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   :المستخلص
ھدفت الدراسة  الحالیة إلى التعرف على العالقة بین المساندة االجتماعیة والرضا عن الحیاة 
لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات التعلم بجدة ،و التعرف على أبرز أبعاد المساندة 

التعلم بجدة ، والتعرف على أبرز أبعاد االجتماعیة لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات 
 المساندة االجتماعیة لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات التعلم بجدة، والتعرف 

الفروق في درجات المساندة االجتماعیة بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء الحــالة على 
م ونوع الصعوبة االجتماعیة لألم وعمل وعمر األم والمستوى التعلیمي واالقتصادي لأل

التعلیمیة  لدى التلمیذة ، وأبرز أبعاد الرضا عن الحیاة لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات 
التعلم ، والفروق في درجات الرضا عن الحیاة بأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء الحــالة 

الصعوبة االجتماعیة لألم وعمل وعمر األم والمستوى التعلیمي واالقتصادي لألم ونوع 
 .التعلیمیة  لدى التلمیذة 

وقد . والتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام مقیاس المساندة االجتماعیة ، ومقیاس الرضا عن الحیاة
) ١٤٥(تم االعتماد على استخدام المنھج الوصفي بشقیة االرتباطي والمقارن وبلغت عینة الدراسة 

 ، وقد تم اختیارھن بطریقة عمدیة لتعلیم العام بجدةأمًا من أمھات تلمیذات صعوبات التعلم بمدارس ا
  ) . ه ١٤٣٥/  ھـ ١٤٣٤(وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا 

  حققت المساندة الوجدانیة أعلى درجة بین أبعاد المساندة االجتماعیة یلیھا المساندة المعرفیة
كما حققت السعادة أعلى درجة بین أبعاد ،  المساندة المادیة فالمساندة السلوكیةومن ثم

ثم االجتماعیة ومن ثم ، الرضا عن الحیاة یلیھا التقدیر االجتماعي ومن ثم الطمأنینة 
 . االستقرار النفسي فالقناعة

 ندة االجتماعیة، ال توجد عالقة دالة إحصائیًا بین درجة بعد المساندة المعرفیة من أبعاد المسا
 . وبین درجات أبعاد الرضا عن الحیاة

  توجد عالقة دالة إحصائیًا بین درجة بعد المساندة العاطفیة والمادیة والسلوكیة وفي الدرجة
فیما عدا بعد ، الكلیة لمقیاس المساندة االجتماعیة وبین جمیع أبعاد الرضا عن الحیاة 

 .یًا بین المتغیرین فلم توجد عالقة دالة إحصائ) االجتماعیة(
  ال توجد فروق دالة إحصائیا في درجات المجموعات لجمیع األبعاد والدرجة الكلیة لمقیاس

الفئة ، العمل، الحالة االجتماعیة(المساندة االجتماعیة تبعًا للمتغیرات الدیموجرافیة التالیة 
 ).تعلیمیة للتلمیذةالمستوى التعلیمي ونوع الصعوبة ال، العمریة لألم والمستوى االقتصادي

  توجد فروق دالة إحصائیًا في درجات أبعاد الرضا عن الحیاة تبعًا للحالة االجتماعیة ففي
بینما لم توجد فروقا دالة ، كانت الفروق لصالح المتزوجات) الطمأنینة، السعادة (البعدین 

 .إحصائیا في بقیة األبعاد وفي الدرجة الكلیة لمقیاس الرضا عن الحیاة
 وجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات أمھات التلمیذات ذوات صعوبات التعلم ال ت

في أبعاد الرضا عن الحیاة  وفي الدرجة ) المستوى االقتصادي،  العمل،الفئة العمریة(تبعًا 
 .الكلیة للمقیاس
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Abstract  
This study aimed to identify  the relation between  social support and life 
satisfaction among sample of mothers of pupils with learning difficulties in 
Primary level, the most prominent domains of social support among sample 
of mothers of pupils with learning difficulties at Jeddah, the differences in 
scores of social support among the study sample in the light of Marital 
status, work, age and economic and educational level category of mother, 
Highlight the domains of life satisfaction among the study sample, the 
differences in life satisfaction with its domains among the study sample in 
the light of Marital status, work, age and economic and educational level 
category of mother,  
The resrecaher used social support scale, as well as life satisfaction scale in 
order to achieve the study aims. The study used descriptive method 
(Correlative and comparative).  The study sample consists of (145) mother 
from the mothers of pupils with learning difficulties, who are enrolled in 
Jeddah public schools in the second semester of the academic year 
1434/1435 H. They were selected by the purposive sampling.  
The study reached to important results from which are the followings:  
 The emotional support achieved the highest score among the 

dimensions of social support, followed by the cognitive support, the 
marital support and the behavioral support. Furthermore, happiness 
archived the highest scores among the domains of life satisfaction, 
followed by social esteem, Tranquility, psychological stability and 
finally the Contentment.  

 There are no statistically significance differences among the scores of 
cognitive support from the social support dimensions and among the 
scores of life satisfaction dimensions.  

 There are statistically significance differences among the scores of 
emotional, material and behavioral support and in the total scores of 
social support scale, and among all the dimensions of life satisfaction 
except for (sociality).  

 There are no statistically significance differences in the group' scores of 
all dimensions and the total scores of social support scale in accordance 
with the following demographic variables (Marital status, work, age 
and economic level category of mother, educational level and the type 
of learning difficulties with the pupil].  

 There are statistically significance differences in life satisfaction scores 
in accordance with the Marital Status. In the two dimensions of 
(happiness and Reassurance) the differences were in favor of married 
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women. On the other hand, there are no statistically significance 
differences in the remaining dimensions, as well as the total score of 
life satisfaction scale.  

 There are no statistically significance differences among the mean 
scores of pupils' mothers in accordance with (age category, work and 
economic level) in life satiation dimensions, as well as the scale total 
scores.  

  : مقدمة الدراسة:أوًال
ا                ا فیم شكل أفرادھ ي ی ى الت ة األول ة االجتماعی تعد األسرة من وجھة نظر العلماء والباحثین الخلی

كة    دة متماس امًال ووح ًا متك نھم نظام وازن     ، بی ق الت دد لتحقی دور مح ا ب ضو فیھ ل ع وم ك ث یق حی
ن األسر   األسري وال تختلف األسر التي یوجد فیھا طفل من ذوي االحتیاجات    الخاصة عن غیرھا م

كة      دة متماس ا كوح ا بوظیفتھ ي قیامھ وقفي(ف ارات     ، ) ٢٠١١،ال ارف ومھ ة لمع ل بحاج ا تظ لكنھ
   ) . Jackson,2004(لتتوافق نفسیًا واجتماعیًا مع حاجات الطفل ذوي االحتیاجات الخاصة 

ن   تشیر إحصائیة أجرتھا مراكز الخدمة االجتماعیة بأمریكا إلى أن نسبة أ      ل م ن   % ١٥ق ا م تقریب
ؤمن دخل             ي حین أن الرجل ی العائالت األمیركیة ال تزال الزوجة فیھا تعمل كراعیة ألبنائھا  فقط ف
ة         االسرة من خالل عملھ خارج المنزل وھذه النسبة القلیلة تعني أن التغیرات االقتصادیة واالجتماعی

المرأة أن تشارك الرجل في توفیر الضخمة التي تشھدھا معظم المجتمعات حول العالم فرضت على         
دور            ل ال زال یمث أم ال ی ا ك دخل األسرة من خالل عملھا خارج المنزل ، وبالرغم من ذلك فإن دورھ

ي األسرة      ة   ، ) Hoffman,2009(الرئیسي في رعایة أطفال ذوي االحتیاجات الخاصة ف ن ناحی وم
ى أسر ذوي اال       اء     أخرى فقد أثبتت نتائج الدراسات التي أجریت عل م اآلب حتیاجات الخاصة أن معظ

ات    ن ذوي االحتیاج ل م ود طف ال وج ي ح ھ ف ال عمل ي مج رط ف ریة وینخ ن أدواره األس سحب م ین
ن               سحب م د  تن ا  ق ل أنھ ن العمل فحسب ب ط م یس فق ع األم، ل دث م الخاصة في حین أن العكس یح

ثر سلبًا على صحتھا النفسیة العالقات االجتماعیة أیضًا األمر الذي یشكل ضغطًا كبیرًا على األم ویؤ  
).OCED,2011    (  

بالوي   رى الب ذات        ) ٢٠١١(    وی وم ال د ل ن تزای انین م ة یع ات الخاص ات ذوي االحتیاج أن أمھ
ل اإلرادة            ذات وتعطی ي ال ة ف ص الثق سي ونق اط النف شاؤم واالحب د     ، ونزعات الت ل ق ذا الطف فوجود ھ

ر          ا تتع سبب م اع         یھدد االستقرار االنفعالي لألسرة ب ى ارتف ود إل ق یع ن سوء تواف ات م ھ األمھ ض ل
ات   . مستوى الضــغط والجھد المتطلب إلعالة أسرتھا      ویتفاوت مستوى الضغط الذي تتعرض لھ أمھ

ل           ا الطف اني منھ ي یع ي  ، ) Gupta,2007(ذوي االحتیاجات الخاصة تبعًا لنوع وشدة اإلعاقة الت وف
سیة للوا    ضغوط النف ر ال غ مؤش ة بل دول المتقدم دین ال ن  % ٨٥ل د ع ا یزی دى م ـر  % ٤٠ل ن أســ م

   ).Pisula,2011(أطـــــفال ذوي االحـــتیاجات الخاصة بفئاتھم المختلفة 
سیة     ات الرئی دى الفئ تعلم إح عوبات ال د ص سبیاً –     وتع ة ن ة -الحدیث ات الخاص ن ذوي االحتیاج ،  م

د      ي واح ات    ویوصف بھا أولئك األطفال الذین یعانون من اضطراب أو قصور ف ن العملی ر م ة أو أكث
ذا القصور    ، النفسیة األساسیة التي یستلزمھا فھم اللغة المنطوقة أو المكتوبة أو استخدامھا       دى ھ ویتب

ات الحسابیة أو              ة أو العملی راءة أو التھجئ ة أو الق في نقص المقدرة على االستماع أو الكالم أو الكتاب
جمة عن إعاقات أخرى حسیة ، كاإلعاقة السمعیة   المھارات االجتماعیة ولیس لدیھم مشكالت تعلم نا      

ة   ة ،انفعالی ة ،حركی صریة ،عقلی ذا     ، أو الب ع ھ د یرج صادیة وق ة اقت ة اجتماعی روف بیئی ن ظ أو ع
از العصبي المركزي               و الجھ ي نم أخر ف ل أو ت ق بوجود خل ة خاصة تتعل شكلة نوعی القصور إلى م

  ). ٢٠٠٦،العجمي(
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ي     شكلة ف ع الم ى واق النظر إل ة  وب صائیات وزارة التربی الل إح ن خ سعودیة م ة ال ة العربی  المملك
ة،     ٢٠١٠والتعلیم لعام    ب وطالب ون طال سة ملی م، فإن عدد الطالب  في المدارس السعودیة یفوق خم

ـ      ع ب ي أي مجتم تعلم ف عوبات ال شار ص سبة انت در ن ي تق ة الت ات العالمی ى الدراس اء عل  ٥(وبن
ب  الذین یعانون من صعوبات التعلم ما بین ربع ملیون إلى   ، فإنھ یمكن تقدیر عدد الطال     %)١٠_%

یال   ، نصف ملیون طالبًا في مدارس التعلیم العام بالمملكة       ددًا قل لكن اإلحصائیات المتوفرة تفید بأن ع
یھم    رف عل تم التع ة،   (ی اث اإلعاق لمان ألبح ر س ز االمی ى    ، )٢٠١٠مرك ق عل ل القل ا یجع ذا م وھ

ات ذوي           المستقبل األكادیمي والمھن   ا أمھ اني  منھ ي تع ة الضغوط الت ي ألولئك األطفال یتصدر قائم
  .)Pisula,2011(صعوبات التعلم 

ات       )Sivberg et al)2002       ویرى سیفبیرج وآخرُوْن ا أمھ ي تتعرض لھ ك الضغوط الت  أن تل
دیھم            تعلم ل ن مشكالت ال اقم م الھن وتف العكس  و، ذوي صعوبات التعلم قد تعوق تلبیة متطلبات أطف ب

ا        فإن التوافق النفسي واالجتماعي لدى األم ٌیحسن من عملیة التعلم لدى أطفال صعوبات التعلم ، وھن
صائین         ین و اإلخ دقاء والمعلم ل واألص ن األھ ة م ساندة االجتماعی دعم والم أن ال ارة ب در اإلش تج

ــ      س ق النف ي التواف ســـاعدة ف ـوامل الم م العــ ن أھ د م سیین یع ویین والنف دى            الترب اعي ل ـي واالجتم
  .(White & Hastings, 2004).األم 

احثین            ب الب ن جان ر م ام كبی ت باھتم ي حظی وعات الت ن الموض ة م ساندة االجتماعی د الم وتع
ى          " اعتمادًا على مسلمة مؤداھا أن      ن خالل الجماعات الت رد م ا الف ى یتلقاھ ة الت ساندة االجتماعی الم

ي        كا: ینتمى   إلیھا      ر ف دور كبی وم ب ادى تق ألسرة ، األصدقاء ، والزمالء فى العمل أوالمدرسة أوالن
ھ           ي حیات رد ف ا الف ي یتعرض لھ ي ،  "(خفض اآلثار السلبیة لألحداث والمواقف السیئة الت  ٢٠٠٥عل

ار         ) ٣: ن اآلث ف م ر وسیط مخف سیة ومتغی ، وتعتبر المساندة  مؤشرًا ھامًا من مؤشرات الصحة النف
سلبیة ا  دة          ال وتر والوح اب و الت ق و االكتئ ى القل ل ف ى تتمث ستوى الضغوط والت اع م ن ارتف لناتجة ع

ذین    فكلما اتسع حجم شبكة العالقات االجتماعیة كلما تمتع األفراد بصحة نفــسیة بالمقارنة باألفراد ال
   ).٢٠٠٠،السرسي و عبدالمقصود(لدیھم شبكة من العالقات االجــــــتماعیة محدودة 

ل           ولقر واماری ن ب ل م سره ك ا یف ائي كم ة دور وق ساندة االجتماعی ا أن للم  & Bolger كم
Amarel (2007)    راض ین أع ضاغطة وب اة ال داث الحی ین إدراك أح ة ب دیل العالق الل تع ن خ  م

ذه                ر ھ ن أث ة م ارًا واقی ا آث ون لھ د یك ن ق االكتئاب، فھى ال تخفف من وقع ھذه الضغوط فحسب ولك
ضغوط  نعم، ال ى اال  لی ھ عل ي تعین سیة الت صحة النف ن ال در م رد بق ات  الف صحیحة لمتطلب تجابة ال س

    .الحیاة
فیما یتعلق بأحداث الحیاة  Caplan  و كابالنCassel ، كاسل Cobb اتفق كل من كوبفلقد         

ن               ا ع ساس بالرض ى االح رد إل ول للف ة للوص ســــاندة االجتماعی ة الم ا بأھمی ضاغطة وعالقتھ          ال
اة  ي ، (الحی ا ،   ) ٢٠٠٥عل ال  علیھ ا ، و اإلقب رد لھ س الف ي تحم اة یعن ن الحی ا ع ث أن الرض ، حی

     ).     ١٩٩٨الدسوقي ، (فالرضا عن الحیاة مؤشرًا ھامًا لمدى تمتع االنسان بالصحة النفسیة 
ب و البھاص             رى الطی اً      ) ٢٠٠٩(وی اة مؤشرًا ھام ن الحی ضًا أن الرضا ع ن المؤشرات   أی  م

سیة       سلیم والصحة النف ن          .األساسیة للتوافق ال دًا م ر واح اة فیعتب ن الحی نقص الرضا ع شعور ب ا ال أم
ن المشكالت           ر م ة لكثی ة نقطة البدای المشكالت الھامة فى حیاة الفرد ، حیث تعتبر ھذه المشكلة بمثاب

فرد بنقص الرضا مشكالت عدة ، التى یعانیھا ویشكو منھا ھذا الفرد، فكثیرا ما یترتب على شعور ال     
نقص الرضا          ل شعوره ب ة قب ت قائم ق    . وكثیرًا ما یدعم ھذا الشعور مشكالت أخرى كان ا یتف ذا م وھ

أثیر                 ن الت ف م اؤل ، ویخف شعره بالتف ھ ی ن حیات رد بالرضا ع أن شعور الف ارك  ب ھ ب شیر إلی مع ما ی
ســـاع  ضاغطة وی اة ال داث الحی ن أح ضغوط م ن ال اتج ع سلبي الن ســي ال ـوافق النــــــف ى التــ ده عل

ـیاتھ      ن حــــ ا ع رد والرض ـعادة الف ى ســ ـؤشر عل ـتبر مــــ ـتماعي وتعــــ ودة ،(االجــ ). ٢٠١٠ج
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ن       : فالرضا عن الحیاة یتضمن خصائص متنوعة      شار ، والرضا ع ر ، واالستب ع الخی اؤل وتوق كالتف
ي          ا ، واالستقالل المعرف ذه الخصائص      الواقع ، وتقبل النفس واحترامھ إذا تحققت ھ داني ،  ف  والوج

ا  لدى الفرد ، فانة عندئذ یشعر بالسعادة أكثر من أي وقت آخر خاصة أن السعادة   ترتبط ارتباطًا وثیق
  ) ٢٠١٣الھلول ومحیسن ، (  الحیاة بالرضا عن

ة              اول الدراسة الحالی ا بالرضا ع        ومن ھذا المنطلق تتن ة وعالقتھ ساندة االجتماعی اة  الم ن الحی
ي                 روق ف ى الف سعى للتعرف عل ا ت تعلم ، كم ن ذوات صعوبات ال ذات م ات التلمی ن أمھ ة م لدى عین

  . المساندة االجتماعیة  والرضا عن الحیاة  تبعًا لبعض المتغیرات 
  :مشكلة الدراسة: ثانیًا
راد            ن األف ر م ا الكثی ي یجھلھ ة  والت ة الخفی تعلم اإلعاق عوبات ال ى  ص ق عل یوع  یطل ع ش وم

دة                  وع وش ي ن ل وف ي الخصائص ب سھا ف دم تجان انتشارھا في المجتمع وتعدد أسبابھا ومظاھرھا وع
  ) .٢٠١٢العجمي وآخرون ، (الصعوبة ذاتھا فھي تعد فئة شائكة في المجتمع 

اد          دین لإلجھ رض الوال ن أن یع ة یمك عوبات تعلیمی ن ص اني م رة یع ي األس ل ف ود طف    إن وج
ن اإل  ا م اوت      كغیرھ سیة تتف ة ونف شكالت انفعالی ة األم  بم دین وخاص ر الوال رى ، فیم ات األخ عاق

ن العوامل ،              ك م ر ذل بتفاوت حدة الصعوبة ووضوحھا والمستوى االقتصادي واالجتماعي وإلى غی
راف                         دم االعت ل وع دم التقب رفض وع فھناك عدة ردود فعل نحو الصعوبة عند اكتشافھا كالخجـل وال

  ) .٢٠١١الوقفي ، (وجودھا ب
ف        ارت كاش ذلك أش ات       ) ٢٠١٠(  وك ر ذوي االحتیاج ا أس اني منھ ي تع ضغوط الت ى أن ال إل

اني                 ي تع سیة والت ن الضغوط وھي الضغوط النف وعین م ى ن سیمھا إل الخاصة وبالذات األم یمكن تق
سل             ن المظاھر ال ك م ر ذل سحاب وغی ق وان وتر وقل اب وت ا   منھا األم في صورة اكتئ سلوك ، أم بیة لل

ك               ي تل ل ف ك الطف دم اشباع االحتیاجات المرتبطة بوجود ذل ن ع النوع الثاني فھي ضغوط ناتجة ع
  .األسرة مثل ضغوط معرفیة ، مادیة ، اجتماعیة و تربویة

ة ا                    ي مجال التربی احثین ف ن الب ـفل ذي ح     لذلك أشار عدد م ى أن وراء كل طـ ـة إل  اجة لخاصــ
ـعوبة الــخاصة أكـــثر صــجة خاصة ، فالتعامل مع األفراد من ذوي االحتیاجات خاصة  أم ذات حا 

ن          ساندة األھل م ة وم دمات الداعم اب الخ وتعقیدًا من التعامل مع األفراد العادیین خاصة في ظل غی
   ) .٢٠٠٨القریوتي ، .( الجھات التي تعني بتقدیم الخدمات لھؤالء األفراد وذویھم

ة                 ولكي تقوم ا      ذه الفئ ة احتیاجات ھ ن معرف د م ا فالب ألم بدورھا الحیوي في رعایة وتعلیم أبنائھ
حیث  ). ٢٠٠٩الحازمي ،(ومعرفة أھم أوجھ الدعم والمساندة المعرفیة أو االجتماعیة الالزمة لذلك      

ؤدي        أن القصور في إشباع تلك الحاجات یؤثر على الصحة النفسیة لدى الوالدین وبخاصة األم مما ی
   ) .٢٠٠٩الطیب والبھاص ، ( لى إنخفاض جودة الحیاة والرضا عنھا ا

وترن و راسیل            ن ك ا أوجز كل م ف    Cutron & Russell   وكم ة تخف ساندة االجتماعی  أن الم
ق و         راض القل ن أع ف م رد ، وتخف دى الف ذات  ل دیر ال وي تق ي تق سیة الت ضغوط  النف ع ال ن وق م

ن    االكتئاب وتؤثر على الصحة النفسیة     ھ وع ن ذات  والجسمیة وتزید من الشعور بالرضا لدى الفرد ع
سید ،  (حیاتھ وتزید أیضا من الجوانب اإلیجابیة مما یحسن صحتھم النفسیة       ر   ) ٢٠١٢ال ذلك یعتب ، ل

باع     و اش اص ھ شكل خ ألم ب ة ول ر ذوي االحتیاجات الخاص دعم ألس ساندة وال دیم الم ن تق دف م الھ
ك      ـماعي       لمختلف جوانب حاجاتھا لیسھم ذل سي واالجتـ ا النف ي توافقھ ـیام     ف ن القـــــ ـمكن األم م ، وتت

  ) .٢٠١٢حنفي ، (طــفاللــبیة احـــتیاجات ھــــؤالء األبدورھا في تــــ
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ي              تعلم والت ن ذوي صعوبات ال ذ م ور التالمی اء أم ا أولی ي یواجھھ دى المشكالت الت ا أن إح      وبم
ي مم      دیھم ھ ة ل ات خاص ور حاج ا ظھ نجم عنھ ات الماد   ی ة والحاج ات المعرفی ي الحاج ة ف ة ثل ی

ا أن       ) ٢٠٠٩، الحازمي(والحاجات االجتماعیة   ھ ال یمكنھ ة ألن ساندة االجتماعی ى الم فاألم بحاجة إل
تعیش بمعزل عن غیرھا من البشر، فمن خالل تواصلھا مع االخرین وتبادل المنفعة معھم من خالل   

دیر ا    شاعر وتق یم والم ار والق ادل االفك شاعرھم     تب شاركھم م ھ وت دیر ذات نھم التق ى م رین فتتلق الخ
  ) . ٢٠١٢السید،(وتستقبل منھم مشاركتھم وبھذا تشبع حاجاتھا وتسھم في إشباع حاجات اآلخرین 

ن اآلخرین وحاجة                     ى منعزًال ع ھ أن یحی رد ال یمكن ول أن الف ستطیع الق ا سبق ن      وعلى ضوء م
جة ملحة وضروریة وعن طریقھا یشعر الفرد بقیمتھ وقدرتھ الفرد لالنتماء إلى جماعة معینة ھي حا     

  ). ٢٠٠٩سلیمان ، (على إقامة عالقات جیدة مع اآلخرین وھذا یؤثر في شعوره بالرضا عن الحیاة 
ن مشكالت        ة  م ة االبتدائی        ونظرًا لما  تعانیھ أمھات التلمیذات ذوات صعوبات التعلم في المرحل

ة وا  سیة واجتماعی غوط نف بحت       وض ي أص ة الت ذه الفئ ام بھ ة لالھتم دى الحاج س م صادیة ، تعك قت
ي الماضي             ھ ف ت علی ا كان ل مم دة اق مصادر الدعم والمساندة التي تتلقاھا من الجیران و االسر الممت
دى                 اة ل ن الحی ا بالرضا ع ة وعالقتھ ساندة االجتماعی ن الضروري دراسة الم ھ م لذا ترى الباحثة أن

  .ت ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائیة بجدة عینة من أمھات تلمیذا
  : في ضوء ذلك تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي           

تعلم           ذات صعوبات ال ات تلمی ة من أمھ دى عین اة ل ما عالقة المساندة االجتماعیة بالرضا عن الحی
  في المرحلة االبتدائیة بجدة؟ 

  : یس األسئلة الفرعیة التالیةویتفرع عن السؤال الرئ
 ما أبرز أبعاد المساندة االجتماعیة لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات التعلم ؟  
           ة الدراسة دى عین ھل توجد فروق بین متوسطات درجات مقیاس المساندة االجتماعیة بأبعادھا ل

وء   ي ض ستو  (ف ـ الم ر األم ــــــ ـ عمل وعم ألم ــــــ ة ل ة االجتماعی ـ الحال ألم ــــــ ي ل ى التعلیم
 ؟) المستوى االقتصادي لألم ـــــــ ونوع الصعوبة التعلیمیة لدى التلمیذه

 ما أبرز أبعاد الرضا عن الحیاة لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات التعلم ؟ 
         ي ھل توجد فروق بین متوسطات درجات مقیاس الرضا عن الحیاة بأبعاده لدى عینة الدراسة  ف

وء  ـ            الح(ض ألم ــــــ ي ل ستوى التعلیم ـ الم ر األم ــــــ ل وعم ـ عم ألم ــــــ ة ل ة االجتماعی ال
 ؟ ) المستوى االقتصادي لألم ـــــــ ونوع الصعوبة التعلیمیة لدى التلمیذه

  :أھمیة الدراسة: ثالثًا
ساندة االجتم   ین الم ة ب ة العالق ى طبیع رف عل ة التع ي محاول ة ف ة الحالی ة الدراس ضح أھمی ة  تت اعی

ـة الح  ة الدراســـــــ ل أھمی اة وتتمث ن الحی ـا ع ارات  ــوالرضـ ن االعتب د م ي العدی ذلك ف ـالیة ك ـ
  :النـــــــظریة والتطبیقیة على النحو التالي

  :  األھمیة النظریة-١
       و ال سیة وھ صـــــــحیة والنف ة وال ات االجتماعی االت الدراس ن مج م م ب مھ راء جان ساندة إث م

ة والر  اةاالجتماعی ن الحی ا ع عوبات   ض ذات ص ات تلمی دى أمھ ا ل ة بینھم ة العالق ة طبیع  ومعرف
 .التعلم

     ع وع م ول ذات الموض ات ح تكمال دراس احثین الس ام الب دة أم ًا جدی ة آفاق ذه الدراس تح ھ د تف ق
 . متغیرات أخرى
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                ر ث تفتق تعلم ، حی ذات صعوبات ال ات تلمی دى أمھ اة ل ن الحی أنھا تبحث في موضوع الرضا ع
 .  ات العربیة بشكل عام والمكتبات السعودیة بشكل خاص لھذا النوع من الدراسات المكتب

  :  األھمیة التطبیقیة- ٢
                   ن اة م ن الحی ق الرضا ع ة تحقی ا وھو محاول رئیس لھ دف ال ن الھ ذه الدراسة م ة ھ تنطلق اھمی

في المدارس خالل المساندة االجتماعیة وعلیة فقد تعین نتائج ھذه الدراسة المرشدات الطالبیات         
ًا للرضا                 ر تحقیق اد األكث ة وخاصة األبع ساندة االجتماعی في بناء برامج ارشادیة تتمحور في الم

 .عن الحیاة لدى أمھات تلمیذات صعوبات التعلم 
      اص ة خ ف متابع ل مل دء لتفعی ة ب ة كنقط دة الطالبی دة للمرش ة مفی ذه الدراس ائج ھ ون نت د تك  ق

تعلم توض   عوبات ال ذات ص ات تلمی ساندة     ألمھ اة والم ن الحی ا ع ة للرض اییس الفتری ھ المق ع فی
 .االجتماعیة مع إقامة البرامج والجلسات االرشادیة لھن بشكل مستمر 

         ب  قد تساعد نتائج ھذه الدراسة العاملین بمجال الصحة النفسیة على استخدام برامج لتنمیة جوان
 .عوبات التعلم الرضا عن الحیاة وتقدیم المساندة االجتماعیة ألمھات ذوي ص

              بعض حاالت ببا ل ي یكون س ى العوامل االسریة الت قد تفتح آفاق لدراسات مستقبلیة للتعرف عل
  .صعوبات التعلم لدى لطالبات في مراحل التعلیم المختلفة 

  : أھداف الدراسة: رابعًا
  : تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على

           ن ة والرضا ع ساندة االجتماعی ین الم ذات صعوبات        العالقة ب ات تلمی ن أمھ ة م دى عین اة ل الحی
 .التعلم بجدة

  أبرز أبعاد المساندة االجتماعیة لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات التعلم. 
       ـالة ـوء الحـــ ي ضـــ ة ف ة الدراس دى عین ا ل ة بأبعادھ ساندة االجتماعی ات الم ي درج روق ف الف

ستوى التعلیمي واالقتصادي لألم ونوع الصعوبة  لألم وعمل وعمر األم والم     االجتــــــــــماعیة  
 . التعلیمیة  لدى التلمیذة 

  أبرز أبعاد الرضا عن الحیاة لدى عینة من أمھات تلمیذات صعوبات التعلم . 
            ة ـالة االجتماعی ي ضوء الحـ ة الدراسة ف دى عین الفروق في درجات الرضا عن الحیاة بأبعاده ل

ستوى الت ر األم والم ل وعم ألم وعم دى  ل ة  ل صعوبة التعلیمی وع ال ألم ون صادي ل ي واالقت علیم
 .التلمیذة 

    : مصطلحات الدراسة: خامسًا  
  :فیما یلي یتم استعراض مصطلحات الدارسة العلمیة واإلجرائیة            

  :   المساندة االجتماعیة -١
  : یمكن تعریف المساندة االجتماعیة بأنھا          

   ـل             مقدار الدعم العـــاطف ـماعة األسرة أو زمالء العمـ ن جـ رد م ستمده الف ذي ی ي والمـــعرفي ال
االصدقاء في المواقف الصعبة التي یواجھھا في حیاتھ وتساعده في خفض اآلثار السلبیة الناشئة       

  ). ٢٠١١سكران ، ( عن تلك المواقف وتساھم في الحفاظ على صحتھ النفسیة والعقلیة 
   وودوین ري و ق رف جنت ن    Gentry & Goodwinوتع بكة م ا ش ة بأنھ ساندة االجتماعی الم

ي          سیة الموجودة ف ن الضغوط النف ر ع رد بصرف النظ ستمرة للف ساندة م دم م ي تق ات الت العالق
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رد إدراك          دى الف سیة أو أن یكون ل دوث الضغوط النف حیاتھ، وھي إما أن تكون موجودة أثناء ح
 ). ٢٠١٢ي، مھداو(بأنھا ستــنشط في حـالة وجـــــود الضغوط 

 
   التعریف االجرائي للمساندة االجتماعیة  :  

  : إجرائیًا بأنھا) ٢٠١٠(تتبنى الباحثة تعریف المساندة االجتماعیة  لـ القط 
ة         " ات االجتماعی بكة العالق الل ش ن خ ات م دم األمھ وي یق ادي ومعن م م ل دع رة، (ك األس

صین   دقاء، المخت ارب، األص ران، األق روح   ). الجی ع ال دف رف ادة    بھ ي زی ساعدتھا ف ة وم المعنوی
   ".مواجھة مواقف الحیاة الیومیة الضاغطة التي تعاني منھا 

ستخدم      ویقاس بالدرجة التي تحصل علیھا األم في مقیاس المساندة االجتماعیة لجیھان القط الم
  . في الدراسة الحالیة 

  : الرضا عن الحیاة-٢
ة حی   ام لنوعی دیر الع اة بالتق ن الحی ا ع ة  یعرف الرض اییر التالی سب المع رد ح سعادة : اة الف ال

اعي    دیر االجتم اعي والتق تقرار االجتم ة ، واالس شعور بالطمأنین ة وال ات االجتماعی  .والعالق
  ).٢٠٠٨ عــلوان،(

  التعریف االجرائي للرضا عن الحیاة :  
  .یقاس بالدرجة التي تحصل علیھا األم في مقیاس الرضا عن الحیاة لمجدي دسوقي 

  : بات التعلم صعو-٣
ام     ي ع انون االمریك ھ بالق م اداراج تعلم وت عوبات ال ات ص ھر تعریف ن أش ذي ) ١٩٧٥(م وال

ذین یظھرون اضطرابا    "  یعانون من صعوبات التعلم الخاصة الذینیعرف االطفال   بأنھم األطفال ال
ة ا      م واستعمال اللغ ي تتضمن فھ یة الت سیكولوجیة األساس ات ال ي العملی ر ف دًا أو أكث ة أو واح لمكتوب

ساب     ة والح راءة والتھجئ الم والق ر والك سمع والتفكی طرابات ال ي اض دو ف ي تب ة والت ة المنطوق اللغ
ال                   ف ال یتضمن األطف ذا التعری دماغ وھ ة ال ي وظیف سیطة ف ة بإصابات ب ى اسباب متعلق والعائدة ال

ســـمـــعیة    صریة أو ال ة الب ة اإلعاق شكل اساسي نتیج م ب شاكل تعل دیھم م ذین ل ـركیة أو ال  أو الحـــــ
  ) .٢٠٠٦جنید و الالال ، (العـــــقلیة أو االنفــــعالیة أو الــــــبیئیة أو الثـــقافــــیة أو االقتصادیة 

  :اإلطــــار النظــــري
ساندة           ضمن الم ا یت ة ، كم رات الدراس ق بمتغی ة ،األدب المتعل ات النظری اول الخلفی            ویتن

مھا ، أھمیتھا ، أبعادھا ، مصادرھا ، وظائفھا ، النظریات المفسره لھا ، والفروق االجتماعیة ، مفھو  
ا ،            ا، أبعادھ ا ، أھمیتھ اة ، مفھومھ ن الحی ا ع ضمن الرض ذلك یت ساندة ،وك ي الم سین ف ین الجن ب

  . النظریات المفسر لھا ، المفاھیم المرتبطھ بھا ، والعوامل المرتبطة بھا 
  : ة المساندة االجتماعی:أوال 

دة           ى المعاض ا معن ي طیھ ة ف ساندة االجتماعی ل الم ؤازرة ،تحم د األزر، الم ة ، ش التقوی
رًا       مواجھةوالمساعدة  على   ة أم ساندة االجتماعی ة ظھور مصطلح الم  المواقف المختلفة ، ویعد بدای

وم شبكة   حدیثًا في العلوم اإلنسانیة مع تناول علماء االجتماع لھذا المفھوم في إطار إشارتھم ا  لى مفھ
بعض اآلخر   ،العالقات االجتماعیة   لذا یطلق علیھ البعض مفھوم الموارد االجتماعیة ، بینما یحدده ال

  )٢٠٠٨،جمبي (من الباحثین على أنھ مفھوم اإلمدادات االجتماعیة 
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 المساندة االجتماعیة مفھوم : 
ت  ،المساندة االجتماعیة  الكثیر من العلماء والباحثین تعریفات مختلفة لمفھوم      قدم    لقد   وتباین

ین                      ة ب ات المتبادل ى العالق احثین عل ض الب د ركز بع ة فق ة والنوعی ث العمومی ن حی ھذه التعریفات م
ات           ـذه العالق ي ھـــــــــ األفراد بعضھم البعض في حین ركز البعض اآلخر على جوانب محــــددة ف

  ) .٢٠٠٥،على ( جـــوھر الـــــمساندة االجتــماعیة باعتبارھا
وبیس   رف ث ا   Thopets ویع ة بأنھ ساندة االجتماعی ن    "الم ة م ة الفرعی ك المجموع تل

ـلفرد       إطــــــاراألشـــــــــــخاص في    ـاعیة لــ ـلعالقات االجتمــ ـقدمون   ،  شبكة الكلیة لــــ ذین یـــ وال
  ) .٢٥ :٢٠١٢السید ،" (لھ الدعـــــم العاطفي والمســـــاندة األدائیة 

رون       وعر ون وآخ ا ساراس ي  Sarason et al فتھ ا تعن ض  "بأنھ ود بع اد بوج االعتق
خاص ذین األش ن ال ھ         یمك م یحبون ى أنھ ا عل ھ انطباع ون لدی ذین یترك م ال یھم وھ ق ف رد أن یث  للف

   )٩ :٢٠٠٥،على " ( ویقدرونھ ویمكن االعـــــــتماد علیھم عند الحاجة إلیھم 
وس  رى ھ ساندة االHoues     وی ین   أن الم ة ب ات المتداخل ن العالق ارة ع ـماعیة عب جتـــــــ

وم  راد وتق ىاألف ن  عل س م را: أس ـاالحت ــأكــاطفة ، التـم ، العـ ــ ســـــاعدة  ،مامید ،االھـــتـ الم
  )٢٠١٢العثمان والببالوي  ،(ات علومـمــم الــــدیـوتقــ، ــیةالمالــ

ة  قد ضمن تعریفھ  ،     ومن خالل ھذا التعریف فان ھوس       العدید من أبعاد المساندة االجتماعی
اد  .والتي تقوم على العالقات المتبادلة بین الفرد وشبكتھ االجتماعیة       وھذا التعریف یتفق مع ثالثة أبع

ساندة           ة والم ساندة المعرفی من أبعاد المساندة االجتماعیة التي استخدمتھا الباحثة في مقیاسھا وھي الم
  .الوجدانیة والمساندة المادیة 

ا        ة بأنھ ساندة االجتماعی دا للم ین     : ویقدم سید البھاص تعریفًا أكثر تحدی ة ب ات القائم ك العالق تل
ا               واآلخرینالفرد   اج إلیھ ي یحت ة الت ف المختلف ي المواق ده ف ن أن تعاض ا یمك ى أنھ دركھا عل ي ی  والت

  -:وتشمل مكونین رئیسیین ھما 
ي ش  - راد ف ن األف اف م دد ك د ع ھ یوج رد بأن ا   ادراك الف ي إلیھ ي ینتم ة الت ات االجتماعی بكة العالق

ف          ي تخفی ساعده ف ي ت سلوكي الت ویمدونھ بكافة أشكال الدعم المادي والمعرفي والوجداني وال
  .من اآلثار النفسیة السلبیة 

   ) .٢٠٠٩،الطیب والبھاص . (  رضا الفرد عن مصادر المساندة االجتماعیة -
  :أو مفاھیم للمساندة االجتماعیة ھي ،  ثة معاني  أن ھناك ثالBarreraبینما یرى باریر 

اعي- ر االجتم ي    :  الغم ة الت روابط االجتماعی ات أو ال ى العالق وم إل ذا المفھ ا لھ ساندة وفق شیر الم ت
  .یقیمھا األفراد مع اآلخرین ذوي األھمیة في بیئتھم االجتماعیة 

ساندة االجتماع   :  المساندة االجتماعیة المدركة  - ى الم ًا       ینظر إل ا تقویم ى باعتبارھ ذا المعن ا لھ ة وفق ی
  .معرفیًا للعالقات الثابتة مع اآلخرین 

ا               :  المساندة الفعلیة    - ي یؤدیھ ال الت ك األفع ا تل ة باعتبارھ ساندة االجتماعی ى الم وم إل ذا المفھ یشیر ھ
  )٢٠٠٩سلیمان ، .(اآلخرون بھدف مساعدة شخص معین 
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  أھمیة المساندة االجتماعیة. 
رد     تلع     ان الف ب المساندة االجتماعیة دورًا ھامًا الستمرار اإلنسان وبقائھ وتؤكد على أن  كی

اة الضاغطة                   داث الحی ة أح ى مواجھ ساعده عل ي ت ھ وھي الت ن المحیطین ب یتلقى المساندة والدعم م
  .مواجھتھا بأسالیب إیجابیة وفعالة وتدعم احتفاظ الفرد بالصحة النفسیة والعقلیة 

) ٢٠١١(  كما ورد في أبو طالب  Brehamة المساندة االجتماعیة یشیر بریھام وعن أھمی   
ـاومة         ـى مقــــــ شجیعھ علـــــ ھ وت رد لذات دیر الف ة تق وم بحمای ة تق ساندة االجتماعی ى أن الم إل

  .الضـــــــغوط التي تفرضھا علیھ أحــــداث الحیاة 
ي وكوین       في حین أشار  اب     ك Coyne & Downe  داون ي دی ا ورد ف ى  ) ٢٠٠٦( م إل

أن للمساندة االجتماعیة من اآلخرین والموثوق فیھم أھمیة رئیسیة في مواجھة األحداث الضاغطة ،    
  .و یمكن لھا أن تخفض أو تستبعد عواقب تلك االحداث على الصحة 

  :     مما سبق یتضح أن للمساندة االجتماعیة دوران أساسیان في حیاه الفرد ھما 
رحمن           دور إ  د ال شناوي وعب دور   )١٩٩٤(نمائي ودور و قائي، فلقد أشار كل من ال ى أن ال إل

ة             ن ناحی رھم أفضل م ع غی ا م ة یتبادلونھ ات اجتماعی النمائي یتمثل في  أن األفراد الذین لدیھم عالق
ساندة                 ي أن الم ل ف ائي فیتمث دور الوق ا ال ات ،أم ذه العالق دون ھ ن یفتق الصحة النفسیة عن غیرھم مم

   )٢٠١١الخرعان ،(جتماعیة لھا أثر مخفض للنتائج السلبیة التي تحدثھا الحیاة الضاغطة اال
ف   رى كاش اقین     ) ٢٠١٠(     وت ال المع ات االطف ا أمھ ي تتلقاھ ة الت ساندة االجتماعی أن الم

غوط      ن ض ة م ا تعانی ة م ي مواجھ سیة وف ي الصحة النف ًا ف ة  .تلعب دورًا ھام ضح أھمی ا تت ن ھن وم
ساندة ا  ران          الم رة والجی ین كاألس ل المحیط ن قب تعلم م عوبات ال ذات ص ات تلمی ة لألمھ الجتماعی

والصدیقات والمعلمات والمختصین ، ومدى شعورھن بالرضا عن المساندة االجتماعیة المقدمة لھن      
ل               د یعم ا ق ن مم ي یتعرض لھ ة الت سیة واالجتماعی یض الضغوط النف ي تخف لما لھا من أثر إیجابي ف

  .افقھن النفسي واالجتماعي على زیادة تو

 المساندة االجتماعیة أبعاد .  
ة أو الصور          ا الكیفی      قد یطلق البعض علیھا أنماط أو أنواع المساندة االجتماعیة ویقصد بھ
اد     د أبع ي تحدی تالف ف ود اخ ى وج سابقة إل ات ال شیر الدراس ة وت ساندة االجتماعی ا الم دم بھ ي تق الت

ة   وم        ومكونات المساندة االجتماعی ة لمفھ ات اإلجرائی ة واختالف التعریف  ألختالف األسالیب المنھجی
ن                ـثیر م ات نظر الكــــ ي آراء ووجھ ًا ف د أتفاق ة وج المساندة االجتماعیة إال أن بعد المساندة العاطفی

ة      ساندة االجتماعی سید ،  ( عــــلماء النفس الذین أعتبروا ھذا البعد أحد االبعاد الھامة واألساسیة للم ال
٢٠١٢.(   

  :  أبعاد المساندة االجتماعیة في التالي  House    ولقد حدد ھاوس 
  )التقدیر ، الثقة ، واالھتمام ، االستماع ، االنصات :(  المساندة العاطفیة وتشمل ـــــ

  ) التاكید ، والتغذیة المرتدة : ( المساندة التقدیریة  وتشمل ـــــ 
  ) النصیحة ، واالقتراح  ، والتوجیھات  (: المساندة المعلوماتیة وتشمل ـــــ

ـ شمل   ــــ یلیة وت ساندة الوس ة      : (  الم ساعدة المادی ة ، الم د الحاج ســـاعدة عن ـقدیم الم ) تـــــــ
  )٢٠١٢العثــــــــمان  والببالوي ، .(
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سة       Cutrona ولقد لخصت كاترونا   ى خم ة إل ساندة االجتماعی اد الم ة ألبع  التصنیفات المختلف
  :ت رئیسیة ھيتصنیفا

  .التي تؤدي إلي احساس الفرد باالستقرار والراحة النفسیة :  المساندة الوجدانیة -
  .ویتمثل في المشاركة المادیة والوجدانیة في المواقف الصعبة :  التكامل االجتماعي -
  .یة وتظھر في دعم شبكة العالقات االجتماعیة للفرد حتى یشعر بالكفاءة الشخص:  مساندة التقدیر-
  .تتمثل في تقدیم العون المادي :  المساندة المادیة -
  ).٢٠٠٥علي ،. (تظھر في عملیات التوجیھ واإلرشاد :  المساندة المعرفیة -

 بین الجنسین في المساندة االجتماعیة الفروق :  
ى وجود             أجریت دراسات كثیرة لمعرفة دور متغیر الجنس على المساندة االجتماعیة وعل

ى  Bemین الجنسین في منح أو تلقي المساندة االجتماعیة ، فلقد أشارت نتائج دراسات بیم   فروق ب   إل
اث سجلن درجات              ن األسرة إال أن اإلن ة م ساندة العاطفی د الم أنھ ال توجد فروق في الجنسین في بع

م الدراسات          ى  أعلى في الدرجة الكلیة على أبعاد مقیاس المساندة االجتماعیة ، كذلك أسفرت معظ  إل
شعـــــورھن با     ذكور ل ن ال ر م اث أكث ساندة لإلن ة الم ة  أھمی ة الذاتی ستوى الكفای ـاض م  ،نخفـــ

  ) .٢٠٠٥،علي (وانخــــفاض مـــــــعدل االستقاللیة  لدیھن 
  .الرضا عن الحیاة : ثانیًا 

سنو     ات       یعد الرضا عن الحیاة ھدفًا أساسیا لكل شخص، لذا تطور اھتمام علم النفس في ال
األخیرة بالموضوعات التي تؤكد على ایجابیة الشخصیة اإلنسانیة األصـیلة مثل مفھوم الرضـــــــــا       
ى          ســــاني عل نفس اإلن م ال د عل ا یؤك ـرھا، كم عـــن الحیاة فضًال عن مفاھیم الحب والمسؤولیة وغیـ

ـرورة أن  ًا        ضـــــــــ ر عمق سان أكث ة لإلن ة والخارجی اة الداخلی ون الحی ضل    تك ھ أف ا یجعل ًا مم وتوافق
فء  ل الك ى التعام درة عل وة   ق ع دع ھ م ذا التوج سجم ھ ھ وین ة ب اة المحیط روف الحی صى ظ ع أق م

عور     الل ش ن خ العیش م دیرة ب اة ج ل الحی ا یجع ة م ى دراس نفس عل م ال ل عل ى أن یعم لیجمان إل س
  ) ٢٠١١،إسماعیل (اإلنسان بجودتھا 

 الرضا عن الحیاة مفھوم . 
سعادة             یعد الر     و ال ا ھ ضا عن الحیاة عامًال مھمًا من عوامل السعادة ، بل لن نتجاوز الحد إذا قلن

سھم                 ي دراساتھم ومقایی دة ف اھیم عدی نفس مصطلحات ومف اع و ال اء االجتم ذاتھا ، فلقد استخدم علم
ذاتي بال           ة واإلحساس ال اة المدرك اء     للرضا عن الحیاة مثل السعادة واإلحساس بالھناء ونوعیة الحی ھن

د         ھذه المفاھیم تتعلق بما أسماه الفالسفة األوائل بالسعادة مع أن السعادة ال تعني بالضرورة الرضا فق
ر                      نھم غی اتھم لك ن حی ین ع ون راض د یك ین وق ر راض نھم غی اتھم ولك عداء بحی اس س ون الن یك

  ).     ٢٠١٣الوحیمد ، . (سعداء 
ي سلوكھ واستجابتھ      بأنھ  ) ٢٠٠٧(  وتعرفھ عبد المقصود         حالة داخلیة یشعر بھا الفرد وتظھر ف

ة                   ھ وألسرتھ ولآلخرین وللبیئ ھ لذات ن خالل تقبل اة م ع مظاھر الحی ھ لجمی ى ارتیاحھ وتقبل وتشیر إل
  .المدركة وتفاعلھ مع خیراتھا بصورة متوافقة 

 الرضا عن الحیاة أھمیة  . 
عظم من شأن االنفعاالت اإلیجابیة ویقلل من شأن   تكمن أھمیة الرضا عن الحیاة في كون الفرد ی    

االنفعاالت السلبیة في حیاتھ ككل سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، ویركز الفرد على كل       
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ا       صفات وتطویرھ ما ھو ایجابي في شخصیتھ كالتمیز والموھبھ والتسامح ، ویسعى إلى ابراز ھذه ال
ا    ون كفئ ًا ویك سان عموم وى االن ى یق ا    حت ع الیھ ي یتطل اة الت االت الحی م مج ي معظ د ، ( ف الوحیم

٢٠١٣.(  

 الرضا عن الحیاةأبعاد . 
دد الدسوقي                 یؤكد عددًا من الباحثین على أن مفھوم الرضا عن الحیاة متعدد األبعاد ، فلقد ح
  :ستة أبعاد للرضا عن الحیاة ھي على النحو التالي ) ١٩٩٨(
ن                 السعادة ؛ ویقصد ب     ـــــ  اح ع ن سعادة ، وشعوره بالرضا واالرتی رد م ھ الف شعر ب ا ی دار م ا مق ھ

  .ظروف حیاتھ 
  . االستقرار النفسي ؛ ویتمثل في الشعور بالبھجة والتفاؤل تجاه المستقبل والرضا عن النفس ـــــ
ـ  لوكھ            ــــ اه س اب تج ھ ، اإلعج ھ وقدرات ي إمكانات رد ف ة الف ي ثق ل ف اعي ؛ ویتمث دیر االجتم  التق

  الجتماعیة ا
  . القناعة ؛ وتعبر عن رضا الفرد وقناعتھ بما وصل إلیة واقتناعھ بمستوى الحیاة التي یعیشھا ـــــ
ـ رح  ــــ سامح والم رد بالت سلوك الف ف ل ا وص صد بھ ة ؛ ویق ادل   االجتماعی ضحك وتب ى ال ھ إل  ومیل

  .، وتقبل االخرین والتعایش معھم الدعابة
ـ ن ــــ ر ع ي تعب ة ؛ وھ ادي ،      الطمأنین وم الھ ى الن درة عل ي الق ة ف ة ممثل ة االنفعالی تقرار الحال  اس

  .والرضا عن الظروف الحیاتیة وتقبل نقد اآلخرین
  :أن الرضا عن الحیاة  یتضمن األبعاد التالیة  Felc & Parry  في حین یرى  فیلك وبیري          

  )٢٠٠عبد الغني (المادیة وأیضًا الناحیة ط ، ، االنفعالیة ، النمو، النشا، االجتماعیةالسعادة الجسمیة
  :الــــدراســات الســــابـقـة: ثالثا
 لیسین     قامت Liesen) 2012 (     بدراسة تناولت العالقة بین أنماط التوافق والضغوط والرضا

ات          د بالوالی ف التوح عن الحیاة و المساندة االجتماعیة لدى آباء وأمھات أطفال اضطراب طی
ة دة األمریكی ة ، المتح ة الدراس وام عین غ ق د بل ًا٤٨٤وق ًا وأم اس ،  أب ة مقی تخدمت الباحث واس

اط         ر ألنم ضغوط وآخ ا لل رة ومقیاس اة لألس ن الحی ا ع اس الرض ة ومقی ساندة االجتماعی الم
ري ق األس ساندة     ، التواف ة الم ین درج ة ب ة ارتباطی ود عالق ن وج ة ع ائج الدراس شفت نت وك

ع         ي جمی اة ف ة     االجتماعیة والرضا عن الحی ساندة االجتماعی اد الم ة ، ( ابع سلوكیة ،  المعرفی  ال
ین مستوى الضغوط والرضا          ، )، الحسیة العاطفیة ة إحصائیا ب بینما وجدت عالقة عكسیة دال

 .عن الحیاة
   ال ام ھاس رونق ى دور إدراك   ) ٢٠٠٥ (Hassall et al وآخ رف عل دفت للتع ة ھ بدراس

ة وا        األمھات   ة العقلی ائھم ذوي اإلعاق ف الضغوط      لخصائص أبن ي تخفی ة ف ساندة االجتماعی لم
ا      ،  عن الحیاة لدیھن   الوالدیة والرضا  غ قوامھ ة بل احثون عین ار الب ) ٤٦(وإلجراء الدراسة اخت

ة          ة عقلی دیھم إعاق ین         ، أمًا لدیھم أطفال ل سیة ب ة عك ن وجود عالق ائج الدراسة ع وأسفرت نت
ساندة    مساندة االصد(مستوى الضغوط والمساندة االجتماعیة في بعد    دین ، م ساندة الوال قاء ،م

زوج  سبة     ، ) ال ة المكت ین المعرف ة ب ة إیجابی ود عالق ن وج ائج ع فرت النت ا أس ساندة (كم الم
 .حول خصائص أبنائھن وبین الرضا عن الحیاة) المعرفیة

    ن ل م رى ك دربرج   أج اتش  لی ـة ) Lederberg & Golbach)2002 و قولب دراســــــ
ال   ات أطف ین أمھ ـقارنة ب ساندة     مــــ ستوى الم ي م ادیین ف ال ع ات أطف صریة وأمھ ة ب  إعاق
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 ٢٣(أمًا ) ٤٦(وقد بلغ قوام عینة الدراسة ، االجتماعیة والرضا عن الحیاة والضغوط الوالدیة   
لیمین      ٢٣ –أمھات ألطفال كفیفین     ال س ات ألطف ة     ، )  أمھ وإلجراء الدراسة استخدمت الباحث

اس الرضا     ة ومقی ساندة االجتماعی اس الم ة  مقی ضغوط الوالدی رة ومقیاسا لل اة لألس ن الحی ، ع
ساندة  (وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیًا في درجة المساندة االجتماعیة          م

راء  ادیین    ) الخب ال الع ات األطف صالح أمھ اة ل ن الحی ا ع ة   ، والرض ًا دال دت فروق ا وج بینم
ات األطف             صالح أمھ ة ل ین إحصائیُا في مستوى الضغوط الوالدی ساندة    ، ال الكفیف د سجلت م وق

 .الخبراء أعلى درجة من أنواع المساندة األخرى المقدمة ألمھات أطفال الكفیفین
 تعقیب على الدراسات السابقة 

ة      :من حیث المنھج   دف لكشف العالق  استخدمت كال الدراسات المنھج الوصفي االرتباطي والذي یھ
اة     ن الحی ا ع ة و الرض ساندة االجتماعی ین الم ق   ب اط التواف رى كأنم رات أخ ى متغی افة إل باإلض

ستن  والضغوط كما في دراسة       ة كدراسة    ، )2012(ل اتش  الضغوط الوالدی دربرج و قولب  )2002(لی
   .)٢٠٠٥(ھاسال وآخرون ،والرضا والضغوط الوالدیھ كما في دراسة 

ة   اختلفت فئات العینة التي أجریت علیھا الدراسات السابقة حول ال  :من حیث العینة   مساندة االجتماعی
ة    ل دراس د مث ف التوح ال طی ر أطف ى أس ت عل ن أجری ا م اة فمنھ ن الحی ا ع سینوالرض  )2012(لی

ة       ة كدراس ات الخاص ات ذوي االحتیاج ت بأمھ رى اھتم اتش وأخ دربرج و قولب ا  .)2002(لی ومنھ
  )٢٠٠٥(ماجري على أمھات  أطفال لدیھم إعاقة ذھنیة مثل دراسة ھاسال وآخرون 

ة و الرضا      :تائجمن حیث الن   ساندة االجتماعی ین الم  ھدفت كال الدراسات إلى التعرف على العالقة ب
ي دراسة            سین  عن الحیاة ومتغیرات أخرى إیجابیة أثبتت وجود عالقة طردیھ بین متغیراتھا كما ف لی

ة كم        )2012( ین الضغوط الوالدی رین وب ا  أما المتغیرات السلبیة فقد كانت العالقة عكسیة بین المتغی
  .)٢٠٠٥(ھاسال وآخرون  ودراسة )2002(لیدربرج و قولباتش في دراسة 

  : فروض الدراسة: خامسًا
ة                       سابقة المتعلق ات ال ائج الدراس ة ونت ر النظری ن األط ھ م الع علی م اإلط ا ت ى م اء عل بن

  :بمتغیرات الدراسة تم صیاغة الفروض التالیة 
ة ذات   : ول الفرض األ  ة إرتباطی د عالق ن      توج ة والرضا ع ساندة االجتماعی ین الم صائیة ب ة إح  دالل

  .الحیاة  لدى عینة  الدراسة 
اني  رض الث ة    :  الف ساندة االجتماعی ات الم طات درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف توج

  .بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء الحالة االجتماعیة لألم 
ث   رض الثال صا  : الف ة إح روق ذات دالل د ف ة   توج ساندة االجتماعی ات الم طات درج ین متوس ئیة ب

  بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء عمل األم  
ع  رض الراب ة    :  الف ساندة االجتماعی ات الم طات درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف توج

  .بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء عمر األم 
امس    صائیة ب    : الفرض الخ ة إح روق ذات دالل د ف ة    توج ساندة االجتماعی ین متوسطات درجات الم

  .بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء المستوى التعلیمي لألم 
ة              :  الفرض السادس    ساندة االجتماعی ین متوسطات درجات الم ة إحصائیة ب روق ذات دالل توجد ف

 .بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء المستوى االقتصادي لألم
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سابع الفرض ا  رو   : ل د ف ساندة ا      توج ین متوسطات درجات الم ة إحصائیة ب ـتماعیة  ق ذات دالل الجــ
  .ــینة الدراسة في ضوء  نوع الصعوبة التعلیمیة لدى التلمیذة بأبعادھا لدى عــ

اده         : الفرض الثامن  اة بأبع ن الحی توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا ع
 .ماعیة  لألم لدى عینة الدراسة في ضوء الحالة االجت

اده    : الفرض  التاسع   اة بأبع ن الحی توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا ع
  .لدى عینة الدراسة في ضوء عمل األم 

اده            :الفرض العاشر  اة بأبع ن الحی توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا ع
  .لدى عینة الدراسة في ضوء عمر األم 

اة        : رض الحادي عشر  الف ن الحی ین متوسطات درجات الرضا ع توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب
 .بأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء المستوى التعلیمي لالم

اة        :  الفرض الثاني عشر   ن الحی ین متوسطات درجات الرضا ع توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب
  .القتصادي لألمبأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء المستوى ا

اة      : الفرض الثالث عشر     ن  الحی توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا ع
  . بأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء نوع الصعوبة التعلیمیة لدى التلمیذة 

  :منھج الدارسة وإجراءاتھا: رابعا
  :منھج الدراسة: أوًال 
ة ع         ة الحالی دت الدراس تخدم   اعتم د اس ارن ، وق اطي والمق شقیة االرتب في ب نھج الوص ى الم ل

نھج              اة ، واستخدم الم ن الحی ة والرضا ع ساندة االجتماعی ین الم ة ب المنھج االرتباطي لدراسة العالق
ساؤالت وفرضیات الدراسة             ي ت ددة ف رات المح ًا للمتغی ة وفق راد العین المقارن لتحدید الفروق بین أف

وع       الحالة اال(والتي تشمل    جتماعیة،العمل والعمر والمستوى التعلیمي، والمستوى االقتصادي ، ون
ة   ساؤالت           ) الصعوبة التعلیمی ن ت ة ع ق اإلجاب م یحق ك باستخدام األسالیب االحصائیة المناسبة ب وذل
  .الدراسة وفروضھا 

 عینة الدارسة : ثانیًا
دارس      أمًا من أمھات تلم ١٤٥ طبقت الدراسة على عینة مكونة من                تعلم بم ذات صعوبات ال ی

امج صعوبات          ات ببرن التعلیم العام بجدة، تم اختیارھن بطریقة عمدیة من كشوفات التلمیذات الملتحق
ة             . التعلم ة التابع ة االبتدائی دارس المرحل ن م ة فم ا العین ذت منھ وقد تنوعت شرائح المدارس التي أخ

یم بالوسط    أمًا ومن المدارس التابعة لمكت    ) ٣٢(لمكتب شمال جدة     ة والتعل ًا  ) ٤١(ب التربی ن  ، أم وم
شرقي      الجنوب ال یم ب ًا  ) ٣٠(المدارس التابعة لمكتب التربیة والتعل ب     ، أم ة لمكت دارس التابع ن الم وم

ي   الجنوب الغرب یم ب ة والتعل ًا) ٤٢(التربی ام    . أم اني للع ي الث صل الدراس ة الف ي بدای ك ف م ذل د ت وق
  ). ھـ١٤٣٥/ ھـ١٤٣٤(الجامعي 

  توصیفًا افراد العینة في ضوء المتغیرات الدیمجرافیة محل الدارسة ) ١(یوضح الجدول رقم و     
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  )١(جدول 
  یوضح  توزیع افراد العینة حسب المتغیرات الدیمجرافیة

  النسبة  العدد  الفئات  المتغیرات
  ٪١١٫٠  ١٦  غیرمتزوجة   الحالة االجتماعیة  ٪٨٩٫٠  ١٢٩  متزوجة

   ٪١٠٠  ١٤٥  المجموع
  ٪٢٠٫٦  ٣٠  ٣٠ اقل من 

  لعمرا  ٪٣٦٫٦  ٥٣  ٣٥-٣٠من 
  ٪٤٢٫٨  ٦٢   فأكثر٣٥

   ٪١٠٠  ١٤٥  المجموع
  ٪١٥٫٨٦  ٢٣  تعمل

  العمل
  ٪٨٤٫١٣  ١٢٢  ال تعمل

  ٪١٠٠٫٠  ١٤٥  المجموع
  ٪٦٫٩  ١٠  أمیة

  ٪٢٨٫٣  ٤١  ابتدائي
  ٪٢٦٫٩  ٣٩  متوسط
  ٪١٧٫٩  ٢٦  ثانوي

  المستوى التعلیمي

  ٪٢٠٫٠  ٢٩  جامعي  فأكثر 
   ٪١٠٠  ١٤٥  المجموع

  ٪٤٧٫٦  ٦٩   آالف٥أقل من 
  المستوى االقتصادي  ٪٣٥٫٢  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

  ٪١٧٫٢  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
  ٪١٠٠٫٠  ١٤٥  المجموع

  ٪٣١٫٧  ٤٥  قراءة
  ٪١٣٫١  ١٩  إمالء
  نوع الصعوبة التعلیمیة  ٪١٣٫٨  ٢٠  حساب

  ٪٤١٫٤  ٦٠  أكثر من صعوبة
  ٪١٠٠٫٠  ١٤٥  المجموع

  
  :أدوات الدراسة: ًاثالث 
ـط                   ة للقــ ساندة االجتماعی ـاس الم ة ، األول مقیــ ة الحالی ي الدارس ین ف ق مقیاس م تطبی ت
ویعد ) ١٩٩٨(وھو معد ومقنن على البیئة المصریة ، ومقیاس الرضا عن الحیاة للدسوقي ) ٢٠١٠(

  .من اشھر المقاییس العربیة و أوسعھا انتشارًا 
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 ١(ملحق )  م٢٠١٠( دة االجتماعیة إعداد جیھان القط مقیاس المسان : ( 
 :   وصف المقیاس

بعد األطالع ) ٢٠١٠(تم االعتماد على مقیاس المساندة االجتماعیة الذي أعدتھ جیھان القط            
ن    ألف م ذي یت سیكولوجي ، وال راث ال ى الت ارة ٤٠عل ة   .  عب ذف أربع ة بح ت الباحث ك قام د ذل بع

ن ع ارات م ي   عب ة وھ ـة الحالی ع الدراســـ تالءم م ي ی دة لك ـبارة واح دیل عــــ اس وتع ارات المقی  ب
ي     ( وھي  ١٠تم حذف عبارة رقم     :كالتالي   درات ابن ة ق ي تنمی ي ف ساندة    ) یشاركني جیران د الم ي بع ف

المعرفیة بسبب  عدم معرفة الجیران بقدرات التلمیذة ذات الصعوبة التعلیمیة التي تحتاج الى تنمیة ،    
م      ارة رق دیل عب م تع ي       ( وھي  ٤ت ة الصحیة ألبن الیف الرعای أمین الصحي تك شاركني الت د   ) ی ي بع ف

ي              (المساندة المادیة بالعبارة     شكلة ابنت ع  م ن مشرفات المدرسة للتعامل م الزم م دریب ال ) أتلقى الت
ن مشرفات المدرس         دریب م ن خالل الت ة بسبب أن مشاركة أمھات تلمیذات صعوبات التعلم تكون م

ًا     ( وھي  ٥ولیس من خالل التامین الصحي ، و حذف العبارة رقم        ة مادی ات الخیری ساعدني الجمعی ت
ال ذوي       .) باإلنفاق على ابني   وذلك لسبب عدم تقدیم مساعدات مادیھ من قبل الجمعیات الخیریة الطف

ة            ارات التالی ذف العب م ح سلوكیة ت ساندة ال د الم  ) ٧ ،٦ ، ٥(صعوبات التعلم، باإلضافة إلى ذلك  بع
ي       (وھي على الترتیب     شاركني أسرتي ف ة ، ت یتعاون جیراني معي لحمایة ابني من المخاطرة الیومی

ي             ن إستھواء اآلخرین ألبن د م ي الح ي معي ف اون جیران ة ، یتع ة الیومی ي أسالیب العنای یم ابن ) تعل
ھ   ر مالئم ا غی ول وإلنھ عاف العق ات ض ع أمھ تالئم م ت ت ارات كان ك ألن العب ة وذل ع الدراس لمجتم

  . الحالیة
  : عبارة موزعة على أربعة  أبعاد ھي) ٣٥(  وأصبح المقیاس  یتألف من 

د األول  ة         : البع ي تربی صین ف ى اراء المخت ات عل اد االمھ ي اعتم ر ف ة وتظھ ساندة المعرفی الم
   )٩ - ١(ببناتھّن واالستفادة من أفكار مشرفات المدرسة ، ویشمل العبارات من 

د اني البع ـھات        : الث زن أمــــ ن ح ـدرسة م شرفات المــ ف م ي تخفی ر ف ة  وتظھ ساندة الوجدانی الم
  ) ١٩ - ١٠(لتلمیذات ومشاركة االسرة لھمومھن المتعلقة ببناتھّن ، ویشمل العبارات من  

ث  د الثال ة  :البع ھ إدارة المدرس ي تقدم ة الت ة والعینی ساعدات المادی ي الم ر ف ة  وتظھ ساندة المادی الم
   )٢٨ - ٢٠(مھات تلمیذات  صعوبات التعلم ، ویشمل العبارات  من أل

ذات  صعوبات     : المساندة السلوكیة : البعد الرابع    ات تلمی وتظھر في مساندة مشرفات المدرسة ألمھ
سئولیاتھن                 ي أداء م ن ف ران لھ ساعدة الجی اتھّن وم ق ببن رارات تتعل ـحو   التعلم في اتخاذ ق نــــ

 )٣٥ -٢٩( بارات من ببناتھّن ، ویشمل الع
  :طریقة تقدیر الدرجات -١
مقیاس المساندة االجتماعیة من نوع التقریر الذاتي حیث تتم االستجابة على عباراتھ في ضوء        

وتصحح جمیع " ال " وینتھي باالستجابة الثالثة " نعم"مقیاس ثالثي یبدأ باالستجابة األولى 
  ).١- ٢- ٣(المفردات في االتجاه االیجابي 

  :وللتحقق من صدق وثبات المقیاس قامت الباحثة بالخطوات التالیة           
  :الــــصــــدق: وًال أ 

ي                       وى ، الصدق الظاھري ، والصدق التجریب صدق المحت ك باستخدام ال ن ذل ق م م التحق ت
  :وذلك على النحو التالي
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  اس          : صدق المحتوى ة حول موضوع القی سابقة    مراجعة المادة النظری اییس ال ة المق ومراجع
  .المتصلة بالموضوع 

  من خالل آراء المحكمین  : الظاھريالصدق. 
  ول    : الصدق التجریبي وذلك بتطبیق المقیاس على مجموعتین احداھما من امھات ضعاف العق

بمدرسة التربیة الفكریة ولدیھن ضعف في المساندة االجتماعیة و االخرى من امھات ابناء اسویاء   
دى  ا   باح ل منھ وام ك ة ق ساندة االجتماعی ي الم عف ف ن ض انین م دارس وال یع ردات ) ١٠(الم مف

ة    ة  ) ت (> ١٠٫٦المحسوبة  ) ت(وبلغت قیم ي    ٢٫١الجدولی صـــــــدق التجریب سم بال الي یت  وبالت
 )٢٠١٠القط ،% . (٩٥بدرجــــــــة ثـــــــــــقة 

  الثبات : ثانیًا 
  :خدام بعض مؤشرات الثبات وذلك على النحو التاليتم التحقق من ذلك باست           

 إعادة االختبار:  
ى             اس عل ق المقی الل تطبی ن خ اس م ات المقی ساب ثب م ح عاف  ١٠ ت ات ض ن أمھ االت م  ح
ة الدراسة         (العقول   ن عین م استبعادھن م ات         ) وت غ  ثب ي اسبوعین وبل ق بفاصل زمن م إعادة التطبی ث

  )٢٠١٠القط ،(. ) ٠٫٨(المقیاس 
  : صدق وثبات المقیاس في الدراسة الحالیة:  ثالثًا 

ة             للتحقق من صدق وثبات المقیاس، ، ومعرفة مدى مالئمة العبارات للمفحوصات قامت الباحث
ن    ت م ن       ٣٠بتطبیق مقیاس المساندة االجتماعیة على عینة تكون ة عشوائیة م م سحبھا بطریق ًا ، ت  أم

تعل    عوبات ال ذات ذوات ص ات التلمی شروط      أمھ ن ال ق م م التحق دة وت ة بج ة االبتدائی م بالمرحل
 :السیكومتریة للمقیاس كما یلي 

  :صدق االتساق الداخلي:  صدق المقیاس- ١
اط            -أ   امالت االرتب یم مع ق حساب ق ن طری اس ع داخلي للمقی ساق ال ة بحساب االت  قامت الباحث

ة وال    ساندة االجتماعی اس الم ود مقی ین بن ة ب اس العالق ون لقی د  بیرس اس للبع ة للمقی ة الكلی درج
  :المنتمیة إلیة والجدول التالي یوضح النتائج 

  )٢(جدول 
قیم معامالت االرتباط بین درجات بنود  مقیاس المساندة االجتماعیة بالدرجة الكلیة للبعد 

  )٣٠=ن: العینة االستطالعیة(المنتمیة إلیھ  

معامل   م  البعد
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
  رتباطاال

٠٫٧٤  ٣  **٠٫٦٦  ٢  **٠٫٧٦  ١**  

 المساندة المعرفیة **٠٫٦٥  ٦  **٠٫٧٨  ٥  **٠٫٧٦  ٤

٠٫٦٤  ٩  **٠٫٨١  ٨  **٠٫٧١  ٧**  

 المساندة الوجدانیة  **٠٫٥٢  ١٢  **٠٫٥٨  ١١  **٠٫٧١  ١٠

٠٫٦٥  ١٥  **٠٫٤٥  ١٤  **٠٫٦٦  ١٣**  
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معامل   م  البعد
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
  رتباطاال

٠٫٦١  ١٨  **٠٫٧٠  ١٧  **٠٫٧٥  ١٦**  

٠٫٥٩  ١٩**         

٠٫٦٥  ٢٢  **٠٫٦٨  ٢١  **٠٫٧٠  ٢٠**  

 ةالمساندة المادی  **٠٫٥٤  ٢٥  **٠٫٧٠  ٢٤  **٠٫٧٨  ٢٣

٠٫٤٥  ٢٨  **٠٫٤٩  ٢٧  **٠٫٦٤  ٢٦*  

٠٫٦٦  ٣١  **٠٫٤٨  ٣٠  **٠٫٥٠  ٢٩**  

 المساندة السلوكیة  *٠٫٤٥  ٣٤  **٠٫٧٤  ٣٣  **٠٫٦٣  ٣٢

٠٫٤٣  ٣٥*          

  ٠٫٠١معامالت دالة عند    * *٠٫٠٥معامالت دالة عند * 
دول ر  ن ج ضح م م یت ستوى        ) ٢(ق د م صائیًا عن ة إح اط دال امالت االرتب یم مع ع ق أن جمی

)٠٫٠١ ، ٠٫٠٥. (  
اس           -ب   اد مقی ین أبع اط ب ق معامل االرتب ن طری داخلي ع ساق ال  كما قامت الباحثة بحساب االت

  . المساندة االجتماعیة والدرجة الكلیة للمقیاس وكانت النتیجة موضحة في الجدول أدناه
  )٣(جدول رقم 

العینة ( یم معامالت االرتباط بین درجات أبعاد مقیاس المساندة االجتماعیة بالدرجة الكلیة  للمقیاسق
  )٣٠=ن: االستطالعیة

 معامل االرتباط  البعد

  **٠٫٩٣ المساندة المعرفیة

  **٠٫٨٧ المساندة الوجدانیة

  **٠٫٨٩ المساندة المادیة

  **٠٫٨٨ المساندة السلوكیة

ـیة      ) ٣(من جدول رقم    یتضح               أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل ُبعد والدرجة الكلـــ
 .مما یوضح صدق المقیاس، )٠٫٠١( للمقیاس دالھ إحصائیا عند مستوى 

  :ثبات درجات المقیاس- ٢
  : قامت الباحثة بحساب ثبات درجات مقیاس المساندة االجتماعیة بطریقتین ھي 

   ة     التجزئة النصــفیة لعبارا ت كل بعد وكذلك الدرجة الكلیة للمقیاس، كذلك تم حـــــــــساب قیم
  براون -معامــل ثبات التـــجــــــزئة النصفیة وتم تصحیح الطول باستخدام معادلة  سبیرمان
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      الي دول الت ا ، والج سابق ذكرھ ات ال ن األمھ ة م ى عین ك عل اخ وذل ا كرونب ات ألف ل ثب معام
  :یوضح ھذه النتائج 

  )٤(م جدول رق
  قیم معامالت ثبات أبعاد مقیاس المساندة االجتماعیة

  )٣٠=ن: العینة االستطالعیة(

عدد   البعد
  البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

معامل ثبات 
  التجزئة النصفیة

معامل الثبات بعد 
  التصحیح براون

 ٠٫٧٦ ٠٫٦٢  ٠٫٧٩  ٩ المساندة المعرفیة

  ٠٫٨٠ ٠٫٦٧ ٠٫٧٥  ١٠ المساندة الوجدانیة

 ٠٫٧٨  ٠٫٦٤  ٠٫٧٩  ٩ المساندة المادیة

  ٠٫٨٣ ٠٫٧١ ٠٫٨٦  ٧ المساندة السلوكیة

الثبات الكلي لمقیاس المساندة 
  االجتماعیة

٠٫٨٩ ٠٫٨٢ ٠٫٩٣  ٣٥  

م                 دول رق ن الج ین       ) ٤(یتضح م ین ب ات تراوحت ب امالت الثب یم مع ) ٠٫٨٦_ ٠٫٦١(أن ق
ین  ة، وب اد الفرعی ك لألبع ع  للم) ٠٫٩٣_٠٫٨١(وذل اس بجمی ع المقی ى تمت دل عل ا ی ل، مم اس كك قی

  .مكوناتھ بدرجة مرتفعة من الثبات
 ٢(ملحق )  م١٩٩٨(مقیاس الرضا عن الحیاة إعداد مجدي الدسوقي:( 

وقي              ام الدس ات    ) ١٩٩٨( ق ة الكتاب سیكولجي وبخاص راث ال ي ضوء الت اس ف داد المقی بإع
عبارة موزعة ) ٣٠(لحیاة ، واعتمادًا على ذلك تم صیاغة واالراء النظریة التي تناولت الرضا عن ا     

  : وھي كالتالي  بـــــــــعادأعلى ســــــتة 
د االول  ھ          : البع ن ظروف اح ع ا واالرتی عوره بالرض سعادة وش رد بال ع الف ھ تمت صد ب سعادة ویق ال

  ١٥ ، ١١، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٣ ، ١: ، وتمثلھ العبارات  )٧(الحیاتیة، وعدد عباراتھ  
ادل         : لبعد الثاني   ا ھ للضحك وتب سامح والمرح ومیل رد بالت االجتماعیة ویقصد بھا اتصاف سلوك الف

ارا ) ٥(الدعابھ وتقبل االخرین والتعایش معھم كما ھم ، وعدد عباراتھ      ، ١٤: ت  وتمثلھ العب
٢٨، ٢٢ ، ١٨ ، ١٦  

ادئ     الطمأنینة ویقصد بھ استقرار الحالة االنفعالیة والصحی     : البعد الثالث    وم الھ ي الن ة ف ة للفرد متمثل
اع         ة ، وارتف والمسترخي ، وعدم المعاناة من المشاعر السلبیة ، والرضا عن الظروف الحیاتی

ھ     دد عبارات د االخرین ، وع ل نق ة ، وتقب روح المعنوی ارات ) ٦(ال ھ العب  ، ٢٠ ، ١٩: وتمثل
٣٠ ، ٢٩ ، ٢٥، ٢٣      

ع  د الراب صد : البع سي ویق تقرار النف اه  االس اؤل تج ة والتف شعور بالبھج نفس ، وال ن ال ا ع ھ الرض ب
  ١٢، ٥ ،  ٢: وتمثلھ العبارات  ) ٣(المستقبل ، وعدد عباراتھ  
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ھ   التقدیر االجتماعي ویقصد بھ االستقرار االجتماعي للف : البعد الخامس    ي قدرات رد متمثًال في الثقة ف
دد عبار          و اعي ، وع ھ   اإمكاناتھ، واإلعجاب تجاه سلوكھ االجتم ارات   ) ٦(ت ھ العب  ، ٤: وتمثل
٢٧ ،٢٦ ، ٢٤ ، ٢١،  ٦  

شة           : البعد السادس   اة أو المعی ة ومستوى الحی ا وصل إلی ھ بم رد وقناعات ھ رضا الف القناعة ویقصد ب
 ١٧ ،١٣ ،١٠: وتمثلھ العبارات ) ٣(الذي یعیش فیھ ، وعدد عباراتھ  

  :طریقة تقدیر الدرجات 
ا           ر مقی ة عب تم اإلجاب الي ت ي كالت ا(س خماس ق تمام ق-تنطب ین- تنطب ین ب ق - وب ال - ال تنطب

داً  ق اب اآلتي     ،)تنطب ة ك تجابات اوزان متدرج ذه االس عت لھ د وض ا  : ولق ق تمام ق )٤(تنطب ، تنطب
ع     ) ٠(، ال تنطبق ابدًا ) ١(، ال تنطبق)٢(،بین وبین )٣( ى مستوى مرتف شیر ال ، والدرجة المرتفعة ت

اة ،    ن الحی ا ع ن الرض اة     م ن الحی ن الرضا ع نخفض م ستوى م ى م شیر ال ضة ت . والدرجة المنخف
  :وللتحقق من صدق وثبات المقیاس قام الباحث بالخطوات التالیة 

  :الصدق: أوًال 
صدق ال           ائي ، وال دق البن تخدام ص ك باس ن ذل ق م م التحق ي   ت صدق التجریب زي وال تمیی
  :ــدق العاملي وذلك على النحو التاليوالصــ

ل        :  صدق البنائي  -١ اط درجة ك ك بحساب ارتب اس وذل ویني للمقی تم حساب الصدق البنائي أو التك
ة،                 ن الدرجة الكلی د م ذا لبن ة ھ د استبعاد قیم ود بع ة البن بند من بنود المقیاس بالدرجة الكلیة على بقی

امالت   طالبًا وطالبة ، ولقد تراوحت ) ١٥٠(واستخدم الباحث في ذلك مجموعة كلیة قوامھا       یم المع ق
ین  ة ب اط الناتج ستوى    ) ٠٫٤١٢(، ) ٠٫٢٦٣(  االرتب د م صائیًا عن ة اح امالت دال ذه المع ع ھ وجمی

   .وتشیر إلى اتساق المقیاس وصدق محتواه في قیاس ما وضع لقیاسھ  ، )٠٫٠١(
اة،     : الصدق التمیزي  - ٢ ن الحی  اجرى الباحث المقارنة الطرفیة بین مرتفعي ومنخفضي الرضا ع

ة  % ٢٧ودرجات ادنى من %  ٢٧ك بحساب النسبة الحرجة لدرجات اعلى من      وذل ، حیث بلغت قیم
ة  سبة الحرج د    ) ٢٠٫٤٠(الن صائیا عن وعتین  دال اح ین المجم رق ب ى ان  الف ة ال ذه القیم شیر ھ وت

  . مرتفعي ومنخفضي الرضا عن الحیاةمما یشیر إلى قدرة المقیاس على التمیز بین) ٠٫٠١(مستوى 
صدق٣ يـ  ال ین     :   التجریب اط ب ل االرتب ساب معام اس بح ي للمقی صدق التجریب ن ال ق م م التحق ت

سعادة                   اس ال ى مقی ین درجاتھم عل اس الحالي وب ى المقی الدرجات التي حصل علیھا المفحوصین عل
دره    ) ١٩٩٥(مایسة النیال وماجدة خمیس : إعداد   اط ق ى ارتب وھو معامل   ) ٠٫٥٨٢(فتم التوصل ال

  .مما یطمئن الباحث إلى توفر شرط الصدق بالنسبة للمقیاس )٠٫٠١(ستوى موجب ودال عند م
املي    ٤ صدق الع ة     : ـ ال صفوفة االرتباطی ل الم م تحلی ث ت املي حی ل الع لوب التحلی تخدام اس م اس ت

ولتیللنج              ات االساسیة لھ ة المكون  ، Hottellingالمستخرجة من استجابات العینھ ، وباستخدام طریق
دو   ل ت رت العوام اكس  وأدی ة الفاریم دا بطریق اریزر  Varimaxیرا متعام ى Kaiser لك وف عل  للوق

شبع           ك الت حیح  ، ومح د ص امن واح ذر الك ك الج تخدام مح م واس اس ، وت املي للمقی ب الع التركی
ل    د بالعام وھري للبن شبعات      ٠. ٢٠≥  الج ة ت ى ثالث وي عل و أن یحت ل ھ ة العام ك جوھری ، ومح

را  فر اج د اس ل، وق ى األق ة عل ى  جوھری ـناء عل ل ، وبـ بعة عوام ور س ى ظھ املي عل ل الع ء التحلی
   .بندًا ) ٣٠(لیصبح طول المقیاس . المعاییر التحكمیة السابقة تم استبعاد العامل السابع 
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  :الثبات: ثانیًا  
  : تم حساب ثبات المقیاس باستخدام الطرق التالیة          

م اعادة تطبیقھ مرة اخرى بفاصل زمني قدره شھر  تم تطبیق المقیاس ث:  طریقة إعادة اإلجراء   -١
ین         ي التطبیق راد ف على افراد عینة التقنین،  وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بین الدرجات االف
ت            ین كان ة التقن راد عین دى اف اس ل ات المقی امالت ثب االول والثاني لكل مجموعة على حدة ، و مع

شیر   ) ٠٫٠١(فھي دالة موجبھ عند مستوى  )  ٠٫٧١١  ،  ٠٫٨٠٣ ،     ٠٫٦٩٤(على التوالي    ا ی مم
  .الى توافر شرط الثبات بالنسبة للمقیاس  

ود     : طریقة التجزئة النصفیة   -٢ ة ودرجات البن ود الفردی  تم حساب معامل االرتباط بین درجات البن
بیر      ة س تخدام معادل اط الناتجة باس امالت االرتب م استخدام مع ك ت د ذل ة ، وبع ل عین ة لك مان الزوجی

  ). ٠٫٠١(بروان ، وقد كانت جمیع معامالت الثبات مرتفعة ودالة عند مستوى 
د       ):معامل الفا   ( طریقة كرونباخ    - ٣ اس وق ات المقی ن ثب ق م  تم استخدام اسلوب كرونباخ في التحق

  . فجمیع معامالت الثبات مرتفعة )  ٠٫٨٧ - ٠٫٨٤(تراوحت معامالت الفا بین  
   :   یاس في الدراسة الحالیة صدق وثبات المق:  ثالثًا 

ى          ھ عل ة بتطبیق ي الدراسة الحالی اس ف سیكومتریة للمقی شروط ال ن ال ق م م التحق سابق       ٣٠  ت ًا  ال  أم
  : وصفھا عند الحدیث عن مقیاس المساندة االجتماعیة وكانت النتائج كما یلي 

  :صدق االتساق الداخلي: صدق المقیاس- ١
ساب اال  -أ  ة بح ت الباحث اط         قام امالت االرتب یم مع ساب ق ق ح ن طری اس ع داخلي للمقی ساق ال ت

ة          ة إلی بیرسون لقیاس العالقة بین بنود مقیاس الرضا عن الحیاة والدرجة الكلیة للمقیاس للبعد المنتمی
  :والجدول التالي یوضح النتائج 

  )٥(جدول رقم 
  درجة الكلیة للبعدقیم معامالت االرتباط بین درجات بنود  مقیاس الرضا عن الحیاة بال

  )٣٠=ن: العینة االستطالعیة(المنتمیة إلیھ  

معامل   م  البعد
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
  االرتباط

٠٫٦٤  ٧  **٠٫٦٠  ٣ **٠٫٦٦  ١*  

 السعادة  **٠٫٧١  ١١  **٠٫٩٢  ٩  **٠٫٨٧  ٨

٠٫٧٠  ١٥**         

٠٫٨٣  ١٨  **٠٫٦٤  ١٦  **٠٫٧١  ١٤**  
 االجتماعیة

٠٫٧٨  ٢٨  **٠٫٨٥  ٢٢**      

٠٫٧٤  ٢٣  **٠٫٦٥  ٢٠  **٠٫٨٨  ١٩**  
 الطمأنینة

٠٫٧٨  ٣٠  **٠٫٧٤  ٢٩  **٠٫٨٢  ٢٥**  
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معامل   م  البعد
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
  االرتباط

  **٠٫٨٣  ١٢  **٠٫٨٦  ٥  **٠٫٨٠  ٢ االستقرار النفسي

٠٫٧٨  ٢١  **٠٫٨١  ٦  **٠٫٥٧  ٤**  
 التقدیر االجتماعي

٠٫٧٩  ٢٧  **٠٫٨٠  ٢٦  **٠٫٨٢  ٢٤**  

  **٠٫٨٣  ١٧  **٠٫٨٤  ١٣  **٠٫٦٦  ١٠ القناعة

  ٠٫٠١معامالت دالة عند    * *٠٫٠٥مالت دالة عند معا     * 
م     دول رق ن ج ضح م ستوى                   ) ٥(یت د م صائیًا عن ة إح اط دال امالت االرتب یم مع ع ق أن جمی

  .مما یدل على صدق المقیاس، )٠٫٠١ ، ٠٫٠٥(
ین             -ب اط ب ق معامل االرتب ن طری ق ع ن طری داخلي ع  كما قامت الباحثة بحساب االتساق ال

  :          قیاس الرضا عن الحیاة  والدرجة الكلیة للمقیاس وكانت النتیجة موضحة في الجدول أدناة أبعاد م
  )٦(جدول رقم 

  قیم معامالت االرتباط بین درجات أبعاد مقیاس الرضا الحیاة بالدرجة الكلیة للمقیاس 
  )٣٠=ن: العینة االستطالعیة (

 معامل االرتباط  البعد

  **٠٫٨٩ السعادة

  **٠٫٨١ تماعیةاالج

  **٠،٩٠ الطمأنینة

  **٠٫٩٠ االستقرار النفسي

  **٠٫٩١ التقدیر االجتماعي

  **٠٫٨٢ القناعة

  ٠٫٠١معامالت دالة عند    * *٠٫٠٥معامالت دالة عند                     * 
د والدرجة ال       ) ٦( یتضح من جدول رقم                  ل ُبع ین درجة ك اط ب ة  أن قیم معامالت االرتب كلی

  .مما یوضح صدق المقیاس، )٠٫٠١( للمقیاس دالھ إحصائیا عند مستوى 
  :ثبات درجات المقیاس- ٢

  :  قامت الباحثة بحساب ثبات درجات مقیاس الرضا عن الحیاة  بطریقتین ھي 

        ة التجزئة النصــفیة لعبارات كل بعد وكذلك الدرجة الكلیة للمقیاس، كذلك تم حـــــــــساب قیم
  براون -ثبات التـــجــــــزئة النصفیة وتم تصحیح الطول باستخدام معادلة  سبیرمانمعامــل 

      الي دول الت ا ، والج سابق ذكرھ ات ال ن األمھ ة م ى عین ك عل اخ وذل ا كرونب ات ألف ل ثب معام
  :یوضح ھذه النتائج 
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)٧(جدول رقم   
  )٣٠=ن: العینة االستطالعیة(قیم معامالت ثبات أبعاد مقیاس الرضا عن الحیاة 

عدد   البعد
  البنود

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

معامل ثبات 
  التجزئة النصفیة

معامل الثبات بعد 
  التصحیح براون

 ٠٫٩٠  ٠٫٩٠ ٠٫٨٦  ٧ السعادة

 ٠٫٧٧  ٠٫٧٥ ٠٫٨١  ٥ االجتماعیة

 ٠٫٩٠  ٠٫٩٠ ٠٫٨٥  ٦ الطمأنینة

 ٠٫٧٦  ٠٫٦٨  ٠٫٧٧  ٣ االستقرار النفسي

 ٠٫٨١  ٠٫٨٠ ٠٫٨٤  ٦ التقدیر االجتماعي

 ٠٫٧٢  ٠٫٦٨  ٠٫٦٨  ٣ القناعة

الثبات الكلي لمقیاس 
  الرضا عن الحیاة

٠٫٨٨ ٠٫٨٨ ٠٫٩٥  ٣٠ 

وذلك ) ٠٫٩٠_ ٠٫٧٦(أن قیم معامالت الثبات تراوحت بین ) ٧(     یتضح من الجدول رقم 
للمقیاس ككل، مما یدل على تمتع المقیاس وجمیع مكوناتھ )  ٠٫٩٥_ ٠٫٨٨(لألبعاد الفرعیة، و بین     

  .ة مرتفعة من الثباتبدرج
  :إجراءات الدراسة: رابعًا

م     ن ث ـا، وم بة لھـــ اییس المناس ار المق ة واختی شكلة الدراس د م ة بتحدی ت الباحث د أن قام   بع
  صیاغة

ك              ة ذل ـحت الباحث ا أوضــ المحددات السیكومتریة لھا للتحقق من سالمتھا وصالحیة استخدامھا كم
  :حثة في إجراء الدراسة المیدانیة وھي كالتاليفي الجزء الخاص باألدوات، بدأت البا

ة                   -١ ي عین م توصیفھا ف ا ت ة كم ة عمدی ع الدراسة بطریق ل لمجتم ي تمث اختیار عینة الدراسة والت
 .الدارسة

تم إصدار خطاب رسمي  من نائبة المشرف العام على برنامج الدراسات العلیا التربویة موجة       -٢
 .تي حدد التطبیق فیھاإلدارة التربیة والتعلیم بمحافظة جدة ال

ا           -٣ ة علیھ ات اإلجاب ى األمھ سھل عل ب ی نظم ومرت إخراج م ة ب ة أدوات الدراس م طباع ت
 .واالسترسال في ذلك

ة         -٤  تم تطبیق أدوات الدراسة على أفراد عینة الدراسة وتم التطبیق في مدارس المرحلة االبتدائی
ات . بشمال ووسط وجنوب شرق وجنوب غرب جدة      ھ    تم التواصل مع األمھ ن خالل توجی  م

ق      تغرقھا التطبی ي اس ة الت دة اإلجمالی ت الم ة ، وبلغ ى المدرس ضور إل ات بالح وة لألمھ دع
ة                  ات وتوضیح أھمی ا شرح التعلیم م أثنائھ ة، ت ق بصورة جماعی م التطبی خمسة أسابیع وقد ت

 .توخي المصداقیة في اإلجابة و كذلك تمت اإلجابة على تساؤالت األمھات
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غ        تم تصحیح المقاییس   -٥  بعد استبعاد غیر الكامل منھا أو التي لوحظ فیھا العشوائیة في الحل وبل
 ) .١٤٥(عددھا 

ي -٦ ب اآلل ي الحاس ات ف ال البیان ل  . ،إدخ ة التحلی طة حزم صائیًا بواس ات إح ة البیان ومعالج
 ).SPSS(اإلحصائي

صائي         -٧ ل اإلح ة التحلی طة حزم ات بواس صائیة للبیان ة اإلح ت المعالج ار  )  SPSS(تم الختب
  .صحة فروض الدراسة ، وذلك باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: خامسًا
  : قامت الباحثة باستخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة 

 .  لمعرفة العالقة بین المتغیرات) pearson (حساب قیم معامل ارتباط بیرسون  -١
 ة بین متوسطین لعینتین مستقلةیستخدم للمقارن) مان وتني(اختبار  -٢
 .  للتعرف على الفروق بین متوسطات العینات المستقلة (ANOVA)تحلیل التباین -٣
 . اختبار شیفیھ لتحدید اتجاھات الفروق  -٤
  . یستخدم للمقارنة بین عدة متوسطات لعینات مستقلة  كروسكال والیس  -٥

  :نتائج الدراسة وتفسیرھا: خامسا
روضھا التي قامت علیھا، واإلجراءات المستخدمة للتحقق من تلك    في ضوء أھداف الدراسة وف    

  .روض، تعرض الباحثة نتائج دراستھاالف
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا: أوًال

  ما أبرز أبعاد المساندة االجتماعیة لدى عینة من أمھات التلمیذات صعوبات : التساؤل األول
  التعلم ؟

لتساؤل قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابیة ألبعاد المساندة ولإلجابة على ھذا ا         
االجتماعیة والوزن النسبي لھا ومن ثم إیجاد درجة تحقیق المساندة االجتماعیة لدى أمھات 

  . التلمیذات ذوات صعوبات التعلم
  )٨(جدول رقم 

   تحقیقھا لدى أفراد العینةالمتوسطات الحسابیة والوزن النسبي ألبعاد المساندة االجتماعیة ودرجة

المتوسط   البعد
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  الوزن النسبي  المعیاري

 األول ٢٥  ٤٫٢٨ ٢١٫٧٩ المساندة الوجدانیة
 الثاني ٢١  ٤٫٤٧ ١٧٫١١ المساندة المعرفیة
 الثالث ٢٠  ٤٫٧٢ ١٦٫٦٧ المساندة المادیة

  الرابع  ١٧  ٣٫٥٣  ١٤٫٤٤  المساندة السلوكیة
ق المساندة درجة تحقی

  %٦٤  االجتماعیة
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أن المساندة الوجدانیة حققت أعلى درجة بین أبعاد المساندة ) ٨(یتضح من الجدول رقم            
وقد بلغت نسبة ، االجتماعیة یلیھا المساندة المعرفیة ومن ثم المساندة المادیة فالمساندة السلوكیة

مھات تلمیذات صعوبات التعلم یتمتعن بدرجة وھذا یعني أن أ%) ٦٤(تحقیق المساندة االجتماعیة 
  .متوسطة من المساندة االجتماعیة

التي أشارت الى أن المساندة ) 2012(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة میرال و كافكیتار          
العاطفیة من االسر واالقارب واالصدقاء كانت االعلى  بالنسبة ألمھات ذوي االحتیاجات الخاصة ، 

 التي توصلت الى أن أبرز أبعاد المساندة االجتماعیة التي تتطلبھا 2008) (اسة روریتش ودر
أمھات أطفال ذوي صعوبات التعلم كانت المساندة الوجدانیة  ومن ثم المعرفیة ،  وتفسر  الباحثة 

ت ذلك بالدور الذي تقوم بھ المساندة الوجدانیة سواء كانت تقدم بشكل لفظي أو غیر لفظي لألمھا
صعوبات التعلم والتي تتضمن االستماع والتعاطف والطمأنینة التي تتیح الفرصة ألمھات ذوي 

 الى اشباع صعوبات التعلم لتعبیر عن مشاعرھَن والتي ربما تخفض من المشقة لدیھّن ومن ثم تؤدي
الحاجات االساسیة لدیھّن من حب وتقدیر واحترام وتعاطف ومشاركة  لیسھم  ذلك في توافقھا 

ولقد اشار لیفي أن مصدرًا واحدًا للمساندة الوجدانیة ) . ٢٠٠٩الدیداموني، (النفسي واالجتــماعي
و ترى ). ٢٠٠١رضوان وھریدي ،(یمكن ان ضروریًا، وربما كافیًا لمواجھة االزمات والمشكالت 

علم من الباحثة أن حسن االستماع والتعاطف واالحترام والتقبل الذي  تحظى بھ أمھات صعوبات الت
قبل معلمات صعوبات التعلم قد یعزز لدیھن الشعور باالرتیاح ویشعرھن بأن ھناك من یقف بجانبھم 

  .وجدانیًا عند الحاجة

  ما أبرز أبعاد الرضا عن الحیاة  لدى عینة من أمھات التلمیذات صعوبات : التساؤل الثاني
  التعلم ؟

استخراج المتوسطات الحسابیة ألبعاد الرضا عن ولإلجابة على ھذا التساؤل قامت الباحثة ب         
الحیاة  والوزن النســـــبي لھا ومن ثم إیــــــجاد درجــــة تحقیق الرضــــا عن الحـــــیاة لدى أمھات 

  . الــــــتلمیذات ذوات صعوبات التــعلم
  )٩(جدول رقم 

   تحقیقھ لدى أفراد العینةالمتوسطات الحسابیة والوزن النسبي ألبعاد الرضا عن الحیاة ودرجة

المتوسط   البعد
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  الوزن النسبي  المعیاري

 األول ٢٤  ٥٫٤٩ ٢٧٫٧٨ السعادة
  الثاني  ١٧  ٣٫٧٩  ٢٤٫٣٧  التقدیر االجتماعي

 الثالث ١٩  ٤٫٥٤ ٢٢٫٩١ الطمأنینة
 الرابع ١٣  ٣٫٠٣ ٢١٫١٦ االجتماعیة

  سالخام  ٩  ٢٫٣٥  ١٢٫٠٩  االستقرار النفسي
  السادس  ١٠  ٢٫٦٥  ١١٫٣٨  القناعة

درجة تحقیق الرضا عن 
  %٨٧  الحیاة
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أن السعادة حققت أعلى درجة بین أبعاد الرضا عن الحیاة یلیھا ) ٩(یتضح من الجدول رقم  
وقد بلغت ، ثم االجتماعیة ومن ثم االستقرار النفسي فالقناعة، التقدیر االجتماعي ومن ثم الطمأنینة 

وھذا یعني أن أمھات تلمیذات صعوبات التعلم یتمتعن بدرجة %) ٨٧(ا عن الحیاةنسبة تحقیق الرض
  .عالیة من الرضا عن الحیاة

إلى أن الرضا عن الحیاة لدى أمھات تلمیذات صعوبات التعلم  وتفسر الباحثة ھذه النتیجة
 وبالنظر ،كانت بدرجة عالیة في حین كانت السعادة ھي األعلى درجة بین أبعاد الرضا عن الحیاة

إلى نظریة األھداف والمعاني المفسرة للرضا عن الحیاة نجد أن ھذه النتیجة منطقیة إلى حًد كبیر 
فعندما تكون األمھات في سعي دؤوب و تحمل مستمر للمعاناة التي تكتنفھا في الحیاة فذاك من شأنھ 

ا تتحمل ضغوط الحیاة أن یرفع قیمة الحیاة لدیھا وبالتالي تكتشف أن لحیاتھا معنى وھدف تجعلھ
دون أن ینتقص من سعادتھا ورضاھا عن الحیاة وبذلك یكون من السھل تحقیق الھدف المرجو منھ 

  ).٢٠١٢،شقورة(وھو تمتعھا بالتوافق النفسي واالجتماعي ومن ثم صحة نفسیة بدرجة جیدة  
  :            وفیما یلي تعرض الباحثة فروض الدراسة وتناقش نتائجھا وتحللھا

 الفرض األول ومناقشتھ وتحلیلھ:  
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین المساندة االجتماعیة   أنھ"ینص على و

  ". وأبعادھا  والرضا عن الحیاة وأبعاده لدى عینة  الدراسة 
للكشف عن ) بیرسون(للتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط 

جات األبعاد الفرعیة والدرجة الكلیة لمقیاس المساندة االجتماعیة وبین الدرجة الكلیة العالقة بین در
  :لمقیاس الرضا عن الحیاة أبعاده ، والجداول التالیة تبین النتائج التي تم التوصل إلیھا

ات        - ین درج  العالقة بین درجة أبعاد المساندة االجتماعیة  لمقیاس المساندة االجتماعیة وب
  :لرضا عن الحیاةأبعاد ا

  )١٠(جدول رقم 

  )١٤٥=ن(قیم معامالت االرتباط بین أُبعاد المساندة االجتماعیة  وبین  أبعاد  الرضا عن الحیاة  

  المساندة االجتماعیة
 الرضا عن الحیاة

المساندة 
 المعرفیة

المساندة 
 الوجدانیة

المساندة 
 المادیة

المساندة 
 السلوكیة

  الدرجة
   الكلیة

 *٠٫١٨ **٠٫٢٥ *٠٫٢١ *٠٫١٦ ٠٫٠٢ السعادة
 ٠٫١٦ ٠٫١٤ ٠٫١٥ ٠٫١٦ ٠٫٠٦ االجتماعیة
 **٠٫٢٤ **٠٫٢٩ *٠٫١٩ ** ٠٫٢١ ٠٫٠١٣ الطمأنینة

 **٠٫٢٣ **٠٫٢٦ **٠٫٢١ **  ٠٫٢٤ ٠٫٠٧ االستقرار النفسي
 *٠٫١٧ *٠٫١٩ ٠٫١٤ * ٠٫١٨ ٠٫٠٦ التقدیر االجتماعي

 **٠٫٢٣ **٠٫٣٢ **٠٫٢٤ *٠٫٢١  ٠٫٠٩  القناعة
  **٠٫٢٥  **٠٫٣٢  **٠٫٢٣  *٠٫٢١  ٠٫٠٩  رجة  الكلیةالد

  ٠٫٠١معامالت دالة عند    * *٠٫٠٥معامالت دالة عند * 
  : ما یلي ) ١٠(یتضح من الجدول رقم 
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 أنھ ال توجد عالقة دالة إحصائیًا بین درجة بعد المساندة المعرفیة من أبعاد المساندة -
االستقرار ، الطمأنینة ، االجتماعیة ، السعادة(ةاالجتماعیة، وبین درجات أبعاد الرضا عن الحیا

  ).القناعة، النفسي ،التقدیر االجتماعي
سین                       ة  دراسة لی ا توصلت الی ى    ) 2012( وبذلك اختلفت ھذه النتیجة مع م ي اشارات ال الت

ن         ة والرضا ع ساندة االجتماعی اد الم اة  وجود عالقة ارتباطیة بین بعد المساندة المعرفیة من أبع  الحی
ساندة     )2005(وتتعارض كلیًا مع نتیجة دراسة ھاسال    ین الم ة ب ة ایجابی التي أشارت إلى وجود عالق

ن الموضوعات            تعلم م المعرفیة وبین الرضا عن الحیاة، وتفسر الباحثة ذلك بأن مشكلة صعوبات ال
 في الوطن العربي في الحدیثة في مجال التربیة الخاصة ونتیجة لحداثتھ نجد أن االھتمام بھذا المجال 

تعلم   (بدایاتھ وبالتالي فإن أخصائي التربیة الخاصة        ة صعوبات ال ي إیصال      ) معلم د صعوبة ف د یج ق
ل             ى الظاھر الماث دین یحكمون عل ى أن الوال معلومة إعاقة الطفل لوالدیھ وخاصة األم ، باإلضافة إل

ا       ة م ن اعاق اني م نھم ال یع ول أن اب امھم والظاھر یق د و ا (أم الال، جنی ى أن  )٢٠٠٦ل ، باإلضافة إل
تعلم أو ال           ن صعوبات ال ل ع ون إال القلی ون ال یعرف ذا ال یزال ھناك الكثیر من األمھات حتى یومنا ھ
ت والمدرسة،       لیس لدیھم معلومات واضحة عن ھذا المجال ، وذلك النعدام أو لقلة التواصل بین البی

ن   وقلة الندوات والدورات والبرامج اإلرشادیة ألسر   ر م أطفال ذوي الصعوبة التعلم ، وربما في كثی
ائھم   شكالت  أبن ور بم اء األم صر أولی أنھا أن تب ن ش ي م ة الت ة اإلعالمی اب التوعی ان غی األحی
وخصالھم التي یتمیزون بھا ، والخصائص التي تبدو علیھم ، وكیف یكتشفون أن ھناك مؤشرات أو     

ي مر       ة وف ذ البدای م من دى طفلھ ات بصعوبات ل الیب       منبئ سب أس ا ھي أن ھ ، وم ن حیات ة مبكرة م حل
ھ              تعلم لدی دة صعوبات ال ن ح ف م ن أن تخف الدعم والرعایة التي من الممكن تقدیمھا للطفل حتى یمك

دیھا        ). ٢٠١١الوقفي،(قدر اإلمكان   وافر ل د ال تت تعلم ق ض معلمات صعوبات ال وترى الباحثة أن بع
ي    أھم خصائص مانحي المساندة والتي تتمثل في ال      شكلة الت ة الم مرونة والنضج والفھم الكامل لطبیع

  .تمر بھا أمھات تلمیذات صعوبات التعلم والتي قد تسھم بقدر فعال من المساندة 
 توجد عالقة دالة إحصائیًا بین درجة بعد المساندة الوجدانیة من أبعاد المساندة االجتماعیة  وبین  -

اة         ن الحی اد الرضا ع د   ، جمیع أبع دا بع ا ع ة  (فیم ین       ) االجتماعی ة إحصائیًا ب ة دال د عالق م توج فل
  .المتغیرین 
سین                          ھ  دراسة لی ا توصلت الی ع م ى    ) 2012(وبذلك اتفقت ھذه النتیجة م ي آشارت إل الت

ن        ا ع ة والرض ساندة االجتماعی اد الم ن أبع ة م ساندة الوجدانی د الم ین بع ة ب ة ارتباطی وجود عالق
د          الحیاة ، یتضح مما سبق ارت      ة ببع ساندة االجتماعی اد الم ن أبع د م ة كبع باط بعد المساندة الوجدانی

ي        ة ف ساندة المتمثل ي الم ة ھ ساندة الوجدانی ث أن الم اة، وحی ن الحی ا ع اد الرض ن أبع سعادة م ال
تماع،             ذلك االس ضمن ك ي وتت ر لفظ ي أو غی شكل لفظ دم ب ي تق ام الت ة واالھتم اھر الرعای مظ

شاعر ا  صداقة وم عور   واإلنصات، وال زز ش ة تع ساندة الوجدانی رین، فالم ي اآلخ ة ف ودة، والثق لم
شعور      ) ٢٠١٢العثمان والببالوي،   (الفرد باالرتیاح    و ال وحیث أن السعادة من الناحیة االنفعالیة ھ

ذات         ق ال نفس، وتحقی ة ال ا وطمأنین شعور بالرض و ال ة ھ ة المعرفی ن الناحی زاج وم دال الم باعت
دة    والشعور بالبھجة واللذة واالس    تمتاع، ومن ثم فالحیاة الجیدة یستدل علیھا من خالل الصحة الجی

ى               نعكس عل ذي ی سعادة ال رد بال والشعور باألمن بسبب مساندة اآلخرین وھذا یؤدي إلى شعور الف
  ).٢٠٠٩سلیمان،(تقدیره الشامل لكل جوانب حیاتھ

ة، فالطمأن       د الطمأنین ع بع ة م ساندة الوجدانی د الم بط بع د ارت ذا وق تقرار  ھ ي اس ل ف ة تتمث ین
درك أن                نھم وی ة بی ھ مكان ن اآلخرین وأن ل ل م ھ متقب الحالة االنفعالیة، وكذلك عندما یشعر الفرد بأن

ى                     ة  تعمل عل ساندة الوجدانی ق ، فالم د والقل الخطر والتھدی شعر ب م ال ی ن ث ھ وم سبھ ل البیئة آمنة بالن
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سعادة     ودعم إحساس المتلقي بالراحة النفسیة واالطمئن تعزیز م شعوره بال ي،  (ان في حیاتھ ومن ث عل
٢٠٠٥ .(  

سي                وتعزو الباحثة ارتباط بعد المساندة الوجدانیة مع بعد االستقرار النفسي، فاالستقرار النف
ستقبل           اه الم اؤل اتج شعور بالبھجة والتف ي الرضا وال ل ف رد یتمث دى الف ذلك )  ١٩٩٨الدسوقي،  (ل ل

س زز اإلح ة تع ساندة الوجدانی ھ   فالم ف بجانب ن یق اك م أن ھن رد ب شعر الف اء، وت ة واالنتم اس بالراح
  ). ٢٠٠٩عبدالغني،(وجدانیًا عند الحاجة إلى الدعم 

د           ة وبع ساندة الوجدانی د الم ین  بع ًا ب اك ارتباط ون ھن ي أن یك ن المنطق ھ م ة أن رى الباحث وت
ي إمكانات            رد ف ة الف اعي یتضمن ثق دیر االجتم اعي، فالتق سلوك    التقدیر االجتم ھ بال ھ وإعجاب ھ وقدرات

اعي  ي، (االجتم د الغن ھ    ) ٢٠٠٩عب رد بأن اد الف ز اعتق ى تعزی ل عل ذلك تعم ة ك ساندة الوجدانی والم
رام   دیر واالحت ى بالتق وب ویحظ ي،(محب ن    )٢٠٠٥عل شقة م ات الم ي أوق اني ف دما یع الفرد عن ، ف

ھ      انفعاالت معینة أو یمر بحالة  اكتئاب والتقلیل من  تقدیر الذات ،ف  ة ل ساندة المقدم ذه الم من خالل ھ
من اآلخرین یعمل على إعادة تقدیر الذات، أو التقلیل من مشاعر نقص الكفاءة الشخصیة عن طریق    

  ). ٢٠٠٩الدیداموني،( تكوین انطباع لدى الفرد بأن لھ قیمة
رد             ي رضا الف ل ف ھ  ھذا وقد ارتبط بعد المساندة الوجدانیة ببعد القناعة، فالقناعة تتمث  وقناعت

شھا            ي یعی ؤدي    ) ١٩٩٨الدسوقي،  (بما وصل إلیھ وقناعتھ بمستوى الحیاة الت ة  ت ساندة الوجدانی فالم
ي           ساندة الت اة فالم رات الحی إلى تحسین العالقات بین األفراد والتزود ببعض األھداف أو المعاني لخب

أثی   ن ت ل م ى التقلی ل عل ة تعم ات االجتماعی بكة العالق ن ش رد م ا الف الموقف یتلقاھ ة ب ص القناع ر نق
رد               ا الف سھم بھ ي ی ن خالل اإلنجازات الت ف م ة الموق ع طبیع ف م ى التكی ساعده عل د ت الضاغط وق
ف     ي الموق خارج الموقف الضاغط، وھكذا یمكن أن تعوض المشاعر السالبة التي یشعر فیھا الفرد ف

  ). ٢٠٠٣الصبان،  (الضاغط وتعزز احترام الذات لدیھ والقبول 
القة دالة إحصائیًا بین درجة بعد المساندة المادیة  من أبعاد المساندة االجتماعیة   توجد ع-

فلم توجد عالقة دالة إحصائیًا ) االجتماعیة(فیما عدا بعد ، وبین جمیع أبعاد الرضا عن الحیاة 
 .بین المتغیرین 

ساندة االجتما         اد الم ن أبع د م ة كبع سعادة    یتضح مما سبق ارتباط بعد المساندة المادی د ال ة ببع عی
ادي                     ون الم دم الع ي تق ل ف ة تتمث ساندة المادی أن الم ك ب سیر ذل ن تف اة ویمك ن الحی من أبعاد الرضا ع
ادي             دعم الم دة كال ي صور عدی ة ف ساندة المادی ر الم ة، وتظھ دمات الالزم واإلمكانیات المالیة، والخ

 اآلخرون للفرد عند تعرضھ وقت تعرض لألزمات ، كما تظھر في اإلجراءات المباشرة التي یقدمھا   
نح أو قروض، أو        للمواقف الصعبة كقیاھم بأعمالھ أثناء تعبھ، ویمكن أن  تقدم في صورة ھدایا أو م
ضراء             ي ال م ف وتر واألل ف الت سراء أو یخف ي ال رح ف د الف ل یزی ي عم وع ف ة أو التط یاء عینی أش

داموني،( ة ف   ) ٢٠٠٩الدی رة وفعال ساندة مباش ة  م ساندة المادی ى    فالم د عل ر مفی ا أث ف ولھ ي الموق
ة            رات إیجابی رد بخب زود الف ن أن ت ة یمك شبكات االجتماعی ك ألن ال سیة وذل ة والنف صحة البدنی ال
ن أن                     ساندة یمك ن الم وع م ذا الن ع ، فھ ن المجتم أة مباشرة م ى مكاف ي تتلق ومجموعة من األدوار الت

ن        ة م ة إیجابی وفر حال ا ت ث أنھ سعادة حی رد بال شعور الف رتبط ب ي   ت ساسًا باالستقرار ف دان وإح  الوج
  ). ٢٠١٠أبو ھشام، (مواقف الحیاة واالعتراف بقیمة الفرد

دما                رد عن أن الف ك ب سیر ذل یمكن تف ة ف د الطمأنین ة ببع ساندة المادی د الم اط بع وفیما یخص بارتب
ره یشعر أنھ غیر قادر على مواجھة الخطر الذي یھدده وھو في حاجة إلى مساعدة الغیر لیشد من أز

ذا         ویأخذ بیده ویقف بجانبھ وأن اآلخر یمد لھ العون المادي وغیر المادي لیعمل على إنجاحھ، فكل ھ
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ة     األمن والطمأنین ساس ب ھ اإلح و لدی ضاغطة وینم داث ال ة األح ي مواجھ القوة ف رد ب شعر الف ی
  ). ٢٠١٢المھداوي ، (

ي    وتعزو الباحثة ارتباط بعد المساندة المادیة ببعد االستقرار النف         ة الت ساندة المادی سي إلى أن الم
ن            ف الضغوط ع ي تخفی تشمل تقدیم العون المالي واإلمكانات المادیة والخدمات الالزمة قد تساعد ف
ة،          ي الخدم رد المتلق ت للف طریق الحل المباشر للمشكالت اإلجرائیة، أو عن طریق إتاحة بعض الوق

  )٢٠٠٩الدیداموني،(شعر الفرد بالبھجة  أو العون واألنشطة مثل الراحة أو االسترخاء  التي ت
ن      وع م وتفسر الباحثة ارتباط بعد المساندة المادیة ببعد التقدیر االجتماعي بأن تقدیم مثل ھذا الن
ي      صعوبات الت ن ال الرغم م ون ب راد مقبول م أف ھ وأنھ رد لذات دیر الف سین تق ى تح ل عل ساندة تعم الم

  ).٢٠١٢المھداوي،(یمرون بھا
ن الضغوط إذ    أما ارتباط بعد    ة م المساندة المادیة ببعد القناعة فیمكن تفسیره وفقًا لنموذج الوقای

ى              ؤدي إل راثن اضطربات  وی وع تحت ب ن الوق رد م أن ارتفاع مستوى المساندة االجتماعیة یقي الف
ا         ، )٢٠١١ ،الخرعان( الرضا عن حیاتھ وعملھ    ألم یقیھ ة ل ساندة المادی دیم الم إن تق شكل خاص ف وب

  .ط المترتبة على الصعوبة التعلیمیة لدى ابنتھا ویجعلھا تشعر بالقناعة والرضامن الضغو
 توجد عالقة دالة إحصائیًا بین درجة بعد المساندة السلوكیة من أبعاد المساندة االجتماعیة  -

فلم توجد عالقة دالة إحصائیًا بین ) االجتماعیة(فیما عدا بعد ، وبین جمیع أبعاد الرضا عن الحیاة 
 .لمتغیرینا

التي أشارت إلى وجود ) 2012(وبذلك اتفقت ھذه النتیجة مع ما توصلت الیة دراسة لیسین
 وترىعالقة ارتباطیة بین بعد المساندة السلوكیة من أبعاد المساندة االجتماعیة والرضا عن الحیاة 

االجتماعیة ببعد الباحثة أنھ من المنطقي ارتباط بعد المساندة السلوكیة كبعد من أبعاد المساندة 
السعادة، حیث أن المساندة السلوكیة ھي المشاركة الفعلیة  في المھام و األداء والجھود للمساعدة في 
مواجھة المواقف الصعبة ،فھذه المشاركة تدعم صحة الفرد النفسیة والجسمیة وتخفف من اآلثار 

ساسھ باالندماج فیھا والمشاركة السلبیة للضغوط الحیاتیة، فتقترن سعادتھ بوجود ھذه العالقات وإح
  ).٢٠٠٥علي،(معھا في األداء

یتضح مما سبق ارتباط بعد المساندة السلوكیة كبعد من أبعاد المساندة االجتماعیة ببعد 
الطمأنینة، واالستقرار النفسي فالمساندة السلوكیة تعمل على خفض مستوى معاناة الفرد من 

بھدف توفیر مقومات ، التفاعل االجتماعي سلوكیًا ووجدانیًاالضغوط الحیاتیة من خالل تنمیة أنماط 
الصحة النفسیة والعقلیة لمتلقي المساندة حتى یشعر باألمن واألمان واالستقرار والطمأنینة في 

  ).٢٠٠٥علي،(تفاعالتھ االجتماعیة مع اآلخرین وفي عالقتھ بالبیئة المحیطة
لتقدیر االجتماعي بأن تقدیم المساندة السلوكیة تعلل الباحثة ارتباط بعد المساندة السلوكیة با

لألفراد یعمل على تحسین تقدیر الفرد لذاتھ وذلك من خالل المشاركة الفعلیة  في األداء و تشجیع 
  ).٢٠١١القط،(أدائھ وھكذا تساعد الفرد على بناء مشاعر خاصة بتقییم ذاتھ وتكاملھا

 ، كبعد من أبعاد المساندة االجتماعیة ببعد القناعةوتفسر الباحثة  ارتباط بعد المساندة السلوكیة 
 األفراد تجاه أمھات التلمیذات ذوات صعوبات التعلم یكون لدیھن انطباع وترى الباحثة أن سلوك

فالسلوك شأنھ شأن الموجھ لمشاعر اآلخرین فمن خصائص ، ذاتي بالقناعة والرضا عن النفس
وفي ھذا المجال نجد ) ٢٠٠٦،الفسفوس(غایة معینة السلوك اإلنساني أنھ موجھ نحو ھدف محدد ول

أن المساندة السلوكیة تعتبر موجھ للشعور بالقناعة لدى اآلخرین وال سیما أن القناعة تمثل الرضا 
  .عن ما لدى اإلنسان من الممیزات  والتي یعد وجود مانحي المساندة من حولھا أحد ھذه الممیزات 
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الدرجة الكلیة لمقیاس المساندة االجتماعیة  وبین جمیع أبعاد  توجد عالقة دالة إحصائیًا بین -
 .فلم توجد عالقة دالة إحصائیًا بین المتغیرین ) االجتماعیة(فیما عدا بعد ، الرضا عن الحیاة 

وتعزو الباحثة وجود العالقة بین درجة المساندة االجتماعیة وبین جمیع أبعاد الرضا عن           
بھ نموذج اآلثار الرئیسیة للفرد الذي یفترض أن المساندة االجتماعیة لھا تأثیر الحیاة إلى ما أتى 

على حیاة الفرد وسعادتھ، ویصور ھذا النموذج المساندة االجتماعیة على أنھا تفاعل اجتماعي 
وكذلك یفترض ھذا النموذج أن زیادة حجم . منظم، واندماج في األدوار االجتماعیة داخل المجتمع

ساندة االجتماعیة یؤدي إلى إحساس الفرد بالرضا عن الحیاة ، والتوافق مع البیئة المحیطة وكمیة الم
  ).٢٠٠٥علي،(

 رض الثاني ومناقشتھ وتحلیلھالف:   
ى  نص عل ذي ی ساندة   "ال ات الم طات درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ھ توج  أن

  ".جتماعیة لألم االجتماعیة بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء الحالة اال
ارامتري    ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م ي(للتحق ان وتن ) م

ستقلة ات الم ذات ذوات  ، للعین ات تلمی ات أمھ طات درج ین متوس روق ب ى الف رف عل ك للتع وذل
ة           ساندة االجتماعی اس الم اد مقی ي أبع ك ف ن وذل ة لھ ة االجتماعی وء الحال ي ض تعلم ف عوبات ال  ص

  :وفیما یلي النتائج التي تم التوصل إلیھا ، ومتوسط درجة المقیاس الكلي 
  )١١(جدول رقم 

  لداللة الفروق بین متوسطي درجات أبعاد المساندة االجتماعیة بأبعاده ) مان وتني(اختبار 
  ).١٤٥=ن( في ضوء الحالة االجتماعیة لألمھات  

أبعاد المساندة    القیم الحرجة
  االجتماعیة

حجم   المجموعات
  ینةالع

المتوسطا
ت 

 U Z  الحسابیة 
مستوى 
  الداللة

 المساندة المعرفیة  ٧٢٫٣٨  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٧٣٫٥٧  ١٦  

 غیر دالة  -٠٫١٠-  ٩٥١٫٥٠

  المساندة العاطفیة  ٧٢٫٩٩  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٦٨٫٣٠  ١٦  

 غیر دالة  -٠٫٤١- ٩٠٤٫٥٠

 المساندة المادیة  ٧٢٫٩١  ١٢٩  اتمتزوج
غیر 

  متزوجات
٧٣٫٧٧  ١٦  

 غیر دالة  -٠٫٠٧- ٩٦٣٫٥٠

  المساندة السلوكیة  ٧٤٫٢٦  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٦٢٫٠٧  ١٦  

 غیر دالة  -١٫٠٦- ٨١١٫٠٠

الدرجة الكلیة   ٧٢٫٢١  ١٢٩  متزوجات
غیر  للمساندة االجتماعیة

  متزوجات
٧٠٫٢٠  ١٦  

 غیر دالة  -٠٫١٧- ٩٣٣٫٠٠

م                دول رق ن الج ضح م ساندة      ) ١١(یت ات الم ي درج صائیًا ف ة إح روق دال ود ف دم وج ع
 ٠٫٠٥كانت أكبر من ) ي(إذ أن قیمة داللة ، االجتماعیة بأبعاده لدى األمھات تبعًا للحالة االجتماعیة      

  .في اختبار الفروق مان وتني



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٩٨

دد مصادر     وترى الباحثة عدم وجود  الفروق بین المتزوجات وغیر المتزوجا      ى تع ود إل ت یع
اعي            دعم االجتم وفیر ال ى ت ل عل ي تعم ع  الت ي المجتم سائدة ف ادات ال ة و الع ساندة االجتماعی الم
للمتزوجات من خالل الزوج و االسرة واالقارب والمجتمع الذي تعیش فیھ ، في حین الغیر متزوجھ   

ي العم      ال  ف ران وزم دقاء أو الجی ن االص ًا م ن اجتماعی ى دعم د تتلق ن   ق ستویات م وافر م ع ت ل م
رة  ،   راد االس ض اف ن بع ة م شاركة االجتماعی داوي ، (الم أن  ) ٢٠١٢المھ ك ب ة ذل سر الباحث ، وتف

وا                   ن ان یثق ذین یمك ع األشخاص ال ر المتزوجات م ا المتزوجات وغی ي تكونھ ة الت العالقات المتبادل
  . د یؤدي الى انعدام الفروق  فیھم والذین یتركون لدیھن انطباعًا على انھم یحبونھم ویقدرونھم ق

  الفرض الثالث ومناقشتھ وتحلیلھ:   
ى  نص عل ذي ی ساندة   "ال ات الم طات درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ھ توج  أن

  ".االجتماعیة بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء عمل األم 
ارام   ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م ي(تري للتحق ان وتن ) م

للعینات المستقلة، وذلك للتعرف على الفروق بین متوسطي درجات أمھات تلمیذات ذوات صعوبات   
التعلم العامالت وغیر العامالت وذلك في أبعاد مقیاس المساندة االجتماعیة  ومتوسط درجة المقیاس         

  :وفیما یلي تستعرض الباحثة النتائج التي توصلت إلیھا، الكلي 
  )١٢(م جدول رق

لداللة الفروق بین متوسطي درجات األمھات العامالت والغیر عامالت في ) مان وتني(اختبار 
  ).١٤٥=ن(أبعاد المساندة االجتماعیة  والدرجة الكلیة للمقیاس 

أبعاد المساندة    القیم الحرجة
حجم   المجموعات  االجتماعیة

  العینة
المتوسطات 

 U Z  الحسابیة
مستوى 
  الداللة

 مساندة المعرفیةال  ٦٨٫١٠  ٢٣  تعمل
  ٧٣٫٣٨  ١٢٢  ال تعمل

 غیر دالة  -٠٫٥٦-  ١٣٣٤٫٥٠

  المساندة العاطفیة  ٦٧٫٤٠  ٢٣  تعمل
  ٧٣٫٥٢  ١٢٢  ال تعمل

 غیر دالة  -٠٫٦٥- ١٣١٧٫٥٠

 المساندة المادیة  ٦٠٫٨٥  ٢٣  تعمل
  ٧٥٫٤١  ١٢٢  ال تعمل

 غیر دالة  -١٫٥٥- ١١٦٠٫٥٠

  المساندة السلوكیة  ٧٨٫٦٢  ٢٣  عملت
  ٧١٫٨٨  ١٢٢  ال تعمل

 غیر دالة  -٠٫٧٢- ١٣١٧٫٠٠

الدرجة الكلیة   ٦٧٫٥٠  ٢٣  تعمل
  ٧٢٫٩١  ١٢٢  ال تعمل للمساندة االجتماعیة

 غیر دالة  -٠٫٥٨- ١٫٣٢

م     دول رق ن الج ضح م ساندة   ) ١٢(یت ات الم ي درج صائیًا ف ة إح روق دال ود ف دم وج ع
ة  ،  تبعًا للعمل األم      االجتماعیة بأبعاده لدى األمھات    ن    ) ي(إذ أن قیمة دالل ر م ت أكب ي  ٠٫٠٥كان  ف

  .اختبار الفروق مان وتني
ار           رال و كافكیت ى    2012)  (وتتفق نتیجة ھذا الفرض مع نتیجة دراسة می ي توصلت ال الت

ة كعمل األم  وجنس ا          ل  انھ ال توجد فروق في المساندة االجتماعیة وفقًا للمتغیرات الدیمواجرافی لطف
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د                 امالت ق ر الع امالت وغی ات الع ین األمھ روق ب أو حتى مكان االقامة ، وترى الباحثة أن انعدام الف
ة      دافع المحب ون ب یعود إلى أن المساندة االجتماعیة من األھل واألصدقاء والجیران وزمالء العمل تك

د    واإلنسانیة والدین، واألخالقیة، و االجتماعیة ،والمصالح المشتركة األسریة     ساندة تعتم ذلك الم یة ،ك
ي ینتمي            ة الت ات االجتماعی ي شبكة العالق راد ف ن األف افي م على اإلدراك الكلي للفرد بوجود عدد ك
ة و إحساسھ                   ساندة االجتماعی ن مصادر الم رد ع دى رضا الف دعم، وم ة أشكال ال إلیھا فیمدونھ بكاف

ددة         ة المتع ة مصادر الضغوط الیومی ة كاف ي مواجھ ب  والبھاص،   (بمدى كفایتھم ف ، و )٢٠٠٩الطی
یس داخل             ا ول سھا خالل حیاتھ أیضًا تعتمد المساندة االجتماعیة على العالقات التي تكونھا المرأة بنف

  )٢٠٠٣الصبان، (نطاق     العمل

 الفرض الرابع ومناقشتھ وتحلیلھ:   
سان          أنھ   "الذي ینص على          ین متوسطات درجات الم ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف دة توج

  ". االجتماعیة بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء عمر األم
ار   تخدام اختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م ین ) ANOVA(للتحق روق  ب ل الف لتحلی

دى            اده ل ة بأبع ساندة االجتماعی ین متوسطات درجات الم روق ب المجموعات، وذلك للتعرف على الف
  :ا یلي تستعرض الباحثة النتائج التي توصلت إلیھاعینة الدراسة في ضوء أعمارھن ، وفیم

  )١٣(جدول رقم 
لداللة الفروق بین متوسطات درجات المساندة ) ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي

  ).١٤٥=ن(في ضوء أعمار األمھات االجتماعیة بأبعاده
أبعاد المساندة  

مجموع   مصدر التباین  االجتماعیة
  المربعات

درجة 
  الحریة

سط متو
  المربعات

قیمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

 ٢٣٫٦٦ ٣ ٧١٫٠٠ بین المجموعات
 ١٩٫٩٥ ١٤٠  ٢٧٩٣٫٩٩ داخل المجموعات

 المساندة المعرفیة
 

  ١٤٣  ٢٨٦٤٫٩٩ المجموع
غیر  ١٫١٨

 دالة

 ٤٫٧١ ٣ ١٤٫١٥ بین المجموعات
 ١٨٫٦٢ ١٤٠  ٢٦٠٧٫٠٠ داخل المجموعات

  المساندة العاطفیة
  

   ١٤٣  ٢٦٢١٫١٦ المجموع
غیر  ٠٫٢٥

 دالة

 ١٧٫٢٧ ٣ ٥١٫٨١ بین المجموعات
  ٢٢٫٤٣ ١٤١  ٣١٦٣٫٩٥ داخل المجموعات

 المساندة المادیة
 

  ١٤٤  ٣٢١٥٫٧٦ المجموع
غیر  ٠٫٧٧

 دالة

 ٨٫٣٠ ٣ ٢٤٫٩٠ بین المجموعات
  المساندة السلوكیة  ١٢٫٦٠ ١٤١  ١٧٧٦٫٨٥ داخل المجموعات

  ١٤٤  ١٨٠١٫٧٥ المجموع
غیر  ٠٫٦٥

 دالة

 ١٧٣٫٥٩ ٣ ٥٢٠٫٧٨  بین المجموعات

 ٥٢ . ٢٢٢ ١٣٩ ٣٠٩٣١٫١٣ داخل المجموعات
الدرجة الكلیة 

للمساندة 
 االجتماعیة

  ١٤٢  ٣١٤٥١٫٩١ المجموع

غیر  ٠٫٧٨
 دالة
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م               دول رق ساندة          ) ١٣(یتضح من الج اد الم ي درجات أبع ة إحصائیًا ف روق دال دم وجود ف ع
  .  وفي الدرجة الكلیة للمقیاس بین األمھات تبعًا للفئة العمریةاالجتماعیة

ات                          ین الفئ ا ب ة بأبعادھ ساندة االجتماعی ي درجات الم روق ف دم ظھور ف وترى الباحثة أن ع
ة            ساندة اجتماعی ى م اج إل ة ، تحت ات العمری ف الفئ ن مختل رأة م ى أن الم ات یعزى إل ة لألمھ العمری

ك   ) الزوج أو األسرة أو الصدیقات(تكون راضیة عنھا سواء كانت من فَعالة من اآلخرین و  ر ذل وغی
ي                   وة الت ا الق ي تمنحھ ع مراحل العمر والت ي جمی ساعدھا ف ي ت ة  الت ساندة االجتماعی من مصادر الم

  ).٢٠٠٣الصبان،(تواجھھ بھا المشكالت و األحداث الیومیة الضاغطة الني تتعرض لھا

 یلھ الفرض الخامس ومناقشتھ وتحل:   
ى   نص عل ذي ی ساندة      "ال ات الم طات درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ھ توج  أن

   ".االجتماعیة بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء المستوى التعلیمي لألم
ارامتري             ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م كال (للتحق كروس
ات        لتحلیل التبای ) والیس ن بین المجموعات ، وذلك للتعرف على الفروق بین متوسطات درجات أمھ

ة            ساندة االجتماعی اس الم ي مقی ك ف ستواھن التعلیمي وذل تلمیذات ذوات صعوبات التعلم في ضوء م
  :وفیما  تستعرض الباحثة النتائج التي توصلت إلیھا، والدرجة الكلیة

  )١٤(جدول رقم 

   الفروق بین متوسطات درجات المساندة االجتماعیة بأبعاده اختبار كروكسال والیس لداللة

  ).١٤٥=ن(في ضوء مستواھن التعلیمي 

أبعاد المساندة 
  االجتماعیة

المستوى   
  التعلیمي

حجم 
  العینة

متوسط 
  الرتب

قیمة 
مربع 

 ٢كا

مستوى 
  الداللة

  ٥٣٫٦٧  ١٠  أمیة
  ٧٦٫٠٠  ٤١  ابتدائي

  ٨٥٫٠٠  ٣٩  وسطمت
  ٦٠٫٢٣  ٢٦  ثانوي

 المساندة المعرفیة

  ٧٢٫٥٩  ٢٩  جامعي

 غیر دالة ٧٫٨٩

  ٦٨٫٣٩  ١٠  أمیة
  ٧٩٫٩٠  ٤١  ابتدائي
  ٧٧٫٠١  ٣٩  متوسط
  ٦٤٫٦٩  ٢٦  ثانوي

  المساندة العاطفیة

  ٦٥٫٨٨  ٢٩  جامعي

  غیر دالة  ٣٫٦٢

  ٦٤٫٤٤  ١٠  أمیة
  ٧٧٫٨١  ٤١  ابتدائي
  ٧٨٫٤٠  ٣٩  متوسط
  ٦٤٫٦١  ٢٦  ثانوي

  المساندة المادیة

  ٧١٫٥٧  ٢٩  جامعي

 غیر دالة ٢٫٨٠
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أبعاد المساندة 
  االجتماعیة

المستوى   
  التعلیمي

حجم 
  العینة

متوسط 
  الرتب

قیمة 
مربع 

 ٢كا

مستوى 
  الداللة

  ٦٥٫٢٢  ١٠  أمیة
  ٧٨٫٤٤  ٤١  ابتدائي
  ٧٩٫١٦  ٣٩  متوسط
  ٥٨٫٦١  ٢٦  ثانوي

 المساندة السلوكیة

  ٧٦٫٣٠  ٢٩  جامعي

 غیر دالة ٥٫٧٢

  ٦١٫٧٨  ١٠  أمیة
  ٧٨٫٣٩  ٤١  ابتدائي
  ٨٠٫٠٩  ٣٩  متوسط
  ٥٨٫٨١  ٢٦  ثانوي

الدرجة الكلیة للمساندة 
  االجتماعیة

  ٧٠٫٧٧  ٢٩  جامعي

 غیر دالة ٥٫٩٨

م  دول رق ن الج ضح م ساندة   ) ١٤(یت اد الم ات أبع ي درج صائیًا ف ة إح روق دال ود ف دم وج ع
ًا للمستوى التعلیمي       ة   ، االجتماعي وفي الدرجة الكلیة للمقیاس بین األمھات تبع ة دالل ا (إذ أن قیم ) ك

  .روسكال والیس  في اختبار ك٠٫٠٥كانت أكبر من 
ا للمستوى التعلیمي           تعلل الباحثة عدم وجود فروق في  درجات أبعاد المساندة االجتماعیة تبع
دى     ة ل ؤھالت التعیلمی اختالف الم ف ب ات ال تختل نح لالمھ ي تم ساندة الت ة الم ى أن درج ات إل لألمھ

رتبط بد   ة ی ساندة االجتماعی اثیر الم ى أن ت ك ال ة ذل زو الباحث ات ، وتع ة االمھ رة بالبیئ ة كبی رج
  )  ٢٠١٢المھدواي ، (االجتماعیة وتأثیرھا أكبر من ارتباطھا بالمستوى التعلیمي للفرد 

  الفرض السادس ومناقشتھ وتحلیلھ:   
ى   نص عل ذي ی ساندة    "ال ات الم ین متوسطات درج صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ھ  توج  أن

  ".وى االقتصادي لألماالجتماعیة بأبعادھا لدى عینة الدراسة في ضوء المست
ن  ق م حةللتحق ارامتري    ص ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف سال ( ھ كروك

یس ات    ) وال ات أمھ طات درج ین متوس روق ب ى الف رف عل ك للتع ات، وذل ین العین این ب ل التب لتحلی
ة بأ   ساندة االجتماعی ي الم صادي ف ستواھن االقت وء م ي ض تعلم ف عوبات ال ذات ذوات ص ادهتلمی ، بع

  :وفیما یلي تستعرض الباحثة النتائج التي توصلت إلیھا
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  )١٥(جدول رقم 
اختبار كروكسال والیس لداللة الفروق بین متوسطات درجات أبعاد المساندة االجتماعیة ومتوسط 

  ).١٤٥=ن(الدرجة الكلیة للمقیاس في ضوء مستواھن االقتصادي 

  أبعاد المساندة االجتماعیة
  

  المستوى
  االقتصادي

    حجم 
   العینة 

  متوسط   
     الرتب 

قیمة مربع 
 ٢كا

مستوى 
  الداللة 

  ٧٢٫٧٠  ٦٩   آالف٥أقل من 
 المساندة المعرفیة  ٧٣٫١٢  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

  ٦٩٫٩٢  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
 غیر دالة ٣٫٧١

  ٧٠٫٥٨  ٦٩   آالف٥أقل من 
  المساندة العاطفیة  ٧٩٫٠١  ٥١  آالف ١٠-  ٥من 

  ٦١٫٠٦  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
  غیر دالة  ٠٫٦٥

  ٧٣٫٩٧  ٦٩   آالف٥أقل من 
 المساندة المادیة  ٧٣٫٢٥  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

  ٦٨٫٢٥  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
 غیر دالة ٠٫٩٣

  ٧٤٫٤٩  ٦٩   آالف٥أقل من 
  المساندة السلوكیة  ٧٠٫١٥  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

  ٧٥٫٠٣  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
  غیر دالة  ٠٫٨٩

  ٧٣٫٢٩  ٦٩   آالف٥أقل من 
  ٧٢٫٧٠  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

الدرجة الكلیة للمساندة 
  االجتماعیة

  ٦٤٫٢١  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
  غیر دالة  ١٫٣٣

أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیا في درجات المجموعات لجمیع ) ١٥(یتضح من الجدول رقم    
ا   اس تبع ة للمقی ة الكلی اد والدرج صادياألبع ستوى االقت ة ، للم ة دالل ا(إذ أن قیم ن ) ك ر م ت أكب كان

  . في اختبار كروكسال والیس ٠٫٠٥
ساندة        ات الم طات درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل ود ف دام وج ة انع سر الباحث وتف
ستوى            ى أن الم ألم إل صادي ل ستوى االقت وء الم ي ض ة ف ة الدراس دى عین ا ل ة بأبعادھ االجتماعی

ا یجب ان               االقتصادي لال  ة انماطھ ة بكاف ساندة االجتماعی أن الم نخفض ف ع أو م ان مرتف فراد سواء ك
ة             ساندة االجتماعی انحي الم راد م ن االف ة م ساندة االجتماعی ي الم راد متلق دى االف ادي ،  (تتوفر ل الزی

سر  .) ٢٠١١ ذلك  تف ي          ك دة عوامل وھ رتبط بع رد ی ى الف ة عل ساندة االجتماعی أثیر الم ة أن ت الباحث
رد             عوم ین الف ة ب رتبط بالعالق ل ترتبط بالبیئة المحیطة بالفرد ،عوامل ترتبط بالفرد نفسھ، وعوامل ت

رد                 ا بالمستوى االقتصادي للف ن ارتباطھ ر م رد أكب ى الف ا عل داوي ، .(والبیئة وتأثیرھ ). ٢٠١٢المھ
ات م                  دى األمھ ن اختالف المستوى االقتصادي ل الرغم م ة ب ك  وبالتالي أظھرت الدراسة الحالی ع ذل

  .فھن یتمتعن  بدرجة متوسطة من المساندة االجتماعیة 

 الفرض السابع ومناقشتھ وتحلیلھ: 
نص عل  ذي ی ساندة    "ى  ال ات الم طات درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ھ توج أن

  ". الدراسة في ضوء  نوع الصعوبة التعلیمیة لدى التلمیذةاالجتماعیة بأبعادھا لدى عینة
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حة  ن ص ق م ارامتري    للتحق ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف كال ( ھ كروس
ات         )  والیس لتحلیل التباین بین المجموعات، وذلك للتعرف على الفروق بین متوسطات درجات أمھ

ساندة          ضوءتلمیذات ذوات صعوبات التعلم في       اس الم ي مقی ك ف ا وذل ة البنتھ  نوع الصعوبة التعلیمی
  : وفیما یلي تستعرض الباحثة النتائج التي توصلت إلیھا،االجتماعیة بأبعاده 

  )١٦(جدول رقم 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس  المساندة ) كروسكال والیس(اختبار تحلیل التباین 
  ).١٤٥=ن( بأبعاده في ضوء نوع الصعوبة للتلمیذة  االجتماعیة

  أبعاد المساندة االجتماعیة
  

نوع الصعوبة 
  التعلیمیة

  حجم
  العینة

  متوسط
  الرتب

قیمة 
 ٢مربع كا

مستوى 
  الداللة

٦٧٫٤  ٤٥  قراءة 
٧٠٫٢  ١٩  إمالء   ١
٧٦٫٦  ٢٠  حساب   ٥
٢  

 المساندة المعرفیة

٧٢٫٦  ٦٠  أكثر من صعوبة
٠  

 غیر دالة ٠٫٧٠

٦٦٫٥  ٤٥  قراءة 
٧٤٫٢  ١٩  إمالء   ٧
٧٥٫٥  ٢٠  حساب   ١
٣  

  المساندة العاطفیة

٧١٫١  ٦٠  أكثر من صعوبة
٠  

  غیر دالة ٠٫٦٢

٧٩٫١  ٤٥  قراءة 
٦١٫١  ١٩  إمالء   ٢
٧٧٫٧  ٢٠  حساب   ٦
٤  

 المساندة المادیة

٧٥٫٢  ٦٠  أكثر من صعوبة
٢  

 غیر دالة ٣٫٦٩

٥٩٫٩  ٤٥  قراءة 
٦٦٫٣  ١٩  إمالء   ٧
٧٩٫٧  ٢٠  حساب   ٨
٤  

  المساندة السلوكیة

٧٦٫١  ٦٠  أكثر من صعوبة
٧  

  غیر دالة ٣٫٦٩

٦٦٫٠  ٤٥  قراءة 
٦٥٫٩  ١٩  إمالء   ٠
٧٩٫٣  ٢٠  حساب   ٦
٦  

  الدرجة الكلیة

٧٢٫٤  ٦٠  أكثر من صعوبة
٠  

  غیر دالة ٢٫٢١

أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیا في درجات المجموعات لجمیع ) ١٦(یتضح من الجدول رقم    
ذ         ة للتلمی وع الصعوبة التعلیمی ا لن اس تبع ة   ، ةاألبعاد والدرجة الكلیة للمقی ة دالل ا (إذ أن قیم ت  ) ك كان

  . في اختبار كروكسال والیس٠٫٠٥أكبر من 
وع      ا لن اس تبع ة للمقی ة الكلی ساندة والدرج اد الم ات أبع ي درج روق ف ود ف دم وج ود ع د یع ق

ات االخرى                  ا ھي االعاق ر ظاھرة كم ة غی الصعوبة التعلیمیة للتلمیذة،  إلى ان صعوبات التعلم أعاق
ل ذوي صعوبات           لذلك تسمى باالعاقة     ع طف شكل مباشر م ن یتعامل ب الخفیة فھي غیر ظاھرة إال م

بابھا            التعلم ،  دد أس ع وتع ي المجتم شارھا ف  فصعوبات التعلم یجھلھا الكثیر من األفراد ومع شیوع انت
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ا ،            دة الصعوبة ذاتھ وع وش ي ن ل وف ي الخصائص ب سھا ف دم تجان ا وع ور   ومظاھرھ دم ظھ ع ع  وم
ضع   ح ی شكل واض ة ب م     االعاق ع طفلھ ن وض بس م ي ل رة  وف ي حی ل ف رون ،  (االھ ي وآخ لعجم

یم الخصوصي         ) .٢٠١٢ ى التعل كما تعلل الباحثة انعدام الفروق تبعًا لنوع الصعوبھ للجوء االسرة ال
د          ي تت ل ف شاركة االھ ن م ول م د یح ذي ق تعلم  ال عوبات ال ذوي ص صعوبة  ل ل ذوي ال ریس الطف

  .التعلیمیة

 لیلھ الفرض الثامن ومناقشتھ وتح:   
ن         "الذي ینص على   ین متوسطات درجات الرضا ع ة إحصائیة ب روق ذات دالل أنھ  توجد ف

  ".الحیاة بأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء الحالة االجتماعیة لألم 
ارامتري    ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م ي(للتحق ان وتن )  م

ات، و ین العین این ب ل التب ذات   لتحلی ات تلمی ات أمھ طات درج ین متوس روق ب ى الف رف عل ك للتع ذل
اده            اة بأبع ، ذوات صعوبات التعلم في ضوء الحالة االجتماعیة لھن وذلك في مقیاس الرضا عن الحی

  :وفیما یلي النتائج التي تم التوصل إلیھا
  )١٧(جدول رقم 

  الرضا عن الحیاةلداللة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس  ) Mann-Witney(اختبار 

  ).١٤٥=ن(بأبعاده في ضوء الحالة االجتماعیة لألمھات 

أبعاد الرضا عن   القیم الحرجة
حجم   المجموعات  الحیاة

  العینة
المتوسطات 

 U Z  الحسابیة
مستوى 
 الداللة

 السعادة  ٧٥٫٨٤  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٤٨٫٣٧  ١٦  

٦٠٥٫٥
٠  

-٠٫٠١  -٢٫٤٠ 

  االجتماعیة  ٧١٫٥١  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٨٥٫٩٣  ١٦  

٧٨١٫٠
٠ 

 غیر دالة -١٫٢٦-

  الطمأنینة  ٧٥٫٩٦  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٤٧٫٣٣  ١٦  

٥٩٠٫٠
٠ 

-٠٫٠١  -٢٫٥٠ 

  االستقرار النفسي  ٧٥٫٠٦  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٥٥٫١٧  ١٦  

٧٠٧٫٥
٠ 

 غیر دالة  -١٫٧٥-

 التقدیر االجتماعي  ٧٢٫٩٥  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٧٣٫٤٧  ١٦  

٩٦٨٫٠
٠ 

 غیر دالة  -٠٫٠٤-

  القناعة  ٧٤٫٩٧  ١٢٩  متزوجات
غیر 

  متزوجات
٥٥٫٩٧  ١٦  

٧١٩٫٥
٠  

 غیر دالة  -١٫٦٧-

الدرجة الكلیة   ٧٥٫٠٨  ١٢٩  متزوجات
غیر   للرضا عن الحیاة

  ٥٥٫٠٠  ١٦  متزوجات
٧٠٥٫٠

 غیر دالة  -١٫٧٥-  ٠

اة     وجود فرو ) ١٧(یتضح من الجدول رقم      ن الحی اد الرضا ع ق دالة إحصائیًا في درجات أبع
صالح المتزوجات   ) الطمأنینة، السعادة (تبعًا للحالة االجتماعیة في بعدي    م   ، وكانت الفروق ل ا ل بینم
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اة         ن الحی اس الرضا ع ة  ، توجد فروقا دالة إحصائیا في بقیة األبعاد وفي الدرجة الكلیة لمقی إذ أن قیم
  . في اختبار تحلیل التباین٠٫٠٥ كانت أكبر من) ي(داللة 

ة   ) ٢٠١١(وھذا یتفق إلى حد ما مع أكده یونس   ات االجتماعی إذ أشار إلى أن كم نوعیة العالق
دما                 أثر اإلیجابي عن ن الت د م ون لمزی األفراد یمیل سعادة ف رتبط بال د عامًال ی رد یع ا الف ع بھ ي یتمت الت

دة باال   رتبط الوح ا ت رین بینم اس آخ صحبة أن وا ب ًا  یكون ًا وثیق اب ارتباط روابط ، كتئ ا أن ال كم
ن               ر م سعادة أكث ع بال دیھم شعور مرتف المتزوجون ل رد ف ة الف االجتماعیة مثل الزواج تزید من رفاھی

  . غیر المتزوجین
اد        ات األبع ي درج ات ف ر المتزوج ات وغی ین المتزوج روق ب اء الف ة انتف سر الباحث وتف

ة( اعي، االجتماعی دیر االجتم ى ذوب) التق ات   إل وین العالق ي تك وعتین ف ین المجم وارق ب ان الف
اعي          ات االجتم االجتماعیة حیث أن لكل امرأة سواء كانت متزوجة أو غیر متزوجة شبكة من العالق

إن نجاحھ      ، الممتدة سواء كن صدیقات أو معارف أو الجیران    ذا ف ھ ل اعي بطبیعت فاإلنسان كائن اجتم
م ی       ھ معھ دقاء واستمرار عالقت وین أص ي تك سیة        ف ھ بالصحة النف ن شروط تمتع یًا م د شرطًا أساس ع

 )٢٠٠٨،الحربي(واستمتاعھ بحیاة لھا معنى
   :الفرض التاسع ومناقشتھ وتحلیلھ 

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة     "الذي ینص على    
  ".بأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء عمل األم 

ذا   حة ھ ن ص ق م ارامتري للتحق ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ي(الف ان وتن ) م
للعینات المستقلة، وذلك للتعرف على الفروق بین متوسطي درجات أمھات تلمیذات ذوات صعوبات   

اس        اد مقی ي أبع اة    التعلم العامالت وغیر العامالت وذلك ف ن الحی اس    الرضا ع ومتوسط درجة المقی
  :الباحثة النتائج التي توصلت إلیھاوفیما یلي تستعرض ، الكلي 

  )١٨(جدول رقم 

لداللة الفروق بین متوسطي درجات األمھات العامالت والغیر عامالت في ) مان وتني(اختبار 
  ).١٤٥=ن(أبعاد الرضا عن الحیاة والدرجة الكلیة للمقیاس 

أبعاد الرضا عن   رجةالقیم الح
  الحیاة

المجموعا
  ت

حجم 
  العینة

المتوسطات 
 U Z  الحسابیة

مستوى 
 الداللة

 السعادة   ٦٨٫١٧  ٢٣  تعمل
  ٧٣٫٩٦  ١٢٢  ال تعمل

 غیر دالة  -٠٫٦١-  ١٫٣٣

  االجتماعیة  ٦٨٫٣١  ٢٣  تعمل
  ٧٣٫٩٣  ١٢٢  ال تعمل

 غیر دالة  -٠٫٦٠- ١٫٣٤

  الطمأنینة   ٧٠٫٥٢  ٢٣  تعمل
  ٧٣٫٤٩  ١٢٢  ال تعمل

 غیر دالة  -٠٫٣١- ١٫٣٩

تقرار   ٧١٫٢٣  ٢٣  ملتع االس
  ٧٣٫٣٥  ١٢٢  ال تعمل  النفسي

 غیر دالة  -٠٫٢٢-  ١٫٤١

دیر   ٨١٫٤٢  ٢٣  تعمل التق
  ٧١٫٣٣  ١٢٢  ال تعمل االجتماعي

١٢٥٠٫٠
٠ 

-١٫٠٧-  
  

 غیر دالة
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٢٠٦

أبعاد الرضا عن   رجةالقیم الح
  الحیاة

المجموعا
  ت

حجم 
  العینة

المتوسطات 
 U Z  الحسابیة

مستوى 
 الداللة

  القناعة  ٧٤٫٩٦  ٢٣  تعمل
  ٧٢٫٦١  ١٢٢  ال تعمل

١٤٠٥٫٠
٠ 

 غیر دالة  -٠٫٢٥-

ة    ٧٢٫٩٨  ٢٣  تعمل ة الكلی الدرج
  ٧٣٫٠٠  ١٢٢  ال تعمل  للمقیاس

 غیر دالة  -٠٠ . ٠-  ١٫٤٥

ات        ) ١٨(یتضح من الجدول رقم    ین متوسطي درجات أمھ ة إحصائیًا ب روق دال عدم وجود ف
ي الدرجة       اة  وف التلمیذات ذوات صعوبات التعلم العامالت وغیر العامالت في أبعاد الرضا عن الحی

ن   ) ي(إذ أن قیمة داللة     ، الكلیة للمقیاس  ر م ار    ٠٫٠٥كانت أكب ي اختب ي  (ف ان وتن اد   ) م ع األبع لجمی
  .وكذلك في الدرجة الكلیة للرضا عن الحیاة

ى أن            ود إل امالت یع ر الع امالت وغی ات الع ین األمھ روق ب ود  ف دم وج ة ع رى الباحث وت
ا             وافقھن معھ اتھن وت ن لحی دده إدراكھ اة یح ى ضغوط      ، رضاھن عن الحی ادت عل ة اعت األم العامل ف

ا       واألم ، العمل وعالقتھ   ا بمنزلھ ة واھتمامھ ا االجتماعی ى عالقاتھ ادت عل ة اعت فالرضا  ، غیر العامل
ھ                                   ى حكم ادًا عل ام اعتم ھ ع ھ بوجھ ة حیات رد لنوعی ضعھ الف ذي ی دیر ال و التق اة ھ ن الحی ع

دالخالق ، (الشخصي   ق      ). ٢٠٠٨عب رأة یتحق دى الم اة ل ن الحی د أن الرضا ع رى نج ة أخ ن ناحی وم
اة       ) ٢٠٠٥(وتؤكد رمزي   ،  تشبع بھ حاجاتھا األساسیة   بقدرما   وارد األساسیة للحی وفر الم ى أن ت عل

المرأة  . في البیئة التي تعیش فیھا المرأة یسھم بدرجة كبیرة في نمو مستوى الرضا والسعادة بالحیاة         ف
ل المأكل والم                  اة األساسیة مث وارد الحی ى م ستطیع أن تحصل عل شرب یزید رضاھا بالحیاة عندما ت

  .والعنایة الصحیة السلیمة وغیرھا من الحاجات األساسیة

  الفرض العاشر ومناقشتھ وتحلیلھ:   
اة       "الذي ینص على    ن الحی توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا ع

  ". لدى عینة الدراسة في ضوء عمر األم
لتحلیل التباین بین ) ANOVA(للتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار      

تعلم        ذات ذوات صعوبات ال ات تلمی العینات، وذلك للتعرف على الفروق بین متوسطات درجات أمھ
ي    ا  ، في ضوء أعمارھن وذلك في أبعاد مقیاس الرضا عن الحیاة  ومتوسط درجة المقیاس الكل وفیم

  :یلي تستعرض الباحثة النتائج التي توصلت إلیھا
  )١٩(جدول رقم 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة ) ANOVA(تبار تحلیل التباین األحادياخ
  ).١٤٥=ن(بأبعاده في ضوء أعمار األمھات

أبعاد الرضا 
مجموع   مصدر التباین  عن الحیاة

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط 
  مستوى  قیمة ف  المربعات

  الداللة
 ٢٢٫٩٧ ٢ ٤٥٫٩٥ بین المجموعات

 السعادة ٣٠٫٢٤ ١٤٢  ٤٢٩٤٫٤٢ داخل المجموعات
  ١٤٤  ٤٣٤٠٫٣٧ المجموع 

  غیر دالة ٠٫٧٦

 االجتماعیة ٢٫١٩ ٢ ٤٫٣٨ بین المجموعات
 ٩٫٢٩ ١٤٢  ١٣١٩٫٦٣ داخل المجموعات 

  غیر دالة ٠٫٢٣
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٢٠٧

أبعاد الرضا 
مجموع   مصدر التباین  عن الحیاة

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط 
  مستوى  قیمة ف  المربعات

  الداللة
   ١٤٤  ١٣٢٤٫٠٢ المجموع

 ٦٫١٣ ٢ ٣٠٫٥٦ بین المجموعات
 الطمأنینة  ٢٠٫٨٨ ١٤٢  ٢٩٤٧٫٢٧ تداخل المجموعا

  ١٤٤  ٢٩٧٧٫٨٣ المجموع
  غیر دالة ٠٫٢٩

 ٢٫٨١ ٢ ٨٫٤٢ بین المجموعات
  ٥٫٦٠ ١٤٢  ٧٩٠٫٢١ داخل المجموعات

االستقرار 
 النفسي

  ١٤٤  ٧٩٨٫٦٤ المجموع 
  غیر دالة ٠٫٥٠

  ٢٫٧٩ ٢  ٨٫٩٣ بین المجموعات
التقدیر   ١٤٫٦٣ ١٤٢  ٢٠٦٣٫٤٩ داخل المجموعات

   ١٤٤  ٢٠٧١٫٨٩ المجموع االجتماعي
  

  غیر دالة  ٠٫١٩

  ٤٫٢٣ ٢  ٤٫٠٦ بین المجموعات
 القناعة  ٤٫٠٩ ١٤٢  ١٠٠٨٫٣٠ داخل المجموعات

   ١٤٤  ١٠١٢٫٣٧ المجموع
  غیر دالة  ٠٫٥٩

 ٥٨٫٤٨ ٢ ٣٣٦٫٩٩  بین المجموعات
 ٣٦٢٫١٤ ١٤٢ ٥١٢٠٤٫٤١ داخل المجموعات

الدرجة الكلیة 
للرضا عن 

  ١٤٤  ٥١٥٤١٫٤٠ المجموع الحیاة
 غیر دالة ٠٫١٦

ن         ) ٢٨(یتضح من الجدول رقم      اد الرضا ع ي درجات أبع ة إحصائیًا ف روق دال عدم وجود ف
  ، وفي الدرجة الكلیة للمقیاس بین األمھات تبعًا للفئة العمریة الحیاة

ة              ة عمری ن مرحل ف م اة تختل ن الحی وترى الباحثة أن ھذه النتیجة منطقیة فمحددات الرضا ع
فبعد إجراء دراسات على مستوى  ، من الطبیعي أن تأخذ كل مرحلة طبیعتھا في حیاة الفرد  ألخرى و 

اء    ) Reynolds et al,2005(ودراسة ) Deaton,2008(عالمي كدراسة  ا انتف ت نتائجھ والتي أثبت
ولكن ھناك انخفاض سریع في مستوى الرضا عن الحیاة ولكن ، العالقة بین العمر والرفاھیة الذاتیة     

  ). ٢٠١١،یونس(لدول الفقیرة ولیس في الدول الثریة في ا

  الفرض الحادي عشر ومناقشتھ وتحلیلھ:   
 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة     "الذي ینص على    

   ".بأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء المستوى التعلیمي لألم
ة     ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م ارامتري  للتحق ار الالب تخدام االختب كال (باس كروس

لتحلیل التباین بین المجموعات ، وذلك للتعرف على الفروق بین متوسطات درجات أمھات      )  والیس
اة       ن الحی ا ع اس الرض ي مقی ك ف ي وذل ستواھن التعلیم ي ضوء م تعلم ف عوبات ال ذات ذوات ص تلمی

  :وصلت إلیھاوفیما یلي تستعرض الباحثة النتائج التي ت، بأبعاده
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٢٠٨

  )٢٠(جدول رقم 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس  الرضا عن الحیاة ) كروسكال والیس(نتائج اختبار 
  ).١٤٥=ن(بأبعاده ضوء مستواھن التعلیمي 

ن   ا ع اد الرض أبع
  الحیاة

المستوى   
  التعلیمي

حجم 
  العینة

متوسط 
  الرتب

قیمة مربع  
 ٢كا

مستوى 
  الداللة

  ٥٢٫٧٨  ١٠  أمیة
  ٨٢٫٦٧  ٤١  ابتدائي

  ٥٦٫٣١  ٣٩  متوسط
  ٨٠٫٥٨  ٢٦  ثانوي

 سعادة         ال

  ٧٦٫٦١  ٢٩  جامعي

 دالة  ١٠٫٩٩

  ٤٧٫٥٦  ١٠  أمیة
  ٧٧٫١٧  ٤١  ابتدائي
  ٦٣٫٣١  ٣٩  متوسط
  ٨٥٫٢٨  ٢٦  ثانوي

  االجتماعیة

  ٧٢٫٦٦  ٢٩  جامعي

 غیر دالة ٨٫٣٧

  ٥٧٫٣٣  ١٠  أمیة
  ٨٠٫٨٧  ٤١  ابتدائي
  ٦٠٫٥٤  ٣٩  متوسط
  ٧٧٫٦٤  ٢٦  ثانوي

  الطمأنینة

  ٧٦٫٠٥  ٢٩  جامعي

 غیر دالة  ٦٫٢٨

  ٦١٫٥٠  ١٠  أمیة
  ٧٨٫٠٤  ٤١  ابتدائي
  ٥٩٫٣٤  ٣٩  متوسط
  ٧٩٫٢٠  ٢٦  ثانوي

  االستقرار النفسي

  ٧٨٫٦٤  ٢٩  جامعي

 غیر دالة  ٦٫٢٣

  ٥٠٫٦١  ١٠  أمیة
  ٧٣٫١٧  ٤١  ابتدائي
  ٥٩٫٦٨  ٣٩  متوسط
  ٨٧٫١٩  ٢٦  ثانوي

 التقدیر االجتماعي

  ٧٩٫٩١  ٢٩  جامعي

  دالة ١٠٫٤٦

  ٦٠٫٥٠  ١٠  أمیة
  ٨٣٫٤٤  ٤١  ابتدائي
  ٦٠٫٩٩  ٣٩  متوسط
  ٧٤٫٨٦  ٢٦  ثانوي

  القناعة

  ٧٣٫٨٢  ٢٩  جامعي

 غیر دالة ٦٫٣٤

ة   ة الكلی الدرج
 للرضا عن الحیاة

 دالة  ٩٫٣٥  ٥٣٫٤٤  ١٠  أمیة
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ن   ا ع اد الرض أبع
  الحیاة

المستوى   
  التعلیمي

حجم 
  العینة

متوسط 
  الرتب

قیمة مربع  
 ٢كا

مستوى 
  الداللة

  ٨٠٫٦٨  ٤١  دائيابت
  ٥٧٫٦٩  ٣٩  متوسط
  ٨١٫٢٥  ٢٦  ثانوي
  ٧٦٫٩٣  ٢٩  جامعي

د        ) ٢٠(یتضح من الجدول رقم    ي درجات بع ة إحصائیًا ف روق دال سعادة (وجود ف صالح  ) ال ل
دائي       یم ابت ى مستوى تعل د       ، األمھات الحاصالت عل ي بع ا ف دت فروق ا وج اعي  (فیم دیر االجتم ) التق

ة   ة الكلی ي الدرج صالح     وف ك ل ي وذل ًا للمستوى التعلیم ات تبع ین األمھ اة ب ن الحی ا ع اس الرض لمقی
انوي       ى مستوى تعلیمي ث ي درجات         ، األمھات الحاصالت عل ة إحصائیا ف روق دال د ف م توج ا ل بینم

ة ، االجتماعیة، االستقرار النفسي ،القناعة(المجموعات لألبعاد  ة    ) الطمأنین ة دالل ا (إذ أن قیم ت  ) ك كان
  . في اختبار تحلیل التباین لھذه األبعاد٠٫٠٥أكبر من 

یم        ى تعل الت عل واتي حاص ذات الل ات التلمی ةإلى أن أمھ ذه النتیجة منطقی ة أن ھ رى الباحث وت
ثانوي  ھن أكثر تقدیرأ اجتماعیًا و رضا عن الحیاة ، وحیث ان الرضا عن الحیاة یعتمد على ھرمیة     

ن الحاجات الف          داًء م ق       ماسلو في اشباع  الحاجات ب ي تحقی ة ف ا المتمثل ى الحاجات العلی سیولوجیة إل
داف        . الذات   یم واالھ فترى الباحثة ان االمھات الحاصالت على تعلیم ثانوي حسب نظریة نظریة الق

ة            دف  وقیم ى وھ ن المعن والمعنى ان الدافع الحقیقي في حیاتھا لیس البحث عن ذاتھا وانما البحث ع
ا     اال ) . ٢٠٠٦االعسر ،    .(في حیاتھ ي          ف دافھم وطموحاتھم ینجحون ف ة اھ دركون حقیق ذین ی فراد ال

ھ              دركون حقیق ذین الی ك ال ة باولئ دافھا مقارن ق اھ دما تحق اة عن ن الحی تحقیقھا ، و یشُعرن بالرضا ع
  . اھدافھم او الذین تتعارض اھدافھم  مما یؤدي الى فشل في تحقیقھا 

   :الفرض الثاني عشر ومناقشتھ وتحلیلھ  
 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة      " الذي ینص على  

  ".بأبعاده لدى عینة الدراسة في ضوء المستوى االقتصادي لألم
ارامتري      ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م كال (للتحق كروس

یس روق  ) وال ى الف رف عل ك للتع ات، وذل ین العین این ب ل التب ات  لتحلی ات أمھ طات درج ین متوس  ب
ن                اس الرضا ع اد مقی ي أبع ك ف ستواھن االقتصادي وذل تلمیذات ذوات صعوبات التعلم في ضوء م

  :وفیما یلي تستعرض الباحثة النتائج التي توصلت إلیھا، الحیاة ومتوسط درجة المقیاس الكلي 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٠,٠٥دالة عند *  ٠,٠١دالة عند * * 
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٢١٠

  )٢١(جدول رقم 
  ق بین متوسطات درجات أبعاد الرضا عن الحیاةلداللة الفرو)  كروسكال والیس(نتائج اختبار 

  ).١٤٥=ن(ومتوسط الدرجة الكلیة للمقیاس في ضوء مستواھن االقتصادي 

أبعاد الرضا عن 
حجم   المستوى االقتصادي  الحیاة

  العینة
متوسط 
  الرتب

قیمة مربع 
 ٢كا

  مستوى
   الداللة

  ٧٠٫١٣  ٦٩   آالف٥أقل من 
  السعادة  ٧٤٫١٢  ٥١  الف آ١٠-  ٥من 

  ٨١٫٧٥  ٢٥   آالف١٠أكثر من 

١٫١٧ 
  

  غیر دالة

  ٧٦٫٨٧  ٦٩   آالف٥أقل من 
  االجتماعیة  ٦٩٫٧٧  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

  ٦٦٫٢٢  ٢٥   آالف١٠أكثر من 

١٫٤٣ 
 

 غیر دالة

  ٦٩٫٨٣  ٦٩   آالف٥أقل من 
  الطمأنینة  ٧٦٫٨٦  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

  ٧٥٫٠٨  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
  غیر دالة  ٠٫٩١

  ٧٠٫٩٧  ٦٩   آالف٥أقل من 
  ٧٦٫٨٨  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

الستقرار ا
  النفسي

  ٧٠٫٢٥  ٢٥   آالف١٠أكثر من 

٠٫٧١  
  

  غیر دالة

  ٧٢٫٠٦  ٦٩   آالف٥أقل من 
  ٧٥٫٣٠  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

التقدیر 
 االجتماعي

  ٧٠٫٢٨  ٢٥   آالف١٠أكثر من 

٠٫٢٧  
 

 غیر دالة

  ٧١٫٧٣  ٦٩   آالف٥أقل من 
  القناعة  ٧٣٫٦٦  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

  ٧٦٫٣٩  ٢٥   آالف١٠أكثر من 
 غیر دالة  ٠٫٢٠

  ٧١٫٤٨  ٦٩   آالف٥أقل من 
  ٧٤٫٦٨  ٥١   آالف١٠-  ٥من 

الدرجة الكلیة 
للرضا عن 

  ٧٤٫٤٧  ٢٥   آالف١٠أكثر من  الحیاة
 غیر دالة ٠٫٢٠

 المجموعات لجمیع أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیا في درجات) ٢١(یتضح من الجدول رقم    
ا للمستوى االقتصادي              اة تبع ن الحی ة   ، األبعاد والدرجة الكلیة لمقیاس الرضا ع ة دالل ا (إذ أن قیم ) ك

  . في اختبار تحلیل التباین األحادي٠٫٠٥كانت أكبر من 
ي ضوء المستوى                 ات ف ین األمھ اة ب ن الحی ي درجات الرضا ع نجد أن عدم وجود الفروق ف

ى  ) ١٩٩٣آرجایل ، (مع  ما ذكره االقتصادي ھذا  ینسجم      أن للظروف الموضوعیة تأثیر ضئیل عل
الزواج        رى ك روف االخ ا للظ رد،  بینم صادي للف ستوى االقت ل الم اة مث ن الحی ا ع شعور بالرض ال

رد         ى الف ر عل اثیر اكب راغ ت الكي،  (ونشاط وقت الف دم وجود      ) .٢٠١١الم ة ان سبب ع رى الباحث وت
اة بین االمھات في ضوء المستوى االقتصادي یرجع أن المستوى   فروق  في درجات الرضاعن الحی     

ي                   ا ف اك عوامل اخرىً  تلعب دورًا ھام اة فھن ن الحی دد للرضا ع و العامل المح یس ھ االقتصادي ل
اة                 ن الحی ي الرضا ع د تلعب دور ف ة او شخصیة او صحیة ق د  تكون اجتماعی اة ق ن الحی الرضا ع
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ا       ة ب ك            وبالتالي أظھرت الدراسة الحالی ع ذل ات م دى االمھ ن اختالف المستوى االقتصادي ل لرغم م
  )٢٠٠٩عبدالغني ،.(فھن یتمتعن بنفس الدرجة من الرضا عن الحیاة 

   :الفرض الثالث عشر ومناقشتھ وتحلیلھ 
 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الرضا عن الحیاة     "الذي ینص على    

  ".ء  نوع الصعوبة التعلیمیة لدى التلمیذة عینة الدراسة في ضولدىبأبعاده 
ارامتري      ار الالب تخدام االختب ة باس ت الباحث رض قام ذا الف حة ھ ن ص ق م كال (للتحق كروس

یس  ات   )  وال ات أمھ طات درج ین متوس روق ب ى الف ك للتعرف عل ات، وذل ین العین این ب ل التب لتحلی
ة    صعوبة التعلیمی وع ال وء ن ي ض تعلم ف عوبات ال ذات ذوات ص اس  تلمی اد مقی ي أبع ك ف ا وذل البنتھ

ي توصلت   ، الرضا عن الحیاة ومتوسط درجة المقیاس الكلي       وفیما یلي تستعرض الباحثة النتائج الت
  :إلیھا

  )٢٢(جدول رقم 

  لداللة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس الرضا عن الحیاة) كروسكال والیس(نتیجة اختبار 

  ).١٤٥=ن(بأبعاده  ضوء نوع الصعوبة للتلمیذة 

أبعاد الرضا 
  عن الحیاة

نوع الصعوبة 
  التعلیمیة

حجم 
  العینة

متوسط 
  الرتب

قیمة مربع 
 ٢كا

مستوى 
  الداللة

  ٨٧٫٩٧  ٤٥  حساب
  ٧٠٫٧٢  ١٩  قراءة
  ٨١٫٨٢  ٢٠  إمالء

  السعادة

  ٦٤٫٥٨  ٦٠  أكثر من صعوبة

  غیر دالة  ٦٫١٣

  ٨٩٫٤٧  ٤٥  حساب
  ٦٠٫٣٧  ١٩  قراءة
  ٨٧٫٥٤  ٢٠  إمالء

  االجتماعیة

  ٦٦٫٥٩  ٦٠  أكثر من صعوبة

 دالة  ** ١١٫٤٧

  ٩٠٫٣٩  ٤٥  حساب
  ٦٩٫٢١  ١٩  قراءة
  ٨٢٫٧٨  ٢٠  إمالء

  الطمأنینة

  ٦١٫٤٣  ٦٠  أكثر من صعوبة

  دالة   **١١٫٩٤

  ٨٥٫١٩  ٤٥  حساب
  ٧٠٫٢٦  ١٩  قراءة
  ٨٢٫٦٨  ٢٠  إمالء

االستقرار 
  النفسي

  ٦٥٫٠٧  ٦٠  ةأكثر من صعوب

  غیر دالة  ٥٫٦٦

  ٨٧٫٦٥  ٤٥  حساب
  ٦٧٫٤٠  ١٩  قراءة
  ٨٦٫٥٨  ٢٠  إمالء

التقدیر 
 االجتماعي

  ٦٣٫٦٠  ٦٠  أكثر من صعوبة

 دالة   *٩٫٣٦ 

 غیر دالة ٣٫٨٧  ٧٨٫٤٤  ٤٥  حساب  القناعة
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أبعاد الرضا 
  عن الحیاة

نوع الصعوبة 
  التعلیمیة

حجم 
  العینة

متوسط 
  الرتب

قیمة مربع 
 ٢كا

مستوى 
  الداللة

  ٧١٫٥٠  ١٩  قراءة
  ٨٢٫٧٢  ٢٠  إمالء

  ٦٦٫١٨  ٦٠  أكثر من صعوبة
  ٨٧٫١٢  ٤٥  حساب
  ٦٧٫٩٤  ١٩  قراءة
  ٨٦٫٩١  ٢٠  إمالء

الدرجة الكلیة 
للرضا عن 

 ةالحیا
  ٦٣٫١٢  ٦٠  أكثر من صعوبة

 دالة  *٩٫٦٤

 ٠٫٠٥دالة عند    * ٠٫٠١دالة عند ** 
م    دول رق ن الج اد    ) ٢٢(یتضح م ات لألبع ي درجات المجموع ة إحصائیا ف روق دال وجود ف

ة ( اعي،االجتماعی دیر االجتم ة التق ة الك) الطمأنین وع  والدرج ا لن اة تبع ن الحی ا ع اس الرض ة لمقی لی
ادة                ي م ة ف دیھن صعوبة تعلیمی واتي ل ذات الل ات التلمی صالح أمھ ك ل ذة وذل ة للتلمی الصعوبة التعلیمی

اد           ، الحساب ي درجات األبع ین المجموعات ف روق ب د ف سعادة  (بینما لم توج سي  ، ال ، االستقرار النف
  . في اختبار تحلیل التباین األحادي٠٫٠٥ر من كانت أكب) كا(إذ أن قیمة داللة ، ) والقناعة

دیھن صعوبة           واتي ل ذات الل ات التلمی ى أن أمھ ود إل   وترى الباحثة أن منطقیة ھذه النتیجة تع
ادة                   ات نحو م ین األمھ شائعة ب سبب النظرة ال ك ب اة وذل تعلیمیة في الحساب ھن أكثر رضا عن الحی

راً  الریاضیات كمادة صعبة وتجریدیة ال تالمس الو     ع كثی ة     . اق ھ العلك ا أكدت ذا م رى  )  ٢٠٠٤(وھ وت
ع           راد المجتم ل أف ن قب ن  ، الباحثة  بأن صعوبات تعلم الریاضیات ال تجد االستھجان االجتماعي م وم

ونھم ذوي مستوى                  ون لك ع ال یخجل ذكاء المرتف راد ذوي ال ن األف د م د العدی ًا أن نج المقبول اجتماعی
انون         فالمجتمع یعذر ، متدن في الریاضیات     ن یع ذرًا لم دون ع نھم ال یج ادة ولك ة الم ھم  بسبب طبیع

من صعوبات تعلم القراءة والكتابة والفھم والتعبیر والتي ال یمكن إخفاؤھا ولكن یمكن إخفاء صعوبة      
  تعلم الریاضیات 
  :ملخص النتائج 

 المعرفیة حققت المساندة الوجدانیة أعلى درجة بین أبعاد المساندة االجتماعیة یلیھا المساندة 
كما حققت السعادة أعلى درجة بین أبعاد ، ومن ثم المساندة المادیة فالمساندة السلوكیة

ثم االجتماعیة ومن ثم ، الرضا عن الحیاة یلیھا التقدیر االجتماعي ومن ثم الطمأنینة 
 . االستقرار النفسي فالقناعة

    ة،    ال توجد عالقة دالة إحصائیًا بین درجة بعد المساندة المعرفی ساندة االجتماعی اد الم ة من أبع
 . وبین درجات أبعاد الرضا عن الحیاة

             ي الدرجة سلوكیة وف ة وال ة والمادی ساندة العاطفی توجد عالقة دالة إحصائیًا بین درجة بعد الم
اة      ن الحی ا ع اد الرض ع أبع ین جمی ة وب ساندة االجتماعی اس الم ة لمقی د  ، الكلی دا بع ا ع فیم

 .عالقة دالة إحصائیًا بین المتغیرین فلم توجد ) االجتماعیة(
            اس ة لمقی اد والدرجة الكلی ع األبع ال توجد فروق دالة إحصائیا في درجات المجموعات لجمی

ة       ة التالی رات الدیموجرافی ًا للمتغی ة  (المساندة االجتماعیة تبع ة االجتماعی ة  ، العمل ، الحال الفئ
 ). ونوع الصعوبة التعلیمیة للتلمیذة،المستوى التعلیمي، العمریة لألم المستوى االقتصادي



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢١٣

                      ي ة فف ة االجتماعی ًا للحال اة تبع ن الحی اد الرضا ع ي درجات أبع ة إحصائیًا ف توجد فروق دال
بینما لم توجد فـــــروقا  ، كانت الفروق لصــــــالح المتزوجات   ) الطمأنینة، السعادة  (البعدین  

 .یة لمقیاس الرضا عن الحیاةدالــــة إحصائیا في بقیة األبعاد وفي الدرجة الكل
               تعلم ذات ذوات صعوبات ال ات التلمی ین متوسطي درجات أمھ ال توجد فروق دالة إحصائیًا ب

ي الدرجة    ) المستوى االقتصادي ،  العمل ،الفئة العمریة (تبعًا   اة  وف في أبعاد الرضا عن الحی
 .الكلیة للمقیاس

       د ات بع ي درج صائیًا ف ة إح روق دال د ف سعادة(توج ص) ال ى   ل الت عل ات الحاص الح األمھ
د      ، مستوى تعلیم ابتدائي   ي بع روق ف دت ف ا وج اعي  (فیم دیر االجتم ة    ) التق ي الدرجة الكلی وف

ات         صالح األمھ ك ل ي وذل ستوى التعلیم ًا للم ات تبع ین األمھ اة ب ن الحی ا ع اس الرض لمقی
انوي   ي ث ستوى تعلیم ى م ات   ، الحاصالت عل ي درج صائیا ف ة إح روق دال د ف م توج ا ل بینم

سي   ،القناعة (المجموعات للبعدین  ة ،االستقرار النف ة ، االجتماعی اس الرضا      ) الطمأنین ي مقی ف
 .عن الحیاة

           اد ي درجات المجموعات لألبع ة  (وجود فروق دالة إحصائیا ف ة ،االجتماعی دیر  ، الطمأنین التق
ة للتلم     ) االجتماعي وع الصعوبة التعلیمی ذة  والدرجة الكلیة لمقیاس الرضا عن الحیاة تبعا لن ی

ساب        ادة الح ي م ة ف دیھن صعوبة تعلیمی واتي ل ذات الل ات التلمی صالح أمھ د   ، ل م توج ا ل بینم
 ).والقناعة، االستقرار النفسي، السعادة (فروق بین المجموعات في درجات األبعاد 
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  : قائمة المراجع 

 المراجع العربیة . ١

  جتماعیة وعالقتھا باألمن النفسي لدى المساندة اال). ٢٠١١.(أبو طالب ، علي منصور
، رسالة عینة من الطالب النازحین وغیر النازحین من الحدود الجنوبیة بمنطقة جازان

 .ماجستیر، قسم علم النفس ، كلیة التربیة ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة  
  فسیة والعوامل النموذج البنائي للعالقات بین السعادة الن). ٢٠١٠. (اشم ، السید محمدھأبو

مجلة . الخمسة الكبرى للشخصیة وتقدیر الذات والمساندة االجتماعیة لدى طالب الجامعة
  .٣٥٠ - ٢٦٨ص ص  ، ٨١ع ، ٢٠مج ،  مصر - )جامعة بنھا ( كلیة التربیة 

  الرضا عن الحیاة لدى المراھقین وعالقتھ بأسالیب التنشئة ).٢٠١١.(اسماعیل ، أحمد
داء المدرسي وفاعلیة برنامج تدریبي في تحسین الرضا عن األسریة والرضا عن اال

 .رسالة دكتوراة غیر منشورة الجامعة االردنیة ، عمان . الحیاة لدیھم
  تساؤالت أساسیة وتوجھات : سیكولوجیة القوى اإلنسانیة). ٢٠٠٦. (صفاء ، األعسر

  .القاھرة،المجلس األعلى للثقافة .مستقبلیة لعلم النفس االیجابي
 دار الزھراء للنشر : الریاض .٤ط  . توعیة المجتمع باإلعاقة) . ٢٠١١. (الوي ، إیھاب البب

 والتوزیع 
  تقدیر الذات والمساندة االجتماعیة لدى عینة من ). ٢٠٠٨.( جمبي ، نسرین صالح

 ، رسالة مجھولي الھویة ومعروفي الھویة من الذكور واإلناث بمنطقة مكة المكرمة
  نفس ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة  ماجستیر، قسم علم ال

  إرشاد ذوي االحتیاجات الخاصة ) . ٢٠٠٦.(جنید ، جنید فخر الدین ؛ الالال ، صائب
  . دار الزمان للنشر والتوزیع : الریاض .وأسرھم

 لدى  الحیاة عن بالرضا وعالقتھا الشخصیة سمات). ٢٠١٠. (جودة ، آمال عبد القادر 
 السعودیة - رسالة التربیة وعلم النفس .غزة محافظة في الدنیا االساسیة المرحلة معلمي 
  .٤٣ -  ١١ ،ص ص ٣٤ع  ،
  ًا  وعالقتھا حاجات أولیاء أمور التالمیذ المعاقین فكری) . ٢٠٠٩. (الحازمي ، عدنان

رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة، قسم التربیة الخاصة ، جامعة الملك  . ببعض المتغیرات
  سعود ، الریاض 

  الرضا عن الحیاة وعالقتھ باألداء ): ٢٠٠٧(حجازي ، سوسن عبد الونیس ابراھیم
مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم . االجتماعي ألسر األطفال التوحدیین

 .٣٢٠ -  ٢٦٣ص ص ،١ج ، ٢٢ع ،   مصر-  النسانیةا
  رسالة  . العنف الموجھ ضد المرأة ومساندة المجتمع لھا) . ٢٠٠٨.(الحربي ،سلمى محمد

 ماجستیر، قسم علم النفس ، كلیة التربیة ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة   
 جامعة دمشقمجلة.  النظام االجتماعي من منظور بنائي وظیفي).٢٠٠٣.(سمیر ،  حسن   

 . العدد األول،المجلد التاسع عشر ،
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  الریاض  . ٣ط . العمل مع أسر ذوى االحتیاجات الخاصة). ٢٠١٢.(حنفي ، علي عبد النبي
 . دار الزھراء للنشر والتوزیع : 
  الرضا الزواجي وعالقتھ بالمساندة االجتماعیة لدى ). ٢٠١١. ( الخرعان ، ھیا ابراھیم

رسالة ماجستیر، قسم علم النفس ، كلیة   . لمتزوجات بجامعة ام القرىعینة من الطالبات ا
 التربیة ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة   

   مكتبة األنجلو : القاھرة  . مقیاس الرضا عن الحیاة) . ١٩٩٨. (الدسوقي ، مجدي محمد
 .المصریة

  األحداث الضاغطة دور المساندة االجتماعیة كمتغیر وسیط بین) . ٢٠٠٦(دیاب ، مروان 
 رسالة ماجستیر، قسم علم النفس ، كلیة التربیة ، .والصحة النفسیة للمراھقین الفلسطینین 

 جامعة االسالمیة بغزة ، فلسطین 
 المساندة االجتماعیة وعالقتھا بالموھبة ) ٢٠٠٩.( ، شیما احمد محمد الدیداموني،

 كلیة التربیة ،جامعة الزقازیق ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة ،االبتكاریة للمراھقین ،
  مصر 

 العالقة بین المساندة االجتماعیة ). ٢٠٠١.(ھریدي ، عادل محمد؛  ، شعبان جاب اهللارضوان
، ١٥س ، مصر -  علم النفس. وكل من مظاھر االكتئاب وتقدیر الذات والرضا عن الحیاة

  .١٠٩ -  ٧٢ص ص ، ، ٥٨ع 
 ختلفة لنوعیة الحیاة وعالقتھا بتوافق المرأة دراسة المستویات الم). ٢٠٠٥(شیرین ، رمزي

مركز . المصریة مع البیئة دراسة مقارنة بین البیئات الصحراویة والریفیة والحضریة
 http://www.alnodom.com . ھــ ١٤٣٥ / ٦/ ٢٥:  ،النظم العالمي للبحث العلمي

)     .( 
  المختلفة الیومیة وعالقتھا بالرضا القدرة على القیام بأنشطة الحیاة ). ٢٠٠١. (زاید ، فوقیة

 ٢٩١ص ص، ٤ج ، ٢٥ع ، مصر - عین شمس - مجلة كلیة التربیة. الحیاة لدى المسنین 
- ٣١١  . 
 اتخاذ القرار وعالقتھ بكل من فاعلیة الذات ) . ٢٠٠٨.( ، بندر محمد حسن الزیادي

، رسالة والمساندة االجتماعیة لدى عینة من المرشدین الطالبین بحافظة الطائف 
  . جامعة أم القرى ، السعودیة . ماجستیر غیر منشورة

 یدركھا كما االجتماعیة المساندة). ٢٠٠٠. (عبدالمقصود ، اماني؛ السرسي ، اسماء 
 مصر - )جامعة بنھا ( مجلة كلیة التربیة  .النفسیة المتغیرات ببعض وعالقتھا المراھقون

 ٢٤٤ – ١٩٦ص ص ، ٤٤ع ، ١٠مج ، 
  الرضا عن الحیاة وعالقتھ بالشعور بالسعادة لدى عینة من ) .٢٠١٢.(السریحي ، سماح

  رسالة ماجستیر ، جامعة الملك عبدالعزیز ، جدة.طالبات المرحلة الثانویة 
 لدى االجتماعیة بالمساندة عالقتھ في المھني التوافق) . ٢٠١١. (سكران ، ماھر عبد الرازق 

 .الشیخ كفر محافظة على مطبقة دراسة : العام التعلیم بمدارس االجتماعیین األخصائیین
ص ص ، ٥ج ، ٣١ع ،  مصر - عیة والعلوم االنسانیةمجلة دراسات في الخدمة االجتما

١٩٧٩ -  ١٩٢٢.  
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  المساندة االجتماعیة وعالقتھا بجودة الحیاة لدى مریض ) .٢٠٠٩.(سلیمان،حنان مجدي
 رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ، جامعة .السكر المراھق دراسة سیكومتریة كلینیكیة 

  الزقازیق، مصر    
  المساندة االجتماعیة وعالقتھا بجودة الحیاة لدى مریض ) .٢٠٠٩.(سلیمان،حنان مجدي

 رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ، جامعة .السكر المراھق دراسة سیكومتریة كلینیكیة 
 .الزقازیق، مصر   

  الصالبة النفسیة والمساندة االجتماعیة واالكتئاب لدى ) .٢٠١٢.( السید ، الحسین حسن
رسالة ماجستیر، قسم علم  . لمتضررین من سیول جدةعینة من طالب المتضررین  وغیر ا

 .النفس ، كلیة التربیة ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة   
  المرونة النفسیة وعالقتھا بالرضا عن الحیاة لطلبة ) . ٢٠١٢.(شقورة ، یحیى شقورة

  غزة   رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ، جامعة االزھر، . الجامعات الفلسطینیة بمحافظة غزة
  المساندة االجتماعیة وعالقاتھا بالضغوط النفسیة ). ٢٠٠٣.(الصبان ، عبیر محمد

واالضطرابات السیكوسوماتیة لدى عینة من النساء السعودیات المتزوجات العامالت في 
رسالة دكتوراة ، قسم علم النفس ، كلیة التربیة ، جامعة ام .  ، مدینتي مكة المكرمة وجدة

 لمكرمة   القرى ، مكة ا
   الصحة النفسیة وعلم النفس اإلیجابي) . ٢٠٠٩. (الطیب ، محمد ؛  و البھاص  ، سید . 

 .النھضة المصریة : القاھرة   .١ط
  دراسات نفسیة.الرضا عن الحیاة في المجتمع الكویتي ) .٢٠٠٨.(عبد الخالق ، أحمد محمد 

 ١٣٥ ـــــــــ  ١٢١، الكویت ، المجلد الثامن عشر ، العدد األول ، ص ص 
  أنماط التعلق وعالقتھا بالرضا عن الحیاة وأسالیب التعامل مع ) ٢٠٠٩.(عبد الغني ، رباب

. الضغوط النفسیة لدى عینة من الزوجات في منتصف العمر بمدینتي مكة المكرمة وجدة
 رسالة ماجستیر، قسم علم النفس ، كلیة التربیة ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة   . 
 أثر المساندة الوالدیة على الشعور بالرضا عن الحیاة لدى ). ٢٠٠٧.(د المقصود ، أماني عب

 ، مركز االرشاد النفسي ، المؤتمر السنوي الرابع عشر. االبناء المراھقین من الجنسین 
  .٢٨٩ــــــ ٢٤٣ص ص 

 االجتماعیة المساندة)٢٠١٢. (الببالوي ، إیھاب عبدالعزیز؛ العثمان ، إبراھیم عبداهللا. 
مجلة  .التوحد اضطراب ذوي األطفال أمھات لدى بالضغوط وعالقتھما الزواجي والتوافق

  .٧٧٨ -  ٧٣٩ص ص ، ١ج ، ٣٦ع ، مصر - عین شمس -  كلیة التربیة
 ٢٠١٢.( زي ، صالح ؛و الظفیري ،نواف ؛و العازمي ، مناحي العجمي ، حمد  ؛ و العن (

  .   دار المسیلة للنشر والتوزیع : الكویت  . ١ط. مقدمة في التربیة الخاصة .
 تفعیل برامج تقویم أطفال صعوبات التعلم في ضوء خبرة ) .٢٠٠٦(لبنى حسین ، العجمي

المملكة العربیة . ملك خالد بأبھاجامعة ال. رسالة ماجستیر .الوالیات المتحدة األمریكیة 
 . السعودیة

 الصحة النفسیة لدى أمھات ذوي متالزمة داون في ): ٢٠١٠(محمد مصباح ، العرعیر
الجامعة اإلسالمیة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة ،قطاع غزة و عالقتھا ببعض المتغیرات

 .فلسطین، بغزة



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢١٧

 دار الثقافة للنشر  .  المدرسةدلیل المرشد التربوي في). ٢٠٠٩.(سعید حسني، العزة
 .األردن،عمان،والتوزیع

 صعوبات تعلم الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة األساسیة ). ٢٠٠٤.(منال رشدي، العلكة
الجامعة اإلسالمیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. الدنیا المعاقین بصریًا بمركز النور بغزة

 .فلسطین، غزة،
  دراسة میدانیة على ( الحیاة  وعالقتھا بالوحدة النفسیة الرضا عن) .٢٠٠٨(علوان ، نعمات

 ٥٣٢ــ ) ٢ (١٦ .مجلة الجامعة االسالمیة). عینة من زوجات الشھداء الفلسطینیین
   المساندة االجتماعیة وتطبیقاتھا العملیة في حیاتھا . ) ٢٠٠٥.( علي ، علي عبد السالم

 .مكتبة األنجلو لمصریة :  القاھرة  .١ط . الیومیة
  العالقة بین مصادر الضغوط و اسالیب التدبر لدى ) . ٢٠٠٦. (العویضة ، سلطان موسى

 ، الجمعیة مجلة رسالة التربیة وعلم النفسعینة من طلبة الجامعات الخاصة االردنیة ، 
 ٢٢١  - ١٧٣، ص ص ٢٧السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة ، العدد

 موقع أطفال الخلیج . علم النفس والشخصیةمدارس ). ٢٠٠٩.(حسین عبدالفتاح، الغامدي
  )www.gulfkids.com( ه١٠/٥/١٤٣٥: االلكتروني

  مكتبة أطفال الخلیج                    .أسالیب تعدیل السلوك االنساني ) .٢٠٠٦.(الفسفوس ، عدنان أحمد
 )www.gulfkids.com.( ھــ ١٤٣٥ / ٦/ ٢٥: االلكترونیة  

  المجلة األردنیة .تقبل األمھات األردنیات ألبنائھن المعاقین  ). ٢٠٠٨. (القریوتي ،  إبراھیم
   .١٧٧ ـ ١٦٧ص ص ) . ٣( ٤المجلد  . في العلوم التربویة

 االجتماعیة المساندة زیادة في العامة الممارسة استخدام). ٢٠١٠. (القط ، جیھان سید بیومي 
 - مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم االنسانیة .العقول ضعاف أمھات لدى

  .٣٢ -  ٣ص ص ، ، ١ج ، ٢٨ع ، مصر 
  التربیة الخاصة مشكالت ذوي االحتیاجات الخاصة وأسالیب ) .٢٠١٠.(كاشف ، إیمان فؤاد

 .  لحدیث دار الكتاب ا: القاھرة   . إرشادھم
 فاعلیة االنا وعالقتھا بالرضا عن الحیاة لدى عینة من ) . ٢٠١١.( ، رانیا معتوق المالكي

 السعودیات في مدینة مكة المكرمة في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة واالجتماعیة
  . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة ام القرى ، السعودیة 

  ھـ ١٤٣٥ /١/ ١٠: حصائیات عدد الطلبة في التعلیم العام ا) .٢٠١٠(مركز االمیر سلیمان
www.pscdr.org.sa)(  

 ببعض وعالقتھا االجتماعیة والمساندة الحیاة معنى).٢٠١٢. (المھداوى ، عبداهللا محمد 
 . السعودیة العربیة بالمملكة المروریة الحوادث فى المصابین لدى نفسیةال االضطرابات

 .١٥٨ - ٩٣ص ص  ، ٣١ع ، السعودیة- دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس
  المساندة االجتماعیة وعالقتھا بالرضا عن ) . ٢٠١٣.(الھلول ، إسماعیل ؛ عون محیسن

العلوم (مجلة النجاح لألبحاث . ة فاقد الزوج الحیاة والصالبة النفسیة لدى المرأة الفلسطنی
   ، العدد الحادي عشر ، المجلد السابع والعشرین ، جامعة االقصى ، فلسطین  )االنسانیة

  الرضا عن الحیاة وعالقتھ بالمفارقة القیمیة لدى عینة ). ٢٠١٣.(الوحیمد ، الھنوف محمد
 امعة الملك عبدالعزیز ، جدة ، رسالة ماجستیر ، جمن طالبات جامعة الملك عبدالعزیز
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  دار : عمان  . ٢ط . صعوبات التعلم النظري والتطبیقي ) . ٢٠١١.(الوقفي ، راضي
 .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 

 القاھرة،  مكتبة األنجلو المصریة.علم النفس اإلیجابي). ٢٠١٢.(مرعي سالمة ، یونس ،
 .مصر
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