
 سامية موسى مدني -(2)حمد عبد المنعم أ -(1)ليلي كرم الدين

معهد الدراسات والبحوث البيئية، ( 8 جامعة عين شمسمعهد الدراسات العليا للطفولة، ( 0
 جامعة عين شمس

 

 المستخلص
                                                                       هددد ت الدراسددة الحاليددة كلددى الكشددل عددن دور المسدداند  االجفماعيددة  ددي فخفيددل  ددد وط 

      فلميدذ   (   01 )                                                                         الحيا  لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات الفعلم وفم اخفيار عيندة مكوندة مدن 
                                                         أنداث وقددد فددم فصدنيل الفنميددذ مدن أطفددال صددعوبات الدفعلم مددن احددد    (  0 )      ذكددور،   (   82 )      بواقد  

                                               مدرسدة مندار  اميمدان الخاصدة لل دات الفابعدة لدندار     ؛          ظة القداهر                           مدارس الفعليم األساسي بمحا 
        وففددراو    (     8102 /    8102 )                                                           الفعليميددة شددري مدينددة نصددر بددالحي العاشددر وذلددر  ددي العددام الدراسددي 

                                                      واسددفخدمت الدراسددة مددنهف الوصددفي الفددارقي االرفبدداطي واعفمدددت      سددنة  (   00- 9 )        رهم بددين     أعمددا
         البدداحفون                                 مقيدداس المسدداند  االجفماعيددة كعددداد  :      فاليددة                                     الدراسددة  ددي جمدد  البيانددات علددى األدوات ال

                              الباحفون مديحة عبدالعزيز محمد                               اسفبانة ال  وط النفسية كعداد  –      8112               مها جار اهلل حسن 
                                  وجدددود عنقدددة ارفباطيدددة عكسدددية ذات داللدددة   :                             م الفوصدددل كلدددى النفدددائف الفاليدددة  وفددد      8112      الجمدددل 

                        وفؤكدد هدذا النفدائف  درور    .                                                          احصائية بين المساند  االجفماعية وأساليب مواجهة  د وط الحيدا 
                                                           يجب فوعية األسر  بعدم افخاذ مشاكلها كعدذر لفشدل مسداند  األطفدال   :                       الفوجيه للفوصيات اآلفية
                                                                ة المعلمددين كلددى فددو ير المسدداند  االجفماعيددة الفددي قددد يحفاجهددا الفنميددذ                      ددي هددذا المرحلددة، فوعيدد

   .                                                                              لفخفيل ال  وط النفسية، فشجي  الفنميذ على الفعاون م  اقرانهم ومشاركفهم ألعابهم

 صعوبات الفعلم،   وط الحيا ، المساند  االجفماعية :الكلمات المفتاحية
 

 همقدم
من قبل أ   رد  ي  أو ،من قبل األ راد المحيطينكن ما يفلقاا الفرد من دعم ومساعد  

 المساند  االجفماعية هي الحيا  ، البيئة االجفماعية المحيطة يكون بمثابة مساند  اجفماعية
 . واألمن الفي يحصل عليها األ راد من خنل شبكة العنقات االجفماعية بينهم
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 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 74 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

، األصدقاء وشبكة العنقات وففس  دائر  المساند  االجفماعية لفشمل األسر  واألقارب
االجفماعية للفرد، هذا بام ا ة للمؤسسات االجفماعية ذات العنقة وسائل امعنم والمساجد 

 ( 8112، حمد أهناء ). والدعا  وغيرها
، أصبحت ال  وط الفي فحيط بالفرد من كل جانب كثير  ومفعدد  وذات درجات مففاوفة

 . أت على حيا  امنسان األسرية والمهنية واالجفماعيةوقد يرج  ذلر كلى الف يرات الفي طر 
وال  وط شأنها شأن معظم الظواهر النفسية األخرى مثل القلي والعدوان والعنل 

 الفعرض لل  ط أمر ، الهروب منها أو والصراع وامحباط وال يسفطي  الفرد امحجام عنها
وصارت ففردد ، نطاي واس  حفمي ال مفر منه لدرجة أن كلمة   وط الحيا  فسفخدم على

على ألسنة الكثير من الناس وفسفخدم  ي ل ة الحيا  اليومية و ي العديد من السياقات المخفلفة 
ن كان هنار غموض يحيط بفعريفها  رجال ،  كل شخص صار يفحدث عن   وط الحيا ، وا 

صبح يعايش األعمال ورجال المرور والعلماء والطنب واآلباء والمعلمين وغيرهم جميعهم أ
ه ط)   وط الحيا  و ي حاجة كلى اكفساب مهارات واسفرافيجيات للفعامل معها والف لب عليها

 ( 8112سنمة عبد العظيم،  ،عبد العظيم
فصل أدبيات الفربية الخاصة صعوبات الفعلم بأنها كعاقة خفية محير ،  األطفال الذين 

ال عل  ي أدائهم،  هم قد يسردون  يعانون من هذا الصعوبات يمفلكون قدرات فخفي جوانب
قصصا رائعة بالرغم من أنهم ال يسفطيعون الكفابة، وهم قد ينجحون  ي فأدية مهارات معقد  
جدا رغم أنهم قد يخفقون  ي افباع الفعليمات البسيطة، ويبدون عاديين فماما وال يخفلفون عن 

 ،بعض المهارات  ي المدرسةاألطفال العاديين كال أنهم يعانون من صعوبات جمة  ي فعلم 
وألن هؤالء األطفال ينجحون  ي فعلم بعض المهارات ويخفقون  ي فعلم مهارات أخرى،  إن 
لديهم فباينا  ي القدرات الفعليمية حيث الفباين بين الفحصيل والذكاء، ولذلر يشير األخصائيون 

سليمان ). األداء والقابليةكلى أن المشكلة الرئيسية المميز  لصعوبات الفعلم هو الففاوت بين 
 (8101 ،عبد الواحد
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 75 8102، يونيوثانيالثاني واالربعون، الجزء ال المجلد

 مشكلة الدراسة  
فلعب المساند  االجفماعية دورا أساسيا  ي فخفيل   وط الحيا  لدى أطفال صعوبات 
الفعلم حيث كانت البداية لظهور اصطن  المساند  االجفماعية حديثا  ي العلوم امنسانية م  

 ي كطار فناولهم للعنقات االجفماعية والذ  يطلي عليه فناول علماء االجفماع لهذا المفهوم 
اممكانات االجفماعية بينما يحددها بعض اآلخر على أنه امدادات  أو البعض مسمى الموارد

 (8112علي عبد السنم،)اجفماعية 
المجفم   ي فخفيل   وط الحيا  النفسية لدى  أو وبذلر  إن مساند  األهل االجفماعية

يعانون من صعوبات الفعلم أساسية حيث أنها فساندهم وف   الثقة  يهم وفكون  األطفال الذين
 ( 8102نادية محمود، ساهر زهران،. )عونا لهم  ي فخطي   وط الحيا  الفي ال حصر لها

ومن هنا يظهر دور المساند  االجفماعية  ي الفخفيل من وق    وط الحيا  الفي فجعل 
ومما ال شر  يه أن األطفال . كثر ثقة بالنفس وأكثر قو الفرد يواجه هذا ال  وط ليكون أ

الذين يعانون من صعوبات الفعلم أكثر عر ة ل  وط الحيا  وما يزيد من كم فلر ال  وط 
عدم كدرار األهالي للمشكلة الفي يعاني منها طفلهم وشعورهم  أو قلة دور المساند  االجفماعية

ولذلر يدور .  ي الفوا ي والفعايش م  ال  وطبأنه مخفلل عن اآلخرين ويجد صعوبة أخرى 
مو وع هذا الدراسة حول دور المساند  االجفماعية  ي فخفيل   وط الحيا  لدى األطفال 

 ( 8100فيسير مفلح، . )من  ئة صعوبات الفعلم
                                                           مشدكلة الدراسدة وهدي دور المسداند  االجفماعيدة  دي الفخفيدل مدن حدد            وفبدين لندا          مما فقددم 

                                                               فدددي يفعدددرض لهدددا أطفدددال صدددعوبات الدددفعلم والفدددي ففمثدددل  دددي صدددعوبة القدددراء                ددد وط الحيدددا  ال
                                               الفركيدددز حيدددث ان الطفدددل يكدددون غيدددر قدددادر علدددي  عدددل ذلدددر    أو          االنفبددداا    أو        الحسددداب    أو         الكفابدددة   أو 

                                                                            وبالفدددالي يشدددعر بفشدددل  دددخم  دددي حيافددده سدددواء  دددي المدرسدددة عندددد الفواجدددد  دددي الفصدددل وال يجدددد 
    عندد     أو                                                          االقران وعدم مشاركفهم اللعب معده ممدا يدؤد  الدي انطدواء الطفدل    أو                  مساند  من المعلم

                                                                                      الفواجد  ي المندزل وعددم ففهدم الوالددين لمشدكلة الطفدل الفدي بالفاكيدد يمكدن ان فحدل بسدهولة مدن 
                                                  االقدران لطفدل صدعوبة الدفعلم ومسداندفه علدي فخطدي ال د وط     أو        المعلدم    أو                   خنل فقبل الوالدين

                                                            ومسدداعدفه علددي ففهددم اندده لدديس انسددان  اشددل وان كددل انسددان لديددة  ددروي                      النفسددية الفددي يواجههددا 
                                                                                رديدددددة وبالفدددددالي  هندددددار اشدددددياء يصدددددعب عليددددده القيدددددام بهدددددا وقدددددد اثبفدددددت الدراسدددددات ان المسددددداند  
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 76 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

                                                                          االجفماعيدددة فسددداعد طفدددل صدددعوبات الدددفعلم علدددي فخطدددي مشدددكنفه ومنحددده االمدددان والثقدددة وذلدددر 
                                             ا ددة اسدداليب المسدداند  االجفماعيددة للفخفيددل مددن حددد                                        بمشدداركة الوالدددين واالمعلددم واالقددران لدده بك

   (.  02  81           نازر احمد ،   . )                                             ال  وط النفسية الفي يواجهها طفل صعوبات الفعلم
 

 تساؤالت الدراسة
  ل                                                                         مددا مدددى وجددود عنقددة المسدداند  االجفماعيددة وأسدداليب مواجهددة  دد وط الحيددا  لدددى األطفددا  . 0

                               الذين يعانون من صعوبات الفعلم؟
                                                        ن األطفدددال ذو  صددعوبات الددفعلم الددذين يفلقددون مسدداند  اجفماعيدددة                    مددا مدددى وجددود  ددروي بددي  . 8

        حيافية؟                                               والذين ال يفلقون مساند  اجفماعية ويفعر ون ل  وط 
                                                        طفدددل صدددعوبات الدددفعلم علدددي مسدددفو  المسددداند  االجفماعيدددة المطلوبدددة       ندددوع ال             مدددا مددددى فدددأثير   . 0

                            للف لب علي ال  وط الحيافية؟

 

 أهمية الدراسة  
                                                         أهميفهدا مدن العيندة الفدي فجدر  عليهدا الدراسدة وهدي  ئدة صدعوبات                   فسفمد هذا الدراسة 

                                                                                   الفعلم وهي  ي فزايد مسفمر وذلر للفعرل على جوانب فلر الفئة ومحاولة ايجداد أ  دل الطدري 
           ، ممدا يعدود                                                                           للفعامل معها حفى يسفطيعوا الحصول على الثقة بالنفس والعون الحقيقي  دي الحيدا 

   .                                     الفعلم، وعلى أسرهم، والمعلم بالمدرسة                                 بالفائد  على كل من أطفال صعوبات
 

 هداف الدراسةأ
                                                               التعرف على نوع العالقة بين المساندة االجتماعية وأطفال ذوي صعوبات   :              الهدف الرئيسي

                                   التعلم الذين يتعرضون لضغوط حياتية 
   :            أهداف فرعية

   اجفماعيددة                                                                  الفعددرل علددى  ددروي بددين األطفددال ذو  صددعوبات الددفعلم الددذين يفلقددون مسدداند         
   .                                                        والذين ال يفلقون مساند  اجفماعية ويفعر ون ل  وطات حيافية
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 77 8102، يونيوثانيالثاني واالربعون، الجزء ال المجلد

  الفعرل على دور أنظمة المساند  االجفماعية  ي مواجهة   وط أحداث الحيا  يفيد ذلر                                                                             
جددداد  اسدددفخدامها مدددن خدددنل البدددرامف امرشدددادية والعنجيدددة                                                                              دددي محاولدددة الفركيدددز عليهدددا وا 

   .     كناث    أو     كور                                ألطفال ذو  صعوبات الفعلم من  ئة ذ
  الفعرل على   وط الحيا  الفدي يواجههدا أطفدال ذو  صدعوبات الدفعلم قدد يسدهم ذلدر  دي                                                                           

                                                                          مسدداعد  البدداحثين علددى فصددميم بددرامف كرشددادية  ددي مسدداعد  أطفددال ذو  صددعوبات الددفعلم 
  .                                       على مواجهة هذا ال  وط بشكل ايجابي و عال

 

 مف اهيم الدراسة

                            فلر العنقات المساند  للفدرد،   :  (social support )  :                         مفهوم المساندة االجتماعية   - 1
دراكددده ألوجددده الددددعم والمدددؤازر  النابعدددة مدددن دائرفددده االجفماعيدددة مدددن األصددددقاء، واألسدددر ،                                                                                وا 
                                                                                وعامة المجفم ، وفقديم يد العون والمساعد ، حيث أن الفرد يكون  ي حاجة كلى ذلدر  دي

   (     8100           علي منصور،    . )          ركوب الخطر    أو                  قات الشد  وال يي   أو 

                    فعفبددددر ال دددد وط مددددن أهددددم   :  (pressures of life  )   :                  مفهوووووم ضووووغوط الحيوووواة  - 2
   هددو  (    سدديلي )                                                                   المو ددوعات الفددي فطددورت  ددي مجفمعنددا الحددالي ويففددي غالبيددة البدداحثين علددى أن

                                                            الرائد األول الذ  قدم مفهوم   وط الحيا  كلى الحيا  العلمية ،
                                                                               قد كان مفدأثرا بفكدر  أن معظدم الكائندات البشدرية لهدا رد  عدل ل د وط الحيدا  عدن طريدي   

  (    8112           هناء أحمد،    . )  ية               فنمية أعراض نوع
                          فصل أدبيات الفربية الخاصة   :  (learning difficulties )  :                    مفهوم صعوبات التعلم  - 3

             هدددذا الصدددعوبات                          األطفدددال الدددذين يعدددانون مدددن   ،                                     صدددعوبات الدددفعلم بأنهدددا كعاقدددة خفيدددة معبدددر 
                                   هم قد يسردون قصص رائعة بدالرغم مدن   ،                                         يمفلكون قدرات فخفي جوانب ال عل  ي أدائهم

                                                        وهم ينجحون  ي فأدية مهارات معقدد  جددا رغدم أنهدم قدد يخفقدون   ،                        أنهم ال يسفطيعون الكفابة
                                                                                 ددي افبدداع الفعليمددات البسدديطة ويبدددون عدداديين فمامددا وال يخفلفددون عددن األطفددال العدداديين كال 

           سدددليمان عبدددد    . )       المدرسدددة                                                هدددم يعدددانون مدددن صدددعوبات جمدددة  دددي فعلدددم بعدددض المهدددارات  دددي   أن
   (     8101        الواحد، 
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 78 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

 الدراسات السابقة  
                                            هددد ت الدراسددة كلددى الفعددرل علددى العنقددة بددين درجددة   :  (    2212 )                دراسووة محموود عووودة   (  1

                                                                              الفعرض للخبر  الصادمة وبين أساليب الفكيل م  ال د وط والمسداند  االجفماعيدة ومسدفوى 
                      وبفحقيدي غايدات الدراسدة   ،                                                        الصنبة النفسية لدى األطفال  ي المنداطي الحدوديدة بقطداع غدز 

    طفدددن      211                            وكاندددت عيندددة الدراسدددة عبدددار  عدددن   ،                                     اسددفخدم الباحدددث المدددنهف الوصدددفي الفحليلدددي
      مقيداس   ،                              مقيداس أسداليب الفكيدل مد  ال د وط  ،                                      وطفلة، طبي عليهم مقياس الخبدر  الصدادمة

                                          وأظهرت النفائف أن األوزان النسبية لفقديرات   ،                  اس الصنبة النفسية   مقي  ،                   المساند  االجفماعية
       ألسددداليب   %      20.02  ،                      لمقيددداس الخبدددر  الصدددادمة  %      28.02                          األطفدددال علدددى مقددداييس الدراسدددة 

         وفبدين أن   ،               الصنبة النفسية  ،  ة                        لمقياس المساند  االجفماعي  %      22.29  ،                 الفكيل م  ال  وط
                                    مة أساليب الفكيل م  ال  وط المساند                                           هنار عنقة طردية بين درجة الفعرض لخبر  صاد

   .               الصنبة النفسية  ،          االجفماعية

بووراهيم الاووها               دراسووة أيموون عبوو  -   2                        بعنددوان السددلوكيات ال يددر    (:     2213 )                      د اهلل وا 
                                                                             فكيفيددة لدددى طلبددة صددعوبات الددفعلم  ددي المرحلددة األساسددية هددد ت الدراسددة كلددى الفعددرل علددى 

                                          فعلم  ي المرحلة األساسدية ومقارنفهدا بالطلبدة                                          السلوكيات غير الفكيفية لدى طلبة صعوبات ال
                                    طالددب وطالبددة مددن  ئددة صددعوبات الددفعلم مددن   (    020 )                       وفكونددت عينددة الدراسددة  ددي   ،         العدداديين

                          مدن الطلبدة العداديين  دي نفدس   (    028 )      وكدذلر   (                     الصدل السدادس االبفددائي  –          الصل األول  )
          للسددلوكيات   (      وولكددي )                           ولقددد اسددفخدم الباحثددات مقيدداس   ،                                 هددذا المدددارس ونفددس المرحلددة العمريددة

                                                                                غيددر الفكيفيددة وأشددارت نفددائف الدراسددة كلددى أن السددلوكيات ال يددر فكيفيددة لدددى طلبددة صددعوبات 
                                       ثددم فشددفت االنفبدداا ثددم العنقددات الم ددطربة مدد    ،                         السددلور الموجدده نحددو الخددار   :           الددفعلم هددي 

                                                                          االقران ثم عدم الن دف وأخيدرا االنسدحاب ووجدود  دروي لصدالح الدذكور علدى مسدفوى فشدفت 
  .                            ولصالح امناث على مسفوى الن ف  ،      نفباا  اال
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                                   يسدددعى البحدددث كلدددى محاولدددة الكشدددل عدددن أثدددر   :     2212                    دراسوووة اوووهرشاد بواووودو    - 3
                                                                        المسدددداند  االجفماعيددددة  ددددي بعددددض العوامددددل الشخصددددية واسددددفرافيجيات الفعامددددل مدددد  ال دددد ط 
                                                                           المدرسددي ومدددن أجدددل ذلدددر كددان البدددد مدددن االعفمددداد علددى أحدددد الفصددداميم الفجريبيدددة الحقيقيدددة 

             ومسدفوى فقدددير   ،                                 عددمها مددن حيدث درجددة الدفحكم الخددارجي    أو                      فحقدي مددن صددي الفر دديات  لل
                                                                                الددذات وأخيدددرا درجدددة اسدددفعمال اسدددفرافيجيات الفعامددل المركدددز  علدددى المشدددكلة واالسدددفرافيجيات 
                                                                             المركدددز  علدددى االفصدددال بدددين المجموعدددة الفجريبيدددة الفدددي اسدددففادت مدددن المسددداند  االجفماعيدددة 

      فلميددذ     81                              وفكونددت عينددة البحددث النهائيددة مددن   ،            فسددففيد منهددا                           والمجموعددة ال ددابطة الفددي لددم
                                                                         اخفيدددروا بطريقدددة عشدددوائية ووزعدددوا كلدددى مجمدددوعفين فجريبيدددة و دددابطة يفميدددزون بخصدددائص 
                                                                              معينة فخدم مو وع البحث وقد فوصل هذا البحث كلى نفائف من أهمها أن المجمدوعفين لدم 

                           قبددل ادخددال المف يددر الفجريبدددي                                                     فحددا ظ علددى فكا ئهمددا مثلمددا كانددت عليدده  ددي القيدداس القبلددي 
                                                                          المفمثددددل  ددددي المسدددداند  االجفماعيددددة لددددذلر دعددددت كلددددى وجددددود االهفمددددام بهددددذا البعددددد النفسددددي 

   .                                                االجفماعي نظرا لدورا الحيو  الذ  يلعبه  ي الحيا 

ليداء أو  فهددل كلدى معر دة الددور الرئيسدي الدذ  يقدوم بده: 2212دراسة تارلتون بيث  -2
األطفددال ذو  صددعوبات الددفعلم الددذين يشدداركون الطفددل خدمافدده أمددور كإحدددى  ريددي مسدداند  

ليداء األمدور مدن فقدديم أو  وأو حت الدراسة أن الفريي يعمل من خنل مسفويات هي فمكدين
خدمات معينة ألطفالهم وفوطيدد العنقدة والثقدة الم رمدة بأطفدالهم والصدادقة وأن ففدو ر الثقدة 

ماهيدة لططفدال وفقدديم الددعم   ريي العمل بفحقيديلدى  ريي العمل من فجاا الوالدين والفرام 
االيجددابي لهددؤالء األطفددال حيددث أن المسدداند  االجفماعيددة أثبددت أنهددا فددؤثر  ددي فقليددل  دد وط 

 . األطفال صعوبات الفعلم
فهدددل هددذا الدراسددة كلددى البحددث  ددي عنقددة بددين :  2210دراسووة هانووا وفينسوويت -5

المسددداند  االجفماعيدددة وال ددد وط لددددى طدددنب الجامعدددة  دددي مرحلدددة البكالوريدددا والمقارندددة بدددين 
 011المسددداند  االجفماعيدددة وال ددد وط بدددين مسدددفويات الفعلددديم المخفلفدددة علدددى عيندددة قوامهدددا 

اسدددة اسدددفبيان ال ددد وط طالدددب وطالبدددة  دددي السدددنة الثالثدددة والرابعدددة وفدددم اسدددفخدام أدوات الدر 
النفسية ومقياس المساند  االجفماعية وأسفرت النفائف أن هنار عنقة عكسدية بدين ال د وط 
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والمساند  االجفماعية حيث أن الطنب الذين يحصدلون علدى مسداند  اجفماعيدة يعدانون مدن 
 .  وط نفسية قليلة

 ي وجود  احفونالب بعض دراسات اففقت م  دراسة  :ةالتعقي  علي الدراسات السابق
وفأثير جنس الطفل ذو  ، عنقة بين المساند  االجفماعية وأساليب مواجهة   وط الحيا 

صعوبات الفعلم على مسفوى المساند  االجفماعية واسفبيان ال  وطات النفسية واففقت بعض 
 ي  رور  وجود دور ألنظمة المساند  االجفماعية  الباحفون الدراسات م  أهدال دراسة 

األثاث والفعرل  أو اجهة ال  وط الحيافية لدى أطفال ذو  صعوبات الفعلم من  ئة ذكورلمو 
على   وط الحيا  الفي يواجهها أطفال ذو  صعوبات الفعلم ولكن لم ففطري الدراسات لجم  

 المساند  االجفماعية وهذا ما سعت ،   وط الحيا ، الثنث مف يرات معا وهم صعوبات الفعلم
دراسفه ومناقشفه  ي الدراسة حفى يفلقى أطفال ذو  صعوبات الفعلم المساند   كلى الباحفون

االجفماعية المطلوبة لفحقيي ال  وط النفسية عليهم ويهفم الباحثين بمناقشة هذا المو وع 
 .  يما بعد

 

 اإلطار النظري  
  :                             النظريات المفسرة لضغوط الحياة

                                ينشدأ عندددما فف ددمن البيئدة مددا يسددبب   ،           عامدل مسددفقل                 ال دد وط باعفبارهددا   :                النظريوة البيئيووة   :   ا أوالا 
يقاع األذى به                                                       األمر الذ  يمثل حمل ثقيل على كاهله وعندئد يشدعر بالمشدقة   ،                              االنزعا  للفرد وا 

                                                                          ويبدرز هددذا النمدوذ  مددا يسدمى بحدددود المروندة المفدو ر  لدددى الفدرد والفددي فعكدس مدددى   ،        واالجهداد
                                   وقد يدؤد  هدذا الموقدل كلدى حددوث أ درار   ،          البدني له                                     فحمله لدرجة المشقة حفى يسفعيد فوازنه 

  (    8110           حنان ثابت،    . )      النفسي        المسفوى     أو                    على المسفوى البدني
 ي أعمال سيلي حيث يرى أن ال  وط لها دور هام  دي كحدداث معددل : النظرية الطبية: ثانياا 

كددالقلي  حالدة كنفعاليددة غيددر سددار  أو عدال مددن امنهددار الددذ  يصديب الجسددم  ددأ  كصددابة جسددمية
وامحبدداط والفعددب واأللددم لهددا عنقددة بفلددر  دد وط الحيددا  ويشددير كلددى أن الفددرد عندددما يفشددل  ددي 
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عطددددال ) .الفكيددددلمقاومددددة المصدددددر المثيددددر لل دددد ط  إندددده يكددددون معددددرض ل صددددابة بددددأمراض 
 (8108محمود، 

 :لي   وط الحيا   ي ثنثة مراحلويفناول سي
المثيدر ويسدفجيب الجسدم بدإ راز  أو من خدنل المنبده يها يحدث اسفثار  الفرد : مرحلة الفنبيه -أ 

 . الهرمونات بهدل فو ير الطاقة النزمة لمواجهة الهدل المهدد
 .  يها يقوم الفرد بفركيز د اعافه لمواجهة ما يهددا من مخاطر: مرحلة المقاومة -ب 
ئ مدن يحددث الفعدب وامجهداد الناشد أو  يها كمدا أن يفحقدي الفكيدل: مرحلة الفكيل وامجهاد -  

أجدزاء الجسدم  فظهدر  امحساس بالخول والفهديد األمر الذ  يؤثر بطبيعة الحال على كا دة
 .فأخر النمو  ي األنسجة الجديد  ،انخفاض مقاومة الفرد لنلفهابات :أعراض منها

 :النظرية النفسية: ثالثاا 
المواقددل الفددي يبددين أن الفددرد يقددوم  ددي مواجهددة ال دد وط بفقيدديم :ززLazarusنظريةةالزاروس  ز

ففسدددم بالفهديدددد ويلدددي ذلدددر فقيددديم لمدددا يمفلدددر مدددن مصدددادر فمكنددده مدددن الفعامدددل مددد  هدددذا المواقدددل 
صددراعات مدددن  أو المهدددد  وفوصددل الزاروس و ولكمددان كلددى أن ال دد وط عبددار  عددن مفطلبددات

خارجيدا عبئدا ثقدين  أو علدى مدن يفدو ر لديده مدن مصدادر سدواء داخليدا أو شأنها فلقي على الفدرد
الفعرل عليها  قد ميز الزاروس بدين الفقيديم المعر دي  أو ب منه القيام بفقييم هذا المفطلباتيفطل

لحدث ما والفعامل معه بعد فقييمه كعامدل  داغط وهدو يفدري بدين مدا أسدماا بدالفقييم األولدي أ  
طريقة كدرار الفرد وفقييمده للموقدل باعفبدارا خطيدر ومهددد أمدا الفقيديم الثدانو   دالفرد يقدوم بفقيديم 

، خصية يمكن أن فعينه على الفأقلم م  ما يدركه من فهديدما يمفلكه من مصادر اجفماعية وش
ذا ما  شل الفرد  ي أ  من فلر العمليفين فحدث   وط الحي ز . (    8112   ،          ايمان حسني ). ا وا 

 

 الدراسة  إجراءات  
باسفخدام المنهف الوصفي  الباحفون جل فحقيي أهدال البحث سفقوممن أ: منهج الدراسة
 الفارقي االرفباطي

 :ففمثل حدود البحث  ي اآلفي :الدراسةحدود 
   .     8102  –      8102       من سنة    :               الحدود الشمانية  - 0
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كناث وقد فم ( 0)ذكور، ( 82)فلميذ بواق   01اقفصرت عينة البحث على  :عينة البحث -8
وفم اخفيارها من مدارس الفعليم األساسي بمحا ظة فصنيفهم من اطفال صعوبات الفعلم، 

 (. مدرسة منار  اميمان الخاصة لل ات)القاهر  
                                                          سدول نسدفخدم الدراسدة علدى ندوع مدن العيندات المطلدي عليهدا العيندة      :                  خصائص عينة الدراسوة

                                                                وهدددي الفدددي يقدددوم  يهدددا الباحدددث بفحديدددد الخصدددائص والمواصدددفات الفدددي يجدددب أن   ،              الحدددر  المقيدددد 
                                                                         ي العينة مدن مددى عمدر  ومسدفوى فعليمدي ثدم يفدرر حددا  دي اخفيدار مدن بدين عددد مدن        ففوا ر 

  .                                                              أشخاص ما داموا ملفزموا بالحدود العددية والحدود النوعية للعينة 
  :                        اروط اختيار عينة الدراسة

   .    سنة    00  :    9                                أن المدى الزمني لهؤالء األطفال من   - 0
   .         االبفدائي                                       أن فكون من فنميذ الصفين الثالث والراب  - 8
   .                                               أن ف م عينة الدراسة من أطفال ذو  صعوبات الفعلم- 0
   .                         أن فكون من الذكور وامناث- 2
 

 أدوات الدراسة  
                ، يفكددون مددن ثنثددة     8112                 ة مهددا جددار اهلل حسددن                                      مقيدداس المسدداند  االجفماعيددة أعددداد الباحثدد - 0

  .                                 أبعاد وكل بعد يحفو  على عشر أسئلة
     002         يفكون مدن       8112                               الباحفة مديحة عبد العزيز الجمل                               اسفبانة ال  وط النفسية اعداد   - 8

  .    سؤال
  :                        مقياس المساندة االجتماعية

  :            ثبات المقياس
                                     وقد روعي  ي كعداد  فطبيقده أن فكدون بعدد   ،                                          فم حساب ثبات المقياس بطريقة كعاد  الفطبيي - 0

                                                             قدد كدان الفاصدل الزمندي بدين فطبيدي المقيداس  دي المدرفين خمسدة عشدر   ،                   فر  زمنية مناسبة
                                                         معادلة بيرسون لحساب معامل االرفبداط بدين نفدائف الفطبيدي األول           الباحفون          واسفخدم   ،    وما ي
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        بالنسدبة        1.211  ،              بالنسدبة لطسدر        1.220                             وكان معامل االرفباط النافف هو   ،                والفطبيي الثاني
   .               بالنسبة لطقران       1.222  ،       للمعلم
 معامنت ثبات وصدي مفردات مقياس المساند  االجفماعية :(1)جدول رقم 

معامل االرتباط  المفردة المحور
 بالمحور

معامل ألفا في 
حالة حذف درجة 
 المفردة من المحور

معامل ثبات 
 المحور

 األسر : األول 

0 1.02 1.29 

1.21 

8 1.21 1.22 
0 1.20 1.29 
2 1.20 1.22 
2 1.20 1.29 
2 1.22 1.22 
2 1.20 1.22 
2 1.20 1.22 
9 1.22 1.22 
01 1.28 1.22 

 المعلم: الثاني 

0 1.21 1.20 

1.28 

8 1.22 1.29 
0 1.22 1.22 
2 1.20 1.29 
2 1.20 1.22 
2 1.21 1.29 
2 1.28 1.29 
2 1.20 1.21 
9 1.20 1.20 
01 1.02 1.20 

 األقران: الثالث

0 1.22 1.22 

1.22 

8 1.09 1.22 
0 1.28 1.22 
2 1.29 1.22 
2 1.28 1.20 
2 1.21 1.22 
2 1.82 1.22 
2 1.02 1.22 
9 1.29 1.22 
01 1.02 1.22 
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  :           صدق المقياس
                                  قد فم عرض المقياس علدى مجموعدة مدن   ،                                        اعفمد على صدي المحكمين  ي كعداد المقياس - 0

            وأجمعدت لجندة   ،                                      محكمين من المفخصصين  ي مجال علم النفس  (  9 )   من                 المحكمين مكونة
                                                                                   الفحكيم على انفماء المفردات لمحاور المساند  االجفماعية المخفلفة واشدفمال المقيداس علدى 

   .                     األهدال المراد قياسها
                                                                            سدديفم حسدداب معامددل امرفبدداط بددين الدرجددة الكليددة لكددل محددور مددن محدداور المقيدداس والدرجددة  - 8

                                     وكانددددت قدددديم معامددددل امرفبدددداط مرففعددددة أ  أن   ،                          اس باسددددفخدام معادلددددة بيرسددددون            الكليددددة للمقيدددد
   .                                           المقياس يفمف  بدرجة مقبولة من صدي المفردات

والدرجة الكلية لمقياس  نفائف معامنت امرفباط بين الدرجة الكلية لكل محور :(2)جدول رقم 
 المساند  االجفماعية

 معامل االرتباط المحاور
 **1.228 األسر 
 **1.212 المعلم
 **1.212 األقران

 1.10دالة عند مسفو  **

                                                                   فددم حسدداب صدددي المفددردات مددن خددنل حسدداب معددامنت االرفبدداط بددين درجددات كددل مفددرد   - 3
  (  8 )                 ويو ددح الجدددول رقدددم   ،                                                       والدرجددة الكليددة للمحددور الدددذ  يقيسدده بطريقددة االفسدداي الدددداخلي

                    معدددامنت االرفبددداط دالدددة                 حيدددث وجدددد أن جميددد    ،                                   السدددابي ذكدددرا أن جميددد  المفدددردات صدددادقة
           وعند مسدفوى   (   91 )                                     وقيمة االرفباط الجدولي عند درجات حرية       1.10                  كحصائيا عند مسفوى 

  .    1.10                       عند مسفوى داللة كحصائية        1.822       وفساو         1.812      فساو        1.12     داللة 
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 86 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

  :                      استبانة الضغوط النفسية
  :                          فم حساب الصدي بالطري اآلفية   :            صدق االستبانة

  :           وأهم أركانه  :              الصدق الظاهري  (  أ )
                                                                االطدددددنع علددددددى الدراسدددددات والمقدددددداييس السددددديكولوجية  ددددددي مجدددددال ال دددددد وط النفسددددددية  - 0

   .               وصعوبات الفعلم

   .                            كجراء مقياس  ي صورفه األولية - 8

   .                       فحديد الهدل من المقياس - 0

   .                                            صياغة فعليمات المقياس على نحو يفسم بالبساطة - 2

   .                             الفأكد من صحة وو و  العبارات - 2

                                                   النوع من الصدي كلدى الحكدم علدى فمثيدل المقيداس للمو دوع          يهدل هذا    :            صدق المحكمين  (    )
   .                                الذ  يقيسه على نحو يفسم بالو و 

              بعددد عر ددها علددى   %   91                                     العبددارات الفددي وصددلت نسددبة االففدداي عليهددا           البدداحفون          وقددد أخددذ 
   .                                                           محكما من األسافذ   ي فخصص علم النفس والصحة النفسية والطفولة  (  9 )

                                               الددداخلي لنسددفبانة وذلددر بحسدداب االرفبدداط بددين كددل بعددد            أ  االفسدداي  :               االتسوواق الووداخلي  (  ج )
   .                                                  والدرجة الكلية لنسفبانة وهو يعبر عن الصدي الداخلي
  



 وآخرون ليلى كرم الدين
 

 87 8102، يونيوثانيالثاني واالربعون، الجزء ال المجلد

القيم الفقديرية لمعامنت الصدي لبنود مقياس ال  وط النفسية المرفبطة  :(3)جدول رقم 
 بصعوبات الفعلم بطريقة فحليل البنود

رقم 
 البند

ارتباط البند بالمقياس 
 الفرعي

رقم 
 البند

ارتباط البند بالمقياس 
 الفرعي

رقم 
 البند

ارتباط البند بالمقياس 
 الفرعي

0 1.2298 ** 82 1.9282 ** 22 1.2220 ** 
8 1.2220 * 82 1.2920 ** 22 1.2221 ** 
0 1.2200 * 82 1.2009 ** 29 1.2228 ** 
2 1.2220 ** 82 1.2920 * 21 1.2222 ** 
2 1.2222 ** 82 1.2282 ** 20 1.2122 ** 
2 1.208 ** 89 1.2189 ** 28 1.2922 ** 
2 1.2221 ** 01 1.2222 * 20 1.2222 ** 
2 1.2202 ** 00 1.2222 * 22 1.2222 ** 
9 1.2222 * 08 1.2208 ** 22 1.2222 ** 
01 1.2122 * 00 1.2221 ** 22 1.2222 ** 
00 1.2892 ** 02 1.2190 ** 22 1.2219 ** 
08 1.2222 ** 02 1.0210 * 22 1.2220 ** 
00 1.2219 * 02 1.2022 ** 29 1.2012 ** 
02 1.2982 ** 02 1.9022 ** 21 1.2821 ** 
02 1.9228 ** 02 1.2212 ** 20 1.2222 ** 
02 1.2098 ** 09 1.2920 * 28 1.2220 ** 
02 1.2212 * 21 1.2281 ** 20 1.2802 ** 
02 1.2089 ** 20 1.2922 ** 22 1.2220 ** 
09 1.2292 ** 28 1.2200 ** 22 1.9220 ** 
81 1.2082 * 20 1.2222 ** 22 1.9802 ** 
80 1.2220 ** 22 1.2202 ** 22 1.2998 ** 
88 1.2292 ** 22 1.2020 ** 22 1.2922 ** 
80 1.2210 ** 22 1.2200 ** 29 1.2992 ** 
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 88 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

القيم الفقديرية لمعامنت الصدي لبنود مقياس ال  وط النفسية المرفبطة  (:3)تابع جدول رقم 
 بصعوبات الفعلم بطريقة فحليل البنود

رقم 
 البند

ارتباط البند بالمقياس 
 الفرعي

رقم 
 البند

ارتباط البند بالمقياس 
 الفرعي

رقم 
 البند

ارتباط البند بالمقياس 
 الفرعي

21 1.2212 * 90 1.9200 ** 002 1.2292 ** 
20 1.1.802 * 92 1.9102 ** 002 1.2280 ** 
28 1.2012 ** 92 1.9820 ** 002 1.2001 ** 
20 1.2020 ** 92 1.2180 ** 009 1.2229 ** 
22 1.2121 ** 92 1.2022 ** 081 1.2890 ** 
22 1.2220 ** 92 1.9299 ** 080 1.2221 ** 
22 1.9281 ** 99 1.2922 * 088 1.2228 ** 
22 1.2180 * 011 1.2202 * 080 1.2280 ** 
22 1.2829 * 010 1.9200 ** 082 1.9222 ** 
29 1.2281 * 018 1.2202 ** 082 1.2222 ** 
21 1.9220 ** 010 1.9012 ** 082 1.9020 ** 
20 1.9220 ** 012 1.2992 * 082 1.9022 ** 
28 1.2020 ** 012 1.2181 ** 082 1.2091 ** 
20 1.2002 * 012 1.2028 ** 089 1.2201 ** 
22 1.9221 ** 012 1.9102 ** 001 1.9202 ** 
22 1.2821 * 012 1.2810 * 000 1.2029 ** 
22 1.9182 ** 019 1.2202 ** 008 1.2290 ** 
22 1.9222 ** 001 1.2120 * 000 1.2220 ** 
22 1.8822 ** 000 1.2921 ** 002 1.2210 ** 
29 1.2098 ** 008 1.2222 **   
91 1.2228 ** 000 1.2822 *   
90 1.2029 * 002 1.2022 **   
98 1.2820 ** 002 1.2122 **   

                                                                                      وبالنظر لقيم معامل االرفباط السابقة والكشل عن قيمفها الجدولية يفبين أنها فصل كلى مسدفوى 
             هددذا االسددفبانة                                           وهددذا يعنددي أن ثمددة فجانسددا عاليددا بددين مكونددات  (     1.10 )                    عددال مددن الداللددة قيمفدده 

   .                                   وهذا األمر يحملنا على الفنبؤ بصدقها
  



 وآخرون ليلى كرم الدين
 

 89 8102، يونيوثانيالثاني واالربعون، الجزء ال المجلد

   :                                      فم حساب ثبات االسفبانة بأكثر من طريقة    :             ثبات االستبانة
                    فلميدذ وفلميدذ  بفاصدل     01                                 وذلدر بفطبيدي االسدفبانة علدى عيندة مدن   :                    طريقة إعادة االختبوار  - 1

  .      1.10                  وهو دال عند مسفوى       1.98                   زمني أسبوعين وكانت 
                                                       فدم حسداب معامدل الثبدات بطريقدة الفجزئدة النصدفية وكدان معامدل   :                التجشئة النصوفية      طريقة   - 2

   .     1.10                  وهو دال على مسفوى       1.22        االرفباط 
وهو اي ا دال عند مسفو   92.1 فم حساب معامل الثبات وكان :طريقة الفاكرونباخ-3

1.10 . 
 والجدول الفالي يو ح حساب قيمة معامل الثبات

المرفبطة بصعوبات الفعلم  القيم الفقديرية لمعامنت ثبات مقياس ال  وط النفسية :(5)جدول 
 وأبعادا
 إعادة االختبار ألفا كروتباخ التجشئة النصفية رقم البند

 1.9202 1.2220 1.2220 البناء المدرسي
 1.9081 1.2882 1.9122 المناهف الدراسية
 1.9228 1.2091 1.9802 االمفحانات

 1.9221 1.2029 1.2191 المدرسيةالبيئة 
 1.2028 1.9022 1.2222 الخن ات األسرية
 1.2289 1.9822 1.9221 الرعاية األسرية

 1.9222 1.2202 1.9221 معاملة الوالدين للفلميذ
 1.9129 1.9202 1.9211 البيئة األسرية

 1.9921 1.2292 1.9080 عنقة الفلميذ بالمدرس
 1.9200 1.2092 1.2222 عنقة الفلميذ بزمنئه

 1.9000 1.9122 1.9021 الففاعنت والعنقات االجفماعية
 1.9220 1.2222 1.8289 عوامل صحية
 1.9922 1.9218 1.9229 عوامل نفسية
 1.9982 1.9222 1.9202 العوامل الذافية
 1.9090 1.9222 1.2208 المقياس الكلي

ففمف  بمعاملة ثابت عال مما يساعدنا على أن االسفبانة ككل  يف ح من الجدول السابي
 .فها ففمف  بمعامنت ثبات مرففعةالفنبؤ بصدي هذا االسفبانة   ن عن أن مكونا
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 90 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

 وتفسيرها نتائج الدراسة
المساندة اإلجتماعية وأسالي  مواجهة ضغوط الحياة عالقة بين هل توجد : التساؤل األول

 التعلم؟لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات 
المساند  امجفماعيةوأساليب مواجهة   وط بين  معامل االرفباط ومسفو  المعنوية: (0)جدول

 الحيا 
 ضغوط الحياة عناصر المساندة االجتماعية 

 )**(1.220- معامل االرتباط األقران
 )**(1.228- معامل االرتباط األسرة
 )**(1.220- معامل االرتباط المعلم

 )**(1.292- معامل االرتباط إجمالي المساندة
 %92ودرجة ثقة  1.12مسفو  المعنوية عند ) ** ( : 

 المساند  امجفماعيةوأساليب مواجهة   وط الحيا بين  معامل االرفباطمن الجدول السابي 
 :الفالييف ح 
 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف

          ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط امجفماعية لطقران و  وط الحيا المساند  
(-1.220.) 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف
           ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط المساند  امجفماعية لطسر  و  وط الحيا 

(-1.228.) 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية كرفباطية وجد عنقة ف
 (.1.220-)، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط المساند  امجفماعية للمعلم و  وط الحيا 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف
   ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط الحيا المساند  امجفماعية وأساليب مواجهة   وط 

(-1.292.) 



 وآخرون ليلى كرم الدين
 

 91 8102، يونيوثانيالثاني واالربعون، الجزء ال المجلد

                                                                           فوجددد عنقددة ارفباطيددة عكسددية بددين المسدداند  االجفماعيددة وال دد وط النفسددية لدددى األطفددال 
                                                                              الدددذين يعدددانون مدددن صدددعوبات الدددفعلم فوجدددد عنقدددة ارفباطيدددة عكسدددية بدددين المسددداند  االجفماعيدددة 

أ  أندده كلمددا ارففدد  شددعور          ات الفعلمدد                           األطفددال الددذين يعددانون مددن صددعوب                    وال دد وط النفسددية لدددى 
الفنميددذ والفلميددذات بالمسدداند  االجفماعيددة انخف ددت مسددفوى ال دد وط النفسددية وكلمددا انخفددض 
شدددعور الفنميدددذ والفلميدددذات بالمسددداند  االجفماعيدددة ارففعدددت مسدددفوى ال ددد وط النفسدددية وهدددذا فدددم 

 . امجابة على الفساؤل األول
هددد ت الدراسددة كلددى الفعددرل كلددى 8112ديدداب سددنة دراسددة مددروان  وفففددي هددذا النفيجددة مدد 

دور المسددداند  االجفماعيدددة كأحدددد العوامدددل الواقيدددة مدددن األثدددر النفسدددي الندددافف عدددن فعدددرض الفدددرد 
وقددد ، طالبددا طالبددة مددن المرحلددة الثانويددة( 221)وقددد شددملت عينددة الدراسددة ، لطحدداث ال دداغطة

مقيداس األحدداث ، شدقير: كعدداد، فماعيدةمقيداس المسداند  االج: اسفخدم الباحث األدوات الفالية 
: قدد أظهدرت نفدائف الدراسدة مدا يلديو ، وأماني عبدد المقصدود، أسماء السرسي: كعداد، ال اغطة

وجدددود  دددروي جوهريدددة ذات داللدددة ، ان المسددداند  االجفماعيدددة الفدددي يفلقاهدددا المراهقدددون مفوسدددطة
عنقددة عكسددية بددين األحددداث وجددود ، كحصددائية  ددي درجددة المسدداند  االجفماعيددة لصددالح االندداث

وجدود عنقدة طرديدة بدين درجدات ، ال اغطة الفدي فعدرض لهدا المراهقدون والمسداند  االجفماعيدة
 . الصحة النفسية للمراقين، ودرجات المساند  االجفماعية

هدي نظريدة بدولبي فدنص أن األطفدال : الفعلي الوجدداني الفدي فدنص علدي وفففي م  نظرية
والذ  يمكن اكفسابه عن طريدي الفعلدي مد  الكبدار ، ففاعل االجفماعيبحاجة كلى ال يولدون وهم

 دداألم فددزود أطفالهددا بمشدداعر الحنددان وفشددعرهم بددالمود  مددن خددنل اسددفجابفها ، وخاصددة مدد  األم
والفكيدل والفعدديل ، وهذا مدن شدأنه أن يكفدل الراحدة للر دي ، للر ي  ب مة كلى صدرها بحنان

وقدد ا فدرض بدولبي أن األ دراد ، ي ليشدمل عنقدة الراشدد ب يدراكما يمفد دور سلور الفعل، النحي
 الددذين يقومددون بددروابط فعلددي طبيعيددة مدد  اآلخددرين يكونددون أكثددر أمنددا واعفمددادا علددى أنفسددهم مددن

 . لئر الذين يففقدون هذا الروابطأو 
ويمكددددن مددددن خددددنل ذلددددر ففسددددير هددددذا النفيجددددة  يمددددا يخددددص مسدددداند  االجفماعيددددة ألطفددددال 

من حيث األسر  بأن شعور الفنميذ يفوا ر مساند  اجفماعية يدؤد  كلدى خفدض صعوبات الفعلم 
  وط النفسية لديه حيث أن األسر  فساعدا على فخطي المواد الدراسية ال عيفة وفو ر البيئدة 
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 92 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

المنزليددددة المناسددددبة للدراسددددة وفهددددفم بدددده أثندددداء االمفحانددددات وفشددددجعهم علددددى االجفهدددداد المدرسددددي 
لمدرسية وأغلدب األسدر مفواصدلة بشدكل مسدفمر مد  المدرسدة وكدل ذلدر واالشفرار  ي األنشطة ا

يؤد  كلى شعور الفنميذ بالراحة النفسية داخدل المدرسدة  يجعدل ال د وط النفسدية فقدل وبالفدالي 
 . نسبة صعوبات الفعلم عند الطفل فنخفض

ا ومن جانب أخر يمكن ففسير هذا النفيجة  يمدا يحدض المعلدم بأنده عنددما يسداند فنميدذ
باالرشداد  أو من خنل مشداركة لهدم ومواجهدة الصدعوبات الفدي فدواجههم  دي المدرسدة بالنصديحة

 يساعدا هدذا علدى قلدة صدعوبات الدفعلم وال د وط الدراسدية وبالفدالي فدنخفض ال د وط النفسدية 
 . عند الطفل داخل المدرسة

العنقددة ارفباطيدده عكسددية بددين المسدداند  االجفماعيددة وال دد وط  البدداحفون وكددذلر ففسددر 
المعلدم  يسدفطيعون  أو األقران أو النفسية أنه كلما ارففعت المساند  االجفماعية من حيث األسر 

األطفال ذو  صعوبات الفعلم من خنل فلر المساند  أن يواجهوا جمي  الصدعوابات وخصوصدا 
 .الف لب على ال  وط النفسيةداخل المدرسة وبالفالي يسفطيعون 

هل توجد فروق بين األطفال ذوي صعوبات التعلم الذين يتلقون مساندة : التساؤل الثاني
 اجتماعية والذين ال يتلقون مساندة اجتماعية ويتعرضون لضغوط حياتية؟

معامل االرفباط بين المساند  امجفماعية المنخف ة وأساليب مواجهة   وط : (7)جدول
 الحيا 

 ضغوط الحياة عناصر المساندة االجتماعية
 1.100 معامل االرتباط األقران
 1.22- معامل االرتباط األسرة
 1.122- معامل االرتباط المعلم

 1.822- معامل االرتباط إجمالي المساندة

 %92ودرجة ثقة  1.12مسفو  المعنوية عند ) ** ( : 
ذات داللة كحصائية عند مسفوى  االرفباطمعامل وجود عدم من الجدول السابي يف ح 

، حيث المساند  امجفماعية المنخف ة وأساليب مواجهة   وط الحيا بين ( 1.12)معنوية 
مساند  )لكل من  (1.822-، 1.22-1، 1.221-، 1.100)االرفباط  بل ت قيم معامل

                 ر دالة كحصائيا  وهي قيم غي( كجمالي المساند  –مساند  المعلم  –مساند  األسر   –األقران 



 وآخرون ليلى كرم الدين
 

 93 8102، يونيوثانيالثاني واالربعون، الجزء ال المجلد

وأساليب  ةرففعمالمساند  امجفماعية البين معامل االرفباط ومسفو  المعنوية : (8)جدول
 مواجهة   وط الحيا 

 ضغوط الحياة المساندة االجتماعغيةعناصر 
 1.022- معامل االرتباط األقران

*1.209- معامل االرتباط األسرة
 

 1.212- معامل االرتباط المعلم

*1.222- معامل االرتباط المساندةإجمالي 
 

 %90ودرجة ثقة  1.10مسفو  المعنوية عند ) * ( : 
وأساليب مواجهة  ةرففعمالمساند  امجفماعيةالبين  معامل االرفباطمن الجدول السابي 

 :الفالييف ح    وط الحيا 
 المساند  بين ( 1.12)وجد عنقة كرفباطية ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية ال ف

         ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط لطقران و  وط الحيا  ةرففعمامجفماعية ال
 .                           وهي قيمة غير دالة كحصائيا   (1.022-)

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف
قيمة معامل امرفباط  ، حيث بل تلطسر  و  وط الحيا  ةرففعمالمساند  امجفماعية ال

(-1.209.) 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ال ف
    ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباطللمعلم و  وط الحيا  ةرففعمالمساند  امجفماعية ال

 .                           وهي قيمة غير دالة كحصائيا   (1.212-)

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف
، حيث بل ت قيمة معامل وأساليب مواجهة   وط الحيا  ةرففعمالمساند  امجفماعية ال

 (.1.222-)امرفباط 
فهددددل هدددذا الدراسدددة كلدددى الفدددي فهددددل الدددي       8102        ينسددديت        هاندددا و                    وهدددي فففدددي مددد  دراسدددة

البحث  ي عنقة بين المساند  االجفماعية وال  وط لدى طنب الجامعة  دي مرحلدة البكالوريدا 
والمقارنة بدين المسداند  االجفماعيدة وال د وط بدين مسدفويات الفعلديم المخفلفدة علدى عيندة قوامهدا 

اسددة اسددفبيان ال دد وط طالددب وطالبددة  ددي السددنة الثالثددة والرابعددة وفددم اسددفخدام أدوات الدر  011
النفسددية ومقيدداس المسدداند  االجفماعيددة وأسددفرت النفددائف أن هنددار عنقددة عكسددية بددين ال دد وط 
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والمسدداند  االجفماعيدددة حيدددث أن الطدددنب الدددذين يحصددلون علدددى مسددداند  اجفماعيدددة يعدددانون مدددن 
 .  وط نفسية قليلة 

أحدد الف يدرات النفسدية  يعفبدر المسداند  االجفماعيدة                                  وفففي م  نمدوذ  الدواقي المخفدل الدذ  
الواقيدددة للعنقدددة بدددين أحدددداث الحيدددا  ال ددداغطة وامصدددابة  أو ،الملطفدددة أو ،االجفماعيدددة المعدلدددة

 مدن خدنل المسداند  االجفماعيدة الفدي ، بالمرض على اعفبدار أن المسداند  فدرفبط سدلبا بدالمرض
فقددل نسددبة ، مددة الدا ئدةوالمفمثلدة  ددي العنقدات الحمي، يفلقاهدا الفددرد مدن أع دداء أسدرفه وأصدددقائه

 .األشخاص الذين يفعر ون ل صابة بالمرض 
ال فوجد  روي بين أطفال ذو  صعوبات الفعلم الذين يفلقون مساند  اجفماعية والذين ال 
يفلقون مساند  اجفماعية ويفعر ون ل  وط حيافية حيث أشارت النفائف أنه بل ت قيمة 

أن فكون هنار عنقة طردية بين المساند   حيث أنه ال يمكن( 1.022-)معامل االرفباط 
االجفماعية وال  وط النفسية وبالفالي  إن ال فوجد  روي بين أطفال صعوبات الفعلم ولكن 
هنار عوامل مؤثر   ي المساند  االجفماعية والفي فعمل على فخفيل ال  وط كاالقران ثم 

 األسر  ثم المعلم
ذوي صعوبات التعلم على مستوى مساندة هل يؤثر نوع الطفل من : التساؤل الثالث

 اجتماعية المطلوبة للتغل  على الضغوط الحياتية لديهم؟
معامل االرفباط ومسفو  المعنوية بين المساند  امجفماعية وأساليب مواجهة : (9)جدول

   وط الحيا  لعينة الذكور
 ضغوط الحياة عناصر المساندة االجتماعية 

 **1.220- معامل االرتباط األقران
 **1.222- معامل االرتباط األسرة
 **1.220- معامل االرتباط المعلم

 **1.912- معامل االرتباط إجمالي المساندة
 %92ودرجة ثقة  1.12مسفو  المعنوية عند ) ** ( : 
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المساند  امجفماعيةلعينة الذكور وأساليب بين  معامل االرفباطمن الجدول السابي 
 :الفالييف ح  الحيا مواجهة   وط 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف
          ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباطالمساند  امجفماعية لطقران و  وط الحيا 

(-1.220.) 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف
          ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط المساند  امجفماعية لطسر  و  وط الحيا 

(-1.222.) 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية وجد عنقة كرفباطية ف
          ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط المساند  امجفماعية للمعلم و  وط الحيا 

(-1.220.) 

 بين ( 1.12)ذات داللة كحصائية عند مسفوى معنوية عكسية عنقة كرفباطية  وجدف
   ، حيث بل ت قيمة معامل امرفباط المساند  امجفماعية وأساليب مواجهة   وط الحيا 

(-1.912.) 

  وجود عنقة ارفباطية عكسية بين المسداند  االجفماعيدة وال د وط ( 2)يفبين من جدول رقم
ا ارففعدددددت المسددددداند  االجفماعيدددددة انخف دددددت  ددددد وط النفسدددددية وكلمدددددا النفسدددددية أ  أنددددده كلمددددد

انخف ت مساند  االجفماعية ارففعت   وط النفسدية حيدث أنده اففقدت بعدض الدراسدات مد  
 حت نفائجها أن ال  وط النفسية مرفبطدة بالمسداند  اجفماعيدة ارفبداط أو  هذا النفيجة الفي

ة وفدؤثر علدى الطفدل مدن حيدث ر د  عكس وأشارت أنهدا فعمدل علدى فحقيدي ال د وط النفسدي
 . المعلم أو األقران أو الثقة  ي النفس عندما يفلقى المساند  االجفماعية  ي األسر 

  وبعدددض الدراسدددات الفدددي دلدددت نفائجهدددا علدددى وجدددود عنقدددة ارفباطيدددة عكسدددية بدددين ال ددد وط
 . النفسية والمساند  االجفماعية لدى طالبات جامعة
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لفو يح الفروي بين عينة الدراسة فبعُا لمف ير النوع T-Test ت  اخفبار: (12) جدول
 لمف يرات االسفبيان

 ولمعنويال قيمالزت وإلنحرفزولمعياسي ولمتوسط ولعدد ولنوعز ولمتغيروت

 ضغوطزنفسيال
 7606. 00.611 72 ذكر

16700 166 
 07665 006611 3 أنثى

 وألقرون
 630. 0.660 72 ذكر

06316 167 
 2650 77611 3 أنثى

 وألسرة
 0660 05677 72 ذكر

16207 160 
 6627 77611 3 أنثى

 ولمعلم
 0651 00660 72 ذكر

1622. 160 
 2602 066.2 3 أنثى

 مساندةوجتماعيال
 02670 00665 72 ذكر

16550 163 
 70610 76.2. 3 أنثى

                  لمف يددرات االسددفبيان                                               ُ               الجدددول السددابي يو ددح الفددروي بددين عينددة الدراسددة فبعددُا لمف يددر النددوع 
                  بددددين الددددذكور وامندددداث   (     1.12 )                                                   وفبدددين عدددددم وجددددود  ددددروي دالدددة كحصددددائيا  عنددددد مسددددفوى معنويدددة 

عددددم وجدددود عنقدددة ارفباطيدددة ( 2)ويف دددح مدددن جددددول                                     لل ددد وط النفسدددية والمسددداند  االجفماعيدددة
لعيندددة الدددذكور بدددين المسددداند  االجفماعيدددة المنخف دددة وال ددد وط النفسدددية حيدددث أنددده ال يمكدددن أن 

 . كون ال  وط النفسية قليلة وأي ا المساند  االجفماعية منخف ةف
بعنوان السلوكيات غيدر الفكيفيدة لددى 8100فففي م  دراسة ايمن عبداهلل وابراهيم الشهاب 
هد ت الدراسة كلى الفعدرل علدى السدلوكيات ، طلبة صعوبات الفعلم  ي المرحلة األساسية الدنيا

، الفعلم  ي المرحلة األساسية الدنيا ومقارنفها بالطلبة العاديينغير الفكيفية لدى طلبة صعوبات 
الصدددل : الصدددل األول )طالبدددا وطالبدددة صدددعوبات فعلدددم مدددن ( 020)وفكونفعيندددة الدراسدددة مدددن 

من الطلبدة العداديين  دي نفدس هدذا المددارس ونفدس المرحلدة ( 028)وكذلر ، (السادس االبفدائي
وأشارت نفائف الدراسة ، للسلوكيات غير الفكيفية( وولكر)ولقد اسفخدم الباحثان مقياس ، العمرية

، السدلور الموجده نحدو الخدار : كلى أن السلوكيات غير الفكيفية لدى طلبة صدعوبات الدفعلم هدي
، وأخيددرا االنسددحاب، ثددم عدددم الن ددف، ثددم العنقددات الم ددطربة مدد  األ ددران، ثددم فشددفت االنفبدداا
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ولصددالح امندداث علددى مسددفوى عدددم ، االنفبددااووجددود  ددروي لصددالح الددذكور علددى مسددفوى فشددفت 
 . الن ف

يددرى أصددحاب هددذا امطددار أندده مددن ال ددرور  دراسددة  وفففددي مدد  االطددار السددلوكي حيددث
والفعددددرل علددددى الفدددداري   (ذكددددور واندددداث)الظددددرول البيئيددددة وعوامددددل الفنشددددئة الخاصددددة بالفنميددددذ 

فمدداعي واالقفصدداد  الثقددا ي الفعليمددي والفحصدديلي لدده واالفجاهددات الوالديددة نحددوا والمسددفوى االج
ألسرفه  قد ال ففا  له  ي كنفها الخبدرات والمثيدرات الفربويدة الفدي فقدد  زنداد قدرافده العقليدة وهدو 

 . ما يمثل حالة من الحرمان الثقا ي الذ  يشي   ي العشوائيات
                        كنداث علدى مسدفوى المسداند      أو                                                 ال يؤثر نوع الطفدل مدن ذو  صدعوبات الدفعلم سدواء ذكدور

                                                                          ماعيددة المطلوبددة للف لدددب علددى ال دد وط الحيافيدددة لهددم حيدددث فبددين عدددم وجدددود  ددروي دالدددة     االجف
                                           بدددين الدددذكور وامنددداث  طفدددل صدددعوبات الدددفعلم يحفدددا    (     1.12 )                           احصدددائيا عندددد مسدددفوى المعنويدددة 

   .                                            للمساند  االجفماعية  ي األسر  والمعلم واالقران
 

 التوصيات
 رور  فو ير األسر  ألبنائها مساند  اجفماعية قوية ألن األبناء : توصيات خاصة باألسرة

 . الذين يففقدون مساند  األسر  يفشلون وال يسفطيعون أن يفكيفوا م  المواقل المدرسية
 رور  مساند  األسر  ألبنائها  ي الفحصيل الدراسي من خنل فهيئة البيئة المنزلية 

 . لية الفعليميةالمناسبة الفي فساعد على حسن سير العم
 رور  مساند  األسر  ألبنائها  ي الفحصيل الدراسي من خنل حوار الوالدين المسفمر 

 . م  أبنائهما عن أهمية الفعليم والفشجي  المسفمر لهم
علددى   ددرور  االهفمددام بإعددداد معلددم المرحلددة االبفدائيددة كعدددادا جيدددا   :توصوويات خاصووة بووالمعلم

 . أسس علمية وفربوية صحيحة حفى يسفطي  أن يقدم المساند  االجفماعية القوية للفنميذ
رشادهم كلى فو ير المساند  االجفماعية الفي قد يحفاجها فنميذهم لما لها من  فوعية المعلمين وا 

 . فأثير قو  ومباشر على فخفيل ال  وط النفسية للفنميذ
اركة فنميدذا وفشدجيعهم وفقدديم المعلومدات الفدي يحفداجون البد من فوعيدة المعلدم علدى مشد

 .كليها لفحسين سلوكهم 
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  :توصيات خاصة باألقران
  فشجي  الفنميذ على الفعاون م  أقرانهم ومشاركفهم ألعدابهم ونشداطافهم بواسدطة االخصدائي                                                                                

   .       النفسي
 أصددقائهم ممدا يسداعدهم     أو                                                       معالجة المشكنت البسيطة الفدي يواجههدا الفنميدذ مد  زمنئهدم                     

   .                                       على الفكيل السو  بواسطة االخصائي النفسي
  ددرور  فشددجي  الفنميددذ علددى كقامددة عنقددات صددادقة مدد  أقددرانهم، لمددا لهددا مددن فددأثير نفسددي                                                                             

                                                                           كيجددابي علدديهم، حيددث كن الفلميددذ  ددي هددذا المرحلددة قددد يسددفخدم صددديقه  ددي الفصددل كمصدددر 
  .           صائي النفسي                 ة لديه بواسطة االخ                                       للمساند  يساعدا على فخفيل ال  وط النفسي

 

 المراجع  
                    اصدددددة وعنقفهدددددا بال ددددد وط                               مشدددددكنت االطفدددددال ذو  االحفياجدددددات الخ   : (    8112 )         يمدددددان حسدددددني ك

                   معهد دراسدات العليدا    ،                        رسالة دكفوراا غير منشور   ،  (            دراسة مقارنة )     باء          النفسية لآل
              جامعة عين شمس          للطفولة،

           ،عمدددان ،دار  2                                        صدددعوبات الدددفعلم والخطدددة العنجيدددة المقفرحدددة ،ط    (:    8100 )                 فيسدددير مفلدددح كوا حدددة
                                المسير  للنشر والفوزي  والطباعة

             دبط ودا عيددة                                           ال د وط االجفماعيددة المدرسدية وعنقفهدا بوجهدة ال    (:    8110 )                حندان ثابدت مددبولي
   ،                                 ،معهدد الدراسدات العليدا للطفولدة                    رسالة ماجسفير منشدور    ،                 االنجاز لد  االطفال
 .             جامعة عين شمس

               القاهر  ،مكفبددة                                             المرجدد   ددي صددعوبات الددفعلم النمائيددة واالكاديميددة،  :  (    8101 )              مان عبددد الواحددد   سددلي
               االنجلو المصرية

                       ،القاهر  ،مكفبة النه ة  0                                        المساند  االجفماعية وفطبيقافها العملية ،ط    (:    8112 )             علي عبد السنم
        المصرية
                      من النفسدي لدد  عيندة مدن                              لمسداند  االجفماعيدة وعنقفهدا بداأل ا    (:    8100 )                 علي منصور ابدو طدال

      رسدددالة    ،                               مدددن الحددددود الجنوبيدددة بمنطقدددة جدددازان                             الطدددنب الندددازيين وغيدددر الندددازيين 
                      أم القر ،مكة المكرمة                           ماجسفير غير منشور ،جامعة
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                      ط الحيدددا  لدددد  الطالبدددات                            اعليدددة الدددذات وعنقفهدددا ب ددد و     (:    8108 )                   عطدددال محمدددود ابدددو غدددالي
            ول ،الجامعدددددة         العددددددد األ                 المجلدددددد العشدددددرين،   ،                        المفزوجدددددات  دددددي جامعدددددة االقصدددددر

  .                                  االسنمية لدراسات الفربوية والنفسية 
                                           برنامف فدريبي لبعض المهارات الحيافيدة واثدرا     (:    8102 )                              ية محمود، ساهر زهران ،امين علي   ناد

          مجلة كلية    ،                            فنميذ مرحلة األساسية  ي األردن                           ي خفض ال  وط النفسية لد  
  .             جامعة القاهر           الفربية،
    دار           القدداهر ،   ، 0 ط   ،              علم وسددبل عنجهددا                    المرجدد   ددي صددعوبات الددف    (:  02  81 )                 نددازر احمددد الفهددامي

  .                            العلم وااليمان للنشر والفوزي 
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ABSTRACT 

The study aimed at revealing the role of social support in 

alleviating the stress of life in children with learning difficulties and the 

sample was selected from 30 students which are 27 males and 3 

females. The students were classified as children with learning 

difficulties from the basic education school in Cairo governments)  the 

Manra of El-Emanprivate(  school for languages in Educational 

Administration, East Nasr City the 10
th

 district in the academic year 

(2017 – 2018). They are between 9-11 years old. The study used 

descriptive method and adopted the study scale prepared by the 

researcher Maha Jar Allah Hassan 2004 and the psychological stress 

assessment prepared by the researcher Madiha Abdel Aziz Mohamed El 

Gamal 2004. The results of this study were as follows: - There is an 

inverse correlation between statistical support and social support and 

methods of coping with life pressures. The results should guide the 

following recommendations: the family should be made aware of not 

having their problems as failure to support children at this stage. 

Educating teachers must provide the necessary support that students 

may need to reduce psychological stress. Encourage students to be 

collaborated with their friends and share their games.  
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