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 واإلقرار التفويض

، أفنو/  اامةنة السندل المحتوبنة يت نيند ن ن  رنا عبد الكريم عبد المجيد سناا أنا الموقع أدناه 

أن الهيئنا ، أن اشخنصاع عاند همنبهم  ح نع التةم منا  من رسنالت  لممتتانا ، أن المسس نا ، 

 الاافذة ف  الجامةة.

 ال نننارية نقراراتهنننا نتةم ماتهنننا نأنظمتهنننا المحتوبنننة السننندل اامةنننة  سنننوانين الت مننن  قننند  نننينا  نأقنننر

 الموسنومة رسنالت   إعنداد خصصن ا   قمن  عاندما الماا نتير رسنال   إعنداد نالمتةمسنة يهنا المةمول

 المرحلمة تعلمم صعوبات طلبة لدى الدراسي بالتحصيل وعالقته واالجتماعي سيالنف الدعم" ين:

 يا جم  ما نذلك "،والبيرة هللا رام محافظة مدارس في معلميهم نظر وجهة من الدنيا االساسية

 الةمم ة. الرسال  كتا ة ف  عميها المتةار  الةمم ة اشمانة مع
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 اإِلهَداء

 والِعرفانِ  والحِب  التحيةِ  معَ  المتواضعَ  دَ ه  هدي هذا الجُ أُ 
 (.م  نسم   عم ه   )صمى للاه  محمد   الاشرية  نبي اا هاديها ن نخف ة   الماير   اشمة   إلى... سراج  

ت ، يا صابع الجمي  الذي ال يرد، يا من كا  ل  قاندي  إل ك.. هيع الذكر فين  مةمم  نقدن 
 عمرك.ظالم  ننور أيام  أي  الحاون أهال للا ف  

ةم ن  الجانة تحن  قندم ك، هالمنا دعواتنك عانوان  ى إلن دربن ،إل ك.. ل غمر الحصره عيا نك، ينامن اه
رسنالة  الح اة، أهنديك  ن يا نالدت  الحبياة، يا سيدة السمع  أهم  الت  مهما كبر  سي سى هحمت ها، لك  

 لتهديا  الرضا نالدعاء.
نال ننهر، مةنن  هرينن  المةاننناة  اآلخننر عمننى اشر/ ببيبنن  نم ننتا  نمننيما  نمننن خنن    لاصننح 

 إلى زنا  الغال . نهو خير متاع نخير عون ل 
 ... عالم  المصمم  نمصااح ييت  نعش  قمب  أياال  نباات . إلى

 خوات  أصراري أخ  ن إربة يهم استمد قوت  نع ت  ن من ناودهم أنس نم رة نغ ايهم غإلى.. 
 الحع نالدعم، إل تم أصدقال  نزمالل  اشع اء. موا ل  ك   د  درب  الذين ق إلى.. رفاق  

 إلى.. عاوان صمودنا أسرانا البواس ، إلى أيااء خةب  الةظ م.
ا.فم طين اشكرم م شرنابهم خهداءنالذاكرة الغالبين الحاضرين،  إلى.. الذكرى   اا ام ة 
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 وتقديرشكٌر 

َت َعَليَّ  تعالى:﴿ َربِ  قال  َعم  ُكَر ِنع َمَتَك الَِّتي َأن  ِني َأن  َأش  ِزع   (15)االبسا :  ﴾ َأو 
الحمد هلل نالصالة نال الم عمى إمنام المرسنمين، المةمنم اشنل محمند خناتم الابينين، نالشنتر الندالم 

لةسنن ، نأسننيل للا الةمنن م الصبيننر أن يننديم نةمننه، نيهننع لاننا الةمننم هلل عمننى نةمننه، نأعظمهننا نةمننة ا
 الاافع إنه عمى ك  خ ء قدير.

بمنند للا أ  ا  ننالمةرن  إلننى أهمننه مننن غيننر نسصننان نال نكننران، لننذني الح نن   ح ننمهم، نرد   ااعتراف نن
نن  ينن   الشننتر  ن أتسنندمه  ج ر لنن  إتمننام هننذه الرسننالة، فالشننتر لننه نبننده أنال  نأخيننر ا،الننذي أكرمانن  ني  

الــدكتور الفاضــل/ يــون  عمــر   األســتا  نالتسنندير  نالةرفننان  إلننى رلنن س اامةننة السنندل المحتوبننة
، نإلننى ام ننع  "حســنى عــو الــدكتوِر الفاضــِل/ عمينند الدراسننا  فنن  اامةننة السنندل المحتوبننة ن 

ا ااهنند و  ننة  س  ين  فنن  يانناء  م ننتسب   أع نناء  الهيئننة  ايداريننة  نالتدري نن ة  الننذين  ناصننموا المينن    الاهننار  ن 
 أف    نماشود  لاا نلإلخوة  الطالب ناشخوا   الطالاا .

بحظنه للا كمـال عبـد الحـافظ سـالمة  الفاضـل/ لألسـتا  دكتـور أتقدم بجزيل الشـكر والتقـدير و  
ننن انرعننناه، ناةمنننه ذخنننر   ا، ا نمرخننند  لمةمنننم نالمتةممنننين عمنننى تح نننمه  ايخنننرا  عمنننى رسنننالت ، مواه 

كنن   الشننت ، فمننهالرسننالة، فكننان لننه اشجننر اييجنناي  فنن  إخننراج الرسننالة يهننذا  ا لبوصننمةنمصننحح  
 الشتر نالةرفان نالتسدير.

 كما أتسدمه  ج ي   الشتر  نالتسدير  ناالمتاان  ال  لجاة المااقشة:
ما   نبيــل المبربــي  والــدكتور الفاضــل/  /عمــر طالــب الريمــاوي  الــدكتوِر الفاضــلِ  نذلننك لت ح ننم ه 

شة   حث ، نأسيله للا  الةم   السدير  أن ته هم  ممحوظاتههما نآراؤههما الق منةه فن  إجنراء  هنذا  سبول  مااق
 الاحث فج اهم للا عا  خير الج اء.

ننن ه الشنننتر  نالتسننندير  إلنننى أفنننراد عيانننة الدراسنننة منننن عننناممين فننن  مسس نننا  ذني ايعاقنننة  نأخينننر ا، كه
 ال مع ة لح ن تةاننهم.
نا محمنند  نعمننى آلننه  نصننحا ه   نآخننره دعوانننا أن  الحمننده  هلل  رب  الةننالمين  نالصننالةه نال ننالمه عمننى سننيد 
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2021 
 الملخص 

النندعم الاح ننن  ناالاتمنناع  نعالقتننه  التحصنني  الدراسنن  لننندى هنندف  الدراسننة التةننر  إلننى 

رام للا  ة  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظهماة صةوبا

عياننة ، نلتحسينن  أهنندا  الدراسننة اسننتصدم  الاابثننة المنناهج الوصننح  االرتانناه ، نتكوننن  نالبيننرة

نننا نمةممنننة منننن مةممننن  المربمنننة اشساسننن ة الننندن ا275) عمنننىالدراسننة  اخت نننارهم  طريسنننة تنننم  ( مةمم 

الندعم الاح ن  ناالاتمناع  نمق نال دنا  الدراسنة  مق نال ، نتمثمن  أ (المتابة ) ة ر الةياة المت 

الننندعم الوسننن  الح ننناي  لم نننتوى  ، نأظهنننر  الاتنننالج أن  ة منننن تطنننوير الاابثننن التحصننني  الدراسننن 

، نأن الوسنننن  متوسنننن  نبم ننننتوى  %(67.01نبننننوزن ن ننننب  ) (3.35) يمنننن  الاح نننن  ناالاتمنننناع 

، مرتحننع نبم ننتوى %( 74.25نبننوزن ن ننب  ) (3.71) يمنن  دراسنن التحصنني  الالح نناي  لم ننتوى 

الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع  لننندى همانننة متوسنننطا   فننن  فنننرنق كمنننا أظهنننر  الاتنننالج عننندم نانننود 

محافظنننة رام للا  مننندارلصنننةوبا  تةمنننم المربمنننة اشساسننن ة الننندن ا منننن ناهنننة نظنننر مةممنننيهم فننن  

ذا  داللنننة  فنننرنق نعننندم نانننود ، ال نننتن( ، متنننان)الجننناس، نننننوع الصنننةوبةةننن ى لمتغينننر ته  نالبينننرة

الدراس  لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا من   التحصيمتوسطا  ف  إبصال ة 

)الجناس، نننوع الصنةوبة، تةن ى لمتغينر  محافظنة رام للا نالبينرة مندارلناهة نظنر مةممنيهم فن  

لاح ننن  ناالاتمننناع  لطمانننة الةمننن  عمنننى رفنننع م نننتوى الننندعم انأنصننن  الدراسنننة نمتنننان ال نننتن(. 

صننةوبا  تةمننم المربمننة النندن ا اشساسنن ة فنن  منندارل محافظننة رام للا نالبيننرة، نكننذلك رفننع م ننتوى 
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Abstract 

This study aims to examine psychosocial support and its association with 

academic achievement among students with learning difficulties at the lower primary 

stage from the perspective of their teachers in Ramallah and Al-Bireh governorate 

schools. To achieve the study goals, the researcher used the descriptive-correlational 

methodology. The study sample consists of 275 male and female teachers of lower 

primary stage who were selected using available sample. The study tools are 

represented in Psychosocial support scale, and academic achievement scale 

developed by the researcher (2021). The results showed that the arithmetic mean of 

Psychosocial support level was 3.35 and the relative weight was 67.01%; which is 

medium, and the arithmetic mean of the level of academic achievement was 3.71 and 

the relative weight was 74.25% which is high. The results revealed that there are no 

differences in the means of psycho-social support among students with learning 

difficulties at the lower primary stage from the perspective of teachers in Ramallah 

and Al-Bireh governorate schools to be attributed to variables of (sex, type of 

difficulty, and place of residence), and there are no statistically significant 

differences in the means of academic achievement among students with learning 

difficulties at the lower primary stage from the perspective of their teachers in 

Ramallah and Al-Bireh governorate schools to be attributed to the variables: (sex, 

type of difficulty, and place of residence).  The study recommended to increase the 

level of Psychosocial support among students with learning difficulties at the lower 

primary stage in Ramallah and Al-Bireh governorate schools, and increase the level 

of academic achievement among students with learning difficulties at the lower 

primary stage in Ramallah and Al-Bireh governorate schools. 

Keywords: Psychosocial support, academic achievement, learning difficulties, 

lower primary stage. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة 1.1

 فن  ةنالف    شنت  ت ناهم التن  فهن  اين نان، ب ناة فن  المرابن  أهنم منن الطحولنة مربمة تةد

 نالةسم نة. نسن تون  ناالنحةال نة نالج نم ة الاح ن ة الانواب : مصتمن  منن نتكوياهنا ياناء خصصنيته

 أم  ال نمع ذلنك أكنان سنواء السادمة، ب اته مراب  ف  تيجير المربمة هذه الطح  ف  ساهيم ما لك 

ا هادل نا منرنر ا هنذه المربمنة فن  الطحن  منر    اييجناب. فنإذا إيجاي  نا  سنياةتس اشمنر هنذا فنإن   سنم م 

 لنمن  مشنتال  ناانه إذا ناالنحةال نة. أمنا الج نم ة نالةسم نة  الصحة  التال  ب اته، نسيتمتع عمى

 فن منن االضنطرا ا  لدينه كثينر ا  سنتتحاقم فإنهنا بمهنا عمنى ت ناعده التن  الكاف نة الرعاينة يمن   

 .الرخد سن ف  ب اته م يرة عمى ال مب ة آجارها ستتركالت  ن  الم تسب ،

 الا نج منن متاايانة م نتويا  فن  يتوننون  اشساسن  التةمن م  مربمة اشهحال يمتح  نعادما

 االنتاناه عمم نا  فن  أب ان نا كبينرة نوع نة فنرنق  نانود إلنى تنسدي ماع ،ناالات الةسم  نالوادان 

 يتطمنع الوضنع نهنذا النتةمم. عمنى قندرتهم فن  كبينرة يدرانة تسجر قدن  عمى الحهم، نالسدرة نالتذكر

 مصتمن  الكتشنا  نالانابثين  المصتصنين اهتمنام اشساسن  موضنع التةمن م فن  الطحن  يتنون  أن

 التن  المتكامن ، نمنوه عمم نة تةنوق  التن  نبحث المشنتال  صصيته،خ نمو ف  المتغيرا  المسجرة

نبم هنا  عالاهنا عمنى نالةمن  منن مظناهر، يرافسهنا منا منع لدينه تةمنم صنةوبا  عمنى تشنتم  قند

 .(2015)عمار، 

شنهننا ذا  أ ةنناد تربويننة ننح نن ة   تةتبننر صننةوبا  الننتةمم مننن المشننتال  التربويننة الصاصننة

د التالميذ الذين يةانون من صةوبا  التةمم من منادة أن مةظنم المنواد ا لت ايد أعدانااتماع ة نظر  

الدراسنن ة لةجنن هم الدراسنن ، نتكننرار رسننوبهم فنن  الصنن  الدراسنن ، ممننا يجةمهننم ال يتواءمننون مننع 
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الحصول الدراس ة الةادية نالمااهج الةادية فماهم من يتصمحنون فن  تةمنم الكنالم، أن ال تامنو لنديهم 

، أن النننذين يوااهنننون صنننةوبة  الغنننة فننن  تةمنننم السنننراءة، أن الق نننام يننناة  سنننهولة اسنننتصدام المغنننة

الةمم ا  الح اي ة، نبشت  عام يةج نن عنن النتةمم  اشسناليع المةتنادة منع أنهنم ل  نوا متصمحنين 

                عسم ننننننننننننا، نلكنننننننننننناهم يتصمحننننننننننننون عننننننننننننن نظننننننننننننالرهم نيحشننننننننننننمون فنننننننننننن  الننننننننننننتةمم شسننننننننننننااب مصتمحننننننننننننة

 (.2018)مصطحاي نكورا ، 

ننا نت جننة ت اينند نخننه د  صننةوبا  الننتةمم فنن  الاصنن  الثننان  مننن السننرن الةشننرين تطننور ا مهم 

أهم ة بصول أفراد المجتمع كافة عمى ف  الوع  لدى اشا ال المتةاقاة من مصتم  المجتمةا  

ا لمحكنر الاظنري نالاحثن  لميندان صنةوبا  النتةمم م ة متكافئة، فشت   فرع تةم   هذا االهتمام رافند 

كمنننا انتشنننر  ينننرامج الترب نننة الصاصنننة نتوسنننة  نتاوعننن  فننن  المننندارل الةامنننة، نأعننند   نإقنننراره،

 (.2012االختاارا  نأساليع التشص ص نالتسويم )سهي ، 

ث نالمواق  افح  المجتمةا  عامة نالمجتمع الحم طيا  خاصة قد تتةر/ لألزما  ناشبد

         فيكنننننننند  إلي اييننننننننثسنننننننن تولوا ة الحننننننننرد، ر  شننننننننت  مااخننننننننر أن غيننننننننر مااخننننننننر عمننننننننى التنننننننن  تننننننننسج  

(Elizabath, 2015) بنننداث المجهننندة تتنننايين فننن  الشنننت ، فهاننناك الحنننادة ماهنننا كاشبنننداث أن اش

الكبرى، نهااك الم ماة كاشعاناء التراكم نة عمنى ال نن الصنغير أن اشبنداث المجهندة التن  تكنون 

ذا منا لم نااه عمنى ك  يوم  نلهذا فإنه يمتن أن يتنون لنه عواقنع  ةيندة المندى عمنى الصنحة. نهن

أر/ الواقنننع مانننذ عسنننود ماصنننرمه بتنننى اآلن عمنننى المجتمنننع الحم نننطيا ، منننن بنننرنب نأبنننداث 

نأزمننا  داخم ننة، فالح نناة مننن بولاننا مميئننة  المشننتال  نال ننغوا الاح نن ة التنن  تننسجر عمننى ب نناة 

يواننند فنننرد تصمنننو ب اتنننه منننن االضنننطرا ا  نخاصنننة اشهحنننال  نلنننذلك ال  تافنننة مجاالتهنننا االن نننان

 (.2011لمصري، )ا
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يحتنناج اشفننراد فنن  كافننة المجتمةننا  نخاصننة المجتمننع الحم ننطيا  إلننى مننسازرة ندعننم شفننراده 

ا ف  المجال التربوي  نخاصة تمك الحئة المتمثمة  طماة صةوبا  التةمم ف  ظ  الظنرن   ،نتحديد 

ناالاتمناع  التن   يها، نهذه المنسازرة تتمثن  فن  الندعم الاح ن  الساس ة نالمتسماة ناشل مة الت  مر  

يةتبر مصدر ا مهم ا من مصادر اشمن الاح   الذي يحتااه االن ان من عالمنه النذي يعن ي ف نه 

 عانندما يشننةر الطالننع مننن ذني صننةوبا  الننتةمم  ننين  ن  –سنناحانه نتةننالى  – ةنند لجولننه إلننى للا 

هاد فإنه يحتاج هاقته استاحذ ، أن لم يةد يتحم  ما يسع عم ه من اا هااك ما يهدده، نيشةر أن  

 .الةون نالمددإلى 

 –سناحانه نتةنالى  -للا ن نان ااتمناع   طب ةتنه نقند اةمنه ( أن اي2006) أكد ديناب نقد

نا فن  با االن نان، لننذا يةتبنر النندعم الاح ن  ناالاتمنناع   هاننة م نتمرة ل  ننتمد الةنون مننن أخ ندالم 

نب ناة همانة صنةوبا  النتةمم  صنحة متغير ا أساس  ا له أهم نة كبينرة فن  ب ناة اشفنراد  صنحة عامنة، 

نإن الةمنن  عمنى تننوفير الندعم الاح نن  ناالاتمناع  لمطماننة هنو مينندان منن م ننادين الةمنن   خاصنة.

االاتمننننناع ، نذلنننننك منننننن أاننننن  م ننننناعدتهم عمنننننى الوصنننننول إلنننننى التوافننننن  االكننننناديم  المطمنننننوب      

ج التن  تيخنذ متنان االاتمناع  أصناح منن أهنم البنرامن كما أن الدعم الاح    (.2015)الماحوح، 

، يهننننند  التصطننننن   النننننواع  يبنننننداث التغيينننننر الب فننننن  الةنننننالمين المتسننننندم نالانننننام الصننننندارة لمطننننن

المسصننود  ييجنناد التوافنن  يننين أداء الطالننع ننظالحننه االاتماع ننة، نبننين ييئتننه التنن  يعنن ي فيهننا، 

الاتمنناع  مننن تننوفير النندعم الاح نن  ا نلينندرك الطالننع أنننه يممننك قنندرا  نهاقننا  هالمننة إذا مننا تننم  

 (.2002أا  تحسي  التواف  الدراس  )صالح، 

 من الطالع لك  أساس  ا هدف ا  اعتااره التةم م ة الةمم ة ف  لمطالع الدراس  الاجاح نشهم ة

 التحصني  الدراسن  لق نال م نتوى  اسنتصدام منن اليند أدالنه م توى  نلتحديد التةم م ة، نالمسس ة

   نرنرة التربوينة الماادينة اشصنوا  تةالن  فسند لذلك ةمم ة،ال هذه خالل بسسه الذي التسدم مدى
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 نأبند الةمم نة التةم م نة فن  االهتمنام محنور يمثن  شننه  الدراسن  التحصني   م نتوى  االهتمنام

ن كمنا التربنوي، التةم من  الةمن  تسنويم ف  اشساس ة المةايير اشنل فن  المحاضنمة ينين  المع نار دية 

 (.2006الطماة أنح هم )يدير، 

ف  ضوء الةر/ ال اي  ترى الاابثة أن التحصي  الدراسن  منن أكثنر المجناال  التن  تتن ح 

قنندرا  هماننة ذني صننةوبا  الننتةمم نتام ننة مننواهبهم نهموبنناتهم عننن هرينن   عننن مكشنن لالحرصننة 

ع مةاوينا  الطمانة، نزينادة منن م نتوى دافةيننتهم، فناح ن  ناالاتمناع  التن  تةمن  عمنى ر الندعم ال

  أعمى الدراا ، نزيادة اعتسادهم  ينهم ما زالوا أع اء فاعمين أكحاء يثسنون نقدرتهم عمى تحصي

  سدرتهم.

 مشكلة الدراسة 2.1

الطمانة منن الكثينر منن المةوقنا  فن  تك حهنا نانندمااها منع  صنةوبا  النتةممتوااه فئة هماة 

ن ه مننننننننإن المالبنننظ لح ننناة هنننسالء الطمانننة يتتشننن  مننندى منننا يةانو  ،صنننةوبا  النننتةمم ذني  غينننر

نما يتايد هسالء الطماة منن مشنسة نعاناء منن هنذه  ،صةوبا  دراس ة نااتماع ة نبيئ ة ف  الح اة

مالبظنة الاابثنة الميدان نة )منن ناقنع  كمنا أن   .نح ن ة سنمب ة عمنيهم ا  الصةوبا  ممنا قند يتنرك آجنار 

زياراتهننننا لممنننندارل الحتوم ننننة، تةنننند أبنننند المسخننننرا   ممهننننا مننننع هماننننة صننننةوبا  الننننتةمم( أجانننناءع

ذه المالبظننة ق ننام انن  لهننا االب ننال  مشننتمة الدراسننة، ندعنن  هننضنناف ة التنن  مت  نالم ننوغا  اي

الدراسن  لندى همانة  التحصني  متغينر الندعم الاح ن  ناالاتمناع  نعالقتنه الاابثنة يدراسنة متغينر 

 صةوبا  التةمم.

 التال :الرل س اا ة عمى ال سال نتتمصص مشتمة الدراسة ف  اي
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بـــين الـــدعم النفســـي واالجتمـــاعي والتحصـــيل  باطيـــة دالـــه إحصـــائياا ارت هـــل توجـــد عالقـــة

 مدارساألساسية الدنيا من وجهة نظر معلميهم في  تعلم المرحلةالدراسي لدى طلبة صعوبات 

 محافظة رام هللا والبيرة؟

 الدراسة أسئلة 3.1 

 سة  الدراسة لإلاا ة عن اشسئمة اآلت ة:

ة ينننين الننندعم الاح ننن  نالتحصننني  الدراسننن  لننندى همانننة هننن  تواننند عالقنننة ارتااه ننن:الســـ ال االول

صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة االساسننن ة الننندن ا منننن ناهنننة نظنننر مةممنننيهم فننن  مننندارل محافظنننة رام للا 

 نالبيرة؟

 تةمنننم المربمنننةلننندى همانننة صنننةوبا  منننا م نننتوى الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع   : الســـ ال الثـــاني

 ؟محافظة رام للا نالبيرة لمدار اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  

اشساسنن ة النندن ا  تةمننم المربمننةلنندى هماننة صننةوبا  مننا م ننتوى التحصنني  الدراسنن  :ال ننسال الثالننث

 ؟محافظة رام للا نالبيرة مدارلمن ناهة نظر مةمميهم ف  

بصنال ة ينين متوسنطا  الندعم الاح ن  ناالاتمناع  إ: هن  تواند فنرنق ذا  داللنة الس ال الرابـع

محافظنة  مندارلاشساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم فن   تةمم المربمنةصةوبا  لدى هماة 

 ؟)الجاس، نوع الصةوبة، متان ال تن( رام للا نالبيرة تة ى لمتغيرا 

لنندى : هنن  توانند فننرنق ذا  داللننة إبصننال ة يننين متوسننطا  التحصنني  الدراسنن  ال ننسال الصننامس

محافظة رام للا  مدارلمن ناهة نظر مةمميهم ف  هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا 

 تة ى لمتغيرا  )الجاس، نوع الصةوبة، متان ال تن(؟ نالبيرة
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 الدراسة فرضيات 4.1

 :لإلاا ة عن أسئمة الدراسة فسد ص غ  الحرض ا  اآلت ة

 ((α ≤.05عاد م توى الداللة  بصال ةإذا  داللة ال تواد عالقة ارتااه ه  الفرضية األولى:

اشساس ة  تةم م المربمةلدى هماة صةوبا  الدعم الاح   ناالاتماع  نالتحصي  الدراس  ين ي

 .الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة

ــــةالفرضــــية   فنننن ( α≤.05عانننند م ننننتوى الداللننننة ) إبصننننال ةال توانننند فننننرنق ذا  داللننننة  :الثاني

همانننة صننةوبا  تةمننم المربمنننة اشساسنن ة النندن ا منننن  لنندىمتوسننطا  النندعم الاح ننن  ناالاتمنناع  

 لمتغير الجاس.تة ى  محافظة رام للا نالبيرة مدارلناهة نظر مةمميهم ف  

ــــةالفرضــــية   فنننن ( α≤.05عانننند م ننننتوى الداللننننة ) إبصننننال ة: ال توانننند فننننرنق ذا  داللننننة الثالث

اسنن ة النندن ا منننن لنندى همانننة صننةوبا  تةمننم المربمنننة اشسمتوسننطا  النندعم الاح ننن  ناالاتمنناع  

 لمتغير نوع الصةوبة.تة ى  محافظة رام للا نالبيرة مدارلناهة نظر مةمميهم ف  

 ف ( α≤.05عاد م توى الداللة ) إبصال ة: ال تواد فرنق ذا  داللة الرابعةالفرضية 

لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا من متوسطا  الدعم الاح   ناالاتماع  

 لمتغير متان ال تن.تة ى  محافظة رام للا نالبيرة مدارلمةمميهم ف  ناهة نظر 

 ف ( α≤.05عاد م توى الداللة ) إبصال ةال تواد فرنق ذا  داللة  :الخامسةالفرضية 

لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر متوسطا  التحصي  الدراس  

 لمتغير الجاس.تة ى  نالبيرةمحافظة رام للا  مدارلمةمميهم ف  

 فننن ( α≤.05عاننند م نننتوى الداللنننة ) إبصنننال ةال تواننند فنننرنق ذا  داللنننة  :السادســـةالفرضـــية 

لدى هماة صنةوبا  تةمنم المربمنة اشساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر متوسطا  التحصي  الدراس  

 لمتغير نوع الصةوبة.تة ى  محافظة رام للا نالبيرة مدارلمةمميهم ف  
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 ف ( α≤.05عاد م توى الداللة ) إبصال ةال تواد فرنق ذا  داللة  :السابعةية الفرض

لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر متوسطا  التحصي  الدراس  

 لمتغير متان ال تن.تة ى  محافظة رام للا نالبيرة مدارلمةمميهم ف  

 الدراسة أهداف 5.1

 :اآلت ةي  اشهدا  ت ةى الدراسة إلى تحس

تةمنم تسصى الةالقة يين الدعم الاح ن  ناالاتمناع  نالتحصني  الدراسن  لندى همانة صنةوبا   .1

 اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة. المربمة

اشساسنن ة  تةمننم المربمننةلندى هماننة صننةوبا  م ننتوى النندعم الاح نن  ناالاتمنناع   التةنر  إلننى .2

 محافظة رام للا نالبيرة. مدارللدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  ا

اشساسن ة الندن ا منن  تةمم المربمنةلدى هماة صةوبا  م توى التحصي  الدراس  التةر  إلى  .3

 محافظة رام للا نالبيرة. مدارلناهة نظر مةمميهم ف  

انة صننةوبا  لندى همالكشن  عنن الحنرنق ينين متوسنطا  م ننتوى الندعم الاح ن  ناالاتمناع   .4

تةنن ى  محافظننة رام للا نالبيننرة مندارلتةمنم المربمننة اشساسنن ة الندن ا مننن ناهننة نظنر مةممننيهم فنن  

 لمتغيرا  )الجاس، نوع الصةوبة، متان ال تن(.

لننندى همانننة صنننةوبا  تةمنننم الكشننن  عنننن الحنننرنق ينننين متوسنننطا  م نننتوى التحصننني  الدراسننن   .5

تةنننن ى  محافظنننة رام للا نالبينننرة مننندارل  المربمنننة اشساسننن ة الننندن ا منننن ناهنننة نظنننر مةممنننيهم فننن

 لمتغيرا  )الجاس، نوع الصةوبة، متان ال تن(.
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 الدراسة أهمية 6.1

 األهمية النظرية 1.6.1

 تتمث  اشهم ة الاظرية لمدراسة ف  اآلت :

تاحننننث فنننن  محهننننوم النننندعم الاح نننن  ناالاتمنننناع  لنننندى هماننننة صننننةوبا  الننننتةمم فنننن  المربمننننة 

ل محافظنننة رام نالبينننرة نعالقتنننه  التحصننني  الدراسننن  منننن ناهنننة نظنننر االساسننن ة الننندن ا فننن  مننندار 

نن ر  مةممننين هماننة صننةوبا  الننتةمم فنن  محافظننة رام للا نالبيننرة، نأهم ننة هننذين المتغيننرين فنن  التة 

فن   – ساسن ة الندن ا،  ايضنافة إلنى نندرة الدراسنا عمى الصةوبا  التن  تواانه همانة المربمنة اش

 حثننن  فنن  النندعم الاح ننن  ناالاتمنناع  نالتحصننني  الدراسنن  لمطمانننة التنن    -بنندند عمننم الاابثنننة 

تسدم هذه الدراسة إهار ا نظري ا نميدان  ا يثري المتتانة مم ف  محافظة رام للا نالبيرة، ن صةوبا  التة

ا، كذلك إلساء ال وء عمى الةالقة  ينين الندعم الاح ن   الحم طيا ة نالةرب ة  المتغيرين الهامين اد 

 نالتحصي  الدراس .ناالاتماع  

 األهمية التطبيقية 2.6.1

ننر    مسخننرا  نالمسس ننا  ذا  االختصنناع  يننوزارة الترب ننة نالتةمنن م الةننال د صننانة  السننرار ف 

صةوبا  التةمم ف  مةمم  الدعم الاح   ناالاتماع  نالتحصي  الدراس  لدى كم ة عن م توى 

سنننوم عميهنننا تمنننة اشساسننن ة الننندن ا نالتننن  فئنننة مةممننن  المربمننندارل محافظنننة رام للا نالبينننرة، نتةننند 

أهم الحئا  ف  مجال التةم م، خاصنة أنهنم يتةناممون منع أكثنر الحئنا  صنةوبة فن  عمم نة الدراسة 

التواص  ناالن جام  نظنر ا الخنتال  صنةوبا  النتةمم لمطمانة النذين يتةناممون مةهنم، بينث تحمن  

ضننافة أدنا  ق ننال إراسننة ت نناهم فنن  هننذه الد ال ننغوا الاح نن ة، كمننا أن  فنن  ه اتهننا الكثيننر مننن 

اننة لممتتاننة الحم ننطيا ة خاصننة نلمةرب ننة عامننة يهمتننن االسننتحادة ماهننا فنن  دراسننا  أخننرى مننن مسا  

 خالل ربطها مع مهتغيرا  أخرى.
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 حدود الدراسة ومحدداتها 7.1

 تسوم الدراسة عمى بدند، ه :

 م(.2021 2020الدراسة ف  الةام الجامة  ) هاس  هذه :ةالزماني ودالحد

هاسنن  هننذه الدراسننة فنن  محافظننة رام للا نالبيننرة نمننا تشننممه مننن ييئننا  مصتمحننة  :ةالمكانيــ ودالحــد

 )مدن ة، قرية، مص م(.

اقتصننر  الدراسننة عمننى عياننة مت  ننرة مننن مةممنن  المربمننة االساسنن ة النندن ا فنن   :ةالبشــري ودالحــد

 مدارل ف  محافظة رام للا نالبيرة.

ــة النندعم الاح نن  عمننى المحنناو م نالمصننطمحا  الننواردة فنن  الدراسننة ) اقتصننر  :الحــدود المفاهمي

 (.، نصةوبا  التةممناالاتماع ، نالتحصي  الدراس 

 نه   التال ، الدعم الاح   ناالاتماع  نمق ال التحصي  الدراس : مق ال الحدود االجرائية

عياة الدراسة  ستستصر عمى اشدنا  الم تصدمة لجمع الب انا ، ندراة صدقها نجااتها عمى

 نخصالصها، نالمةالجا  االبصال ة المااساة.االستطالع ة 

 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية لمتبيرات الدراسة 8.1

محانلننة م نناعدة اآلخنرين  سصنند إسنناادهم مننن الااب ننة الاح نن ة ": الــدعم النفســي ب نــهُيعــرف 

وها  الح ات ننننة ننقننننايتهم مننننن ال ننننغ ةنتسويننننة مةاوينننناتهم نتطننننوير كحنننناءاتهم الذات ننننة فنننن  موااهنننن

 (. 123: 2014  )الةاخوري، االبااها  الاح  ة

  بصول الحرد عمى الم اندة نالدعم من البيئة المح طنة  نه": الدعم االجتماعي ب نهُيعرف و 

 (. 137: 2018)الرخيدي، 
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نح ن ة ااتماع نة، أي  أسنس: تسنديم الم ناعدة عمنى الـدعم النفسـي االجتمـاعي ب نـهوُيعرف 

هانناك عوامننن  نح ننن ة ااتماع نننة م ننئولة عنننن سنننالمة اشفنننراد، تهنند  بماينننة ال نننالمة الاح ننن ة  أن  

 (.2013ناالاتماع ة أن الوقاية نمةالجة االضطرا ا  لموصول لمصحة الاح  ة )عبد الهادي، 

الدراة الت  يحص  عميها المححوع عمنى  ينه  :إجرائيا الدعم النفسي واالجتماعي ُيعرفو 

 ف  هذه الدراسة. الم تصدم اح   ناالاتماع الدعم ال مق ال

نجنناز، أن يراعننة فنن  الةمنن  المدرسنن  م ننتوى محنندد مننن اي :التحصــيل الدراســي ب نــه ُيعــرف

ي يةتمنند عم ننه لمةرفننة م ننتوى ممننين، أن  االختاننارا  المسننررة، نالمق ننال الننذيسننال مننن قبنن  المة

يننذ فنن  نهايننة الةننام الدراسنن  أن التحصنني  الدراسنن  هننو مجمننوع النندراا  التنن  يحصنن  عميهننا التمم

 (.2010ف  نها ة الحص  اشنل أن الثان  )الحموي، 

 مق نالالدراة التن  يحصن  عميهنا المححنوع عمنى  ينه  :إجرائيا التحصيل الدراسي ُيعرفو 

 ف  هذه الدراسة. الم تصدم التحصي  الدراس 

ساسن ة ا  الاح ن ة اش: اضطراب ف  نابدة أن أكثر منن الةمم نصعوبات التعلم ب نهاوُتعرف 

الالزمة لحهنم ناسنتصدام المغنة المحت نة أن المتتوبنة، بينث يمتنن لهنذا االضنطراب أن يظهنر عمنى 

الكتا ننة أن التهجئننة أن  نالسننراءة أنخننت  قنندرة غيننر كاممننة عمننى االسننتماع ان التحكيننر أن التحنندث 

صننننا ة إراك ننننة، دعاقننننا  اياننننراء الةمم ننننا  الح نننناي ة يت ننننمن هننننذا المصننننطمح بنننناال  مثنننن  ايإ

          الننننننندماو، خمننننننن  نظ حننننننن    ننننننن   فننننننن  الننننننندماو، ع نننننننر السنننننننراءة أن الحا نننننننة الكالم نننننننة الامال نننننننة

 (.2011اون ، ليرنر ن )
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 الفصل الثاني 

 إلطار النظري والدراسات السابقةا

 اإلطار النظري  1.2

ذه الدراسننة  المحناو م اشساسنن ة لهنناشدب الاظننري ذا الصننمة تاانلن  الاابثننة فنن  هنذا الحصنن  

أمننا الجنن ء الثننان  مننن  : النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  نالتحصنني  الدراسنن  ، المتمثمننة فنن نمتغيراتهننا

عننن   ح نننع ز  ذ ن إ  هنننذا الحصننن ، فيتمثننن  فننن  الدراسنننا  ال نننا سة التننن  لهنننا صنننمة  الاحنننث الحنننال 

 متغيرا  الدراسة، نت ما  دراسا  عرب ة نأخرى أااب ة.  

 ماعيالدعم النفسي واالجت 1.1.2

لموقاينة  نهنو أداة يشت  الدعم الاح ن  ناالاتمناع  عمم نة أساسن ة فن  تندع م منواهن السنوة، 

الثغننرا  قنند يتننون مظهرهننا مةرف  ننا تحصننيم  ا، ن ثننرا  نالثغننرا  التنن  تةتننر/ الطحنن ، الة تننراكم مننن

اح ن  دعم اللمن ، بينث أن  صنح  اأن  اقتصنادي اأن ا أن نح ن      ناناهها الصح  قد يتون ااتماع  لكن

 ، نالنندعم نالنندعم المننال ، نالنندعم المةمومننات (،المةاننوي )أخننتال متةننددة أهمهننا: النندعم الوانندان  

 (.2020  )الطحان، نالدعم اله تم  نالدعم الوظ ح، ىالمتوقع نالدعم المتمس

 

 تعريف الدعم النفسي واالجتماعي 1.1.1.2

: الدعم في اللبة العربية:   أوالا

(.  نال ننناد منننن 216: 1986 يميننن  أن أعاننننه نقنننواه  )نسنننوال، أسننناده لنننئال ء منننن دعنننم الشننن 

ا نامةنننه  ءايسنننااد نكننن  خننن  ا أن سننناد  أسننناد  إل نننه خنننيئ ا فهنننو سننناد نمنننا ي ننناد إل نننه ي نننمى م ننناد 

 (.1275: 1999ذا عاضدته نكاتحته  )اين ماظور، إالم اند، نساند  الرا  م اندة 
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نم ( دعنم الشن  ع  نا: منال فيقامنه، نالدعمنة: منا دعمنه يدعمنه د ء نه  مشتسة من الحة  )د  عم 

فتدعمنه يندعام كمنا تندعم عنرنر الكنرم  ء ه، نالدعام نالدعامة  كالدعمة نالدعم: أن يمين  الشن 

 .(266: 2003ننحوه  )اين ماظور، 

 ثانياا: الدعم النفسي واالجتماعي في االصطالح: 

ا الحرد منن خنالل ينرامج مجموع الصدما  الاح  ة الت  يحتااهب نه " ُيعرفالدعم النفسي:  -1

نقال ة ننمال ة نعالا ة هدفها تحسي  قدر ايد من التواف  الاح   لمحرد، نهنو يصتمن  فن   ةن  

اواناننه عنننن الةننالج الاح ننن  التنندع م  النننذي ي ننتهد  توا نننه، نم نناعدة المنننري ، نرفننع كحننناءة 

 .(9: 1988)ييتر،   ق امه يوظالحه ال  تولوا ة، نزيادة مهاراته ف  الموااهة

محانلننة م نناعدة اآلخننرين  سصنند  ( النندعم الاح نن   ينننه: 123: 2014نتةننر  الةاخننوري )

إساادهم من الااب ة الاح  ة نتسوية مةاويناتهم نتطنوير كحناءاتهم الذات نة فن  موااهنة ال نغوها  

 . بااها  الاح  ةالح ات ة، ننقايتهم من اي

منننة نالحاعمنننة التننن  يحتااهنننا يةننند الننندعم االاتمننناع  منننن المصنننادر لها الـــدعم االجتمـــاعي: -2

( الندعم االاتمناع  Kalkan & Epli – Koc, 2011: 32نيةنر  كالكنان نالبن  نكنوك )، اين نان

 ينه  تصورا  الحرد المةرف نة لمجهنا  الداعمنة لنه نالموجنوق يهنا منن اآلخنرين، التن  أجنر  يندنرها 

لنى أن اشفنراد يحتنااون ( إ2013ف  مصتم  سموك اته الح ات ة ننشناهاته، نيشنير عبند الهنادي )

إلننى النندعم االاتمنناع   كونننه مننن المصنندر اشساسنن ة لمم ننسنل ة المجتمع ننة، نذلننك لمتصف نن  مننن 

 م يد من ال ةادة، مما يولند المشناعر االيجاي نة نزينادة الثسنة  النذا ، نيسمن  منن  رالةااء، نالشةو 

اتمناع  الباناء، نالنذي يتمثن  التيجير ال مب  لألبداث الصارا ة، نكذلك تام ة اواننع ال نموك اال

 ف  اييثار نتحم  الم سنل ة نكحاءة التحاع  مع المح طين.
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لنناة  الاننابثين بننول مصننطمح النندعم االاتمنناع   بيننث   نهانناك  ةنن  التةريحننا  التنن  نرد

( الندعم االاتمناع   يننه:  عانارة عنن مجموعنة التحناعال  Almutairi, 2017: 3) طيري الم يهةر 

ة، أن مع خنةور منن التةمن   نالحرد أن المجموعنة،  ر لألفراد الم اعدة الحق قتوف   االاتماع ة الت 

 الت  ياظر إليها عمى أنها رعاية أن محاة .

الدعم االاتماع   يننه:   هةر ( فKalkan & Epli-Koc, 2011: 32أما كالكان نالب  كوك )

م نننة لتسنننديم الم ننناعدة لكننن  يجاي نننة، نالتننن  تةمننن   طريسنننة كإ عمم نننة خننناممة نعالم نننة، نتمثننن  قنننوى 

 خصص محتاج .

 النام  المرغنوب منن ال نموك االاتمناع  النذي ي نود  يهةنر   يننهالدعم النفسي االجتمـاعي:  -3

ينننين أفنننراد المجتمنننع فننن  موقننن  مةنننين، أكثنننر منننن كوننننه مظهنننر ا لةمم نننة تةتنننس هب ةنننة الةالقنننا  

 .(Cohen, 2008: 60)االاتماع ة  

الننندعم   هةننر ( ف2006اشبمننر نالهننالل اشبمننر ) ميعالصنننأمننا االتحنناد النندنل  لجمع ننا  

الاح   االاتماع   ينه:  أي نشاا يح ن من قدرة الحرد عمى التةام  مع الظرن  غير الةادينة 

 (.17: 2013)عبد الهادي،  لمحدث الحرج، نالت  تاطوي عمى دراا  عال ة من التوتر 

 

 مجاالت الدعم النفسي  2.1.1.2

 لاح   الست ةاب اوانع الح اة االن ان ة،  المجاال  التال ة:تمصص مجاال  الدعم ا

، نهنذا يجةن  مجال الحث عمى ايالمجال الروحي:  -1 يمنان، نتج نيده فن  الاحنول قنوال  نعمنال 

الدعم الاح   عمال  م تمر ا لةالج اآلجار المترتاة عن خبرة نح  ة صادمة م  ، أن الوقاية من 

 مشناعرنينتم التركين  فن  هنذا المجنال عمنى التصف ن  منن  خبنرة صنادمة محتممنه فن  الم نتسب ،

 منا نهنذال، نالتحناؤ ن، ناشمنة، الطمينيان  مشناعر ناسنتبداله المبنرر غينر نالسمن  نالحن ن  الصنو 
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ن يحندث  بناال  لمةالجنة الاح ن  لمندعم الحاانة تن داد بينث نالكنوارث اشزمنا  أنقنا  فن  اأي  

 التصف ن  فن  الحنرد إيمنان قنوة ي تثمر أن الاح   عم الد يسوم لمن نيمتن ، الاح  نالتوتر السم 

ن استئصنالها يمتنن ال فال نغوها  يةانيهنا، التن  الاح ن ة ال نغوها  منن  منن ان ء فهن  اتمام 

 الصحة عمى يتيجيراتها نالتحتم مةها التةام  ك ف ة يتةمم أن الحرد ي تط ع نلكنة، الطب ع  الح اة

 (.2007الج دية نالةسم ة ) سيون، 

 مع االاتماع ة نالتحاعال  الةالقا  االاتماع   المجال يسصدل االجتماعي: المجا -2

 ات ح بيث توتر، الةالقا  خاب إن المجال هذا ف  لمدعم الحرد نيحتاج عااصره،  ت  المح  

 ايصا ة تحادي ف  آخر خصص مع اآلمن نالتةم  الحم مة الةالقا  تسديه الذي المهم الدنر

 نيةم ة، ناالاتماع  الاح  ة ناش حاث الدراسا  من الكثير خالل من ةاالنحةال   االضطرا ا 

 الم تهد  كان سواء اباذ   ااتماع  نح   لبرنامج التصط   عمى الاح    الدعم يسوم من

 ف ه نالحش  الاجاح إمتانا   ت  االاتماع  الواقع مع يتةام  أن اليد شنه، اراخد   أمال  هح

 عمى يتواع كماد، الحر  لدى االاتماع  نالتواف  التك   عمى السدرةن  الدافع ة ي تغ  أن نعم ه

ا مصت أن ا  أ  كان سواء الاح    الدعم يسوم من  يدراسة الق ام ا  مةمم أن   اااتماع أن  ا نح ص 

 اليد اشهحال دعم عاد فمثال   ناالاتماع ة الاح  ةة الااب  من يدعمهم من لصصالصة تحصيم 

 لالتصال ي تجيبون  مما أكثر المح ول المااخر لالتصال ي تجيبون  اشهحال أن إدراك من

مجاال  ااتماع ة يتوفر فيها المشاركة الحاعمة  لصم  ماه يحتاج نهذاد، المجر  المةاوي  المحظ 

 (.2004، لةع أدنار نمهارا  سموك ة )عالننةمن 

 يتطمع اآلت :يسصد  ه محانلة تحسي  ما ي مى  التواف  المها  نالذي المجال المهني:  -3

 .تسب  الةم  نأنضاعه 

 . التواف  مع زمالء الةم 
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  متان ة تح ياه.إالسااعة نالرضا  الدخ  ف  بالة عدم 

 .ب  المشتال  الصاصة  الةم  أنال   ينل 

  ،(.2002االهتمام  الصحة الاح  ة لمةاممين )زهران 

 

 آليات الدعم النفسي 3.1.1.2

 (:2009أيو دقة، ) من أيرز آل ا  الدعم الاح   ما يم 

 رخاد الحردي نالجمة .اي 

 نشطة الجماع ة ذا  الطا ع الةالا  التحريغ .اش 

 .االاتماعا  الدنرية لم تحس  الدعم 

 .االستشارا  الحردية نالجماع ة 

 را  الماظمة نالهاد ن المساءا  نالد. 

  

 أشكال الدعم االجتماعي  4.1.1.2

دعم االاتماع  من خالل ما أنراده أختال ال (16 - 15: 2010يمصص الهاداني )

( من خالل المرااةة الشاممة لاتالج الدراسا  نالاحوث Cohen & Wills, 1985كوهين ننيم  )

أن المصح  لمدعم االاتماع  عمى أبداث الح اة ال اغطة  اري  عمى  ةد اشجر الواق أه  الت 

 االاتماع ، نه :الت  يمر يها الحرد ف  ب اته اليوم ة إلى أربع أختال لمدعم 

نيتمث  هذا الاوع من الدعم ف  تسديم أختال مصتمحة من المةموما  لم اعدة دعم التقديم:  -1

ب اسه  ينه مسبول من اآلخرين، نلديه مسوما  التسدير الذات  من إالحرد عمى تةمي  

 المح طين  ه.
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 ت  تحيده ف  ب   مداد متمس  الدعم  المةموما  الإنهذا الاوع يظهر ف  الدعم بالمعلومات:  -2

 رخاد.إأن  توايها مشتمة صعاة يوااهها ف  ب اته اليوم ة، من نصالح أن 

ف  ممارسة  دنيةا  ق اء نق  الحراو مع اآلخرين المح طين  الحر  الصحة االجتماعية: -3

 ة  اشنشطة الترفيه ة نالترنيح ة نالمشاركة االاتماع ة ف  المااساا  المصتمحة يخااع 

نتماء، نالتواص  مع اآلخرين، نم اعدة الحرد عمى التصمص من قمسه نهمومه الحااة إلى اال

 ف  موااهة أبداث الح اة ال اغطة. نالتصف   عاه

نهذا الاوع يشم  عمى تسديم الم اعدا  المادية نق  بااة المتمس  لها  جرائية:المساندة اإل -4

 ااء الح اة عم ه.أع ف  ب  مشتالته اليوم ة، أن تسديم الصدما  الةيا ة لتصف  

 

 أنواع الدعم النفسي واالجتماعي  5.1.1.2

مواهن السوة نأداة لموقاية من تراكم الةثرا  نالثغرا  الت   الدعم عمم ة أساس ة لتدع م

تةتر/ الطح ، نالت  قد تكون عالس ا أساس  ا غير مااخر ف  هري  تةم ما  أخرى تبدن شنل 

لثغرا  قد يتون مظهرها مةرف  ا تحصيم  ا، نلكن ناهها نهمة عمى غير عالقة مااخرة يها، فا

 (2009، نالتةم م الةال نزارة الترب ة )أن نح   ا أن اقتصادي ا أن صح  ا الصح  قد يتون ااتماع  ا 

نهو إظهار التةاه ، ناالهتمام نالمودة، نالمحاة نالثسة الدعم الوجداني )المعنوي(:  -1

خةاره  ق مته، ني مى أب ان ا يدعم الد ء نالحاان أن يدعم إ، ن ناشلحة، نالتشج ع نالرعاية لمحرد

 التسدير.

نهو تسديم الم اعدة المال ة أن ال مع أن الصدما ، ني مى الدعم الملموس )المادي(:  -2

ا  الدعم الح   ةال. نهذا الشت  من أختال الدعم االاتماع  يشم  الطرق المادية المااخرة أي  

  .لم اعدة الاال  ة ها الاة
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نهو تسديم الاص حة نالتوا ه ناالقترابا  نالمةموما  المحيدة لمشصص، الدعم المعلوماتي:  -3

 نهذا الاوع من المةموما  من خينه أن ي اعد اآلخرين ف  ب  مشتالتهم.

نهذا الاوع من الدعم يشةر الحرد  االنتماء  دعم الرفقة )الرفاق والوسيط المحيط(: -4

ا يدعم )االاتماع   االنتماء(، نيمتن مالبظته يواود اشصحاب ناالنصراا ف  ني مى أي  

 (Uchino, 2004االنشطة االاتماع ة المشتركة مةهم. )

أنواعاا أخرى للدعم النفسي  ( أن هناكCohen & wills, 1985: 61 - 82ويرى ويلز )

 االجتماعي  وهي:

ما  لمم تمم عمىص  فالدعم المتوقع يةود إلى الحتم الشصالدعم المتوقع والدعم المتلقي:  -1

سيوفره أن نفره مسدمو الدعم من م اعدة فاعمة عاد الحااة  أما الدعم المتمس  يةود إلى 

 ، نتسدم من الداعمين عاد الحااة.ةأفةال أن ااراءا  داعمة محددة، مث  نص حة أن همين

تصال  فالدعم اله ت  )التكاف  االاتماع ( يتون الحرد المدعوم مدعم هيكلي ودعم وظيفي:  -2

 شاتة ااتماع ة، نمثال ذلك الةالقا  االاتماع ة أن عادما يتكام  الحرد ف  خاتته 

االاتماع ة مث  عالقاته الةالم ة، صداقاته، نع ويته ف  مصتم  الاوادي نالماظما ، مما 

يهة ز التكاف  االاتماع   أما الدعم الوظ ح  فياظر إلى الوظ حة المحددة الت  يمتن 

اتة االاتماع ة أن يسدمها، نقد تكون عاهف ة آل ة مةمومات ة أن مجموعا  لمة و ف  الش

 داعمة.

ون  غير نع  الشصص الداعم، قد يتون هو اشكثر تنهذا الاوع من الدعم يالدعم الخفي:  -3

 فالدة.

هذه اشنواع من الدعم الاح   االاتماع  لها تيجيرا  نتحاعال  مصتمحة  أن   الباحثةنترى 

 د نخصصيته. عمى صحة الحر 
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 (2009: )دلي  الدعم الاح   االاتماع  نالمةرف  الماهج ، المصدر

 ( يوضح عالقة أنواع الدعم النفسي االجتماعي1الشكل رقم )

 مناهج الدعم النفسي واالجتماعي  6.1.1.2

  المنهج األول: المنهج العيادي:

لتداخال  الشالةة من يبا  هذا الماهج عمى استةادة الصحة الاح  ة، نتت من ا

ا نح   ا )سموك  مةرف ( عالج أسرى. ا اماع  ا أن عالا   استشارا  فردية، أن عالا 

 : منهج وقائي المنهج الثاني:

يهد  إلى بماية نإعادة السدرة الوظ حة لألفراد إلى بالتها ال ا سة من ماظور نح   

 اعد اشخصاع عمى التك   ااتماع  تطوري، شن الدعم الاح   الماتر هو عام  نقال  ي

 طريسة أف   مع الظرن ، نية ز قدرتهم عمى التحاع   شت  أف  ، نالبدء  إعادة تاظ م 

ب اتهم، شن إهمال ردند الحة  االنحةال ة قد يصم  ضحايا سمبيين يدال  من ضحايا ناخطين 

 .(2021)نزارة الصحة الحم طيا ة، 

 

  

الدعم 
 الوجداني

الدعم 
 الملموس

الدعم 
 المعلوماتي

الدعم 
 المتلقي

الدعم 
 الهيكلي

 دعم الرفقة

الدعم 
 المتوقع
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 عيأهداف الدعم النفسي واالجتما 7.1.1.2

الواردة ف  عبد  (2006) اشبمر نالهالل اشبمر الصميعاالتحاد الدنل  لجمع ا   يرى 

 أن هااك جالجة أهدا  رل   ة لمدعم الاح   االاتماع ، نه : (20: 2013الهادي )

 

 (2006: )االتحاد الدنل  لجمع ا  الصميع اشبمر نالهالل اشبمر، المصدر

 ت الثالثة ألهداف برامج الدعم النفسي االجتماعي( يوضح هرم المستويا2الشكل رقم )

 السمات الشخصية لمقدمي خدمات الدعم النفسي واالجتماعي 8.1.1.2

( أن ال ما  2006أنرد االتحاد الدنل  لجمع ا  الصميع اشبمر نالهالل اشبمر )

 الشصص ة لمسدم  خدما  الدعم الاح   ناالاتماع ، كالتال : 

 تااه لآلخرين.ظهار االهتمام ناالنإ 

 .امتالك مهارة ايصغاء لما يسوله اآلخرين 

 .الصبر نإدراك أهم ة الةم  الذي يسوم  ه 

 .استحساق جسة اآلخرين 

    رية.ال 

 .أن يتون سه  الوصول إل ه بتى يتمتن اآلخرنن من همع م اعدته 

 .تاب  أسموب عدم الحتم عمى اآلخرين 

الحماية من  -3
 االضطرابات

تعزيز القدرة على  -2
 التكيف

تخفيف المعاناة  -1
 النفسية والجسمية
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 ياح ه.المط  نالهدنء نالظهور  مظهر المطمئن الواج   

 .االلت ام نعدم إعطاء نعود كاذ ة 

 . التحهم الوادان  نتشج ع االعتماد عمى الذا 

 .تبا  موق  الةااية  اآلخرين نرعايتهم 

 .توفر المةموما  لديه 

 . ابترام الصم 

 .توفير كمما  توايه ة 

 .توفير يدايا  محتوبة، نإعادة ص اغة المحتوى 

 داث زما  ا.المرننة نم اعدة الحرد عمى ترتيع اشب 

  (23: 2013عبد الهادي، )ابترام مشاعر اآلخرين. 

 

 :التحصيل الدراسي 2.1.2

يةد موضوع التحصي  الدراس  من المواض ع اشساس ة ف  التةم م، نمن الس ايا الت  

يشتغ  يها الاابثون  مةرفة الةوام  المسجرة ف  تحصي  الطماة نتحديد، نتح ير التااين ف  هذا 

د ازداد االهتمام ف  الةسود الماض ة  ت  ما يتص   التحصي  الدراس  لمطالع من التحصي ، لس

ة الج م ة نالاح  ة نالتواف  االاتماع  نالذكاء ناالستةداد نالميول نالمشتال  الشصص ة    حالص

 (.2015)الةو/، 

 يمارسها الت  الةسم ة اشنشطة عمى الحتم ف  مهم عاصر الدراس  التحصي كما نيةد 

 الى أي ا ي ةى كما المتةمم، عاد اشهدا  تحسي  مدى لتسدير المةمم ي تصدمهن  .لطالعا

 هذا نالتصط  ، نعمى التسدير عمم ة ف  نتالج توظ   ف  التربوية التةم م ة م اعدة المسس ا 
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 الطالع يحص  عم ه أن يمتن ما مدى عمى لمحتم اأساس    امحت   الدراس  فالتحصي  اشسال،

)عبد  ةالمةرف  الةمم ا   جوانع المرتاطة الةوام  من لةدد المحصمة  مثا ة  ، نهوالم تسب ف 

 (.2014الغا  نآخرنن، 

 

 تعريف التحصيل الدراسي 1.2.1.2

: التحصيل في اللبة العربية: باص  الش ء  محصوله   سيته ن تحصي   الش ء ن "حصل"  أوالا

 .(66: 1990ي، محصوله )الراز  إلىالكالم رده 

 ا: التحصيل الدراسي في االصطالح: ثانيا 

 تةدد  تةريحا  مصطمح التحصي  الدراس ، نمن أهم تمك المصطمحا :

هو دراة االكت اب الت  يحسسها ( التحصي  الدراس   ينه:  39: 2003) غا منعر  

  .يص  إل ه ف  مادة دراس ة أن مجال تةم م  الحرد أن م توى الاجاح الذي يحرزه أن

( التحصي  الدراس   ينه:  مجموعة من المةموما  الت  Tross, 2003: 11نعر  ترنل )

يت بها الحرد ف  مادة أن ماهاج دراس  خالل الةام الدراس ، نالت  تاةتس ف  أداء الطالع ف  

االختاارا  التحصيم ة الت  توضع هذا الماهاج أن المادة  ةياها  حيث يةبر عن ذلك كم  ا 

  الدراا  

إنجاز الطالع ف  مادة دراس ة ( التحصي  الدراس   ينه:  Allen, 2007: 39نعر  ألين )

 مع ة أن مجموعة مواد مسدرة  الدراا  هاس ا لالمتحانا  الت  تجريها المدرسة أن الجامةة .

التحصي  الدراس   أن   الباحثةنمن خالل استةرا/ مجموعة التةريحا  ال ا سة تالبظ 

لممةار  نالمهارا  ف  مادة دراس ة نابدة أن مجموعة مواد نجاز الطالع ناكت ا ه إهو مدى 

 دراس ة.
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 أهمية التحصيل الدراسي 2.2.1.2

  الذي يحسسه هذا المجتمع ف  مصتم  م ادين ممب ارة أي مجتمع تسال  التسدم الة ن  إ

المةرفة، نيةد التحصي  الدراس  المسخر الرل س الذي يةتس م توى التسدم الةمم  الذي يتحس  

 (2001، محمد  ذلك المجتمع  حة  الاظام التةم م  نالتربوي المتاع ف ه )ف

عدة الطالع ف  الةمم ة يةتبر التحصي  الدراس  نابد من الةوام  الت  تةم  عمى م ا

عمم ة تحديد اشهدا  الت  يريدنن الوصول إليها خالل  ف  الطالب، كما أنه ي اعد التةم م ة

اني اعد  .ك  مربمة تةم م ة يمرنا يها الطالب ف  مةرفة مدى تحسي  أهدافهم التةم م ة  أي  

ه يسوم ن  إا ف  التطوير الدراس  لمطالب بيث أي    هام    شت  نااح. نلمتحصي  الدراس  دنر  

يتسي م مدى تسدمهم، ني اعد ف  تطوير مهاراتهم الذات ة نتوسع مداركهم نالمةرفة الدراس ة 

            ة الطالب يتطوير أنح هم خالل المربمة التةم م نغيرها من المهارا  الت  ت اعد

(Dev & Qiqieh, 2016.) 

 نت تصمص الاابثة أهم ة التحصي  الدراس  ف  الاساا التال ة:

  كانننن  فنننإذا، يعملللل حصيلصلللرل حصعلح لللي  الللي  لارلللث حصيالللعت لح ينللل   للح للل  حصي اللل    للل   

ما توفره لها مصراا  التةمم  ينواعها فإن  تطمةاتها المصتمحة من عمى المجتمةا  ت تمد يااء

 التحصي  الدراس .  هذه المصراا  تسال ف  إنجازها ن كحاءتها  مق ال ي مى

  الجوانننع الهامننة فنن  الاشنناا الةسمنن  النننذى يسننوم  ننه الطالننع نالننذي يظهننر ف ننه أجنننر أبنندهننو       

  الدراس .التحوق 

 م تواه.لطالع نمةرفة يةم  عم  مةرفة مدى االستحادة الت  بص  عميها ا  

  مةرفة نساا السوة نال ة  ف ه عمىي اعد الطالع. 
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 أهداف التحصيل الدراسي 3.2.1.2

 نالمةموما  المةار  عمى الحصول إلى اشنل المسام ف  الدراس  التحصي  يهد 

 راس ةالد المواد ف  تةممه تم   لما الطماة است ةاب مدى تبين الت  نالمهارا ، نالميول ناالتجاها 

 الحصول أا  من نذلك المواد تمك محتويا  من ماهم نابد ك    مهبص   ما مدى نكذلك المسررة،

 نخصالصهم المةرف ة نقدراتهم الةسم ة الستةداداتهم صورة رسم  غ ة م توياتهم ترتيع عمى

لذا فالتحصي  الدراس  لمطالب ف   .التربوية الةمم ة ضا  أا  من الشصص ة، الوادان ة

 (. 2007م توياتهم التةم م ة، الهد  اشساس  لك  فةال ا  الةمم ة التةم م ة )مةمرية، مصتم  

 نتتمث  أهدا  التحصي  الدراس  ف  الاساا التال ة:

  يواسننطته يننتمتن الطماننة مننن مةرفننة م ننتواهم الدراسنن  نرتبننتهم نمسارنننة ذلننك  م ننتوى أقننرانهم

 نرتبهم.

  هم لما تةمموه من خبرا  نمةار  ف  مادة دراس ة يةبر الطماة عن مدى است ةاييواسطته إذ

 مسرر  طريسة عمم ة ماظمة.

   يةتبننر نسننيمة يمجنني إليهننا اشسننتاذ لمةرفننة الحننرنق يننين الطننالب ذلننك مننن خننالل م ننتوياتهم فنن

 التحصي  )متحوق، عادي، ضع  (.

  مم ة الةمم ة كحاءة عمى التحصي  يةم  اضحةن  ننواتج نأهدا  م تويا  لتحسي  نذلك التة 

 (.2016)قاان ، نرق ة مجتمةة نغير الطالب لصالح

 صصالص ترتا  نالت  التةم م ة اشهدا  ص اغة  إعادة لمطالع الدراس  التحصي  ي مح  

 يمتنن الجواننع هنذه نكن    نمينولهم نمةنارفهم قندراتهم االعتانار  ةنين آخنذين الطنالب نمنو

 الاسناا إعطناء بينث منن منتةمم،ل الدافع نة زينادة عمنى التحصني  عمم نة فن  عميهنا الحصنول
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 ينرتا م أدالهن عمنى ال نمب  أن اييجناي  فنالتةمي  االمتحاننا  إانراء  ةند نالةالمنا 

 .التسرير    تولوا ة

 المنتةمم ماها تمتن الت  المتت اا  نتسدير التةمم، سيرنرة  متا ةة الدراس  التحصي  ي مح 

نايدارة  اشسنتاذ منن كن  الكثينر ي ناعد نهنذا إدراكهنا عم نه نصنةع استةصن  التن  ناشخن اء

 (.2007، يوساةالتربوية )

 التةنر  منن المنتةمم ينتمتن التحصني  نتنالج خنالل فمنن تة ي هنا الواانع االستجا ا  تحديد 

 التن  الصنةوبا  نكنذا الطالنع، نتةمنم أداء سنير عمنى أهنر  النذي نالتسندم التح نياا  عمنى

 لنذلك .المااسناة نالبدال  الحمول ت اراخ إلى نتدفةه المةموما  نصول سير نتةي  تةترضه

 فاشستاذ لمتةمم، نمحبع محح  عاصر يذلك نيتون  التةمم عمى متةمم ه إقاال عمى ي يد مما

 أداءه  ين خةر ما إذا الطالع فإن اماع ة  صورة نمالبظاته عالمتهم لطال ه يةط  الذي

 مجهنوداتهم، نقندر ةهمنخنج دعمهنم نقند عم نه، تحوقنوا النذين زماللنه نتنالج منن نأدننى أقن 

 هنذه عمنى لمحصنول نأكثنر أب نن اهند ينذل عمى هذا ف شجةه نتسديره إعجايهم مح  نكانوا

هنو  التن  المثال نة الصنورة هنذه عمنى لمححنا  ف ةمن    ا  ايند أداؤه كنان من أما الراق ة، المرتاة

 (.2006عميها )العاادي، 

 يااسع ما اختار إذا لمدراسة، ال م م  التصط   الطالع يسوم بيث التربوي  نالتصط   ايرخاد 

 التربوينة االختانارا  سنواء الةوامن  يهنذه تةرفانا نسنيمة تواند نال الصاصة، ناستةداداته قدراته

 .نالاح  ة

 ناتصناذ الترق نة السنرارا  هنذه نمنن مصتمحنة إدارينة قنرارا  التصناذ الةالقنا  عمنى الحصنول 

 .نتدري  ة تح يا ة إاراءا 
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 المواد ف  مةدال  ت تةم  قد فإنها الجامةة عمى الطالب من كبير عدد انتس  إذا التشةيع 

 (.2016)قاان ،  السدرا  بيث من متااياة خةع عمى لتوزيةهم المصتمحة

 

 العوامل الم ثرة في التحصيل الدراسي 4.2.1.2

اتجه الاابثون المهتمون  الةمم ة التحصيم ة لدى الطماة نما يسجر فيها من متغيرا  إلى 

اسة الةوام  ذا  الةالقة المسجرة  التحصي  الدراس  سواء أكان  عوام  مرتاطة  الطالع در 

كالةوام  الةسم ة نالدافع ة نغيرها من سما  الشصص ة، أم كان  عوام  مرتاطة  البيئة اشسرية 

نالمدرس ة كيساليع التاشئة اشسرية نخصص ة المةمم نغيرها من الةوام  المرتاطة  البيئة 

 (.2001رية نالمدرس ة )محمد، ساش

نقد يتون الجو الةام الصالح من أهم دنافع التةمم فشةور التمميذ  ينه يتت ع تسدير زمالله 

له نإعجايهم  ه ي يد من نشاهه نإنتااه كما يسدي خةور التمميذ  ينه ل س محبوبا من زمالله 

وقو  عمى هذه البيئة يجع نمدرس ه إلى كراو ة المدرسة نانصرافه عن التحصي  نلكن قب  ال

 (.2001ه )عمى، أنال تححص عام    مهم  ال ياحص  عاها نهو الطالع ذات

 نتتمث  هذه الةوام  المسجرة ف  التحصي  الدراس  ف  عدة نساا، أهمها:

: عوام     متعلقة بالطفل:    لأوالا

 ا فالتحصي  الدراس  يرتا  يدافع ة اينجاز نكمما امت :الدافعية واإلنجاز مك الطالع دافة 

  .(2012، نآخرنن  الح ن سالمقوي ا لإلنجاز، ارتحع التحصي  لديه )

 أداه يتيجر محهومه عن ذاته، ن  ما أن التحصي  الدراس  إن سموك الطح  ن  :مفهوم الذات

هو نوع من اشداء فهو يتيجر  محهوم الطالع عن ذاته، فاظرة الطالع إل  ذاته كشصص قادر 

تيكيد هذه الاظرة  ىاجاح ف  تةممه المدرس  تةم  كسوة ماشطة تدفةه إلالتحصي  نال ىعم
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الاجاح نالتحصي  فإن  ىنالححا  عميها، أما الطماة الذين يةتبرنن أنح هم غير قادرين عم

 (. 2001، ال هم ) تحصيمهم المدرس  يتيجر يهذه الاظرة إل  أنح هم

 أن مدى قدرته عم  اكت اب سموك أن هو مدى قايم ة الحرد لمتةمم، : االستعداد الدراسي

التحصي  يصتم  عن االستةداد شن  غير أن  ة، مهارة مةياة، إذا ما ته ي  له الظرن  المااسا

يياما  .التحصي  يةتمد عم  خبرا  تةم م ة محدندة ف  أبد المجاال  الدراس ة أن التدريب ة

  يتت بها الحرد ف  س اق ب اته. نعم ه االستةداد الدراس  يةتمد عم  الصبرة التةم م ة الةامة الت

فإن تحصي  الطماة ذنى االستةداد الدراس  المرتحع يتون أف   من تحصي  الطماة ذني 

 (. 2000)عالم،  االستةداد الدراس  الماصح 

 السدرا  الةسم ة  نتيجر  سدرا  الطالع الةسم ة، فذن إن التحصي  الدراس  ي ة:القدرة العقلي

 (. 2019، يركة نآخرنن ) ذني السدرا  الةسم ة الماصح ة منص ال  المرتحةة أكثر تح

م توى تحصيمهم  عمىتسجر هريسة مةاممة الوالدين شياالهم  :باألسرةمتعلقة  عواملثانياا: 

الدراس ، فالوالدان يهتمان  ح اة أياالها، نما تتجه لهم من إمتانا  مادية تمب  متطمااتهم 

    م الاح   ناالاتماع ، نبالتال  عم  م توى التحصي  لديهم الدراس ة، يسجر ف  استسراره

 (. 2001، دمآ)

يتيجر التحصي  الدراس   البيئة االاتماع ة نالمادية لممدرسة، بالمدرسة: متعلقة  لثالثاا: عوام

نبينظمة االمتحانا  فيها، نبمدى تواف  الطالع مع مح طها، نبةالقته مع زمالله نمدرسته 

لةالقة قالمة عمى االبترام المتاادل، نمةرفة المةمم  الراب  الامال ة لمطماة نكمما كان  ا

نبمشتالتهم نك ف ة التةام  مةها، أجر ذلك إيجاي  ا ف  م توى التحصي  لديهم، أما عدم 

إساءة مةاممتهم، فذلك يسجر سما ا ف   عمىالسالمة  نالتةم م ة نالةالقةابت ااا  الطماة الاح  ة 

 (. 2000، الكب   ن الداهري،) مهمم توى تحصي
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من أهم الةوام  المسجرة ف  التحصي  الدراس  كحاءة المةمم الةمم ة  أن   الباحثةنترى 

نالمها ة، نالت  يااغ  أن تكون فةالة ف  زيادة دافع ة الطالع نحو التحصي  الدراس  نمن أهم 

المصمص نتة ي ه ناهتمامه سموك ا  المةمم برصه عمى ايرخاد نالامذاة نالحماسة، إهراءه 

نم اعدته نالت  تسود الطالب لةم  استدالال  عن قدراتهم ناهودهم مما يدعم تحصيمهم 

 الدراس .

 

 أنواع التحصيل الدراسي 5.2.1.2

دراك ة يصتم  التحصي  الدراس  من تمميذ آلخر، ب ع اختال  قدراتهم الةسم ة ناي

إناا نمي  غالا ا نوعين من التحصي  لدى الطماة ب ع نميوالتهم الاح  ة ناالاتماع ة، نمن جم ف

 استجايتهم لموادهم الدراس ة.

: التحصيل الجيد "االفراط التحصيلي":  نهو سموك يةبر عن تجانز اشداء التحصيم  لمحرد أوالا

لمم توى المتوقع ف  ضوء قدراته ناستةداداته الصاصة، أي أن الحرد المحرا ف  التحصي  

  م تويا  تحصيم ة مدرس ة تجانز متوسطا  أداء أقرانه من نحس الةم  ي تط ع أن يحس

 الةسم ، نيتجانزهم  شت  غير متوقع.

لدراس  عمى ختمين ايتون ضة  التحصي  الدراس  أن التصم  ثانياا: التحصيل الضعيف: 

الصاع رل  ين، الةام نالصاع  فالةام هو الذي يظهر عاد التمميذ ف  ك  المواد الدراس ة، أما 

 الحي ياءفهو قصور ممحو  ف  عدد قمي  من الموضوعا  الدراس ة، مث  مادة الرياض ا ، أن 

 (.2011أن .... إل  )عبدي، 

هماة صةوبا  ركن أساس  ف  رعاية  الاح   ناالاتماع الدعم نت تاتج الاابثة أن 

، فالطح  ف  صادرمن خالل غر  الم سواء ف  الما ل أن المدرسةالتةمم ف  المربمة اشساس ة 
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ل س من اشه  فس  ي  من المدرسين  لمدعم الاح   ناالاتماع هذه الحالة ف  أمس الحااة 

 .نايدارة التةم م ة ف  المدرسة لكونها الشريك الثان  ف  الرعاية

ضرنرة التةانن يين اشسرة نالمدرسة ف  تجانز صةوبة التةمم لدى  ة  اشهحال من ن 

ة نالتيهيم ة، بيث ان اشساس ا  ف  الةمم ة التةم م ة، تسكد بااة ام ع خالل البرامج الةالا 

الطالب  ت  فئاتهم نأعمارهم نم توياتهم إلى الدعم الاح   نالتشج ع نالثااء نإظهار مظاهر 

 .السوة ناييداع لديهم

 

 الدراسات السابقة 2.2

دراسات إلى ق مين: تاانل  الاابثة الدراسا  ذا  الصمة  موضوع الدراسة، نقد ق م  

، التحصيل الدراسي صعوبات التعلم و ودراسات تناولت، تناولت الدعم النفسي واالجتماعي

نذلك يهد  إظهار ال  اق الاحث  الذي ااء  ف ه هذه الدراسة، إضافة الستةرا/ أهم الاتالج 

ار، إضافة تمك الدراسا ، نقد أخذ الاابث بداجة الدراسا  ف  عين االعتاالت  توصم  إليها 

الستهدافه الحئة نح ها موضوع الدراسة أال نه  عياة مةمم  المربمة االساس ة الدن ا ف  مدارل 

 متغير، نف ما يم  نوا  الدراسا  الةرب ة، ناشااب ة ف  2021عام  محافظة رام للا نالبيرة

  الدعم الاح   ناالاتماع  نالتحصي  الدراس  عمى الاحو اآلت :

 

 بالدعم النفسي واالجتماعي  المتعلقةات الدراس 1.2.2

عمى التةر  إلى قوة ناتجاه الةالقة االرتااه ة يين  (2021عبد العزيز ) نهدف  دراسة

التشوها  المةرف ة نأ ةادها )التحكير الكارج  نالتحكير الثاال  نالتح يرا  ن المتغيرا  التح يرية 

)دعم اشسرة ندعم  المدرك نمصادره الشصص ة نالماالغة(، نالدعم االاتماع  اشكاديم 
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)المط   الذا  ناين ان ة الةامة المشتركة  اشصدقاء ندعم اشساتذة(، نالتةاه  الذات  نأ ةادها

ك )المااعة الاح  ة نال سظة الةسم ة نالحتم الذات  نالتوبد المحرا مع الذا ( نالمتغير المح

هالب نهالاا  الحرقة الثان ة  تم ة الترب ة  ة من( هالا ا نهالا  250نذلك لدى )، اشكاديم ة(

اامةة الحيوم، نقد أعد  الاابثة مق ال التشوها  المةرف ة، نمق ال الدعم االاتماع  

كاديم ة. ناستصدم  اشكاديم  المدرك نمق ال التةاه  الذات ، نمق ال المااعة الاح  ة اش

سحر  الاتالج عن ناود عالقة ارتااه ة المااسع لطب ةة الدراسة، نأاالرتااه   الماهج الوصح 

سالاة ذا  داللة إبصال ة يين المااعة الاح  ة اشكاديم ة نالتشوها  المةرف ة، عالنة عمى 

ناود عالقة ارتااه ة موااة ذا  داللة إبصال ة يين المااعة الاح  ة اشكاديم ة نك  من الدعم 

ا -ات  نأ ةادها. كما أخار  الاتالجاالاتماع  اشكاديم  المدرك نأ ةاده نالتةاه  الذ  -أي  

إلى إسهام  ةدي التح يرا  الشصص ة نالماالغة من أ ةاد التشوها  المةرف ة نالدعم االاتماع  

ال سظة الةسم ة نالمط   الذا  من أ ةاد التةاه  الذات  ف  التابس  ياشكاديم  المدرك نبةد

كاديم ة تابس ا داال  إبصال  ا، يياما لم تتااي  ق ة يدراا  الطالب عمى مق ال المااعة الاح  ة اش

 اش ةاد من التشوها  المةرف ة نالتةاه  الذات  ف  التابس  المتغير المحك لماحث.

فحص الةالقة يين ( Al-Dbyani et al., 2021) اني وآخرون بيالضدراسة  وهدفت

حتم  لمدعم االاتماع  يين الطماة ال سظة الةسم ة نالرضا عن الح اة نالوبدة الاح  ة نالتوس  الم

اشاانع ف  الصين. تم م ح الطالب ال مايين ف  الجامةا  الصيا ة خالل الةام الدراس  

( لتحديد م تويا  ال سظة الةسم ة نالدعم االاتماع  نالرضا عن الح اة 509)الةدد =  2020

ةسم ة الصم ة تتااي  شت  نالشةور  الوبدة الاح  ة. ناد  الدراسة أن ام ع أ ةاد ال سظة ال

إيجاي   اش ةاد الثالجة لمدعم االاتماع ، نأن الدعم المتصور من اشصدقاء فس  هو الذي 
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يمتن لممرء أن يشةر  الرضا عن الح اة، نفس  الدعم المتصور لآلخرين المهمين يمتن أن يسم  

 من الشةور  الوبدة الاح  ة.

أهم المةوقا  الت  توااه الصدما   إلىالتةر   (2020وهدفت دراسة العنزي )

الم اندة ف  مدارل المممكة الةرب ة ال ةودية ف  المربمة المتوسطة، ن ذلك  استصدام الماهج 

قد اسا  ال ا سة الصاصة  الدراسة، ن الوصح  التحميم ، ناالعتماد عمى اشدي ا  نالراوع لمدر 

  توااه  ة  المةوقا  ف  تحسي  المممكة الةرب ة ال ةودية مازال توصم  الدراسة إلى أن  

الت  تصدم ذني  ا تبذله نتسدمه ف  تطوير الصدما  الم اندةم  كحاءة لتمك الصدما  عمى الرغم مال

قد تاوع  تمك المةوقا  ما يين مةوقا  خاصة  التدريس، نأخرى صةوبا  التةمم، ن 

كذلك  الصمف ة سرة ن  اش اشخصاليين االاتماع  نالاح  ، نمةوقا  تمويم ة، نمةوقا  تصتص 

نقد توصم  الدراسة إلى عدة  .الثساف ة عن صةوبا  التةمم،  ايضافة إلى محدندية الصدما 

توص ا  من أهمها: الةم  عمى إصالح نتصط  المةوقا  الت  توااه الصدما  الم اندة 

الصالح الصاصة  ايعاقا  نذني صةوبا  التةمم ف  المممكة الةرب ة ال ةودية، نيةتبر هذا ا

، نكذلك تحةي  2030أبد اشهدا  ف  رؤية المممكة الةرب ة ال ةودية ف  التام ة الم تدامة 

السرارا  نالسوانين نالتشريةا  المةمولة لمصدما  الم اندة،  ايضافة إلى تساين السوانين الصاصة 

 .تةمم مشاركة اآل اء ف  عمم ة الصدما  الم اندة نالتطوير التةم م  لذني صةوبا  ال

أهم ة ايرخاد الاح   كصدمة  إلىالتةر   (2019وهدفت دراسة القحطاني والشيخة )

. نقد ة الثانوية من ناهة نظر مةمماتهنم اندة لمطالاا  ذنا  صةوبا  التةمم ف  المربم

استصدم  الاابثة الماهج الوصح  الم ح ، نأاري  الدراسة عمى المجتمع الكم  لها، نالذي 

مة صةوبا  التةمم ف  المربمة الثانوية ف  المدارل الحتوم ة الثانوية ف  مدياة ( مةم52يبم  )

س  الةام المتو  نأخار  الاتالج إلى أن   ،الاابثة االستاانة أداة لمدراسةالريا/، ناستصدم  
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. كما أخار  الدراسة إلى عدم ناود فرنق ذا  داللة إبصال ة يين  (4,51لممحور اشنل هو )

ا  المةمما  نحو أهم ة ايرخاد الاح   كصدمة م اندة لمطالاا  ذنا  صةوبا  متوس  استجا 

التةمم ف  المربمة الثانوية  اختال  المسه  أن الصبرة ف  مجال صةوبا  التةمم أن الصبرة 

التدري  ة ف  المربمة الثانوية. نااء  نتالج المتوسطا  الح اي ة لك  من مظهري الثسة  الاحس 

(، مما يدل عمى أن هذين المظهرين لدى الطالاا  ذنا  صةوبا  التةمم 3,9م=)نتسدير الذا  

 .ماصح ان  شت  كبير

االاتمناع  -الكشن  عنن تنيجير يرننامج الندعم الاح ن  (2019دراسـة جرايسـة ) وهدفت

عمنى مهنارا  موااهننة نبن  المشنتال  لنندى هالنع المربمننة االيتدال نة فن  مدرسننة الحرنندز لمباننا  

( هالنع منن الصن  اشنل 250تم استصدام الماهج الشناه تجريبن ، عمنى عيانه منن )ف  رام للا، 

بتننى الصننامس، عمننى أدنا  الدراسننة نهنن : مق ننال التننوتر اليوم ننة، نأظهننر  نتننالج الدراسننة عمننى 

نانود عالقنة مهمنة ينين البرننامج الاح نن  االاتمناع  لممجموعنة التجريب نة نال نا طة فن  اوانننع 

الدراسنننة فنننرنق إبصنننال ة دالنننة ينننين الجننناس نالوضنننع االاتمننناع   موااهنننة المشنننتال ، نناننند 

 شهال  الطماة.

م نننتوى الننندعم االاتمننناع  المننندرك لننندى إلنننى  ، التةنننر (2018الرشـــيدي )دراسنننة هننندف  

، المننناهج الوصنننح  التحميمننن ناعتمننند  الدراسنننة عمنننى هنننالب كم نننة الترب نننة فننن  اامةنننة السصننن م، 

لسصن م فن  ا هالانة منن همانة كم نة الترب نة فن  اامةنة هالا نا ن ( 228الدراسنة منن ) عيانة نتكون 

أن م ننتوى النندعم االاتمنناع  المنندرك لنندى هننالب كم ننة الترب ننة فنن  نأظهننر  الاتننالج  ،ال ننةودية

اامةننننة السصنننن م كننننان متوسننننط ا، نكننننذلك ناننننود فننننرنق ذا  داللننننة ابصننننال ة تةنننن ي شجننننر الاننننوع 

، ناننناء  الحنننرنق لصنننالح النننذكور، االاتمننناع  فننن  )الدرانننة الكم نننة  اسنننتثااء مجنننال االصننندقاء(
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بصنال ة ينين التحصني  المرتحنع نالتحصني  المناصح ، ناناء  إ  نكذلك ناود فرنق ذا  داللنة

 الحرنق لصالح التحصي  المرتحع ف  مجال الةالمة.

التةنر  إلننى أجنر الح ناة االنتسال نة فنن   ،(Lana et al., 2017)النـا وآخــرون دراسنة هندف  

المنننناهج ناعتمنننند  الدراسننننة عمننننى ، ةالنننندعم االاتمنننناع  نالرفنننناه نال ننننةادظهننننور ارتانننناا الاننننالغين  

أن نأظهر  الاتالج  ،هالا ا نهالاة الاالغين( 378الدراسة من ) عياة نتكون ، الوصح  التحميم 

نموذج الح اة االنتسال ة أظهر م تويا  أق  من الرضا عن الح اة، كمنا أظهنر  آجنار توسن  أقن  

 نأضة  لمدعم االاتماع .

، التةنر  إلنى المصنادر (Bhochhibhoya et al., 2017) يهوتشبهويا نآخنرنن  دراسةهدف  

ناعتمند  المصتمحة لمدعم االاتماع ، نتسويم محددا  الصحة الةسم نة ف منا ينين الطمانة الندنليين، 

( مننن الطماننة النندنليين، 328المنناهج الوصننح  التحميمنن  نتكننون عياننة الدراسننة مننن )الدراسننة عمننى 

ناود فرنق ا ذا  داللة ابصال ة ي م ك  نوع من أخنتال الندعم االاتمناع  منن: الاتالج نأظهر  

االسننرة ناشصنندقاء الننذين يع شننون فنن  نهنناهم اشصننم ، مننن أعمننى مننن اشصنندقاء ناشسننر الننذين 

 يع شون ف  نهن آخر.

ـــادي )دراسنننة هننندف   ـــد اله مننندى فاعم نننة يرننننامج الننندعم الاح ننن  إلنننى  ، التةنننر (2013عب

إلنى ن ، ساس ة ف  تام ة ياال ة المةع نالثسنة  نالاحس نالت نامحع  المبا  عمى المدارل اشاالاتما

نننا إلنننى التةنننر  إلنننى مننندى ن الحنننرق ينننين النننذكور ناينننناث فننن  درانننة الثسنننة  نننالاحس، نالت نننامح،  أي  

استمرارية تيجير البرنامج لتام ة محهوم ك  من المةع نالثسة نالت امح لدى همانة التةمن م اشساسن  

الدراسننة مننن  عياننة نتكوننن ، التجريبنن ناعتمنند  الدراسننة عمننى المنناهج فنن  محافظننا  قطنناع غنن ة، 

ذا  داللة ابصنال ة ينين متوسنطا  درانا   فرنق ناود نأظهر  الاتالج  ،هالا ا نهالاة( 550)

المجموعة التجريب ة قب  نبةد تطبي  البرنامج، لصالح المجموعة التجريب ة فن  التطبين  الاةندي، 
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نناث، كمنا يواند فنرنق لصنالح ايبصنال ة تةن ى لمتغينر الجناس إاللنة نانود فنرنق ذا  د نكذلك

بصننننال ة تةنننن ى لمتغيننننر الماطسننننة التةم م ننننة، نأخيننننر ا عنننندم ناننننود فننننرنق ذا  داللننننة إذا  داللننننة 

 بصال ة يين متوس  دراا  المجموعة التجريب ة يين التطبي  الاةدي نالتتاة .إ

فحنننص م نننتوى الننندعم االكننناديم  ناالاتمننناع   إلنننى(  2012وســـعت دراســـة حمـــدان )

نالاح نننن  لمتالميننننذ ذني الحااننننا  الصاصننننة المنننندمواين فنننن  المنننندارل الةاديننننة مننننن ناهننننة نظننننر 

مةممننيهم، اسننتصدم  منناهج نصننح ، تكوننن  عياننة الدراسننة مننن ام ننع أع نناء هيئننة التنندريس فنن  

ع نوا، نمنن أينرز  80م نالاال  عنددهم 2010 -2009كم ة الترب ة اامةة عمران لمةام لدراس 

كحاية من الكحايا  التكاولوا ة التةم م ة الت  لدى  29( هااك 1)ما يياته نتالج الدراسة ما يم : 

 55أع اء هيئة التدريس ف  كم ة الترب ة  جامةة عمران مةرفة يها يدراة عال ة ادا من أصن  

اناء  مةرفنة أع ناء هيئنة ، فسند 3( كحاية، أما  ق نة الكحاينا  نعنددها 23كحاية، كما يمتمكون )

كحاينننة منننن الكحاينننا  التكاولوا نننة التةم م نننة التننن   18( هاننناك 2)التننندريس يهنننا يدرانننة متوسنننطة. 

مارسها أع اء هيئة التدريس ف  كم ة الترب ة  جامةة عمنران ناناء  مةنرفتهم يهنا يدرانة عال نة 

مارسة أع اء هيئة كحاية، أما الكحايا  الت  ااء  م 13كحاية، كما يمتمكون  55ادا من أص 

الصننةوبا  التنن  تحنند مننن  ( ييانن  الاتننالج أن  3)كحايننة.  8التنندريس لهننا يدراننة متوسننطة نعننددها 

( كمننا 4)ممارسننة أع نناء هيئننة التنندريس لمكحايننا  التكاولوا ننة التةم م ننة انناء  يدراننة مرتحةننة. 

كم ننة الترب ننة  كحايننا  التكاولوا ننا التةم م ننة التنن  يحتااهننا أع نناء هيئننة التنندريس فنن  كشننح  أن  

اامةة عمران ه  كحاية استصدام اينترن  كمصدر  لممةمومنا  التةم م نة، نكحاينة تصنم م نإنتناج 

الةننرن/ التسديم ننة  اسننتصدام يرنننامج البوربويانن ، نكننذلك كحايننة إنتنناج خننحاف ا  تةم م ننة متاوعننة. 

ريس لكحاينا  ( ناود فرنق ذا  داللة إبصال ة يين متوسط  درانا  أداء أع ناء هيئنة التند5)
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تكاولوا ننا التةمنن م، فنن  التطبينن  السبمنن  نالاةنندي الختاننار التحصنني  المةرفنن ، نبطاقننة المالبظننة 

 لصالح التطبي  الاةدي.

الننندعم االاتمننناع  نعالقتنننه  م نننتوى  هننندف  التةنننر  إلنننى ( 2010الهنـــداوي )دراسنننة  أمنننا

اسننننتصدام المنننناهج  افيهنننن تننننمن . الرضننننا عننننن اننننودة الح نننناة لنننندى المةنننناقين برك  ننننا  محافظننننا  غنننن ة

أظهننر  الاتننالج  عاقننة الحرك ننة، نقنندمننن ذني اي( 201) ، نتكوننن  عياننة الدراسننة مننناالرتانناه 

صنندقاء مننن النندعم قننارب نمصنندر اشسننرة ناشبصننال  ا يننين مصنندر اشإناننود عالقننة موااننة دالننة 

ة لنندى االاتمنناع  نام ننع أ ةنناد الرضننا عننن اننودة الح نناة نالدراننة الكم ننة لمرضننا عننن اننودة الح ننا

بصننال  ا يننين مصنندر إة مننن ذني االعاقننة الحرك ننة، نناننود عالقننة سننالاة دالننة  ننأفننراد الةياننة الكم

مسس ا  المجتمع من الدعم االاتماع  ناودة الةالقا  ناودة الدنر االاتماع  نانودة الح ناة 

مصنندر عاقننة الحرك ننة، ف مننا لننم يتننن الةالقننة دالننة يننين كتنن  لنندى أفننراد الةياننة الكم ننة مننن ذني اي

مسس ننا  المجتمننع مننن النندعم االاتمنناع  نبق ننة أ ةنناد اننودة الح نناة لنندى أفننراد الةياننة الكم ننة مننن 

بصنننال ة ينننين الننندعم االاتمننناع   ي ةننناده إعاقنننة الحرك نننة، كمنننا تواننند عالقنننة ذا  داللنننة ذني اي

 عاقنة الحرك نة، كمنا يواند فنرنق ذا  داللنةندراته الكم ة نالرضنا عنن انودة الح ناة لندى ذني اي

عاقنة الحرك نة أفنراد الةيانة  ناختال   ةن  بصال ة ف  كن  منن الندعم االاتمناع  لندى ذني ايإ

ناالاتماع ننة )الجناس، الةمننر، المهانة، الوضنع االقتصننادي لألسنرة، الحالننة  ةالمتغينرا  الديمغراف ن

 االاتماع ة، متان االقامة(.

 بالتحصيل الدراسي.  المتعلقةالدراسات   2.2.2

إلى مةرفة صةوبا  السراءة لندى عيانة منن الطمانة ذني  (2021اينة )سعت دراسة البط

صنننةوبا  النننتةمم فننن  الصنننحو  الثالجنننة اشنلنننى نعالقتهنننا  التحصننني  الدراسننن  منننن ناهنننة نظنننر 

مةممننيهم. اسنننتصدم  الدراسننة المننناهج الوصنننح  الم ننح ، نتكونننن  الةيانننة مننن مةممننن  نمةممنننا  
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ا  ( مةممن25مةنة  الةاصنمة عمنان نبمن  عنددهم )الصةوبا  ف  المندارل الحتوم نة فن  لنواء الجا

( فسرة. نأظهر  نتالج الدراسة أن تسديرا  أفراد الةيانة 23نمةممة. نتم إعداد استاانة متونة من )

لصننةوبا  السننراءة لنندى هماننة الصننحو  الثالجننة اشنلننى مننن ذني صننةوبا  الننتةمم كاننن  مرتحةننة. 

 ةوبا  السراءة نالتحصي  الدراس .كما أظهر  الاتالج ناود عالقة ارتااه ة يين ص

إلى المسارنة يين التحصني   (Lawrence et al., 2021وهدفت دراسة لوران  وآخرون )

الدراسننن  نالم نننارا  اشكاديم نننة لمطمانننة المصنننايين  اضنننطراب فنننرا الحركنننة ننسنننص االنتاننناه منننع 

 اضنطراب فنرا  ( هالا ا مصا  ا327الطماة غير المصايين  صةوبا  تةمم، نهاس  عمى عياة )

( هالا نا لنن س لننديهم صننةوبا  تةمنم، نتننم دمننج ي انننا  الم ننح 3916الحركنة ننسننص االنتانناه مننع )

سنناوا ،  8منع الاتنالج فن  االختانارا  المع ارينة الوها نة لمحننو اشم نة نالح ناب عمنى مندى فتنرة 

االنتاناه نأظهر  الاتالج ف  ال اة الثالثة كان الطالب المصايون  اضطراب فرا الحركنة ننسنص 

متيخرين ف  المتوس    اة نابدة عن الطالب النذين ال يةنانون منن اضنطراب عسمن  فن  السنراءة 

، كانن  الحجنوا  أكبنر  تثينر منع الطنالب 9أخهر ف  الكتا ة. ف  ال ناة  9نالح اب نمتيخرنن 

 3سننناة فننن  السنننراءة، نتنننيخر  2.5المصنننايين  اضنننطراب فنننرا الحركنننة ننسنننص االنتاننناه  متوسننن  

سنناوا  فنن  الكتا ننة، نأظهننر  أي ننا أن الطننالب الننذين يةننانون مننن  4.5فنن  الح نناب، نسنناوا  

اضننطراب فننرا الحركننة ننسننص االنتانناه لننديهم تحصنني  أقنن   تثيننر فنن  السننراءة نالكتا ننة نالح نناب. 

ا. عمنننى سنننبي  المثنننال، فننن  الصننن  التاسنننع كنننان الطنننالب كانننن  الكتا نننة المجنننال اشكثنننر ت نننرر  

حركننننة ننسننننص االنتانننناه يتتبننننون فنننن  المتوسنننن  فنننن  م ننننتوى ال نننناة المصننننايون  اضننننطراب فننننرا ال

الصام ة. يحتاج اشهحال نالمراهسون المصايون  اضطراب فرا الحركة ننسنص االنتاناه إلنى دعنم 

كبيننر يدارة عنندم االنتانناه ناالننندفاع نفننرا الاشنناا. الةننالج المنناهر فنن  السننراءة نالكتا ننة نالح نناب 

 مطموب هوال ساوا  الدراسة.
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إلنى الكشن  عنن التحصني   (Zawadka et al., 2021ت دراسـة زودك وآخـرون )هـدفو 

الدراس  ف  التةمم عن  ةد يين الطالب الذين يةانون من صةوبا  ف  السراءة نبندنن صنةوبا  

( منن 2020يونينو  -خالل المربمة اشنل نة )منارل  COVID-19أجااء المراب  اشنلى من نباء 

هالا نننا منننن اامةنننة نارسنننو فننن   2182نصنننح ، عمنننى عيانننة  ، اسنننتصدم مننناهج COVID-19نبننناء 

،  2020 2019يولانننندا اسننننتب ان ا مننننن انننن أين  شننننين اينجننننازا  اشكاديم ننننة فنننن  الةننننام الدراسنننن  

المةمومنننا  الديموغراف نننة ، ف نننال  عنننن ال نننغوا المرتاطنننة  نننالتةمم نالوبننناءنالظنننرن  المع شننن ة ن 

إاننراء التحمنن ال  فنن  جننالث مجموعننا   (. تننمDDQ، ناسننتب ان تشننص ص ع ننر السننراءة.)اشساسنن ة

نا رسنم  ا لةه نر السنراءة ) وبا  ، نصنة(CDYSفرع ة من الطالب: الذين أفادنا  نين لنديهم تشص ص 

، نالنذين (SIDYS، نلكنن لنم يتنن لنديهم تشنص ص رسنم  لةه نر السنراءة )السراءة المبم  عاهنا ذات  نا

تنالج االسنتطالع أننه  المسارننة منع (. أظهنر  نCONأيمغوا عن عدم ناود صةوبا  ف  السراءة )

لنننم يجتنننازنا  (SIDYS)ن (CDYS)(، فنننإن الم يننند منننن الطنننالب منننن مجمنننوعت  CONمجموعنننة )

ا عمنننننى اشقننننن  فننننن  الحصننننن  الصننننن ح . نااهننننن  مجموعنننننا   ( SIDYS)ن (CDYS)اختانننننار ا نابننننند 

فنننن  تاظنننن م الننننتةمم  CONضننننغوه ا أعمننننى   ننننبع السيننننود الوبال ننننة، ننااهننننوا صننننةوبا  أكثننننر مننننن 

. تشننير الاتننالج إلننى الحااننة إلننى إيننالء اعتاننار COVID-19الحصننول عمننى االلتمننان أجانناء نبنناء ن 

 خاع لمدعم ايضاف  لمطالب الذين يةانون من صةوبا  ف  السراءة.

تسديرا  مةمم  المربمة اشساس ة التةر  إلى  (2016مصلح وجاد هللا ) دراسةهدف  

ف  المدارل الحتوم ة ف  محافظة رام للا  ( شسااب ضة  التحصي  الةمم 4-1الدن ا  )

نالبيرة، نلهذا الغر/ صمم  االستاانة المتونة من ساةة محانر، نقد يم  عدد أفرد المجتمع 

( مةمما  167( مةمماه نمةممة، نقد أاري  الدراسة عمى عياة عشوال ة هاق ة يم  عددها )750)

م الماهج الوصح  التحميم ، نمن الاتالج %(، نلتحسي  أهدا  الدراسة استصد25نمةممه يا اة )
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الت  توصم  إليها الدراسة: ناود عدة أسااب أد  إلى ضة  التحصي ، كان ماها يتةم  

 الطالع: )نادرا  ما ياظم نقته ف  الدراسة(، )يمتع عن التح ير الم ب  لمحصة الصف ة(، 

يسم  من أهم ة الدنرا  الت  تتاانل )يرك  عمى التكاولوا ا الترفيه ة(، نماها ما يتةم   المةمم: )

مةالجة ضة  التحصي  الدراس (، )ارتحاع نصا ه اشكاديم  أسبوع ا (، )تةدد المهام الممساة 

عمى عاتسه(، نماها ما يتةم   المشرب التربوي: )كثرة عدد المةممين الذين ياا ةهم المثرب(، 

الدراس ة(، )ايتةاد الماهاج الحم طيا  عن نماها يتةم   الماهاج: )ال من المحدد ال يغط  المادة 

البيئة الحم طيا ة(، نما يتةم   اشسرة )تجانز اشه  عن متا ةة نواب  السصور لدى أياالهم(، 

نتركي هم عمى الةالمة المرتحةة دنن االهتمام يواقع أياالهم نقدراتهم الةسم ة(، )ضة  متا ةة 

  مديريةجة تحصي  أياالهم(، نماها ما يتةم  أنل اء اشمور لممرخد التربوي ف  هرق مةال

الترب ة: )انح ار الدعم المال  لمم اعدة ف  الم ا سا  الثساف ة نالتربوية الت  تشجع السراءة(: 

دراة لتسديرا  ( α<. 05) نقد تبين أنه تواد فرنق ذا  داللة إبصال ة عاد م توى الداللة

ب ضة  التحصي  الةمم  ف  المدارل الحتوم ة ( شساا4-1مةمم  المربمة اشساس ة الدن ا )

ف  محافظة رام للا نالبيرة تة ى إلى متغير التصصص ف  المجاال  اآلت ة  )أسااب تتةم  

 المشر  التربوي لصالح الةموم الطب ع ة، نأسااب تتةم   الماهاج لصالح الةموم الطب ع ة، 

تبين أي ي أنه تواد فرنق ذا  داللة  نقد. اين ان ة(نأسااب تتةم   اشسرة لصالح الةموم 

( شسااب 4-1لتسديرا  مةمم  المربمة اشساس ة الدن ا )( α<. 05)إبصال ة عاد م توى 

ضة  التحصي  الةمم  ف  المدارل الحتوم ة ف  محافظة رام للا نالبيرة تة ى إلى متغير 

 الصبرة.

مشرفين التربويين شسااب إلى دراة تسديرا  الالتةر  هدف   (2015مصلح )دراسة أما 

( ف  المدارل الحتوم ة ف  4 -1ضة  التحصي  الدراس  لدى هماة المربمة اشساس ة الدن ا )
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محافظة يي  لحم، لهذا الغر/ صمم  استاانة متونة من ستة محانر. نقد أاري  الدراسة 

توصم  إليها  ( مشرفا نمشرفة، نمن الاتالج الت 36عمى ام ع أفراد المجتمع الاال  عددهم )

الدراسة: ناود عدة أسااب أد  إلى ضة  التحصي ، نكان أيرزها: ما يتةم   الطالع: )يرك  

عمى الححظ أكثر من الحهم نالتحمي  نالتسويم(،)نادرا  ما ياظم نقته ف  الدراسة(، نف ما يتةم  

المادة  مواق   المةمم: )قمة تحةيمه الوسال  التةم م ة ف  الحصة الصف ة(، )نادرا ما يرب  

ب ات ة(، نف ما يتةم   المشر  التربوي: )كثرة عدد المةممين الذين يتا ةهم(، )افتساره 

لمصالب ا  الت  تمتاه من مةالجة ايهمال لدى  ة  المةممين(، نف ما يتةم   مدير 

(، المدرسة: )زيادة نصاب مةمم المربمة اشساس ة (، )كثرة اشعااء الممساة عمى عات  المدرسة

)نادرا ما يرفع المدير تسريرا بول م توى ضة  التحصي  ف  المدرسة، نأما ف ما يتةم  

 الماهاج فييرزها: )قمة اهتمامه  اشنشطة الالصف ة(، )ال من المحدد ال يغط  المادة الدراس ة(، 

صادي )تركي  الماهاج عمى الكم أكثر من الاوع(، نف ما يتةم   اشسرة )الوضع االاتماع  ناالقت

المتدن  لألسرة(، )تسمي  االهتمام من دنر المةمم أمام أياالهم(، نقد تبين أي ا  أنه يواد فرنق 

ف  المتوسطا  الح اي ة لمدراة الكم ة لتسديرا  المشرفين التربويين شسااب ضة  التحصي  

يي   ( ف  المدارل الحتوم ة ف  محافظة4 -1الدراس  لدى هماة المربمة اشساس ة الدن ا )

 .(لحم لمتغيرا  )الاوع االاتماع ، نالتصصص، نالصبرة، نالمسه  الةمم 

الصنننننال ة الاح ننننن ة نعالقتهنننننا  التحصننننني  التةنننننر  إلنننننى  (2015) العـــــو دراسنننننة هننننندف  ن 

هالا نا  (610)الدراسنة عيانة  نتكونن ، االرتاناه ، نقد استصدم الاابنث المناهج الوصنح  الدراس 

إلننى ناننود ، نقنند أظهننر  نتننالج الدراسننة اة الثان ننة نالرا ةننة(نهالاننة مننن هماننة اامةننة دمشنن  )ال نن

بصال ة يين دراا  أفراد عياة الدراسة عمى مق ال الصال ة إعالقة ارتااه ة موااة ذا  داللة 
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ننننا لمتغيننننرا  الدراسننننة )الجنننناس، ال نننناة الدراسنننن ة،  الاح نننن ة ندرانننناتهم فنننن  التحصنننني  الدراسنننن  تاة 

 اع ة(.ناالختصاع الدراس ، الحالة االاتم

الةالقنننة ينننين الصنننال ة الاح ننن ة نالتحصننني  التةنننر  إلنننى هننندف   (2015) بوخالفـــةدراسنننة ن 

هالا نا  (342)الدراسنة عيانة  نتكونن ، االرتاناه ، نقد استصدم الاابنث المناهج الوصنح  الدراس 

إلى نانود عالقنة دالنة ، نقد أظهر  نتالج الدراسة نهالاة متمدرسين ياة  جانويا  مدياة تسر 

 ل  ا يين الصال ة الاح  ة نالتحصي  الدراس .بصاإ

إلى أسااب تدن  التحصي  لدى هماة المدارل ف  التةر   (2014علي )دراسة نهدف  

مديرت  الترب ة نالتةم م ف  سمحي  نااوب نايمس نمةرفة هرق عالج هذه المشتمة. ناستصدم 

من ام ع المشرفين الاابث الماهج الوصح  الم ح  الميدان ، نتكون مجتمع الدراسة 

نالمرخدين التربويين ف  تربيت  سمحي  نااوب نايمس، نخمم  عياة الدراسة عمى كام  مجتمع 

( من المشرفين نالمرخدين التربويين. أظهر  الاتالج ناود فرنق داله 115الدراسة الاال  )

ظهر  الاتالج إبصال ا عمى الدراة الكم ة لألداة تاةا لمتغير الجاس نلصالح ايناث، نكذلك أ

عدم ناود فرنق داله إبصال ا شسااب تدن  التحصي  لدى هماة المدارل ف  مديرت  الترب ة 

لك  من المتغيرا   ى ة  نالتةم م ف  سمحي  نااوب نايمس من ناهة نظر المشرفين نالمرخدين ته 

 )التصصص، المسه  الةمم ، الصبرة، الحالة االاتماع ة، هب ةة الةم ، المديرية(. 

إلى الكش  عن ن اة انتشار صةوبا  السراءة لدى هماة  (2012أبو دقة ) دراسةهدف  ن 

الصحو  الثان  نالثالث نالرا ع ف  المربمة اشساس ة المصتمطة ف  مدارل محافظة رام للا 

%( من 10ما يةادل ) ( هالاا   ة، نهو1385نالبيرة ف  فم طين نتكون  عياة الدراسة من )

( هالاا  ة. استصدم  الدراسة جالث أدنا  لجمع الب انا  13385) ذي ضم  مجتمع الدراسة ال

لإلاا ة عن أسئمة الدراسة. أنال : استصدام مق ال تحصيم  لمكش  عن مهارا  المغة الةرب ة 
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 المهارا  السرال ة لممربمة اشساس ة . جان ا : استصدام مق ال غير لحظ  لق ال السدرة الةسم  ة 

صمف ة الثساف ة. جالثا : قالمة المسخرا  ال موك ة الممي ة لذني صةوبا  التةمم  غ  الاظر عن ال

عمى مةمم  نمةمما  الصحو  اشساس ة لمتيكد من صدق اخت ار عياة صةوبا  السراءة. نتم 

تحديد هماة صةوبا  التةمم من خالل تطبي  محتا  التشص ص لصةوبا  التةمم. كما تم 

صةوبا  تةمم  ةد االنتهاء من االختاار التحصيم   استصراج  تحديد اشهحال الذين لديهم

المتوسطا  الح اي ة لةالما  ك  أفراد الةياة  قام  الاابثة  ح اب االنحرا  المع اري نكان 

(. نتم التحس  من مةامال  الصدق نالثاا  شدنا  الدراسة. أسحر التحمي  ايبصال  1-)

ة ه  أكثر خيوعا لدى هماة المربمة اشساس ة ف  لمب انا  عن أن مظاهر صةوبا  السراء

 الصحو  الثان  نالثالث نالرا ع اشساس ة. 

لةنننندد مننننن الدراسننننا  ال ننننا سة التنننن  تاانلنننن  النننندعم الاح نننن   الباحثــــةمننننن خننننالل اسننننتةرا/ 

ناالاتماع  نالتحصي  الدراس ، ات ح ناود ندرة ف  الدراسا  الت  ترب  يين متغيري الدراسة. 

لى ندرة الدراسا  الت  ربط  المتغير الدعم الاح   ناالاتماع   متغيرا  أخرى. أما  ايضافة إ

الدراسة الحال ة هدف  لمةرفة م توى الدعم الاح   ناالاتماع  نعالقته  التحصي  الدراس  هذا 

 ي  هذه الدراسة أن هذه الدراسا  لم تتاانل متغيرا  الدراسة الحال ة.ما م  

بيننث الةياننة مننن الدراسننا  ال ننا سة    الدراسننة الحال ننة مننع  ةنن تشننايه: مــن حيــث العينــة

دراسنة عبند الحةم ة، بينث أن هاناك الدراسنا  تاانلن  همانة المربمنة المدرسن ة أن الجامع نة، مثن  

دراسنننة الاطايانننة (، Al-Dbyani et al., 2021) ال نننياان  نآخنننرنن دراسنننة ، ن (2021الة يننن  )

 ,.Zawadka et alدراسنننة زندك نآخنننرنن )ن ، (2021دراسنننة البموخننن  نالة بننن  )ن  ،(2021)

دراسنننننننة مصنننننننمح ، (2016دراسنننننننة مصنننننننمح ناننننننناد للا )ن (، 2018ندراسنننننننة الرخنننننننيدي ) ،(2021
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أمننا  ،(2012دراسننة أيننو دقننة )، (2012دراسننة بمنندان )ن ، (2015) الةننو/دراسننة ن  ،(2015)

 .قة الحرك ة( الت  تاانل  ذني االعا2010دراسة الهاداني )ناختم  الدراسة الحال ة مع 

مثن  هذه الدراسة مع  ة  الدراسا  اشخنرى منن بينث المناهج،  اختم : من حيث المنهج

(، 2020(، ناختمنننن  مننننع دراسننننة الةانننن ي )2015(، ندراسننننة يوخالحننننة )2015دراسننننة الةننننو/ )

(، ندراسننة يهوتشننبهويا Lana et al., 2017(، ندراسننة النننا نآخننرنن )2018ندراسننة الرخننيدي )

( فسند اتاةن  المناهج 2016(، ندراسنة مصنمح ناناد للا )Bhochhibhoya et al., 2017نآخنرنن )

  المننناهج ( بينننث اسنننتصدم2013الوصنننح  التحميمننن   نكمنننا اختمحننن  منننع دراسنننة عبننند الهنننادي )

( بيننننث اسننننتصدم  المنننناهج 2010التجريبنننن  نالشنننناة تجريبنننن ، نتشننننايه  مننننع دراسننننة الهاننننداني )

 الوصح  االرتااه .

صدم  أغمنع الدراسنا  أكثنر منن أداة، نأكثنر منن متغينر، منن خنالل اسنت من حيـث األدوات:

الدراسنننا  ال نننا سة قنننام الاابنننث  إعنننداد مق نننال الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع  نمق نننال التحصننني  

 الدراس .

تاايانن  نتننالج الدراسننا  التنن  تاانلنن  النندعم الاح نن  ناالاتمنناع ، نذلننك  مــن حيــث النتــائج:

 راسة نت جة اختال  عيااتها.ب ع المجتمع الذي أق م  ف ه الد

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

تنندل  الدراسننا  ال ننا سة عمننى أهم ننة الدراسننة نموضننوعها، نقنند اسننتحاد  الدراسننة الحال ننة مننن 

  ا:الدراسا  ال ا سة ف  الةديد من الجوانع ماه

 . ص اغة ايهار الاظري لمدراسة .1

 . ن أهم ة الدراسة نمبررا  إارالهالم اعدة ف  تحديد مشتمة الدراسة، نب اا .2
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 . ف  تصم م أداة الدراسة ةتوا ه الاابث .3

 .نحو الةديد من مصادر المةموما  المحيدة ذا  الةالقة  مشتمة الدراسة ةتوا ه الاابث .4

 

 :الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اآلتيأوجه اختالف 

لنندعم الاح نن  ناالاتمنناع  نالتحصنني  تصتمنن  الدراسننة الحال ننة فنن  أنهننا تاحننث فنن  عالقننة ا

هاا  نالبيرة منعياة من مةمم  المربمة االساس ة الدن ا ف  مدارل محافظة رام للا لدى  الدراس 

بينث اناء  هنذه د، الدراسة الحال ة، الستكمال الجهود الاحث ة التن  تمن  عمنى هنذا الصنةي تيت 

 ة.لمدراسا  ال ا س الدراسة متممة
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

ا محور ا نإاراءاتهاسة الدرا ماهج ة تةتبر  منن التطب سن  الجاننع إنجناز خاللنه يتم من رل   

 لمتوصن  ايبصنال  التحمين  يانراء المطموبة الب انا  عمى الحصول ميت نعن هريسها، الدراسة

 تحس  نبالتال ، الدراسة  موضوع المتةمسة الدراسة أدي ا  ضوء تح يرها ف  ميت الت  الاتالج إلى

  .تحق سها إلى ىت ة الت  اشهدا 

اتااعهننننا فنننن  هننننذه الدراسننننة  م  توضننننح الاابثننننة فنننن  هننننذا الحصنننن  نصننننح ا لإلاننننراءا  التنننن  تنننن

الدعم النفسي واالجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لـدى طلبـة صـعوبات تعلـم الموسومة ين: 

 ، نالتن المرحلة االساسـية الـدنيا مـن وجهـة نظـر معلمـيهم فـي مـدارس محافظـة رام هللا والبيـرة

 نهنرق الم نتصدمة الدراسنة  أدنا  نكنذلك، الدراسنة نعيانة نمجتمنع المتانع لمناهجاخنتمم  عمنى ا

ا يت نمن كمنا ا.نجااتهن صندقها ، ندرانةنتطويرهنا ياالهنا نك ف نة إعندادها  التن  لإلانراءا  نصنح 

 التن  ايبصال ة الحص   المةالجا  نياته ا، نتساياه الدراسة أداة  متصم  ف  يها الاابثة م قا

 .لهذه اياراءا  نص  يم  نف ما، الاتالج ناستصالع الب انا  تحمي  ف  ستصدم ا

 

 منهجية الدراسة  1.3

يانناء  عمننى هب ةننة الدراسننة ناشهنندا  التنن  ت ننةى لتحق سهننا، فسنند اسننتصدم  الاابثننة المنناهج 

نننةة فننن  أننننواع مصتمحنننة منننن الاحنننوث الةمم نننة، الوصنننح  االرتاننناه ،  نالنننذي يه نننتصدم  صنننورة مهوسو

ر لهيئنة خنصص أن خن ء أن زمنان أن متنان ) حالتنه  نالوص  الةمم  يواه عام عاارة عن تصوُّ
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)عبيننندا  نآخنننرنن،  الطب ع نننة(، بينننث ينننتم التةبينننر عنننن ذلنننك  صنننورة محصنننمة يهننند  ايي ننناح

 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:(. 2006

ة  محردا  الدراسة نبصر نتجم ع من خالل توزيع استب انا  لدراسة  المصادر األولية:  .1

( Spssالمةموما  الالزمة ف  موضوع الدراسة، نمن جم تحريغها نتحميمها  استصدام يرنامج )

بصال ة المااساة يهد  الوصول لدالال  ذا  ق مة بصال  ناستصدام االختاارا  اياي

 .مسخرا  تدعم موضوع الدراسة

تع نالمرااع الةرب ة ناشااب ة ذا  الةالقة، بيث اتجه  الاابثة لمكالمصادر الثانوية:  .2

نالدنريا  نالمساال  نالتسارير، ناش حاث نالدراسا  ال ا سة الت  تاانل  موضوع الاحث، 

الدعم النفسي واالجتماعي نالت  تتةم  يبااء   نالاحث نالمطالةة ف  مواقع اينترن  المصتمحة.

علم المرحلة االساسية الدنيا من وجهة نظر وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة صعوبات ت

  يهد  إجراء موضوع الدراسة  شت  عمم ، نذلك معلميهم في مدارس محافظة رام هللا والبيرة

من أا  التةر  إلى اشسس نالطرق الةمم ة ال م مة ف  كتا ة الدراسا ، نكذلك أخذ تصور 

 عن آخر الم تجدا  بول موضوع الدراسة.

 

 سة وعينتهامجتمع الدرا 2.3

  الدراسة: مجتمع -

ة الندن ا فن  مندارل محافظنة رام ساسن مةممن  المربمنة اشام نع يتكنون مجتمنع الدراسنة منن 

نا لمصنادر2021ف  الةنام )مةمم ا نمةممة ( 1100) م، نالاال  عددهللا نالبيرة نزارة  (، نذلنك نفس 

 الترب ة نالتةم م.
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 الدراسة: عينة -

ساسنن ة النندن ا فنن  منندارل ( مننن مةممنن  المربمننة اش50) منننتتكننون : يةالعينــة االســتطالع

الاابثننننة  يخننننذها لمتةننننر  عمننننى الصصننننالص ال نننن تومترية   ، بيننننث قامننننمحافظننننة رام للا نالبيننننرة

نذلنك لمتيكند  (،الندعم الاح ن  ناالاتمناع  نالتحصني  الدراسن شدنا  الدراسة نالمسناي س التال نة )

 سة.من صدق نجاا  اشدنا  الم تصدمة ف  الدرا

ننننا نمةممننننة،  (275)عمننننى عياننننة الدراسننننة : اخننننتمم  الفعليــــةالعينــــة   بننننوال  ون يشننننتممةمم 

( 275الةيانننة المت  نننرة، بينننث تنننم توزيننننع ) طريسنننة  تنننم اخت نننارهم( منننن مجتمنننع الدراسنننة، 25%)

اسننتاانة عمننى مةممنن  المربمننة االساسنن ة النندن ا فنن  منندارل محافظننة رام للا نالبيننرة، نتننم اسننترداد 

( يوضح توزيع الم نتجيبين ب نع 1 – 3) ادنل%( استاانة، ن 100نة ما ن بته )( استاا275)

 متغيرا  الدراسة.

ا للمتبيرات)1 -3)جدول   : توزيع عينة الدراسة وفقا

 الا اة المئوية الةدد المتغير الب ان

 الجاس
 %15.3 42 ذكر
 %84.7 233 انثى

 نوع الصةوبة

 %47.3 130 عه ر السراءة
 %12.7 35 عه ر الكتا ة

 %21.1 58 عه ر الح اب
 %13.1 36 اضطراب المغة

 %5.8 16 االضطراب ال مة  نالاصري 

 متان ال تن
 %35.3 97 مدياة
 %62.5 172 قرية

 %2.2 6 مص م
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 أدوات الدراسة وخصائصها 3.3

حصيل الدعم النفسي واالجتماعي وعالقته بالتقام  الاابثة  إعداد استاانة الدراسة بنول  

الدراسي لدى طلبة صعوبات تعلم المرحلة االساسية الدنيا من وجهة نظر معلميهم في مدارس 

 ،  ما يصدم الدراسة بينث تةتبنر االسنتاانة اشداة الرل  نة الماللمنة لمدراسنة محافظة رام هللا والبيرة

تمثن  التحصني   الس م االنل، الاابثون  يهاالميدان ة لمحصول عمى المةموما  نالب انا  الت  يجر 

الدراسنننن  كننننن  متغيننننر تننننا ع  نالنننندعم الاح نننن  ناالاتمنننناع  كننننن  متغيننننر م ننننتس  ، نذلننننك مننننن خننننالل 

 الصطوا  التال ة: 

 األداة تتكون من:

 استمارة الب انا  اشنل ة. -

 مق ال الدعم الاح   ناالاتماع . -

 مق ال التحصي  الدراس . -

 ارة البيانات األولية:القسم االول:

، ننننوع الصننةوبةسننتمارة عمننى  ةنن  المةمومننا  اشنل ننة نماهننا:  الجنناس، نقنند اخننتمم  اال

 نمتان ال تن . 

 (:2021: مقياس الدعم النفسي واالجتماعي )تطوير الباحثة  القسم ثاني 

قامننن  الاابثنننة  ننناالهالع عمنننى اشدب التربنننوي، نالدراسنننا  ال نننا سة ذا  الصنننمة  موضنننوع 

دراسنة عمن  فن  الندعم الاح ن  ناالاتمناع  د إلى مق نال االستاا تمالدعم الاح   ناالاتماع ، ن 

بيث (، 2010(، ندراسة الهاداني )2018(، دراسة الرخيدي )2019(، دراسة صالح )2020)

 الحم طيا ة. ةنالبيئ  مع أهدا  نعياة الدراسة يتالءم ما س طور المق ال نيسان 
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 وصف المقياس:  -أ

لاح ننن  ناالاتمننناع  لننندى عيانننة منننن مةممننن  يهننند  المق نننال التةنننر  إلنننى م نننتوى الننندعم ا

ساس ة الدن ا ف  مدارل محافظة رام للا نالبينرة، نباناء عمنى هنذه المةمومنا  تنم إعنداد المربمة اش

، مجناال ( 3) ىفسنرة، موزعنة عمن( 26ن )تكنون المق نال منن مق ال الدعم الاح   ناالاتماع ، 

تمنننع، نالننندعم المتصصنننص منننن مةممننن  )الصننندما  اشساسننن ة ناشمنننن، ندعنننم الةالمنننة نالمج هننن : 

، محايند، كثينر ا، ، نتم تحديد م توى الموافسة  صم ة م نتويا   صةوبا  التةمم( ا، قمن ال  قمن ال  اند 

ا   كتدرج لجم ع فسرا  االسنتاانة، كمنا هنو موضنح  الجندنل 5، 4، 3، 2، 1  نأعطي   كثير ا اد 

(3 - 2.) 

 : يبين مجال مقياس الدعم النفسي واالجتماعي وعدد فقراتها) 2 - 3)جدول 

 عدد الحسرا  أرقام الحسرا  المجال
 8 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 الصدما  اشساس ة ناشمن

 دعم الةالمة نالمجتمع
9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 
10 

 8 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19 الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم
 26 عدد فسرا  المق ال

  

(، تنننم توزينننع الحسنننرا  إلنننى فسنننرا  2 - 3نمنننن خنننالل توزينننع الحسنننرا  الموضنننحة  الجننندنل )

 .(3 - 3موااة نسالاة، كما يوضحها الجدنل )

 والسلبية يجابيةاإل الدعم النفسي واالجتماعي(: يبين فقرات مقياس 3 - 3جدول )
 دد العباراتع أرقام العبارات العبارات

، 16، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 الموااة
20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 

21 

 5 18، 17، 16، 15، 14 ال الاة

 26 المجموع
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 (:2021ثالثاا: مقياس التحصيل الدراسي )تطوير الباحثة  

 نننا سة ذا  الصنننمة  موضنننوع الاابثنننة  ننناالهالع عمنننى اشدب التربنننوي، نالدراسنننا  القامننن  

 (،2016دراسنننة قانننان  ) فننن التحصننني  الدراسننن  االسنننتااد إلنننى مق نننال  نتنننمالتحصننني  الدراسننن ، 

ئننة يمننع أهنندا  نعياننة الدراسننة نالب يننتالءمل نقننانالمق ننال  وربيننث ههنن(، 2010دراسننة ماصننور )

 .الحم طيا ة

 وصف المقياس:  -أ

  لننندى عيانننة منننن مةممننن  المربمنننة يهننند  المق نننال التةنننر  إلنننى م نننتوى التحصننني  الدراسننن

ساس ة الدن ا ف  مدارل محافظنة رام للا نالبينرة، نباناء عمنى هنذه المةمومنا  تنم إعنداد مق نال اش

، نتم تحديد م توى الموافسة  صم ة م تويا  فسرة( 24ن )تكون المق ال من التحصي  الدراس ، 

ا  ، محايننند، كثيننر ا، كثيننر ا انند  ا، قمنن ال    كتنندرج لجم ننع فسنننرا  5، 4، 3، 2، 1     نأعطينننقمنن ال  انند 

 (.4 - 3االستاانة، كما هو موضح  الجدنل )

 : يبين مجال مقياس التحصيل الدراسي وعدد فقراتها) 4 - 3)جدول 

 عدد الحسرا  أرقام الحسرا  المجال

 التحصي  الدراس  
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 
24 

 24 عدد فقرات المقياس
 

(، تنننم توزينننع الحسنننرا  إلنننى فسنننرا  4 - 3نمنننن خنننالل توزينننع الحسنننرا  الموضنننحة  الجننندنل )

 .(5 - 3موااة نسالاة، كما يوضحها الجدنل )

 والسلبية يجابيةاإل التحصيل الدراسي(: يبين فقرات مقياس 5 - 3جدول )
 عباراتعدد ال أرقام العبارات العبارات

 16 17، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 الموااة

 8 24، 23، 21، 20، 19، 16، 15، 14 ال الاة

 24 المجموع
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 صدق األدوات وثباتها 4.3

 :  مقياس الدعم النفسي واالجتماعي:وثبات صدق أوالا

 صدق المحكمين للدعم النفسي واالجتماعي: -1

راسننة فنن  صننورتها اشنل ننة عمننى مجموعننة مننن المحتمننين يمنن  الد أداة الاابثننة  ةننر/   قامنن

ننن8عنننددهم ) نالنننذين قننناموا يننندنرهم يتسنننديم  اشدب ال ننن تولوا  نالتربنننوي،، مصتصنننين فننن  ا( محتم 

 .(ب، ممح  )الاصح نايرخاد نتةدي  نبذ  ما يم م عمى فسرا  االستاانة

عاارا  لق نال منا نضنة  ال ماللمةمن المحتمين إيداء آرالهم ف  مدى  الاابثة  نقد همب

شامه، نمدى نضوح ص اغة العاارا  نمدى مااساة ك  عاارة لممحور الذي ياتم  إل نه، نمندى 

كحايننة العاننارا  لتغط ننة كنن  محننور مننن محننانر متغيننرا  الدراسننة اشساسنن ة، هننذا  ايضننافة إلننى 

ضنننافة عانننارا  ا منننن تةنندي  صننن اغة العانننارا  أن بنننذفها، أن إا نضنننرنري  اقتننراح منننا يرنننننه مااسنننا  

الشصصنننن ة  الب انننننا ادينننندة شداة الدراسننننة، نكننننذلك إيننننداء آرالهننننم ف مننننا يتةمنننن   الب انننننا  اشنل ننننة )

ف  االستاانة، نبذلك  ةالم تصدمنفسراته  مق المجاال  الالمطموبة من الم تجيبين(، إلى اانع 

ل االسننتاانة خننرج االسننتب ان فنن  صننورته الاهال ننة. نتركنن   توايهننا  المحتمننين عمننى انتسنناد هننو 

نتنننم تةننندي   ةننن  فسنننرا  المق نننال ب نننع عمنننى  ةننن  العانننارا  المتكنننررة،  تحتنننوي بينننث كانننن  

 نبنننذلك خننننرج االسننننتب ان فنننن  صننننورته الاهال ننننةتوايهنننا  المحتمننننين  مننننا تتااسننننع مننننع المق ننننال، 

 . الممح  ) (

 صدق االتساق الداخلي لمقياس الدعم النفسي واالجتماعي: -2

متونة من لدراسة، هاس  المساي س عمى عياة استطالع ة لمتحس  من صدق يااء مساي س ا

ننننا نمةممننننه  50) ارتانننناا ييرسننننون  ناسننننتصدم مةامنننن مننننن مجتمننننع الدراسننننة نخننننارج عياتهننننا،  ( مةمم 

المع نار المةتمند لسبنول موانع الستصراج ق م مةنامال  ارتاناا الحسنرة  المجنال النذي تاتمن  إل نه،  
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( 30.مةامن  االرتاناا التن  تسن  عنن ) أن  ق منة (Garcia, 2011)ب ع ما ااء  ة اارس ا  الحسرة

( تةتبر متوسطة، نالق م 70.أق  أن ي اني  -30.تةتبر ضع حة، نالق م الت  تسع ضمن المدى )

 مجنال يجناد مةنامال  ارتاناا ييرسنون ينين فسنرا  كن   إفسند تنم  ( تةتبر قوينة،70.الت  ت يد عن )

 سرة، نالاتالج موضحه من خالل الجدنل التال : له الح تاتم الذي  لممجالمع الدراة الكم ة 

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنمي إليه في مقياس الدعم  . أ

 (:6 - 3النفسي واالجتماعي  كما هو موضح بالجدول )

 مجاالتهمن  مجالحسب كل  الدعم النفسي واالجتماعييبين عدد فقرات : ) 6 - 3)جدول 

 رقم
سال

ال 
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

سال
ال 

رقم 
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

سال
ال 

رقم 
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

سال
ال 

رقم 
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

سال
ال 

رقم 
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

 الصدما  اشساس ة ناشمن
1 520**. 2 763**. 3 699**. 4 673**. 5 638**. 
6 620**. 7 514**. 8 472**.     

 دعم الةالمة نالمجتمع
9 434**. 10 600**. 11 540**. 12 558**. 13 368**. 

14 293**. 15 250**. 16 438**. 17 311**. 18 451**. 
 الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم

19 709**. 20 655**. 21 724**. 22 709**. 23 765**. 
24 810**. 25 769**. 26 821**.     

    غير دالة   0.05* دالة عاد     0.01** دالة عاد 

.(، 01ام ع الحسرا  فن  ام نع المجناال  دالنة عاند م نتوى ) ( أن  6 - 3يت ح الجدنل )

.(، نترانب  763 –. 475بيث ترانب  مةامال  مجال )الصدما  اشساس ة ناشمن( ما يين )

.(، نأخيننر ا ترانبنن  مةننامال  600 –. 250مةننامال  مجننال )دعننم الةالمننة نالمجتمننع( مننا يننين )

 .(.821 –. 655ل )الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم( ما يين )مجا
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 ثبات مقياس الدعم النفسي واالجتماعي: -3

إعنادة توزينع االسنتاانة  تةطن  هنذه االسنتاانة نحنس الات جنة لنو تنم   يسصد يثاا  االستاانة أن  

تنالج االسنتاانة أكثر من مرة تح  نحس الظرن  نالشرنا، أن  عاارة أخرى يةا  االستسرار فن  ن

نعندم تغييرهننا  شنت  كبيننر ف منا لننو تنم إعننادة توزيةهننا عمنى اشفننراد عندة مننرا  خنالل فتننرا  زما ننة 

مةيانننة، نلمتحسننن  منننن جانننا  اسنننتاانة الدراسنننة أاريننن  خطنننوا  الثانننا  عمنننى الةيانننة االسنننتطالع ة 

هريسننة مةامنن  لحننا كرننانناخ، نهريسننة التج لننة الاصننف ة، ن أنح ننها  ننالطرق التال ننة:  طريسننة مةامنن  

 اتمان.

 الثاا   طريسة مةامال  كرننااخ ألحا  - أ

تم ب اب مةامال  كرننااخ ألحا كن   ةند منن مجناال  مق نال الندعم الاح ن  ناالاتمناع  

 ( يوضح الاتالج:7 - 3ندراته الكم ة، نالجدنل )

 : يبين معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لمقياس الدعم النفسي واالجتماعي ) 7 - 3)جدول 

 

.(، 827الكمن  ي ناني ) لتبين من خالل الجندنل ال ناي   نين مةامن  الحنا كرنناناخ لممق نا

المق ننال يتمتننع  .( نهننذا دلينن  كنناف  عمننى أن  886 –. 470  ام ننع مةننامال  مننا يننين )نترانبنن

  مةام  جاا  عال  نمرتحع.

 الاصف ة: ةالثاا   طريسة التج ل - ب

 لحا كرننااخأمةام   عدد الحسرا  المجاال 
 755. 8 الصدما  اشساس ة ناشمن

 470. 10 دعم الةالمة نالمجتمع
 .886 8 الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم

 .827 26 المق ال الكم 
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تسننوم هننذه الطريسننة عمننى أسننال تس نن م مجنناال  المق ننال إلننى فسننرا  فرديننة الرتننع، فسننرا  

اسننننتصدام مةادلنننة سننننبيرمان يننننرانن زنا نننة الرتننننع، نابت نننناب مةامننن  االرتانننناا يياهمننننا، نمنننن جننننم 

1( نذلننك ب ننع المةادلننة: Spearman- Brown Coefficientلتصننح ح المةامنن  )

2

R

R

 

بيننث ت ننتصدم فنن  بننال ت نناني هرفنن  االرتانناا، أن مةادلننة اتمننان فنن  بننال عنندم ت نناني هرفنن  

21االرتااا نذلك ب ع المةادلة: 
2

2

1

2

2















ع

 (: 8 - 3لج كما ف  الجدنل )، نكان  الاتاعع

: يبين معامل االرتباط بين الفقرات فردية وزوجية الرتب لمجاالت مقياس الدعم النفسي ) 8 - 3)جدول 
 واالجتماعي ودرجته الكلية 

 
( أن ام ع مةامال  االرتااا ااء  دالة نقوية، بيث أن 8 - 3يبين الجدنل )

دعم الةالمة  –اشساس ة ناشمن مةامال  االرتااا يين الحسرا  ال نا ة لممجاال  )الصدما  

.( عمى 887 –. 519 –. 854الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم( ) –نالمجتمع 

.( 935 –. 684 –. 921الترتيع، نبةد تصح حها  استصدام مةادلة سيبرمان يرانن أصاح  )

(، نبةد تصح حه 830.ة لممق ال )نبم  مةام  االرتااا يين الحسرا  فردية نزنا ة لمدراة الكم   

 المق ال يتمتع يثاا  مرتحع ن ب  ا. (. نهذا يدل  عمى أن  907.يم  )

 

 

 عدد الحسرا  المجاال 
مةام  االرتااا يين 
الحسرا  فردية الرتع 

 نال نا ة

مةام  االرتااا 
 المصحح

 921. .854 8 اشمنالصدما  اشساس ة ن 
 684. 519 10 دعم الةالمة نالمجتمع

 935. 877. 8 الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم
 907. .830 26 المق ال الكم 
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 تصحيح المقياس: -4

تسننع اياا ننة عمننى المق ننال فنن  ، ن 130دراننة نبتننى  26تتننرانح دراننا  هننذا المق ننال مننن 

ا)خمس م تويا   ، محايند، كثينر ا، كثينر ا اند  ا، قم ال  لكن  عانارة نتتنرانح الدرانة الكم نة  ،( قم ال  اد 

ا، 1(،  مةان  إذا كانن  االاا نة )دراا  5_  دراة 1ما يين ) ، 2: قمن ال  اند  : محايند، 3: قمن ال 

ا5: كثير ا، 4 نانطالق ا من ذلك تكون أعمنى درانة يمتنن أن يحصن  عميهنا عمنى هنذا  ،(: كثير ا اد 

ا هنن  ( دراننة، نأقنن  دراننة يمتننن أن يحصنن  عميهنن130المق ننال لكامنن  عاننارا  المق ننال هنن  )

( درانة لينتم الحتنم ن نب  ا عنن م نتوى النندعم 78( درانة، نالدرانة المتوسنطة لممق نال هن  )26)

 ( يوضع مجاال  نهريسة التصح ح.9 - 3نالجدنل ) الاح   ناالاتماع 

 حسب كل مجال من مجاالتها الدعم النفسي واالجتماعييبين عدد فقرات (: 9 - 3جدول )

 سة التصح حهري عدد الحسرا  المق ال مجاال 
 الدراة الةم ا الدراة الدن ا

 40 8 8 الصدما  اشساس ة ناشمن
 50 10 10 دعم الةالمة نالمجتمع

 40 8 8 الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم
 130 26 26 المق ال الكم 

 

 التحصيل الدراسي: مقياسوثبات صدق ثانياا: 

 صدق المحكمين للتحصيل الدراسي: -1

الدراسننة فنن  صننورتها اشنل ننة عمننى مجموعننة مننن المحتمننين يمنن   أداة ابثننة  ةننر/ الا  قامنن

ننن8عنننددهم ) نالنننذين قننناموا يننندنرهم يتسنننديم  اشدب ال ننن تولوا  نالتربنننوي،، مصتصنننين فننن  ا( محتم 

 .(ب، ممح  )الاصح نايرخاد نتةدي  نبذ  ما يم م عمى فسرا  االستاانة

العاارا  لق نال منا نضنة   ماللمةم ف  مدى من المحتمين إيداء آراله الاابثة  نقد همب

الذي ياتمن  إل نه، نمندى  لممجالعاارة  شامه، نمدى نضوح ص اغة العاارا  نمدى مااساة ك   
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كحايننة العاننارا  لتغط ننة كنن  محننور مننن محننانر متغيننرا  الدراسننة اشساسنن ة، هننذا  ايضننافة إلننى 

ارا  أن بنننذفها، أن إضنننافة عانننارا  ا منننن تةنندي  صننن اغة العانننا نضنننرنري  اقتننراح منننا يرنننننه مااسنننا  

الشصصنننن ة  الب انننننا ادينننندة شداة الدراسننننة، نكننننذلك إيننننداء آرالهننننم ف مننننا يتةمنننن   الب انننننا  اشنل ننننة )

فننن  االسنننتاانة.  ةالم نننتصدمنفسراتنننه  مق نننالمجننناال  الالمطموبنننة منننن الم نننتجيبين(، إلنننى ااننننع 

تحتوى عمى  ة  العانارا   نترك   توايها  المحتمين عمى انتساد هول االستاانة بيث كان 

نتم تةدي   ة  فسرا  المق ال ب ع توايها  المحتمين  ما تتااسنع منع المق نال، المتكررة، 

  الممح  ) (. نبذلك خرج االستب ان ف  صورته الاهال ة

 صدق االتساق الداخلي لمقياس التحصيل الدراسي: -2

متونة من اة استطالع ة لمتحس  من صدق يااء مساي س الدراسة، هاس  المساي س عمى عي

ننننا نمةممننننه مننننن مجتمننننع الدراسننننة نخننننارج عياتهننننا، 50) ارتانننناا ييرسننننون  ناسننننتصدم مةامنننن ( مةمم 

المع نار المةتمند لسبنول موانع  الستصراج ق م مةنامال  ارتاناا الحسنرة  المجنال النذي تاتمن  إل نه، 

( 30.لتن  تسن  عنن )مةامن  االرتاناا ا أن  ق منة (Garcia, 2011)ب ع ما ااء  ة اارس ا  الحسرة

( تةتبر متوسطة، نالق م 70.أق  أن ي اني  -30.تةتبر ضع حة، نالق م الت  تسع ضمن المدى )

 ( تةتبر قوية، نالجدانل التال ة توضح ذلك:70.الت  ت يد عن )

مةامننن  االرتاننناا ينننين درانننة كننن  فسنننرة نالدرانننة الكم نننة لممجنننال النننذي تامننن  إل نننه فننن  مق نننال  . ب

 (:10 - 3ا هو موضح  الجدنل )التحصي  الدراس ، كم
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 مجال التحصيل الدراسييبين عدد فقرات حسب : ) 10 -3)جدول 

 رقم
حسرة

ال
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

 رقم
حسرة

ال
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

 رقم
حسرة

ال
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

 رقم
حسرة

ال
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

 رقم
حسرة

ال
ااا 

الرت
  ا

ةام
م

 

1 494** . 2 533** . 3 548** . 4 460* .* 5 564** . 
6 574** . 7 590** . 8 596** . 9 596** . 10 473** . 

11 453** . 12 510** . 13 558** . 14 386** . 15 451** . 
16 443** . 17 317** . 18 537** . 19 337** . 20 518** . 
21 554** . 22 452** . 23 419** . 24 314** .   

    غير دالة   0.05* دالة عاد     0.01** دالة عاد 

.(، 01ام ع الحسرا  ف  ام ع المجاال  دالة عاند م نتوى ) ( أن  10 -3يت ح الجدنل )

 .(.596 –. 314بيث ترانب  مةامال  مجال )التحصي  الدراس ( ما يين )

 ثبات مقياس التحصيل الدراسي: -3

وزينع االسنتاانة إعنادة ت تةطن  هنذه االسنتاانة نحنس الات جنة لنو تنم   يسصد يثاا  االستاانة أن  

أكثر من مرة تح  نحس الظرن  نالشرنا، أن  عاارة أخرى يةا  االستسرار فن  نتنالج االسنتاانة 

إعننادة توزيةهننا عمنى اشفننراد عندة مننرا  خنالل فتننرا  زما ننة  نعندم تغييرهننا  شنت  كبيننر ف منا لننو تنم  

االسنننتطالع ة مةيانننة، نلمتحسننن  منننن جانننا  اسنننتاانة الدراسنننة أاريننن  خطنننوا  الثانننا  عمنننى الةيانننة 

لحننا كرننانناخ، نهريسننة التج لننة الاصننف ة، نهريسننة مةامنن  أنح ننها  ننالطرق التال ننة:  طريسننة مةامنن  

 اتمان.

 الثاا   طريسة مةامال  كرننااخ ألحا - ت

تم ب اب مةامال  كرننااخ ألحا ك   ةند منن مجناال  مق نال التحصني  الدراسن  ندراتنه 

 ( يوضح الاتالج:11 - 3الكم ة، نالجدنل )
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 : يبين معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لمقياس التحصيل الدراسي ) 11 - 3)جدول  

 

.(، 818الكللي يسلاو)   سللمقيلا أن معامل  كرونبلاأ ألفلا( 11 - 3يت ح منن الجندنل )

 .أن المقياس يتمتع بمعام  ثبات عاٍ  ومرتفعوهذا دليٌ  كاٍف على 

 الاصف ة: ةالثاا   طريسة التج ل - ث

تسننوم هننذه الطريسننة عمننى أسننال تس نن م مجنناال  المق ننال إلننى فسننرا  فرديننة الرتننع، فسننرا  

زنا نننة الرتننننع، نابت نننناب مةامننن  االرتانننناا يياهمننننا، نمنننن جننننم اسننننتصدام مةادلنننة سننننبيرمان يننننرانن 

1( نذلننك ب ننع المةادلننة: Spearman- Brown Coefficientلتصننح ح المةامنن  )

2

R

R

 

بيننث ت ننتصدم فنن  بننال ت نناني هرفنن  االرتانناا، أن مةادلننة اتمننان فنن  بننال عنندم ت نناني هرفنن  

21االرتااا نذلك ب ع المةادلة: 
2

2

1

2

2















ع

 (: 12 - 3، نكان  الاتالج كما ف  الجدنل )عع

الرتباط بين الفقرات فردية وزوجية الرتب لمجاالت مقياس التحصيل : يبين معامل ا) 12 - 3)جدول 
 الدراسي ودرجته الكلية 

 
االرتااا يين الحسرا  فردية نزنا ة لمدراة الكم ة ( أن مةام  12 - 3يبين الجدنل )

(. نهذا يدل  عمى أن المق ال يتمتع يثاا  مرتحع 873.(، نبةد تصح حه يم  )775.لممق ال )

 ن ب ا .

 لحا كرننااخأمةام   عدد الحسرا  المجاال 
 .819 24 لمق ال التحصي  الدراس  المق ال الكم 

مةام  االرتااا يين الحسرا   عدد الحسرا  المجاال 
 فردية الرتع نال نا ة

مةام  االرتااا 
 المصحح

 873. .775 24 لمق ال الدراة الكم ة المق ال الكم 
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 تصحيح المقياس:

تسننع اياا ننة عمننى المق ننال فنن  ، ن 120دراننة نبتننى  24تتننرانح دراننا  هننذا المق ننال مننن 

ا، قم)خمس م تويا   اقم ال  اد  ، محايند، كثينر ا، كثينر ا اند  نتتنرانح الدرانة الكم نة لكن  عانارة  ،(  ال 

ا، 1(،  مةان  إذا كانن  االاا نة )دراا  5_  دراة 1ما يين ) ، 2: قمن ال  اند  : محايند، 3: قمن ال 

ا5: كثير ا، 4 نانطالق ا من ذلك تكون أعمنى درانة يمتنن أن يحصن  عميهنا عمنى هنذا (  : كثير ا اد 

( دراننة، نأقنن  دراننة يمتننن أن يحصنن  عميهننا هنن  120عاننارا  المق ننال هنن  ) المق ننال لكامنن 

( دراننننة ليننننتم الحتننننم ن ننننب  ا عننننن م ننننتوى 96( دراننننة، نالدراننننة المتوسننننطة لممق ننننال هنننن  )24)

 .( يوضع مجاال  نهريسة التصح ح13 - 3. نالجدنل )التحصي  الدراس 

 ال من مجاالتهاحسب كل مج التحصيل الدراسييبين عدد فقرات (: 13 - 3جدول )

 هريسة التصح ح عدد الحسرا  المق ال مجاال 
 الدراة الةم ا الدراة الدن ا

 120 24 24 لمق ال التحصي  الدراس  المق ال الكم 
 

 المحك المستخدم في الدراسة

ا ل ترا  الصماس  لق ال المساي س، بيث تم اعتماد المق ال  استصدم  الاابثة مق اس 
 التال :

 (: المحك المستخدم لقياس المقايي 14 - 3جدول )

ا م توى الموافسة ا مرتحةة مرتحةة متوسطة ماصح ة ماصح ة اد   اد 

إلى  3.40 3.39إلى  2.60 2.59إلى  1.80 1.80أق  من  الوس  الح اي 
4.19 

أكبر من 
4.20 

 الا اة المئوية
 

% إلى 36 %36أق  من 
% إلى 68 %67.9% إلى 52 51.9%

83.9% 
 أكبر من

84% 
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 تصميم الدراسة ومتبيراتها: 5.3

 الدراسة عمى المتغيرا  اآلت ة:  ختمما

 المتبيرات التصنيفية:

 الجاس -

 نوع الصةوبة -

 متان ال تن -

 المتبيرات المستقلة:

 الدعم الاح   ناالاتماع  -

 :التابعةالمتبيرات 

 التحصي  الدراس  -

 إجراءات تنفيذ الدراسة 6.3

 :مم ة الصاصة  اش حاث المحتمة، نه  كاآلت الاابثة الصطوا  الةاتاة  

 اخت ار عاوان الرسالة. -1

إعننداد خطننة الاحننث، نهنن  الرؤيننة فنن  ك ف ننة تاحيننذ الدراسننة، نخطواتهننا، نقواعنندها، نتشننم   -2

مسدمنننة الدراسنننة، نمشنننتمتها، نأسنننئمتها، نأهننندافها، نأهميتهنننا، تمصننن ص الدراسنننا  ال نننا سة، نمننناهج 

 الدراسة نالمرااع.

ر الةنننام، نهنننو الصطنننوا الةري نننة التننن  قامننن  يهنننا الاابثنننة  الةمننن  عميهنننا فننن  إعنننداد ايهنننا -3

 رسالته.

إعنننداد ايهنننار الاظنننري، نفيهنننا ينننتم امنننع التنننراث اشديننن  نالاح ننن  نيشنننتم  عمنننى ماحثنننين   -4

 )الماحث اشنل الدعم الاح   ناالاتماع ، نالماحث الثان  التحصي  الدراس (.
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ع الدراسننا  ال ننا سة فنن  موضننوع النندعم الاح نن  تمصنن ص الدراسننا  ال ننا سة، بيننث يننتم امنن -5

 ناالاتماع  نالتحصي  الدراس .

أدنا  الدراسنننة نتحت مهنننا، فيهنننا تنننم امنننع المةمومنننا  نمرااةنننة االدي نننا  منننن أاننن  اختانننار  -6

 نتصم م أدنا  الدراسة.

(، نذلك لتحس  من صنحة 50اخت ار عياة الاحث، نتم اختاار عياة استطالع ة، نعددها ) -7

( منن مةممن  275اخت ار الةياة الحةم ة، نالت  تةتبنر مجتمنع الدراسنة نالانال  عنددهم )اشدنا ، ن 

 المربمة اشساس ة الدن ا

 ماهج الدراسة: تم اخت ار الماهج الوصح  االرتااه . -8

مةالجة الب انا  إبصال  ا، يتم تحوي  الب انا  الت  تم الحصول عميهنا إلنى نتنالج صنح حة  -9

 ندق سة نمحهومة.

 عمى نتالج الدراسة نعرضها.الحصول  -10

مااقشننة الاتنننالج نتحميمهنننا نتح نننيرها الاتنننالج منننن خنننالل مسارنتهنننا ياتنننالج الدراسنننا  ال نننا سة،   -11

 نتح ير االختال  ناالتحاق.

 كتا ة التوص ا  الت  تم الوصول إليها.  -12

 تا ي  الرسالة  االعتماد عمى دلي  الجامةة. -13

 التدقي  المغوي لمرسالة. -14

 حصائيةالمعالجات اال 7.3

 ( لتحمي  الب انا :SPSSبصال  )دم البرنامج اياستص

 را  المع اري نالوزن الا ب .ب اب المتوسطا  ناالنح -1

 ( لةيايتن م تسمتين لمتحس  من الحرنق لمتغير )الجاس(t-testاستصدام اختاار ) -2



63 
 

، اسنننتصدام تحميننن  التاننناين اشبنننادي لمدراسنننة الحنننرنق ينننين متغينننرا  الدراسنننة )ننننوع الصنننةوبة -3

 .LSDنمتان ال تن(، نلب ان أدن  الحرنق تم استصدام 

 ب اب مةام  ارتااا ييرسون. -4

اتمننان، نذلننك سننبيرمان ن  مةادلننة الحننا كرننانناخ، نهريسننة التج لننة الاصننف ة نهريسننة مةامنن  -5

 ييجاد مةام  جاا  االختاار.

 مةام  االرتااا لح اب الصدق الداخم . -6
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 لفصل الرابعا

 اسةنتائج الدر عر  

 ب سئلة الدراسةالنتائج المتعلقة  1.4

 نتالج ال سال اشنل 1.1.4

 نتالج ال سال الثان  2.1.4

 بفرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة  2.4

 الحرض ة اشنلى 1.2.4

 الثان ةالحرض ة  2.2.4
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 الرابع الفصل

 نتائج الدراسةعر  

  المتةمسننة يت نناؤال  الدراسننة نالتنن  توصننم جتاانلنن  الاابثننة فنن  هننذا الحصنن  عننر/ الاتننال

 .ة، نالمتةمسة  يهدا  الدراسةاليها الاابث

 النتائج المتعلقة ب سئلة الدراسة 1.4

 : النتائج المتعلقة بالس ال األول 1.1.4

مننا م ننتوى النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة النندن ا  

تنننم محافظنننة رام للا نالبينننرة؟ نلإلاا نننة عنننن ال نننسال اشنل  مننندارلمنننن ناهنننة نظنننر مةممنننيهم فننن  

المتوسنننن ، ناالنحننننرا  المع نننناري، نالننننوزن الا ننننب ، نالترتيننننع لم ننننتوى النننندعم الاح نننن   ابت نننناب

مانننة صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة اشساسننن ة الننندن ا منننن ناهنننة نظنننر مةممنننيهم فننن  ناالاتمننناع  لننندى ه

 (:1 - 4محافظة رام للا نالبيرة، كما يوضحها الجدنل ) مدارل

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف (: تحليل مجاالت مقياس الدعم النفسي واالجتماعي 1 - 4)جدول 
  مقياسلالمعياري والوزن النسبي ل

 المجاال  م
  الوس

 الح اي 
االنحرا  
 المع اري 

الوزن 
 الم توى  الترتيع الا ب 

 متوس  2 %66.47 0.63 3.32 الصدما  اشساس ة ناشمن  1
 متوس  3 %65.92 0.43 3.30 دعم الةالمة نالمجتمع  2
 مرتحع 1 %68.90 0.74 3.45 الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم  3
 متوس  %67.01 0.44 3.35 الدراة الكم ة لممق ال 

 

النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  لنندى هماننة صننةوبا  م ننتوى  ( أن  1 - 4يت ننح مننن الجنندنل )

يتحنان   محافظنة رام للا نالبينرة مندارلتةمم المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةممنيهم فن  

كت  من ل من بيث قوتها، بيث كان متوس  دراة الموافسة عمى المجاال  المستربة ف  المق ا
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%(، ممنا يشنير 67.01(، نبم  النوزن الا نب  لممجناال  كتن  )3.35) ناهة نظر الةياة قد يم 

أن م ننتوى  النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة النندن ا مننن 

 متوسطة. رام للا نالبيرة ااء يدراةمحافظة  مدارلناهة نظر مةمميهم ف  

 ت المجال األول: الخدمات األساسية واألمنتحليل فقرا 1.1.1.4

لمةياننننة الوابنننندة  المتوسننننطا  الح نننناي ة، ناالنحرافننننا  المع اريننننة  ابت ننننابقامنننن  الاابثننننة 

المجنال اشنل  فن  فسنرا نالنذي يبنين آراء أفنراد عيانة الدراسنة ( 2 - 4)نالاتالج مبياة ف  اندنل 

 الصدما  اشساس ة ناشمن.

 المجال األول: الخدمات األساسية واألمن (: تحليل فقرات2 - 4)جدول 

الوس   الحسرة رقم
 الح اي 

االنحرا  
 المع اري 

الوزن 
 الم توى  الترتيع الا ب 

تتوفر لدى هماة صةوبا  التةمم االبت ااا  اشساس ة  1
 متوس  7 %63.93 1.14 3.20 داخ  المدرسةمن ميك  نمشرب 

 متوس  4 %67.20 1.00 3.36 رسةة  الرابة الاح  ة داخ  المديتمتع الطما 2
 مرتحع 1 %72.22 0.95 3.61  الطمينياة ناشمن داخ  المدرسةيتمتع الطماة  3

 ننة مننن المننرح نالمةننع تتننوفر لنندى الطماننة الم ننابة الكاف 4
 متوس  6 %65.45 1.17 3.27 داخ  المدرسة

 مرتحع 2 %71.27 0.92 3.56 تع الطماة  حع المةممين نالطماةيتم 5
 مرتحع 3 %68.87 0.94 3.44 الطماة يتسدير المةممين نالطماةيتمتع  6
 متوس  5 %65.75 1.10 3.29 يمتمك الطماة الح ول المةرف  لمةالم المح   7

سنندرة عمننى تحسينن  الننذا  لنندى هماننة صننةوبا  الننتةمم ال 8
 متوس  8 %57.09 1.02 2.85 نبااء ذاته

 متوس  %66.47 0.63 3.32 ام ع الحسرا  
 

الخــــدمات األساســــية أن  متوسنننن  الدراننننة الكم ننننة لممجننننال اشنل   (2 - 4انننندنل )يوضننننح 

يدرانة ناناء  ،%(66.47(، نبوزن ن ب  )0.63(، نبانحرا  مع اري )3.32يم  ) فسد  واألمن

 ، يدرانننة يتمتـــع الطلبـــة بالطم نينـــة واألمـــن داخـــل المدرســـة(  3متوسنننطة، نقننند اننناء  الحسنننرة )

%(، ييامنا أضنة  72.22ى ف  ترتيع فسرا  هذا المحور، نبنوزن ن نب  )مرتحةة  المرتاة اشنل
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انناء    لــدى طلبــة صــعوبات الــتعلم القــدرة علــى تحقيــق الــذات وبنــاء  اتــه(  8الحسننرا  الحسننرة )

 %(. 57.09) يدراة متوسطة، نبوزن ن ب 

 تحليل فقرات المجال الثاني: دعم العائلة والمجتمع  2.1.1.4

لمةياننننة الوابنننندة  المتوسننننطا  الح نننناي ة، ناالنحرافننننا  المع اريننننة ب ابت نننناقامنننن  الاابثننننة 

المجنال الثنان   فن  فسنرا نالذي يبنين آراء أفنراد عيانة الدراسنة ( 3 - 4)نالاتالج مبياة ف  ادنل 

 دعم الةالمة نالمجتمع .

 (: تحليل فقرات المجال الثاني: دعم العائلة والمجتمع 3 - 4)جدول 

الوس   الحسرة رقم
 ي الح ا

االنحرا  
 المع اري 

الوزن 
 الم توى  الترتيع الا ب 

 مرتحع 1 %76.51 0.87 3.83 مة الطماة ف  الذهاب إلى المدرسةت اند الةال 9

صننننةوبا  تمبنننن  الةالمننننة متطماننننا  أياالهننننا مننننن ذني  10
 متوس  5 %66.47 1.03 3.32 التةمم اليوم ة نالمدرس ة

ة  يياالها من ت اعد الةالمة ف  ب  الواااا  الصاص 11
 متوس  6 %63.20 1.03 3.16 ذني صةوبا  التةمم

تتا ع الةالمنة أياالهنا منن ذني صنةوبا  النتةمم خنالل  12
 متوس  7 %62.76 1.13 3.14 لمدرس  نعاد المغادرة من المدرسةالدنام ا

ن إلننى الصننةوبا  المتةمسننة تثيننر الةالمننة انتانناه اآلخننري 13
 توس م 9 %58.84 1.05 2.94  الطماة

تسمننن  االسنننرة منننن قننندرا  أياالهنننا منننن ذني صنننةوبا   14
 متوس  10 %64.87 0.93 3.24 تةمم ف  البيئة المح طة نالمدرسةال

15 
تشننةر عننالال  هماننة صننةوبا  الننتةمم  ننالسم  ب ننال 

ا عمنننى صنننةوباتهم تةامننن  المجتمنننع منننع أيا الهنننا ياننناء 
 لمتةمم

 مرتحع 3 49.16% 1.08 2.46

اري  الصاصننة  طماننة كثننرة المصنن تننسجر عمننى الةالمننة 16
 مرتحع 4 %49.96 1.08 2.50 صةوبا  التةمم

خننالل االهتمننام ال النند  أري أنننه ييخننذ بنن  إخوتننه مننن 17
 مرتحع 8 %59.05 0.95 2.95 نالمصاري 

يهي  هماة صنةوبا  الوضع االقتصادي يسجر عمى ت 18
 مرتحع 2 %45.53 1.13 2.28 التةمم نتسدمهم

 متوس  %65.92 0.43 3.30 ام ع الحسرا  
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  دعـم العائلـة والمجتمـع أن  متوس  الدراة الكم ة لممجال الثنان    (3 - 4ادنل )يوضح 

%( 65.92(، نبننوزن ن ننب  )0.43(، نبننانحرا  مع نناري )3.30مننن ناهننة نظننر الةياننة  يمنن  )

 ، درسـةتسـاند العائلـة الطلبـة فـي الـذهاب إلـى الم(  9ااء يدراة متوسطة، نقند اناء  الحسنرة )

%(، ييامنا 76.51يدراة مرتحةنة  المرتانة اشنلنى فن  ترتينع فسنرا  هنذا المحنور، نبنوزن ن نب  )

"تقلل االسرة من قدرات أبنائهـا مـن  وي صـعوبات الـتعلم فـي ( نه  14أضة  الحسرا  الحسرة )

 %(. 64.87ااء  يدراة متوسطة، نبوزن ن ب  ) البيئة المحيطة والمدرسة

 ات المجال الثالث: الدعم المتخصص من معلمي صعوبات التعلم تحليل فقر   3.1.1.4

لمةياننننة الوابنننندة  المتوسننننطا  الح نننناي ة، ناالنحرافننننا  المع اريننننة  ابت ننننابقامنننن  الاابثننننة 

المجنال الثالنث  فن  فسنرا نالذي يبين آراء أفراد عيانة الدراسنة  (4 - 4)نالاتالج مبياة ف  ادنل 

 ةمم .الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  الت

 (: تحليل فقرات المجال الثالث: الدعم المتخصص من معلمي صعوبات التعلم 4 - 4)جدول 

الوس   الحسرة رقم
 الح اي 

االنحرا  
 المع اري 

الوزن 
 الم توى  الترتيع الا ب 

يسننننننوم مةممنننننن  هماننننننة صننننننةوبا  الننننننتةمم يوااانننننناتهم  19
 مرتحع 3 %74.33 0.98 3.72  إخالع نأمانة.

 مرتحع 1 %78.40 0.92 3.92 الطماة عمى أسرار هاليهم. يحافظ مةمم  20
 مرتحع 2 %75.78 0.99 3.79 يسوم مةمم  الطماة  الدعم المااسع لمطماة. 21
 مرتحع 4 %68.73 1.00 3.44 لدى مةمم  الطماة المةرفة  صةوبا  التةمم. 22

23 
هماننننة ذني صننننةوبا  الننننتةمم لننننديهم الصبننننرة  ومةممنننن

 متوس  5 %65.53 1.00 3.28 طبي .الكاف ة ف  مجال الت

الطمانننننة المةرفنننننة الكاف نننننة  المسننننناي س  ولننننندى مةممننننن 24
 متوس  8 %61.09 1.05 3.05 الاح  ة نال موك ة.

الطمانننننننة المهنننننننارا  الكاف نننننننة لةمم نننننننة  ولننننننندى مةممننننننن 25
 متوس  7 %62.25 1.03 3.11 التشص ص.

قدرة مةمم  الطماة عمى تح نير ال نموك ا  الصنادرة  26
 متوس  6 %65.09 1.00 3.25 طماة.من ال

 مرتحع %68.90 0.74 3.45 ام ع الحسرا  
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الـدعم المتخصـص مـن ( أن  متوسن  الدرانة الكم نة لممجنال الثالنث  4 - 4)اندنل يوضح 

(، نبننوزن 0.74(، نبننانحرا  مع نناري )3.45  مننن ناهننة الةياننة يمنن  )معلمــي صــعوبات الــتعلم 

الطلبـة علـى أسـرار  يحافظ معلمـو(  20اء  الحسنرة )%( يدراة متوسطة، نقد ا68.90ن ب  )

 ، يدرانننننة مرتحةنننننة  المرتانننننة اشنلنننننى فننننن  ترتينننننع فسنننننرا  هنننننذا المحنننننور، نبنننننوزن ن نننننب  طالبهـــــم

لــدى معلمــي الطلبــة المعرفــة الكا يــة ( نهنن   24%(، ييامننا أضننة  الحسننرا  الحسننرة )78.40)

 %(. 61.09)  ب ااء  يدراة متوسطة، نبوزن ن  بالمقايي  النفسية والسلوكية

 :النتائج المتعلقة بالس ال الثاني 2.1.4

مــا مســتوى التحصــيل الدراســي لــدى طلبــة صــعوبات تعلــم المرحلــة األساســية الــدنيا مــن  

ــرة مــدارسوجهــة نظــر معلمــيهم فــي  تننم ؟ ، نلإلاا ننة عننن ال ننسال الثننان  محافظــة رام هللا والبي

 ننب ، نالترتيننع لم ننتوى التحصنني  الدراسنن  المتوسنن ، ناالنحننرا  المع نناري، نالننوزن الا ابت نناب

محافظنة  مندارللدى هماة صةوبا  تةمم المربمنة اشساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم فن  

 (.5 - 4)ادنل رام للا نالبيرة، كما يوضحها 

 (: تحليل فقرات مقياس التحصيل الدراسي 5 - 4)جدول 

الوس   المجاال  م
 الح اي 

االنحرا  
 المع اري 

زن الو 
 الم توى  الترتيع الا ب 

أراعنننن  ظننننرن  الطماننننة الصاصننننة ل يننننادة ايقاننننال عمننننى  1
 مرتحع 11 %78.62 0.74 3.93 الدراسة.

أبننرع عمننى فهننم منندى اسننت ةاب الطماننة لمنندرنل ممننا  2
 مرتحع 8 %79.71 0.70 3.99 يدفةا  لالاتهاد أكثر.

أمننننارل مننننع الطماننننة أسننننموب المنننندح نالتشننننج ع ل يننننادة  3
مرتحع  1 %84.58 0.70 4.23 الدراس .التحصي  

ا  اد 

4 
أتاننع االسنننموب النندمسراه  فننن  ت ننيير الصننن  الدراسننن  
كننننن  ينننننسجر ايجا  نننننا عمنننننى م نننننتوى التحصننننني  الدراسننننن  

 لمطماة.
 مرتحع 7 80.65% 0.71 4.03

أخارك ام نع الطمانة خنالل الحصنة ممنا يناةتس إيجا  نا  5
 عمرتح 2 %83.27 0.72 4.16 عمى تحصيمهم الدراس .
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الوس   المجاال  م
 الح اي 

االنحرا  
 المع اري 

زن الو 
 الم توى  الترتيع الا ب 

أبنننننرع عمنننننى إيجننننناد الجنننننو المااسنننننع داخننننن  الحصننننن   6
 مرتحع 4 %82.98 0.73 4.15 الدراس  ك  أرفع من م توى دافع ة التةمم لمطماة.

أستصدم مصتم  الوسال  التةم م ة الم اعدة خالل خرح  7
 مرتحع 5 %82.55 0.77 4.13 الدرنل لرفع م توى تحصي  الطماة الدراس .

الطماة ل يادة م توى التحصي  أتواص   شت  فةال مع  8
 مرتحع 10 %79.35 0.79 3.97 الدراس .

أهنننوع مننن مهننارا  التنندريس لتتااسننع م ننتوى كنن  هالننع  9
 مرتحع 6 %82.33 0.67 4.12 ف  الص .

أتسن تطبي  استرات ج ا  يديمة )تسويم، تندريس،...( فن   10
 مرتحع 12 %78.04 0.79 3.90 ص .

سناة )أنشنطة، أسنئمة..( لم نتوى أتسن تسنديم تحنديا  ماا 11
 مرتحع 13 %77.75 0.76 3.89 الطالع ذني صةوبا  التةمم.

أعمننن  عمنننى ضنننا  الصننن  منننن أاننن  الق نننام  اشنشنننطة  12
 مرتحع 3 %83.20 0.67 4.16   هولة.

أديننر الصنن   مننا يتااسننع مننع كنن  نوع ننة مننن نوع ننا   13
 مرتحع 9 %79.64 0.74 3.98 الطماة داخمه.

دم تكنننننافس محتنننننوى البنننننرامج منننننع الحصنننننص أري أن عننننن 14
 مرتحع 16 %48.51 0.89 2.43 المسررة له ي اهم ف  ترااع م توى التحصي  الدراس .

ا نت جة كثافة الدرنل مما يجةما  أقدم  15 أاد نح   ماهت 
ا أق  من الالزم.  متوس  21 %57.31 1.14 2.87 اهد 

  ت ننننبع لنننن   كثافننننة يننننرامج النننندعم الاح نننن  ناالاتمنننناع 16
 متوس  22 %58.40 1.09 2.92 الشةور  التوتر نال غ  عاد أداء المهام التةم م ة.

17 
أرى أن محتننننننوى يننننننرامج النننننندعم الاح نننننن  ناالاتمنننننناع  

 مرتحع 15 %73.67 0.84 3.68 ي اعد الطماة عمى تحسي  تحصي  دراس  ايد.

18 
أرى أن نسص الحصص الصاصة  غر  المصادر تسمن  

 مرتحع 14 %74.84 0.99 3.74 حصي  الجيد.من فرع الطماة ف  الت

19 
ت اهم كثافة يرامج الندعم الاح ن  ناالاتمناع  فن  كثنرة 
الواااننننننا  الما ل ننننننة ممننننننا يننننننسجر سننننننما ا عمننننننى م ننننننتوى 

 التحصي  الدراس .
 متوس  20 56.07% 0.97 2.80

20 
ت ننناهم اماعنننة اشقنننران المدرسننن ة فننن  ممارسنننة الطمانننة 

وى التحصننننني  عنننننادا  سنننننيئة تنننننسدي إلنننننى تننننندن  م نننننت
 الدراس .

 متوس  18 55.42% 1.04 2.77
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الوس   المجاال  م
 الح اي 

االنحرا  
 المع اري 

زن الو 
 الم توى  الترتيع الا ب 

21 
تسنننننوم اماعنننننة اشقنننننران يتحنننننري  الطمانننننة عمنننننى عننننندم 
المواظاة عمى ب نور الندرنل ممنا يناةتس سنما ا عمنى 

 م توى تحصيمهم الدراس .
 متوس  23 59.85% 1.09 2.99

22 
تت ننننع اماعننننة اشقننننران المدرسنننن ة فنننن  تشننننت  االنتانننناه 

ي إلنننى تننندن  م نننتوى خنننالل سنننير الحصنننص ممنننا ينننسد
 تحصيمهم الدراس .

 متوس  24 57.60% 1.08 2.88

23 
ق نناء مةظننم الوقنن  مننع اماعننة اشقننران يجةنن  الطماننة 
مهممنننننين لدرنسنننننهم اشمنننننر النننننذي يننننناةتس سنننننما ا عمنننننى 

 نتالجهم ف  االمتحانا .
 متوس  19 55.93% 0.99 2.80

أرى أن عنندم بصننول الطماننة عمننى التشننج ع نالثانناء مننن  24
 مرتحع 17 %50.11 1.00 2.51 اللهم يسم  من م توى تحصيمهم الدراس هر  زم

 مرتحع %70.85 0.38 3.54 ام ع الحسرا  
 

يمنننن   التحصــــيل الدراســــي"أن  متوسنننن  الدراننننة الكم ننننة لممق ننننال   (5 - 4انننندنل )يوضننننح 

%( يدراننة مرتحةننة، نقنند اننناء  70.85(، نبننوزن ن نننب  )0.38(، نبننانحرا  مع نناري )3.54)

ــادة التحصــيل الدراســي" (  3)الحسننرة  ــة أســلوب المــدح والتشــجيع لزي ، يدراننة أمــارس مــع الطلب

%(، ييامنا أضنة  84.58مرتحةة  المرتاة اشنلى ف  ترتيع فسرا  هذا المحور، نبنوزن ن نب  )

ــاه خــالل ســير "( نهنن  22الحسننرا  الحسننرة ) تتســب جماعــة األقــران المدرســية فــي تشــتت االنتب

  انناء  يدراننة متوسننطة، نبننوزن ني مســتوى تحصــيلهم الدراســيالحصــص ممــا يــ دي إلــى تــد

 %(.57.60ن ب  )
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 النتائج المتعلقة بالفرضيات 2.4

 بالفرضية األولى )اجابة الس ال الرئي (: النتائج المتعلقة  1.2.4

الننندعم ينننين  ((α≤.05بصنننال  ا عاننند م نننتوى الداللنننة إال تواننند عالقنننة ارتااه نننه ذا  دالنننة 

النندن ا مننن  المربمننة اشساسنن ةلنندى هماننة صننةوبا  تةمننم نالتحصنني  الدراسنن  الاح نن  ناالاتمنناع  

، نلمتحس  من هذه الحرض ة أار  الاابثة   مدارل محافظة رام للا نالبيرةناهة نظر مةمميهم ف

تننم إيجنناد ق مننة ن دراسننة أي مجنناال  النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  لهننا عالقننة  التحصنني  الدراسنن ، 

 (6 - 4)ادنل يوضحها  الداللة، كما مةام  االرتااا نم توى 

 (: قيمة معامالت االرتباط بين مجاالت الدعم النفسي واالجتماعي والتحصيل الدراسي6 - 4)جدول 

 التحصي  الدراس   المجاال 

الدعم الاح   
 ناالاتماع 

 321.** الصدما  اشساس ة ناشمن
 228.** دعم الةالمة نالمجتمع 

 398.** مم  صةوبا  التةمم الدعم المتصصص من مة
 431.** المق ال الكم 

 .      غير دالة05.    * دالة عاد 01** دالة عاد 

 ( أن مةامال  االرتااا كاآلت :6 - 4)ادنل يت ح من 

 يين الصدما  االساس ة ناشمن نالتحصي  الدراس .هردية ضع حة ما ناود عالقة ارتااه ة  -

 حة ما يين دعم الةالمة نالمجتمع نالتحصي  الدراس .ناود عالقة ارتااه ة هردية ضع  -

ناود عالقة ارتااه ة هردية ضع حة ما يين الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  التةمم  -

 نالتحصي  الدراس .

ناود عالقة ارتااه ة هردية ضع حة ما يين الدراة الكم ة لمدعم الاح   ناالاتماع  نالدراة  -

 الكم ة لمتحصي  الدراس .
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:  2.2.4

النندعم ( يننين متوسننطا  α≤.05عانند م ننتوى الداللننة ) إبصننال ةال توانند فننرنق ذا  داللننة 

الاح   ناالاتماع  لدى همانة صنةوبا  تةمنم المربمنة اشساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم 

ى(، نلمتحس  من هذه الحرضن ة )ذكر، أنث الجاستة ى لمتغير  محافظة رام للا نالبيرة مدارلف  

     اننندنللمكشننن  عنننن داللنننة الحنننرنق، كمنننا يوضنننحها  تنننم اسنننتصدام اختانننار     لةياتنننين م نننتسمتين

(4 - 7) 

 (: حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختار "ت" للكشف عن الفرق بين7 - 4)جدول 
 م النفسي واالجتماعي تعزى لمتبير الجن متوسطات درجات استجابات أفراد العينة على مقياس الدع

 المتغير الب ان
المتوس  
 الح اي 

االنحرا  
 م توى الداللة ق مة     المع اري 

الصنننننننننننننننندما  اشساسنننننننننننننننن ة 
 ناشمن

 0.62 3.38 ذكر
.106 .745   

 0.63 3.31 انثى

 دعم الةالمة نالمجتمع 
 0.41 3.00 ذكر

.114 .736   
 0.43 2.98 انثى

لمتصصننننننص مننننننن النننننندعم ا
 مةمم  صةوبا  التةمم 

 0.84 3.36 ذكر
1.820 .178   

 0.72 3.46 انثى

 الدراة الكم ة لممق ال
 0.48 3.23 ذكر

.313 .576   
 0.44 3.23 انثى

 .      غير دالة05.    * دالة عاد 01** دالة عاد 

 (  أنه:7 - 4)ادنل يت ح من خالل 

النندعم يننين متوسننطا   (α≤.05عانند م ننتوى داللننة ) ذا  داللننة إبصننال ة توانند فننرنق  ال

الاح   ناالاتماع  لدى همانة صنةوبا  تةمنم المربمنة اشساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم 

 .)ذكر، انثى( الجاستة ى لمتغير  محافظة رام للا نالبيرة مدارلف  
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة   3.2.4

النندعم ( يننين متوسننطا  α≤.05عانند م ننتوى الداللننة ) بصننال ةإال توانند فننرنق ذا  داللننة 

الاح   ناالاتماع  لدى همانة صنةوبا  تةمنم المربمنة اشساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم 

نننوع الصننةوبة )عه ننر السننراءة، عه ننر الكتا نننة، تةنن ى لمتغينننر  محافظننة رام للا نالبيننرة منندارلفنن  

ال نمة  نالاصنري(، نلمتحسن  منن هنذه الحرضن ة تنم عه ر الح اب، اضطراب المغة، االضنطراب 

استصدام اختاار تحمي  التااين اشبادي، لمكش  عن داللة الحرنق يين متوسطا  عياة الدراسنة، 

نب اب مصدر التااين، نمجموع المربةنا ، ندرانا  الحرينة، نمتوسن  المربةنا ، نق منة ) (، 

ا لمتغير الم توى التةم م ،   :( يوضح ذلك8 - 4)دنل انم توى الداللة تاة 

(:  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 8 - 4)جدول 
 الداللة تعزى لمتبير المستوى التعليمي 

دراا   مجموع المربةا  مصدر التااين لب ان
 الحرية

متوس  
 المربةا 

 ق مة 
f 

م توى 
 الداللة

الصنننننننننننندما  اشساسنننننننننننن ة 
 منناش

 168. 4 672. يين المجموعا 
 396. 270 107.024 داخ  المجموعا    791. 424.

   274 107.696 المجموع

 دعم الةالمة نالمجتمع 
 108. 4 432. يين المجموعا 

 185. 270 50.077 داخ  المجموعا    676. 582.
   274 50.509 المجموع

الننندعم المتصصنننص منننن 
 التةمم مةمم  صةوبا  

 484. 4 1.935 يين المجموعا 
 554. 270 149.467 داخ  المجموعا    480. 874.

   274 151.403 المجموع

 الدراة الكم ة لممسال
 075. 4 300. يين المجموعا 

 198. 270 53.408 داخ  المجموعا    823. 380.
   274 53.708 المجموع

 .      غير دالة05عاد .    * دالة 01** دالة عاد 
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 (  أنه:8 - 4)ادنل يت ح من خالل 

الدعم يين متوسطا   (α≤.05ذا  داللة إبصال ة عاد م توى داللة ) تواد فرنق ال  -

الاح   ناالاتماع  لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم 

)عه ر السراءة، عه ر الكتا ة،  نوع الصةوبة تة ى لمتغير محافظة رام للا نالبيرة مدارلف  

 عه ر الح اب، اضطراب المغة، االضطراب ال مة  نالاصري(.

 

   ةالنتائج المتعلقة بالفرضية الرابع 4.2.4

النندعم ( يننين متوسننطا  α≤.05عانند م ننتوى الداللننة ) إبصننال ةال توانند فننرنق ذا  داللننة 

بمنة اشساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم الاح   ناالاتماع  لدى همانة صنةوبا  تةمنم المر 

متان ال تن )مدياة، قرية، مص م(، نلمتحس  منن تة ى لمتغير  محافظة رام للا نالبيرة مدارلف  

هننننذه الحرضنننن ة تننننم اسننننتصدام اختاننننار تحمينننن  التانننناين اشبننننادي، لمكشنننن  عننننن داللننننة الحننننرنق يننننين 

المربةا ، ندراا  الحرية، نمتوس  متوسطا  عياة الدراسة، نب اب مصدر التااين، نمجموع 

ننا لمتغيننر متننان ال ننتن، ن  ( يوضننح 9 - 4)انندنل المربةننا ، نق مننة ) (، نم ننتوى الداللننة تاة 

 ذلك.

(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 9 - 4)جدول 
 الداللة تعزى لمتبير مكان السكن 

دراا   مجموع المربةا  ينمصدر التاا الب ان
 الحرية

متوس  
 المربةا 

 ق مة 
f 

م توى 
 الداللة

الصننننننننننندما  اشساسننننننننننن ة 
 ناشمن

 1.531 2 3.062 يين المجموعا 
 385. 272 104.634 داخ  المجموعا  020.// 3.980

   274 107.696 المجموع

 دعم الةالمة نالمجتمع 
 1.427 2 2.854 يين المجموعا 

 319. 272 86.811 داخ  المجموعا    303. 1.199
   274 89.666 المجموع
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دراا   مجموع المربةا  ينمصدر التاا الب ان
 الحرية

متوس  
 المربةا 

 ق مة 
f 

م توى 
 الداللة

النندعم المتصصننص مننن 
 مةمم  صةوبا  التةمم 

 291. 2 582. يين المجموعا 
 554. 272 150.820 داخ  المجموعا    592. 525.

   274 151.403 المجموع

 الدراة الكم ة لممسال
 596. 2 1.192 يين المجموعا 

 190. 272 51.673 داخ  المجموعا    0.165. 1.814
   274 52.865 المجموع

 .      غير دالة05.    * دالة عاد 01** دالة عاد 

 (  أنه:9 - 4)ادنل يت ح من خالل 

الدعم يين متوسطا   (α≤.05ذا  داللة إبصال ة عاد م توى داللة ) تواد فرنق ال  -

ا  تةمم المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم الاح   ناالاتماع  لدى هماة صةوب

 (.مدياةن قرية، مص م) متان ال تنتة ى لمتغير  ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة   5.2.4

( ينننننين متوسنننننطا  α≤.05عاننننند م نننننتوى الداللنننننة ) إبصنننننال ةال تواننننند فنننننرنق ذا  داللنننننة 

الدن ا من ناهة نظر مةمميهم فن   المربمة اشساس ةلدى هماة صةوبا  تةمم  التحصي  الدراس 

)ذكر، أنثى(، نلمتحسن  منن هنذه الحرضن ة تنم  الجاستة ى لمتغير  محافظة رام للا نالبيرة مدارل

         اننننندنللمكشننننن  عنننننن داللنننننة الحنننننرنق، كمنننننا يوضنننننحها  اسنننننتصدام اختانننننار     لةياتنننننين م نننننتسمتين

(4 - 10.) 
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 (: حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختار "ت" للكشف عن الفرق بين10 - 4)ل جدو
 متوسطات درجات استجابات أفراد العينة على مقياس التحصيل الدراسي تعزى لمتبير الجن 

المتوس   المتغير الب ان
 الح اي 

االنحرا  
 المع اري 

 م توى الداللة ق مة    

 التحصي  الدراس 
 0.43 3.36 ذكر

.769 .381   
 0.37 3.58 انثى

 .      غير دالة05.    * دالة عاد 01** دالة عاد 

 (  أنه:10 - 4)جدول يتضح من خالل 

التحصي  يين متوسطا   (α≤.05ذا  داللة إبصال ة عاد م توى داللة ) تواد فرنق ال 

 مندارلمنن ناهنة نظنر مةممنيهم فن  الدراس  لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة  اشساس ة الدن ا 

 .)ذكر، انثى( الجاستة ى لمتغير  محافظة رام للا نالبيرة

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة   6.2.4

( ينننننين متوسنننننطا  α≤.05عاننننند م نننننتوى الداللنننننة ) إبصنننننال ةال تواننننند فنننننرنق ذا  داللنننننة 

ا منن ناهننة نظنر مةممننيهم التحصني  الدراسن  لنندى همانة صنةوبا  تةمننم المربمنة  اشساسنن ة الندن 

نننوع الصننةوبة )عه ننر السننراءة، عه ننر الكتا نننة، تةنن ى لمتغينننر  محافظننة رام للا نالبيننرة منندارلفنن  

عه ر الح اب، اضطراب المغة، االضنطراب ال نمة  نالاصنري(، نلمتحسن  منن هنذه الحرضن ة تنم 

ا  عياة الدراسنة، استصدام اختاار تحمي  التااين اشبادي، لمكش  عن داللة الحرنق يين متوسط

نب اب مصدر التااين، نمجموع المربةنا ، ندرانا  الحرينة، نمتوسن  المربةنا ، نق منة ) (، 

ا لمتغير نوع الصةوبة،   :( يوضح ذلك11 - 4)ادنل نم توى الداللة تاة 
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(:  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 11 - 4)جدول 
 الداللة تعزى لمتبير نوع الصعوبة 

دراا   مجموع المربةا  مصدر التااين الب ان
 الحرية

متوس  
 المربةا 

 ق مة 
f 

م توى 
 الداللة

 التحصي  الدراس 
 .069 4 .277 يين المجموعا 

 .149 270 40.151 داخ  المجموعا    760. .466
  274 40.429 المجموع

 .      غير دالة05لة عاد .    * دا01** دالة عاد 

 (  أنه:11 - 4)ادنل يت ح من خالل 

التحصي  يين متوسطا   (α≤.05ذا  داللة إبصال ة عاد م توى داللة ) تواد فرنق ال 

 مندارلالدراس  لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة  اشساس ة الدن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم فن  

)عه ر السراءة، عه نر الكتا نة، عه نر الح ناب،  الصةوبةنوع تة ى لمتغير  محافظة رام للا نالبيرة

 اضطراب المغة، االضطراب ال مة  نالاصري(.

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة   7.2.4

( ينننننين متوسنننننطا  α≤.05عاننننند م نننننتوى الداللنننننة ) إبصنننننال ةال تواننننند فنننننرنق ذا  داللنننننة 

الدن ا من ناهة نظر مةمميهم فن   المربمة اشساس ةالتحصي  الدراس  لدى هماة صةوبا  تةمم 

متننان ال ننتن )مدياننة، قريننة، مصنن م(، نلمتحسنن  مننن تةنن ى لمتغيننر  محافظننة رام للا نالبيننرة منندارل

هننننذه الحرضنننن ة تننننم اسننننتصدام اختاننننار تحمينننن  التانننناين اشبننننادي، لمكشنننن  عننننن داللننننة الحننننرنق يننننين 

اا  الحرية، نمتوس  متوسطا  عياة الدراسة، نب اب مصدر التااين، نمجموع المربةا ، ندر 

ننا لمتغيننر متننان ال ننتن، ن  ( يوضننح 13 - 4)انندنل المربةننا ، نق مننة ) (، نم ننتوى الداللننة تاة 

 ذلك.
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(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 12 - 4)جدول 
 الداللة تعزى لمتبير مكان السكن 

درجات  لمربعاتمجموع ا مصدر التباين البيان
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
f 

مستوى 
 الداللة

 التحصيل الدراسي
 .194   2 .388 يين المجموعا 

 .147 272 40.040 داخ  المجموعا    269. 1.319
  274 40.429 المجموع

 .      غير دالة05.    * دالة عاد 01** دالة عاد 

التحصي  يين متوسطا   (α≤.05اد م توى داللة )ذا  داللة إبصال ة ع تواد فرنق ال 

 مندارلالدراس  لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة  اشساس ة الدن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم فن  

 )مدياة، قرية، مص م(. متان ال تنتة ى لمتغير  محافظة رام للا نالبيرة
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 الفصل الخام 

 تفسير النتائج ومناقشتها 

ص  تح ير نمااقشة الاتالج الت  توصم  إليهنا الدراسنة الحال نة، منن خنالل يت من هذا الح

أسننئمتها، نمننا أنبثنن  ماهننا مننن فرضنن ا ، نذلننك  مسارنتهننا  الاتننالج التنن  توصننم  إليهننا الدراسننا  

ال ننا سة الننواردة فنن  هننذه الدراسننة، نبانناء عمننى مننا نرد فنن  ايهننار الاظننري، نفنن  ضننوء الاتننالج، 

  ص اغة التوص ا  نالمستربا   ما يتالءم مع الاتالج الت  توصم  إليها.نتح يرها قام الاابث 

 نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتهاتفسير  1.5

 تفسير نتائج الس ال األول ومناقشتها 1.1.5

تةمنم ما م توى الدعم الاح   ناالاتمناع  لندى همانة صنةوبا  الس ال األول ينص على "

 "؟نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرةاشساس ة الدن ا من ناهة  المربمة

أن م نننتوى الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع  لننندى همانننة صنننةوبا  تةمنننم نتيجـــة الســـ ال األول: 

المربمة اشساس ة الدن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم فن  مندارل محافظنة رام للا نالبينرة اناء يدرانة 

 متوسطة.

 لألهحننال، نيمتننن أن يةنند تنندخال   هننام   صننر  التةمنن م عاوتفســر الباحثــة هــذه النتيجــة بــ ن 

ا مننن الااب ننة الاح نن ة ناالاتماع ننة. إذا تننم تسننديم التةمنن م  الشننت  المااسننع، فمننن خننينه أن أساسنن   

ييئة آماة نم تسرة ف  خ م اشزمة، نكذلك ي ناعد  لطماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ةيوفر 

شمن  منن خنالل تنوفير نشناها  رنتيا نة نماظمنة ف  استةادة خةور  الح ناة الطب ع نة نالكرامنة نا

المةرف ة ناالاتماع ة  الطماةنتوص  هذه الاشاها  عمى أنها داعمة نت اعد عمى يااء مهارا  

 .نالةاهف ة
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إن أنلوينننة ينننرامج الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع  تةنننود إلنننى ضنننمان اشمنننن نتنننوفير الصننندما  

ثنن  الطةننام نالم نناه الاظ حننة ناشمننن نالحمايننة، اشساسنن ة مننن خننالل تمب ننة االبت ااننا  اشساسنن ة م

فةمى الرغم من خةور هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة  الطمينيانة ناشمنن داخن  المدرسنة، 

 ايضافة إلى بع  هماة صةوبا  التةمم لممةممين نالطماة أقرانهم، إال أن ه منا زال لنديهم صنةوبة 

بة تننوافر االبت ااننا  اشساسنن ة مننن ميكنن  نمشننرب فنن  تحسينن  ذناتهننم نبانناء ذاتهننم، نكننذلك صننةو 

داخنن  المدرسننة، نظننر ا الرتحنناع تكمحننتهم نصننةوبة تننوافرهم  شننت  م ننتمر. نفنن  الوقنن  نح ننه يةتبننر 

دعننم الةالمنننة نالمجتمنننع منننن أهنننم ينننرامج الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع ، فةمنننى النننرغم منننن أن  الةالمنننة 

اس ة( ف  الذهاب إلى المدرسة، إال أن  الوضع ت اعد أهحالها )هماة صةوبا  تةمم المربمة اشس

هم من خنالل صنةوبة تنوفير أدننى م نتم ماتهم التةم م نة ماالقتصادي أج ر عمى تيهي  الطماة نتسد

نالةالا ننة، ممننا أدى إلننى خننةور عننالال  هماننة صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة  ننالسم  ب ننال 

تةمم. نأمنا فن  يتةمن   الندعم المتصصنص منن تةام  المجتمع مع أهحالهم يااء  عمى صةوباتهم لم

مةممننن  صنننةوبا  النننتةمم المربمنننة اشساسننن ة، فهاننناك ال نننرية فننن  التةامننن  منننن قبننن  المةممنننين منننع 

هاليهم من ذني صةوبا  تةمم، كما يتوفر الدعم المااسع من قب  المةممين لطاليهم، إال هااك 

 موك ة الصاصة  جم ع أنواع صنةوبا  نسص ف  عدم مةرفة المةممين لكافة المساي س الاح  ة نال

تةمننم المربمننة اشساسنن ة، نبالتننال  هانناك صننةوبة فنن  تحدينند التشننص ص المااسننع لمطماننة نلاوع ننة 

 ندراة الصةوبة، نكذلك الصةوبة ف  تح ير  ة  ال موك ا  الصادرة من الطماة. 

صننةوبا  نعم نه فننإن  الاابثنة تةنن ن بصنول م ننتوى الندعم الاح نن  ناالاتمناع  لنندى همانة 

تةمم المربمة اشساس ة الدن ا ااء يدراة متوسطة إلى بداجة االهتمام  طماة صةوبا  التةمم منن 

قب  نزارة الترب ة نالتةم م  شت  عنام نمنن قبن  مةممن  المربمنة االساسن ة الندن ا  شنت  خناع فن  
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ج التةامننن  مننننع صننننةوبا  النننتةمم داخنننن  المنننندارل الحتوم نننة، نبالتننننال  هانننناك ضنننة  فنننن  البننننرام

 المتصصصة الت  تتااسع مع ام ع الصةوبا  من قب  مةمم  صةوبا  التةمم.

نت جننة الدراسننة مننع دراسننة  اختلفــت(، ن2018نت جننة الدراسننة مننع دراسننة الرخننيدي ) واتفقــت

(Lana et al., 2017)  .ا  بيث أظهر  أن  الدعم االاتماع  كان ماصح  

 

 تفسير نتائج الس ال الثاني ومناقشتها 2.1.5

ما م توى التحصي  الدراس  لدى هماة صةوبا  تةمم المربمنة ال الثاني ينص على "الس  

 ؟"اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة

ــاني:  أن  م ننتوى التحصنني  الدراسنن  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم المربمننة نتيجــة الســ ال الث

 ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة ااء يدراة متوسطة.اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم 

بيننث الةمم ننة التةم م ننة، مننن الةااصننر الهننام فنن   ننين  المةمننم  وتفســر الباحثــة هــذه النتيجــة

م اسنتصدمنن خنالل ا، لطماة صةوبا  النتةمم الجو الماللم لمدراسة توفيرالذي  يتواع عمى المةمم

ا لطمانننة صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة الةديننند منننن اشسننناليع المتاوعنننة لينننتمتن منننن  خنننرح الننندرل ايننند 

اشساسننن ة، كمنننا أن  المةمنننم دالنننم الحنننرع عمنننى إخنننراك همانننة صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة اشساسننن ة 

ندفةهنننم نحننننو تحسينننن  نتننننالج دراسنننن ة اينننندة، نبالتننننال  تمتننننن المةمننننم مننننن تيديننننة دنره فنننن  الةمم ننننة 

مننى م نتوى تحصنني  هماننة صننةوبا  تةمننم التةم م نة، نفنن  المساينن  كثافننة البنرامج الدراسنن ة تننسجر ع

، كمننا أنهننا ت نناهم فنن  تولينند الطاقننة تراعنن  الحننرنق الحرديننة يننين الطماننةالمربمننة اشساسنن ة فهنن  ال 

ال ننمب ة لنندى الطماننة ممننا يجةمهننم م ننتةدين لمتصمنن  عننن الدراسننة  ايضننافة إلننى ذلننك عنندم توفرهننا 

تننن  بصنننموا عميهننا، كمنننا أنهنننا ال تراعننن  لمجانننع التطب سننن  ليتمتانننوا مننن ترسننن   المنننواد نالبننرامج ال

الم ننتويا  المةرف ننة نالةسم ننة لمطماننة.  ايضننافة إلننى أن  اماعننة اشقننران المدرسنن ة لهننا دنر فةننال 
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بينث اماعنة لهنا تنيجير فن  تشنتي  ف  تام ة قدرا  الحرد نالتيجير عمى قدراتنه الةسم نة نالمةرف نة، 

الدراسن  لطمانة صنةوبا  النتةمم. كمنا أن  االنتااه خالل سير الحصص مما يسجر عمنى التحصني 

اماعنننة االقنننران تسنننوم يتحنننري  الطمانننة عمنننى عننندم المواظانننة عمنننى ب نننور الننندرنل ناالنشنننغال 

 ايضنافة  المةع مثال  مما ياةتس سما ا عمى م توى التحصي  الدراسن  لطمانة صنةوبا  النتةمم. 

عمى عدم المواظاة نالاحنور منن  إلى أنها تةم  عمى زرع الاظرة التشاؤم ة فيهم نتسوم يتحري هم

نهننذا مننا تةنن ه الاابثننة فنن  تح ننير أن  م ننتوى التحصنني  الدراسنن  لنندى هماننة صننةوبا   المدرسننة. 

 تةمم المربمة اشساس ة الدن ا ااء يدراة متوسطة.

(، بيننث أظهننر  أن  م ننتوى التحصنني  2021نت جننة الدراسننة مننع دراسننة يولح ننة ) اختلفــت

لنننورانس  يين  ط ننن  التحننندي فننن  المننندارل الةادينننة. نمنننع دراسنننةالدراسننن  ماصح نننا لحئنننة المصنننا

بيث أظهر  أن  م نتوى التحصني  الدراسن  مناصح   لمطمانة  (Lawrence et al., 2021ن )ينآخر 

المصننايين  اضننطراب فننرا الحركننة ننسننص االنتانناه مننع الطماننة غيننر المصننايين  صننةوبا  تةمننم، 

ننا لنندى ( بيننث أظهننر  م2016نمننع دراسننة مصننمح نانناد للا )  ننتوى التحصنني  الدراسنن  ماصح  

هماننة المربمننة اشساسنن ة فنن  المنندارل الحتوم ننة فنن  محافظننة رام للا نالبيننرة، نمننع دراسننة مصننمح 

ننا لنندى هماننة المربمننة اشساسنن ة فنن  2015) ( بيننث أظهننر  م ننتوى التحصنني  الدراسنن  ماصح  

 المدارل الحتوم ة ف  محافظة رام للا نالبيرة.
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 فرضيات الدراسة ومناقشتهاتفسير نتائج  2.5

 تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتها 1.2.5

الدعم الاح    ( يينα≤.05ذا  داللة إبصال ة عاد م توى داللة )ارتااا تواد عالقة ال 

ناالاتمنناع  نالتحصنني  الدراسنن  لنندى هماننة صننةوبا  تةم ننم  المربمننة اشساسنن ة النندن ا مننن ناهننة 

 ".ظة رام للا نالبيرةنظر مةمميهم ف  مدارل محاف

ناود عالقة ارتااه ة هردينة ضنع حة منا ينين الدرانة الكم نة لمندعم نتيجة الفرضية األولى: 

 الاح   ناالاتماع  نالدراة الكم ة لمتحصي  الدراس .

 نالتحصي  الدراس . الصدما  اشساس ة ناشمنناود عالقة ارتااه ة هردية ضع حة ما يين  -

 دية ضع حة ما يين دعم الةالمة نالمجتمع نالتحصي  الدراس .ناود عالقة ارتااه ة هر  -

ناود عالقة ارتااه ة هردية ضع حة ما يين الدعم المتصصص من مةمم  صةوبا  تةمم  -

 المربمة اشساس ة نالتحصي  الدراس .

 ين  الندعم الاح ن  ناالاتمناع  لنه عالقنة  التحصني  الدراسن   وتفسر الباحثة هذه النتيجة

ا  تةمم المربمة اشساس ة، نهنذا لمنا تسنوم  نه ينرامج الندعم الاح ن  ناالاتمناع  منن لطماة صةوب

نكممننا زاد  الصنندما  اشساسنن ة ناشمننن ايجاي  ننا زاد التحصنني  تسويمننا  سننموك ة نمةرف ننة نعسم ننة، 

الدراس  لطماة صةوبا  تةمم المربمنة اشساسن ة، نذلنك منن خنالل منا يتمتنع  نه الطمانة منن رابنة 

يضافة إلى الطمينياة ناشمن داخ  المدرسة، نالةالقة الجيدة يين المةممنين نالطمانة زاد نح  ة،  ا

كممنننا زاد دعنننم الةالمننة نالمجتمنننع ايجاي  نننا زاد التحصنني  الدراسننن  لطمانننة مننن التحصننني  الدراسنن . ن 

صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة، نذلننك مننن خننالل منندى تننوافر م نناندة اشهنن  شياننالهم الطماننة، 

تنننوفير الم نننتم ما  المادينننة نالةاهف نننة نالمةاوينننة زاد التحصننني  الدراسننن ، نلكنننن صنننةوبة  نمننندى

الظنننرن  االقتصنننادية تنننسدي إلنننى ضنننة  الةالقنننة ينننين الةالمنننة نهمانننة صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة 
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كنننذلك الننندعم المتصصنننص منننن مةممننن  صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة اشساسننن ة لهنننا عالقنننة اشساسننن ة. 

ل مننا يسدمونننه مننن نسننال  نأسنناليع تةم م ننة متاوعننة، فكممننا تاوعنن   التحصنني  الدراسنن ، مننن خننال

اشسنناليع نالوسننال  زاد مننن التحصنني  الدراسنن  لطماننة صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة، نكممننا 

زاد  خبنننرة المةممنننين فننن  الكشننن  نالتشنننص ص سننناعد ذلنننك فننن  تحديننند البرننننامج المااسنننع لةمم نننة 

 ي  الدراس  لطماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة.التحصي  الدراس  نبالتال  زيادة التحص

عمننى بنند عمننم الاابثننة فننإن الدراسننا  التنن  تاانلنن  التحصنني  الدراسنن ، تاانلتننه مننن بيننث 

عالقننة نأجننر المتغيننرا  الم ننتسمة عمننى التحصنني  الدراسنن ، لننم تجنند دراسننة تاانلنن  عالقننة النندعم 

 الدراس .  الاح   ناالاتماع   التحصي

 

 تائج الفرضية الثانية ومناقشتهاتفسير ن 2.2.5

تواند فنرنق ذا  داللنة إبصنال ة عاند ال : نتيجة الفرضية الثانية: فرضـية متبيـر الجـن 

متوسننطا  النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم   يننين (α≤.05م ننتوى داللننة )

لمتغينر  ى تةن   البيرةالمربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا ن 

 .)ذكر، انثى( الجاس

تةنن ن الاابثننة عنندم ناننود فننرنق يننين متوسننطا  دراننا  تفســير نتيجــة فرضــية الجــن : 

اسنننتجا ا  أفنننراد الةيانننة عمنننى مق نننال الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع  لننندى صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة 

إال  تةن ى إلنى الجناس اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبينرة

المتاةنة نالمتنوفرة تهطبن  نتنسجر عمنى الجا نين سنواء ذكنر ا أن أن  يرامج الدعم الاح   ناالاتماع  

، نلن س عمنى اناس دنن آخنر، فالكن  يتةنر/ لمبنرامج نح نها، لطماة صنةوبا  النتةمم من ايناث

ايسننننالم ة فالصنننندما  اشساسنننن ة ناشمننننن مطمننننع أساسنننن  لمجا ننننين بيننننث لننننم تحننننرق التشننننريةا  
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نالتشريةا  الوضع ة تسديم خدما  أساس ة لمذكور دنن ايناث، نال تواد أنلوية بصول الذكور 

عمى الطةام نالمشرب دنن ايناث، ي  سان  ينين النذكور ناينناث فن  الحصنول عمنى الصندما  

مننع اشساسنن ة ناشمننن، نكننذلك دعننم الةالمننة نالمجتمننع، فةمننى الننرغم مننن أن  المجتمننع الةربنن  مجت

يح   الذكور عن ايناث، إال أنه يةتبنر نانود خمن  أن مشنتمة لندى أيانالهم  يننه اينتالء، ف  نةوا 

إلى توفير نتسديم الدعم المادي نالةاهح  شياالهم سواء ذكور أن من ايناث، نمنن المةنرن  إن  

س الصن ، المربمة اشساس ة الدن ا تمتاز  مشاركة الطماة الذكور ناينناث فن  نحنس المدرسنة ننحن

ننن  نبالتننال  فننإن  النندعم المتصصننص مننن مةممنن  صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة ال يحننرق يننين م 

را أن من ايناث، نذلك لواود مااهج نبرامج موبدة، ندنر المةمنم توصنيمها  كانوا ف  الص  ذكو 

  غ  الاظر عن المتمس  ذكر ا أن من ايناث

(، 2018(، دراسنننة الرخنننيدي )2019اي نننة )الدراسنننة الحال نننة منننع دراسنننة ار نت جنننة اختمحننن  

(، نمننننع دراسننننة الهاننننداني 2013(، ، نمننننع دراسننننة عبنننند الهننننادي )2015نمننننع دراسننننة الةننننو/ )

( ف  ناود فنرنق ذا  داللنة ابصنال ة فن  متوسنطا  الندعم الاح ن  ناالاتمناع  تةن ى 2010)

 لمتغير الجاس. 

 

 تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها 3.2.5

تواند فنرنق ذا  داللننة إبصنال ة عانند ال : فرضــية نـوع الصــعوبةرضــية الثالثـة: نتيجـة الف

متوسننطا  النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم   يننين (α≤.05م ننتوى داللننة )

لمتغينر  ى تةن   المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة

راءة، عه ر الكتا ة، عه ر الح اب، اضطراب المغة، االضطراب ال مة  )عه ر الس نوع الصةوبة

 نالاصري(.
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: تة ن الاابثة عدم ناود فرنق يين متوسطا  دراا  تفسير نتيجة فرضية نوع الصعوبة

اسنننتجا ا  أفنننراد الةيانننة عمنننى مق نننال الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع  لننندى صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة 

مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة إلى نوع الصةوبة من  اشساس ة الدن ا من ناهة نظر

عه ر ف  السراءة أن عه ر ف  الكتا ة أن عه نر فن  الح ناب أن اضنطراب فن  المغنة أن اضنطراب 

الطالننع )عه ننر نننوع صننةوبة فنن  ال ننمع نالاصننر، تكننون متننوافر لنندى الطماننة  غنن  الاظننر عننن 

ضطراب المغة، االضطراب ال مة  نالاصنري(، نبالتنال  السراءة، عه ر الكتا ة، عه ر الح اب، ا

 متوافره  لجم ع الطماة دنن تميي .فإن البرامج المتوافرة  لمدعم الاح   ناالاتماع  

 عمى ب ع عمم الاابثة هااك ندرة ف  الدراسا  الت  تاانل  نوع الصةوبة كمتغير.

 تفسير نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها 4.2.5

توانند فننرنق ذا  داللننة إبصننال ة عانند ال : ضــية الرابعــة: فرضــية مكــان الســكننتيجــة الفر 

متوسننطا  النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم   يننين (α≤.05م ننتوى داللننة )

لمتغينر  ى تةن   المربمة اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة

 (.، مص ممدياة، قرية) متان ال تن

تة ن الاابثة عدم ناود فرنق يين متوسطا  دراا  تفسير نتيجة فرضية مكان السكن: 

اسنننتجا ا  أفنننراد الةيانننة عمنننى مق نننال الننندعم الاح ننن  ناالاتمننناع  لننندى صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة 

منن  متنان ال نتناشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة إلى 

نبالتننال  فننإن ، متننان ال ننتن، تكننون متننوافر لنندى الطماننة  غنن  الاظننر عننن نقريننة نمصنن م مدياننة

 البرامج المتوافرة  لمدعم الاح   ناالاتماع  متوافره  لجم ع الطماة دنن تميي .

 متان ال تن كمتغير.تاانل  عمى ب ع عمم الاابثة هااك ندرة ف  الدراسا  الت  

 



88 
 

 تفسير نتائج الفرضية الخام  ومناقشتها 5.2.5

صنننال ة عاننند ذا  داللنننة إب تواننند فنننرنق ال : نتيجـــة الفرضـــية الخامســـة: فرضـــية الجـــن 

التحصنني  الدراسنن  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم  المربمننة يننين متوسننطا   (α≤.05م ننتوى داللننة )

 الجناستةن ى لمتغينر  اشساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظنة رام للا نالبينرة

 .)ذكر، انثى(

  تةنن ن الاابثننة عنندم ناننود فننرنق يننين متوسننطا  درانناتفســير نتيجــة فرضــية الجــن : 

اسننتجا ا  أفننراد الةياننة عمننى مق ننال التحصنني  الدراسنن  لنندى صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة 

أن  المربمة االساسن ة الندن ا الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا نالبيرة إلى 

  تمتاز  مشاركة الطماة الذكور ناينناث فن  نحنس المدرسنة ننحنس الصن ، نبالتنال  فنإن التحصني

را أن مننن ايننناث، نذلننك لواننود مانناهج نبننرامج  الدراسنن  ال يحننرق يننين مننن كننانوا فنن  الصنن  ذكننو 

نأننه يطبنن  لمطماننة  موبندة، ندنر المةمننم توصنيمها  غنن  الاظننر عنن المتمسنن  ذكنر ا أن مننن ايننناث

 نحس الاظام التةم م  ننحس الماهاج

(، نمنع 2015ة مصنمح )(، نمنع دراسن2016مع دراسة مصنمح ناناد للا )الات جة اختلفت 

(، بينننث أظهنننر  نانننود فنننرنق ذا  2014(، نمنننع دراسنننة عمننن  أبمننند )2015دراسنننة الةنننو/ )

 داللة إبصال ة ف  م توى التحصي  الدراس  ية ى لمتغير الجاس.

 تفسير نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها 6.2.5

إبصنال ة عاند  ذا  داللنة تواد فرنق ال : نتيجة الفرضية السادسة: فرضية نوع الصعوبة

التحصنني  الدراسنن  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم  المربمننة يننين متوسننطا   (α≤.05م ننتوى داللننة )

نننوع تةنن ى لمتغيننر  اشساسنن ة النندن ا مننن ناهننة نظننر مةممننيهم فنن  منندارل محافظننة رام للا نالبيننرة



89 
 

)عه ننر السننراءة، عه ننر الكتا ننة، عه ننر الح نناب، اضننطراب المغننة، االضننطراب ال ننمة   الصننةوبة

 نالاصري(.

: عندم نانود فنرنق ينين متوسنطا  درانا  اسنتجا ا  تفسير نتيجة فرضية نـوع الصـعوبة

أفننراد الةياننة عمننى مق ننال التحصنني  الدراسنن  لنندى صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة النندن ا مننن 

ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظنة رام للا نالبينرة إلنى البنرامج التةم م نة الم ناندة لمتحصني  

  نوع الصةوبة لمطماة.راس  تراع  الد

 عمى ب ع عمم الاابثة هااك ندرة ف  الدراسا  نوع الصةوبة كمتغير.

 

 تفسير نتائج الفرضية السابعة ومناقشتها 7.2.5

تواند فنرنق ذا  داللنة إبصنال ة عاند ال : نتيجة الفرضية السابعة: فرضـية مكـان السـكن

لدراسنن  لنندى هماننة صننةوبا  تةمننم  المربمننة يننين متوسننطا  التحصنني  ا( α≤.05م ننتوى داللننة )

متنان  لمتغينر ى تةن   اشساس ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم فن  مندارل محافظنة رام للا نالبينرة

 )مدياة، قرية، مص م(. ال تن

عندم نانود فنرنق ينين متوسنطا  درانا  اسنتجا ا  تفسير نتيجـة فرضـية مكـان السـكن: 

اسنن  لنندى صننةوبا  تةمننم المربمننة اشساسنن ة النندن ا مننن أفننراد الةياننة عمننى مق ننال التحصنني  الدر 

نظننر مةممننيهم فنن  منندارل محافظننة رام للا نالبيننرة إلننى التحصنني  الدراسنن  داخنن  المدرسننة ناهننة 

نداخنن  الحصنن  ال يمينن  إن كننان المتمسنن  لمبننرامج أن النندرل مننن المدياننة أن السريننة أن المصنن م. أي 

الاظام سواء كان  المدارل ف  السري أن المدن أن ن الاظام التةم م  المطب  ف  فم طين نحس أ

 المص ما ، كذلك يطب  نحس المااهج لجم ع المراب ،  غ  الاظر عن متان ال تن.

 متان ال تن كمتغير.تاانل  عمى ب ع عمم الاابثة هااك ندرة ف  الدراسا  الت  
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 التوصيات والمقترحات:

: توصيات الدراسة:  أوالا

 بما يلي: ة جهات االختصاصالباحث توصيالدراسة من نتائج  في ضوء ما توصلت إليه 

الةم  عمى رفع م توى الندعم الاح ن  ناالاتمناع  لطمانة صنةوبا  تةمنم المربمنة الندن ا ،   -1

 نذلك من خالل:

الةمن  عمنى تنوفير ينرامج النندعم المااسنع قنادرة عمنى تحسين  الننذا  لندى همانة صنةوبا  تةمننم  -

 المربمة اشساس ة.

وفير االبت ااا  اشساس ة من ميك  نمشرب داخ  المدرل، من خالل التا ي  الةم  عمى ت -

 مع المسس ا  المحم ة نالدنل ة.

 الةم  عمى توفير الم ابة الكاف ة لمةع داخ  المدرسة. -

 الةم  عمى تسدير هماة صةوبا  تةم م المربمة اشساس ة ف  البيئة المح طة نالمدرسة. -

الم نننسنلين نأصنننحاب السنننرار بنننول صنننةوبا  تةمنننم المربمنننة  الةمننن  عمنننى إجنننارة االنتاننناه لننندى -

 اشساس ة.

 الةم  عمى مشاركة الةالمة ف  االهتمام  طماة صةوبا  التةمم ف  المربمة اشساس ة. -

الةمنننن  عمننننى تننننوفير التنننندرياا  المااسنننناة لمةممنننن  هماننننة صننننةوبا  تةمننننم المربمننننة اشساسنننن ة،  -

 لتشص ص الطماة  الشت  المااسع ناشف  .

  عمى تدريع مةمم  المربمة اشساس ة الدن ا من خالل متصصصين ف  الترب ة الصاصة الةم -

 ك ف ة تح ير سموك ا  الطماة، نك ف ة تسديم البرامج نالةالج المااسع.

الةمنن  عمننى رفننع م ننتوى التحصنني  الدراسنن  لطماننة صننةوبا  تةمننم المربمننة النندن ا ، نذلننك   -2

 من خالل
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   تةمم المربمة اشساس ة.المراقاة الم تمرة لطماة صةوبا -

 تححي  الطماة عمى الةم  الجماع  لاةث رنح المااف ة. -

 التاوع ف  أساليع نهرق التدريس. -

 إعادة ضا  البرامج الدراس ة  ما تتماخى مع قدرا  الطماة نالمسهال  اشكاديم ة لممةمم. -

 التيجير اييجاي  من هر  المةمم يحح  الطالاة عمى التحصي  الجيد. -

 ة ناود بمسة نص  يين المةمم نالمدرسة ناشسرة.ضرنر  -

 االهتمام  الطماة نالةم  عمى إيراز قدراتهم نإمتان اتهم. -

 إعادة الاظر ف  البرامج التةم م ة من بيث الكثافة نمدى ماللمتها  م توى الطماة نقدراتهم. -

 ابترام التوزيع ال اوي المسرر،  ما يتماخى مع سير الحصص. -

 

 ت الدراسة:ثانياا: مقترحا

دراسننة النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  نعالقتننه يدافع ننة اينجنناز الدراسنن  لنندى هماننة صننةوبا    -1

 تةمم المربمة االساس ة ف  محافظة رام للا نالبيرة.

فاعم ة يرنامج إرخادي ل يادة م توى الدعم الاح   ناالاتماع  لدى همانة صنةوبا  تةمنم   -2

 نالبيرةالمربمة االساس ة ف  محافظة رام للا 

الدعم الاح   ناالاتماع  نعالقته  يساليع التحكير لماصح   نمرتحة  التحصي  الدراس   -3

 لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة اشساس ة ف  محافظة رام للا نالبيرة.
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 مصادر والمراجعلا
 المصادر: -أوالا 

 السرآن الكريم

 المراجع باللبة العربية: -ثانياا

 ، ييرن : دار صادر لماشر نالتوزيع.لسان العرب(. 2003اظور، محمد ين مترم. )اين م

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصـيل الدراسـي لـدى (. 2009أيو دقة، سنااء. )

رسنالة ماا ننتير غيننر ماشنورة، الجامةننة اشسننالم ة، ، األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المتــ خرة

 .غ ة

(. صةوبا  التةمم ف  السراءة لندى همانة المربمنة اشساسن ة فن  محافظنة 2012ة. )أيو دقة، نادي

مجلــــة جامعــــة النجــــاح لألبحــــاص: العلــــوم رام للا نالبيننننرة فنننن  فم ننننطين: دراسننننة م ننننح ة، 

 .1584 – 1557(: 7)26، االنسانية

 النمــو األخالقــي وعالقتــه بالتحصــيل الدراســي والمســتوى االجتمــاعي(. 2001آدم،   ننماء. )

 ، )رسالة ماا تير غير ماشورة(، كم ة الترب ة، اامةة دمش .واالقتصادي لألسرة

 ، مصر: عالم الكتع.التعليم االيجابي وصعوبات التعلم(. 2006يدير، كريمان. )

(. مننندى قننندرة رسنننم موضنننوع مستنننرح 2019يركنننة، ايت نننام نلعننن س، اسنننماعي   محمننند، صنننالح. )

مجلـة لدراسن  فن  الكشن  عنن المتحنوقين عسم  نا، ناستب ان الصصالص ال موك ة نالتحصني  ا

 .137 – 116(: 2)5، العلوم النفسية والتربوية

صنننةوبا  السنننراءة لننندى عيانننة منننن الطمانننة ذني صنننةوبا  النننتةمم فننن  (. 2021الاطان نننة، ختنننام. )

ـــة ، الصنننحو  الثالجنننة اشنلنننى نعالقتهنننا  التحصننني  الدراسننن  منننن ناهنننة نظنننر مةممنننيهم مجل

 .2946-2410(:5)29، للدراسات التربوية والنفسيةالجامعة اإلسالمية 
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 ، عمان: دار ال ازنري الةمم ة لماشر نالتوزيع.الطب النفسي(. 2007 سيون، سمير. )

(. يرنامج لةالج صةوبا  التةمم ف  السراءة نأجنره عمنى 2021البموخ ، امياه نالة ب ، مديحه. )

دراسـات اشساسن ة فن  سنمطاة عمنان،  التحصي  الدراس  نتسدير النذا  لندى تالمينذ المربمنة

 .238-195: 137، مصر، عربية في التربية وعلم النف 

الصالبة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبـة . (2015). يوخالحة، سنم مة

 ، الج الر.، اامةة نرقمة)رسالة ماا تير غير ماشورة(، التعليم الثانوي 

ـــم (. 2007يوسننناة، محمنننود. ) ـــاد  األساســـيةعل ـــنف  القياســـي: المب ، ينننن عتانننون: دينننوان ال

 المطبوعا  الجامع ة، الج الر. 

(. ناقننع الننندمج المدرسنن  نأجننره عمننى التحصننني  الدراسنن  لحئننة المصنننايين 2021يولح ننة، زهيننرة. )

-177(: 2)9، مجلـــة الحكمـــة للدراســـات الفلســـفية ط نن  التوبننند فنن  المننندارل الةادينننة، 

196. 

، ترامنة لطحنن  فط منو عنادل مننردار، العـالج النفســي التـدعيمي(. 1988) ييتنر. ن. توفنال س.

 الساهر: المتتع االعالم  لمثسافة.

ت ثير برنامج الـدعم النفسـي االجتمـاعي علـى مهـارات مواجهـة وحـل (. 2019) ، أدي .اراي ة

، اامةنة غينر ماشنورة()أهرنبنة دكتنوراه  ،المشكالت في مدرسة الفرندز للبنـات فـي رام هللا

 السدل.

(. عالقننة دافع ننة 2012الح ننن سننالم، واننة للا محمنند نقمبينن ، كاشننور نالصم حننة، عمننر هننارنن. )

االنجننناز  موضنننع ال نننا ، نم نننتوى الطمنننوح، نالتحصننني  الدراسننن  لننندى هنننالب مسس نننا  

 96 – 81(: 4)3، مجلة العربية لتطوير التفوق التةم م الةال   ال ودان، 
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واالجتمــــاعي والنفســــي للتالميــــذ  وي  األكــــاديميم مســــتوى الــــدع(. 2012. )بمنننندان، كمننننال

، )أهرنبننة الحاجـات الخاصــة المــدموجين فــي المـدارس العاديــة مــن وجهــة نظـر معلمــيهم

 .سوريا، اامةة دمش  كم ة الترب ةغير ماشورة(،  دكتوراه 

(. التحصنني  الدراسن  نعالقتننه  محهنوم الننذا : دراسنة ميدان ننة عمنى عياننة 2010الحمنوي، مانى. )

مننن التةمنن م االساسنن  فنن  منندارل محافظننة  –الحمسننة الثان ننة  –الميننذ الصنن  الصننامس مننن ت

 .208 – 173: 26، مجلة جامعة دمشقدمش  الرسم ة، 

  .دار الكادي، االردن: علم النف  العام. (2000) .الكب   ، نهيع مجيدن  هري، صالحا الد

بــين األحــداث الضــا طة دور المســاندة االجتماعيــة كمتبيــر وســيط (. 2006دينناب، مننرنان. )

، )رسننننالة ماا ننننتير غيننننر ماشننننورة(، الجامةننننة نولصــــحة النفســــية للمــــراهقين الفلســــطينيي

 االسالم ة، غ ة.

، ييننرن : مسس ننة المةننار  لمطااعننة مختــار الصــحاح(. 1990الننرازي، محمنند يننن اينن   تننر. )

 نالاشر.

 ة الترب ة ف  اامةنة (. الدعم االاتماع  المدرك لدى هماة كم2018الرخيدي، فاهمة سحاب. )

(: 2)4، مجلـة الجامعـة االمريكيـة للبحـوثالسص م ف  ضوء  ةن  المتغينرا  الديمغراف نة، 

136 – 157. 

، السنناهرة: دراســات فــي الصــحة النفسـية واالرشــاد النفســي(. 2002زهنران، بامند عبنند ال نالم. )

 عالم الكتع.

التحصيل الدراسي لدى طالب رعاية األمن النفسي وعالقته ب. (2001) .عبد للا بميندال هم ، 

كم ننة الدراسننا  الةم ننا  يكاديم ننة ننناي  )رسننالة ماا ننتير غيننر ماشننورة(، ، األيتــام بالريــا 

 ، ال ةودية.لمةموم اشما ة، ق م الةموم االاتماع ة
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اامةنة السندل : فم نطين. صـعوبات الـتعلم بـين النظريـة والتطبيـق(. 2012. )سهي ، تامر فنرح

 .المحتوبة

، االسنتادرية: متحـدو االعاقـة مـن منظـور الخدمـة االجتماعيـة(. 2002عبند المحن . ) صالح،

 دار المةرفة الجامع ة

فــي وقــت األزمــات ..أداة لتعزيــز  االجتمــاعيالــدعم النفســي (. 2020الطحننان، رنننا عبنند للا. )

 ، مسنال ماشنور عبنر االنترنن  يتناري الثقة والحد مـن األثـار السـلبية لـدى شـريحة األطفـال

  https://2u.pw/ugejO: 2021 7 19، تاري  االهالع: 2020 05 27

(. الننندعم الاح ننن  : تةريحنننه نمجاالتنننه نأسنننالياه نآل اتنننه، 2014الةاخنننوري، فتح نننة عبننند ال نننالم. )

 .129 – 122(: 2)3، مجلة جامعة سبها )العلوم االنسانية(

، االردن: متتانننة المجتمنننع الةربننن  لماشنننر االختبـــارات المدرســـية(. 2006العانننادي، رالننند خميننن . )

 نالتوزيع.

 االاتماع  اشكاديم لمتشوها  المةرف ة نالدعم  الا ب ايسهام (. 2021عبد الة ي ، أسماء. )

مجلـة ، لدى هالب الجامةنة اشكاديم ةالتابس  المااعة الاح  ة  الذات  ف نالتةاه   كالمدر 

 .299-187(: 3)15، للعلوم التربوية والنفسيةجامعة الفيوم 

العوامـل المعر يـة والعقليـة (. 2014عبد الغان ، ام منة نيةسنوب ، خديجنة نهحطناح، م نتورة. )

وعالقتهــا بالتحصــيل الدراســي: دراســة ميدانيــة بثانويــة ســيدي طيفــور لــدى تالميــذ الســنة 

 لر.، اامةة د الطاهر موالي سةيدة، الج االثالثة علوم تجريبية

فاعليــة برنــامج الــدعم النفســي االجتمــاعي المبنــي علــى (. 2013عبنند الهننادي، ن حننين محمنند. )

، )رسننالة ماا ننتير المــدارس االساســية فــي تنميــة بنائيــة اللعــب والثقــة بــالنف  والتســامح

 غير ماشورة(، الجامةة االسالم ة، غ ة، فم طين. 
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ات العنـف والتحصـيل الدراسـي لـدى الضبط المدرسي وعالقتـه بسـلوك(. 2011عبدي، سميرة. )

، )رسننالة ( ســنة لعينــة مــن تالميــذ الســنة األولــى ثــانوي 17 – 15المــراهقين المتمــدرس )

 ماا تير غير ماشورة( اامةة مولود مةمري، الج الر.

العلمــي مفهومــه وأدواتــه  البحــث(. 2001عبينندا ، ذنقننان نعنندل، عبنند الننربمن، عبنند الحنن . )

 الحكر لمطااعة.، عمان: دار 7، اوأساليبه

القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته عالم، صالح الدين محمنود، 

 ، مصر: دار الحكر الةرب . 1ة، االمعاصر

، عمنان: سيكولوجية التطور االنساني من الطفولة إلـى الرشـد(. 2004عالننة، خحي  فنالح. )

 دار الم يرة لماشر نالتوزيع نالطااعة.

أسنااب تندن  التحصني  لندى همانة المندارل منن ناهنة نظنر (. 2014عم  أبمد، ناف  محمند. )

المشننرفين التربننويين نالمرخنندين التربننويين فنن  مننديريت  الترب ننة نالتةمنن م فنن  سننمحي  نااننوب 

 308 - 267(: 7)7، مجلة القدس المفتوحة، نايمس

مركنن  ، م وعالقــة األســرة بهمــاالتحصــيل الدراســي والــتعل (.2001) .عمنن ، عا نناد ب ننين محمنند 

 .4 – 1(: 4)1. مجمة الحرا ، تطوير المالكا ، هيئة التةمم التسا 

ـــتعلم 2015عمنننار، رننننا سنننام. ) ـــدى الطـــالب  وي صـــعوبات ال ـــر المفضـــلة ل (. أســـاليب التفكي

، )رسالة ماا تير ماشور(، اامةة دمشن ، والطالب العاديين وعالقتها بتحصيلهم الدراسي

 سوريا.

(، مةوقننننا  الصنننندما  الم نننناندة لمطننننالب ذني صننننةوبا  الننننتةمم فنننن  2020، مصننننمح. )الةانننن ي 

، المجلة العربية للعلوم التربويـة والنفسـيةالمربمة المتوسطة ف  المممكة الةرب ة ال نةودية، 

4(18 :)573-602. 
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الصـــالبة النفســـية وعالقتهـــا بالتحصـــيل الدراســـي: دراســـة (. 2014الةنننو/، مهننندي عاننناد. )

، )رسننالة ماا ننتير غيننر ماشننورة(، اامةننة ى عينــة مــن طلبــة جامعــة دمشــقميدانيــة لــد

 دمش ، سوريا

، نرقة االتجاهات الحديثة في بحوث مشكالت تقويم التحصيل الدراسي(. 2003غا م، محمد. )

  51 - 1عمم ة، المجاة الةمم ة الدالمة لةمم الاحس التربوي نالصحة الاح  ة: 

أهم ة ايرخاد الاح ن  كصدمنة م ناندة لمطالانا  ذنا  (. 2019)نالش صة، مها.  السحطان ، نوال

مجلـة الجامعـة اإلسـالمية ، صةوبا  التةمم ف  المربمنة الثانوينة منن ناهنة نظنر مةممناتهن

 .604-570(: 4)27، للدراسات التربوية والنفسية

ة لعوامـــل المدرســـية وعالقتهـــا بالتحصـــيل الدراســـي: دراســـة ميدانيـــ(، ا2016قانننان ، صنننحاء، )

، )رسنالة ماا نتير عيدة عبـد الـرازق وبوصـيع صـالح عبـد المجيـد بواليـة الـوادي يبثانويت

غينننر ماشنننورة(، كم نننة الةمنننوم االاتماع نننة ناين نننان ة، اامةنننة الشنننهيد بمنننه لص نننر النننوادي، 

 .رالج ال

ــة  (. 2011ليرنننر، اانينن ، اننون ، ي حرلنن . ) ــات البســيطة  ات العالق ــتعلم واالعاق صــعوبات ال

، ترامنة: سننهى  محمنند هاخننم  الح ننن، ســتراتيجيات تــدري  وتوجيهــات حديثــةخصــائص وا

 عمان: دار الحكر لمطااعة نالاشر نالتوزيع.

المسـاندة النفسـية االجتماعيـة وعالقتهـا بـالتواق االكـاديمي (. 2015الماحوح، اسامة محمند. )

ة ماا نتير ، )رسناللدى الطالب المستفيدين من صندوق الطالب بالجامعـة االسـالمية ببـزة

 غير ماشورة(، الجامةة االسالم ة، غ ة، فم طين.

 ، عمان: دار الم يرة لماشر.تعليم التفكير مفاهيم وتطبيق(. 2001. )نوف ، محمد
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قلــق المســتقبل وعالقتــه بكــل مــن فاعليــة الــذات ومســتوى الطمــوح (. 2011المصننري، نحننين. )

ا ننتير غيننر ماشننورة(، اامةننة ، )رسننالة مااألكــاديمي لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة األزهــر

 اشزهر، غ ة، فم طين.

صنننةوبا  النننتةمم فننن  المدرسنننة االيتدال نننة منننن (. 2018. )مصنننطحاي، يوعانننان  نكنننورا ، كريمنننة

 – 49(: 1)10، جامعــة الــدكتور مــوالي الطــاهر ســعيدةمجلــة ، التيسنن س إلننى التشننص ص

62. 

ديرا  مةممنننن  المربمننننة (. تسنننن2016مصننننمح، مةتصننننم  محمنننند ع ينننن   نانننناد للا، محينننند خمينننن . )

( شسنننااب ضنننة  التحصننني  الةممننن  فننن  المننندارل الحتم نننة فننن  4 - 1االساسننن ة الننندن ا )

 .190 – 147(: 2)1، مجلة جامعة القدس المفتوحةمحافظة رام للا نالبيرة، 

(. درانننة تسننديرا  المشنننرين التربنننويين شسنننااب ضنننة  2015مصننمح، مةتصنننم  محمننند ع يننن  . )

( فن  المندارل الحتوم نة فن  4 - 1هماة المربمنة اشساسن ة الندن ا )التحصي  الدراس  لدى 

 – 244(: 23)2015، مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية الفلسطينيةمحافظة يي  لحم، 

278. 

ماشنننورا  الجبنننر،  بحـــوث ودراســـات متخصصـــة فـــي علـــم الـــنف  (. 2007مةمرينننة،  شنننير. )

 الج الر.

)رسالة ، لم ثرة في تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيتالعوامل اماصور، مجدنلين ع ي  محمد، 

 ، فم طين.رام للا، ييرزي ماا تير غير ماشورة(، اامةة 

، لبانننان: دار الشنننرنق لمطااعنننة نالاشنننر المنجـــد فـــي اللبـــة العربيـــة(. 1986نسنننوال، الةمنننو . )

 نالتوزيع.



99 
 

عـن جـودة الحيـاة  الدعم االجتماعي وعالقته بمستوى الرضا(. 2010الهاداني، محمد بامد. )

ة، )رسالة ماا تير غير ماشورة(، اامةة اشزهر، غ ة، لدى المعاقين حركياا بمحافظات  ز

 فم طين.

، مديريننة دليــل النفســي االجتمــاعي والمعرفــي المنهجــي(. 2009نزارة الترب ننة نالتةمنن م الةننال . )

 المااهج نالح اة المدرس ة.

أهميـــة الـــدعم النفســـي لمرضـــا كورونـــا فـــي ظـــل كيفيـــة و (. 2021نزارة الصنننحة الحم نننطيا ة. )

، مسننننننال ماشننننننور عبننننننر االنترننننننن  يتنننننناري  التوصــــــيات والتشــــــريعات المحليــــــة والدوليــــــة

  https://2u.pw/fjcmX: 2021 7 19، تاري  االهالع: 2020 10 07
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 المالحق

 الصورة األولية لالستبانة. ):)أ ملحق

 .(: أسماء المحكمينبملحق )

 الصورة النهائية لالستبانة ):)ت ملحق
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 الصورة األولية لالستبانة ): أ) ملحق
 القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

                                                                      م للا الربمن الرب م

 ..... المحترم/ة.حضرة األستا  الدكتور .......................................

 تحية طيبة وبعد 

يدراسننة السننتكمال متطماننا  الحصننول عمننى دراننة الماا ننتير فنن  ايرخنناد الاح نن   ةسننوم الاابثننت

الدعم النفسي واالجتماعي وعالقته بالتحصـيل الدراسـي لـدى طلبـة صـعوبات " نالتربوي  ةانوان:

". حافظـة رام هللا والبيـرةتعلم المرحلـة االساسـية الـدنيا مـن وجهـة نظـر معلمـيهم فـي مـدارس م

نلمننا كاننتم مننن أهنن  الةمننم نالدرايننة ناالهتمننام فنن  هننذا المجننال، فننإنا  أتواننه إلنن تم ييننداء آرالكننم 

نمالبظنناتكم الق مننة فنن  تحتنن م فسننرا  مسنناي س الدراسننة الحال ننة، مننن بيننث مااسننبتها لق ننال مننا 

تةنندي  مستننرح ترننننه  نضننة  لق اسننه، ننضننوح الحسننرا  نسننالمة صنن اغتها المغويننة، نإضننافة أي

 مااساا ، من أا  إخرااها  الصورة المااساة لتحسي  أهدا  الدراسة.

 مع  ال  ختري نتسديري،
 رنا عبدالكريم عبد المجيد ساا : ةالاابث

 د. كمال عبد الحافظ سالمة إخرا : 
 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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  واالجتماعي سيالدعم النف -أوالا 
 تسديم الم اعدة عمى أسال نح  ة ااتماع ة، أي أن  ينه:  ناالاتماع  الدعم الاح   يهةر 

هااك عوام  نح  ة ااتماع ة م ئولة عن سالمة اشفراد، تهد  بماية ال المة الاح  ة 
 (.2013ناالاتماع ة أن الوقاية نمةالجة االضطرا ا  لموصول لمصحة الاح  ة  )عبد الهادي، 

ق ال الدعم الاح   ناالاتماع  س طور هذا المق ال يهد  استصدامه كيداة موضوع ة يهد  
لدى هماة صةوبا  تةمم المربمة االساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة 

نقد ( 2021نباالستةانة  مق ال الدعم الاح   ناالاتماع  ف  دراسة بيدر )، رام للا نالبيرة
( 5) مواف   شدةمجاال ، تهصحح كاآلت :  جالجة( فسرة، موزعة عمى 27) عمىلمق ال خم  ا

 غير مواف   شدة( دراة، 2) غير مواف ( دراا ، 3) محايد( دراا ، 4) مواف دراا ، 
 )دراة نابدة(.

التعديل 
المقترح 
 إن وجد

اتجاه  الفقرة مالءمة الفقرة  صيا ة الفقرة
 الفقرة

الر
 ير  قم

 مناسبة
 ير  ناسبةم
 مالئمة

 مالئمة

تمب ننة االبت ااننا  اشساسنن ة مثنن  الطةننام نالم نناه نالمننينى : وتعريفــهل الخــدمات األساســية واألمــن المجــال األو
 نالح  ف  اشمن نالحماية. 

يتوفر لدى هماة صنةوبا  النتةمم االبت اانا       
 اشساس ة من ميك  نمشرب داخ   المدرسة.

 

1 

صننةوبا  الننتةمم  الرابننة الاح نن ة  يتمتننع هماننة     
 ناالنا اا الاح   داخ  المدرسة. 

 

2 

يتمتنننننننع همانننننننة صنننننننةوبا  النننننننتةمم  الطمينيانننننننة      
 ناشمن داخ  المدرسة. 

 

3 

يتنننوفر لننندى همانننة صنننةوبا  النننتةمم الم نننابة      
 الكاف ة من المرح نالمةع داخ  المدرسة.

 

4 

 يتمتنننننع همانننننة صنننننةوبا  النننننتةمم  الحنننننع منننننن     
 المةممين نالطماة زماللهم. 

 

5 

يتمتنننننع همانننننة صنننننةوبا  النننننتةمم  التسننننندير منننننن      
 المةممين نالطماة زماللهم. 

 

6 

يمتمك هماة صةوبا  التةمم الحصول المةرف       
 لمةالم المح  .

 
 
 
 
 
 
 

 7 

لدى هماة صةوبا  التةمم السدرة عمى تحسي       
 الذا  نبااء ذاته.

 

8 
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 : وتعريفه عالثاني دعم العائلة والمجتمالمجال 

ت ننناند الةالمنننة همانننة صنننةوبا  النننتةمم النننذهاب      
 إلى المدرسة,

 
10 

تمبننننننننن  الةالمنننننننننة متطمانننننننننا  أياننننننننناء منننننننننن ذني      
 صةوبا  التةمم اليوم ة نالمدرس ة

 

11 

ت اعد الةالمة  ح  الواااا  الصاصة  ييانالهم      
 من ذني صةوبا  التةمم.

 

12 

تتننا ع الةالمننة أيانناء مننن ذني صننةوبا  الننتةمم      
خننالل النندنام المدرسنن  نلحظننا  المغننادرة مننن 

 المدرسة.

 

13 

تثينننر الةالمنننة انتاننناه اآلخنننرين إلنننى الصنننةوبا       
 المتةمسة  الطماة ف  المجتمع.

 

14 

تسمنننننن  االسننننننرة مننننننن قنننننندرا  أياالهننننننا مننننننن ذني      
 صةوبا  التةمم ف  البيئة المح طة نالمدرسة.

 
15 

تشننةر عننالال  هماننة صننةوبا  الننتةمم  ننالسم       
ب ننال تةامنن  المجتمننع منننع أياالهننا يانناءا عمنننى 

 صةوبتهم لمتةمم.

 

16 

تننننننننندن  الوضنننننننننع االقتصنننننننننادي   نننننننننبع كثنننننننننرة      
 مم.المصاري  الصاصة  طماة صةوبا  التة

 

17 

أري  يننننننننه ييخنننننننذ بننننننن  أخواتنننننننه منننننننن خنننننننالل      
المصنننننناري  الصاصننننننة  الةالاننننننا  نتكننننننال   

 التدريس.

 

18 

الوضنننع االقتصنننادي ينننسجر عمنننى تيهيننن  همانننة      
 صةوبا  التةمم نتسدمهم.

 

19 

 : الدعم المتخصص من معلمي صعوبات التعلم: المجال الثالث

 يسننننننننوم مةممنننننننن  صننننننننةوبا  الننننننننتةمم يوااااتننننننننه     
  إخالع نأمانة.

 

20 

يحنننافظ مةممننن  صنننةوبا  النننتةمم عمنننى أسنننرار      
 هاليهم.

 21 

يسوم مةمم  صنةوبا  النتةمم  الندعم المااسنع      
 لطماة.

 
22 

لننننندى مةممننننن  صنننننةوبا  النننننتةمم االهتمامنننننا       
 الثساف ة ناشدي ة نالحكرية.

 

23 

لننندى مةممننن  صنننةوبا  النننتةمم الصبنننرة الكاف نننة      
 التطبي . ف  مجال

 

24 
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لنندى مةممنن  صننةوبا  الننتةمم المةرفننة الكاف ننة      
  المساي س الاح  ة نال موك ة.

 

25 

لدى مةمم  صةوبا  التةمم المهنارا  الكاف نة      
 لةمم ة التشص ص.

 

26 

لننننندى مةممننننن  صنننننةوبا  النننننتةمم السننننندرة عمنننننى      
 تح ير ال موك ا  الصادرة من الطماة.

 

27 

 
  ل الدراسيالتحصي -ثانياا 

م توى محدد من االنجاز، أن يراعة ف  الةم  المدرس  يسال  :التحصي  الدراس   ينه يهةر 
من قب  المةممين، أن  االختاارا  المسررة، ن المق ال الدي يةتمد عم ه لمةرفة م توى 
التحصي  الدراس  هو مجموع الدراا  الت  يحص  عميها التمميذ ف  نهاية الةام الدراس  أن 

 (.2010ف  نها ة الحص  اشنل أن الثان  )الحموي، 
ق ال التحصي  الدراس  لدى س طور هذا المق ال يهد  استصدامه كيداة موضوع ة يهد  

هماة صةوبا  تةمم المربمة االساس ة الدن ا من ناهة نظر مةمميهم ف  مدارل محافظة رام للا 
( فسرة، موزعة عمى 25) عمىم  المق ال نقد خ(، 2016نباالستةانة يدراسة قاات  ) نالبيرة،

 ( دراة، ال )دراة نابدة(.2)أب انا ( دراا ، 1) نةمجالجة مجاال ، تهصحح كاآلت : 
 

التعديل 
المقترح 
 إن وجد

اتجاه  الفقرة مالءمة الفقرة  صيا ة الفقرة
 الفقرة

 الرقم
 ير 
 مناسبة

 ير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

تعليمي الجيد للمعلم ي دي إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي المجال األول: السلوك ال
 للطلبة

ه  أن مراعاة المةمم لظرن  الطماة الصاصنة      
 ي هم ف  زيادة اقاال الطماة عمة الدراسة؟

 

 

1 

هنن  يحننرع المةمننم عمننى فهننم منندى اسننت ةاب      
 الطماة لمدرنل مما يدفةهم لالاتهاد أكثر؟

 

 

2 

لمةمنننم اسنننموب المننندح نالتشنننج ع هننن  ي نننتصدم ا     
 مما يدفع الطماة لالاتهاد أكثر؟

 

3 
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هنننن  اتانننناع المةمننننم االسننننموب النننندمسراه  فنننن       
ت نننننير الصننننن  الدراسننننن  ينننننسجر ايجا  نننننا عمنننننى 

 م توى التحصي  الدراس  لمطماة؟

 

4 

ه  يحرع المةمم عمى مشاركة ام ع الطماة      
خننننالل الحصننننص ممننننا ينننناةتس ايجا  ننننا عمننننى 

 الدراس ؟ تحصيمهم

 

5 

ه  يحرع المةمم عمنى ايجناد الجنو المااسنع      
داخنن  الحصنن  الدراسنن  ممننا يرفننع مننن م ننتوى 

 دافع ة التةمم لمطماة؟

 

6 

ه  ي نتصدم المةمنم مصتمن  الوسنال  التةم م نة      
الم اعدة خالل خنرنع الندرنل ممنا يرفنع منن 

 م توى تحصي  الطماة الدراس ؟

 

7 

 
 
 

اصنن  الحةننن  يننين المةمننم نبنننين هنن  ي نناهم التو     
 الطماة ف  زيادة م توى التحصي  الدراس ؟

 

8 

 
 
 

ه  أن أسموب المةمم ف  خرح الدرنل ينسدي     
 إلى تح ين م توى الطماة الدراس ؟

 
9 

هنن  هريسننة المةمننم فنن  تسديمننه لمنندرنل ت نناعد      
 الطماة عمى عمم ة الحهم؟

 

10 

 لنفسي واالجتماعي إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي للطلبةالمجال الثاني: ت دي برامج الدعم ا
هنننن  تننننرى أن كثافننننة البرنننننامج المسننننررة لمنننندعم      

الاح ننن  ناالاتمننناع  سننناوي ا تنننسدي إلنننى تننندن  
 م توى التحصي  الدراس ؟

 

11 

ه  ترى أن  ة  البنرامج الداعمنة تنسجر سنما ا      
 عمى تحصي  الطماة الدراس ؟

 

12 

أن كثنننننننننننرة اشنشنننننننننننطة الاح ننننننننننن ة هننننننننننن  تنننننننننننرى      
ناالاتماع ة داخ  غر  المصادر تنسدي إلنى 

 خةور الطماة  المم ؟

 

13 

هننن  تنننرى أن عننندم تكنننافس محتنننوى البنننرامج منننع      
الحصص المسررة له ي اهم ف  ترااع م نتوى 

 التحصي  الدراس ؟

 

14 

ننننا أجانننناء النننندرل نت جننننة       هنننن  تجنننند نح ننننك ماهت 
ا أقن  منن كثافة الدرنل مما يجةمك تس دم اهند 

 الالزم؟

 

15 

ه  تت نبع كثافنة البنرامج فن  خنةورك  نالتوتر      
 نال غ  عاد أداء المهام التةم م ة؟

 
16 
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هنننن  تننننرى أن محتننننوى البننننرامج ت نننناعد الطماننننة      
 دراس  ايد؟  عمى تحسي  تحصي

 

17 

الصاصننننننة  ةهنننننن  تننننننرى أن نسننننننص الحصحصنننننن     
 غننر  المصننادر تسمنن  مننن فننرع الطماننة فننن  

 التحصي  الدراس  الجيد؟

 

18 

هننن  ت نننهم كثافنننة البنننرامج فننن  كثنننرة الوااانننا       
الما ل ة مما يسجر سما ا عمى م توى التحصي  

 الدراس ؟

 

19 

المجال الثالث: تساهم جماعة األقران المدرسية داخل البرامج النفسية واالجتماعية في تدني 
 التحصيل الدراسي.

ان المدرسننننن ة فننننن  هننننن  ت ننننناهم اماعنننننة االقنننننر      
ممارسة الطماة لةنادا  سنيئة تنسدى إلنى تندن  

 م توى التحصي  الدراس ؟

 

20 

هنن  سنناهم  اماعننة أقننران المدرسننة فنن  ق ننام      
الطمانننة يننناة  أعمنننال المشننناغاة اشمنننر النننذي 

 ساهم ف  ترااع م توى تحصيمهم الدراس ؟

 

21 

هنننن  تسننننوم اماعننننة االقننننران يتحننننري  الطماننننة      
مواظانة فنن  ب نور الندرنل ممننا عمنى عندم ال

 ياةتس سما ا عمى م توى تحصيمهم الدراس ؟

 

22 

ه  تت ع اماعة اشقران المدرس ة ف  تشت       
انتاننناه خنننالل سنننير الحصنننص ممنننا ينننسدي إلنننى 

 تدن  م توى تحصيمهم الدراس ؟

 

23 

هنن  ق نناء مةظننم الوقنن  مننع اماعننة االقننران      
ر الذي تجة  الطماة عمى اهمال درنسهم اشم

 ياةتس سما ا عمى نتالجهم ف  االمتحانا ؟

 

24 

هنننننن  تننننننرى أن عنننننندم بصننننننول الطماننننننة عمننننننى      
التشننج ع نالثانناء مننن هننر  زماللهننم يسمنن  مننن 

 م توى تحصيمهم الدراس ؟

 

25 

 ع بالغ شكري وتقديري م
 ةالباحث
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 أسماء المحكمين ): ب) ملحق

 التخصص العلميةالرتبة  ةالجامع المحكم سمأ
 ق ال نتسويم أستاذ السدل المحتوبة أيو اراد يونس أ.  د بمدي

 مااهج نهرق التدريس أستاذ السدل المحتوبة أ. د مةتصم  محمد ع ي  مصمح
 صحة نح  ة أستاذ دكتور اشقصى أ.  د عيده خعاان صالح

 الاح   نالتربوي  االرخاد أستاذ دكتور اشقصى أ.  د عطا  محمود ايو غال 
 ترب ة خاصة أستاذ مشارك السدل المحتوبة د. تامر فرح ب ن سهي 

 عمم نحس أستاذ مشارك السدل المحتوبة عمر الريماني  د.
 عمم نح   تربوي  أستاذ مشارك السدل المحتوبة د. نبي  المغرب 

 ترب ة خاصة أستاذ م اعد  السدل المحتوبة د. أبمد عبد المةط  سةد
 االرخاد الاح   نالتربوي  أستاذ م اعد  اامةة الصمي  يراو م المصري د. ا

 عمم نحس دكتور السدل المحتوبة  د.  زهير عبد الحميد الاوااحة 
 *تم ترتيع اشسماء ب ع الرتاة اشكاديم ة
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 االستبانة في الصورة النهائية ): ت) ملحق

 س المفتوحةالقد اامةة
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

  اإلرشاد النفسي والتربوي 
 

 عزيزتي المحترمة

 تحية طيبة وبعد 

أرانو ماكنن  تةبئننة االسننتاانة  لق ننال النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  نعالقتننه  التحصنني  الدراسنن   
مندارل محافظنة هماة صةوبا  تةمم المربمنة االساسن ة الندن ا منن ناهنة نظنر مةممنيهم فن  لدى 

الــــدعم النفســــي " ةاننننوان:  ، نالننننذي س  نننناعد الاابثننننة فنننن  اسننننتكمال  حثهننننا، نهنننن رام للا نالبيننننرة
واالجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة صعوبات تعلم المرحلة االساسية الدنيا مـن 

سته نتصدم  منع الةمنم أن هنذه الب اننا   "وجهة نظر معلميهم في مـدارس محافظـة رام هللا والبيـرة
 .شغرا/ الاحث الةمم  لهذه الدراسة فس 

 شكرا لحسن تعاونكن

 مع بالغ شكري وتقديري 
 رنا عبد الكريم سناف: ةالباحث

 القسم األول: البيانات األولية
 ( في مربع اإلجابة✓برجى االجابة على األسئلة بوضع )

     انثى  ذكر  الجاس:

 نوع الصةوبة:
   عه ر الح اب  الكتا ة عه ر  عه ر السراءة 

 
 االضطراب ال مع ة نالاصرية  اضطراب المغة

   مص م  قرية  مدياة  متان ال تن: 
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 القسم الثاني: مقايي  الدراسة

 الدعم النفسي واالجتماعي المقياس األول:

الرقم 
  

كثيراا  الفقرة
ا  جدا

كثي
 راا

 قليالا  محايد
قليالا 
ا  جدا

5 4 3 2 1 
 ل الخدمات األساسية واألمناألو المجال

1 
تتننوفر لنندى هماننة صننةوبا  الننتةمم االبت ااننا  اشساسنن ة مننن 

 ميك  نمشرب داخ   المدرسة.

     

      يتمتع الطماة  الرابة الاح  ة داخ  المدرسة.  2

      يتمتع الطماة  الطمينياة ناشمن داخ  المدرسة.  3

4 
 ننة مننن المننرح نالمةننع داخنن  تتننوفر لنندى الطماننة الم ننابة الكاف

 المدرسة.

     

      يتمتع الطماة  حع المةممين نالطماة.  5

      يتمتع الطماة يتسدير المةممين نالطماة.  6

      يمتمك الطماة الح ول المةرف  لمةالم المح   7

8 
لدى هماة صةوبا  التةمم السدرة عمى تحسي  الذا  نبااء 

 ذاته.

     

 عاني دعم العائلة والمجتمالثالمجال 
      ت اند الةالمة الطماة ف  الذهاب إلى المدرسة, 9

10 
تمبننننن  الةالمنننننة متطمانننننا  أياالهنننننا منننننن ذني صنننننةوبا  النننننتةمم 

 اليوم ة نالمدرس ة

     

11 
ت نناعد الةالمنننة فننن  بننن  الواااننا  الصاصنننة  يياالهنننا منننن ذني 

 صةوبا  التةمم.

     

12 
منننن ذني صنننةوبا  النننتةمم خنننالل الننندنام تتنننا ع الةالمنننة أياالهنننا 

 المدرس  نعاد المغادرة من المدرسة.

     

      تثير الةالمة انتااه اآلخرين إلى الصةوبا  المتةمسة  الطماة. 13

14 
تسمنن  االسننرة مننن قنندرا  أياالهننا مننن ذني صننةوبا  الننتةمم فنن  

 البيئة المح طة نالمدرسة.

     

     لنننتةمم  نننالسم  ب نننال تةامننن  تشنننةر عنننالال  همانننة صنننةوبا  ا 15
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الرقم 
  

كثيراا  الفقرة
ا  جدا

كثي
 راا

 قليالا  محايد
قليالا 
ا  جدا

5 4 3 2 1 
ا عمى صةوباتهم لمتةمم.  المجتمع مع أياالها يااء 

16 
تنسجر عمنى الةالمنة كثنرة المصناري  الصاصنة  طمانة صنةوبا  

 التةمم.

     

 

17 
أري أننننننننه ييخنننننننذ بننننننن  إخوتنننننننه منننننننن خنننننننالل االهتمنننننننام ال الننننننند 

 نالمصاري 

     

18 
الننتةمم  الوضننع االقتصننادي يننسجر عمننى تيهينن  هماننة صننةوبا 

 نتسدمهم.

     

 : الدعم المتخصص من معلمي صعوبات التعلمالمجال الثالث

19 
يسنننننوم مةممننننن  همانننننة صنننننةوبا  النننننتةمم يواااننننناتهم  نننننإخالع 

 نأمانة.

     

      يحافظ مةمم  الطماة عمى أسرار هاليهم. 20

      يسوم مةمم  الطماة  الدعم المااسع لمطماة. 21

      المةرفة  صةوبا  التةمم.لدى مةمم  الطماة  22

23 
مةممنن  هماننة ذني صننةوبا  الننتةمم لننديهم الصبننرة الكاف ننة فنن  

 مجال التطبي .

     

24 
لنننننندى مةممنننننن  الطماننننننة المةرفننننننة الكاف ننننننة  المسنننننناي س الاح نننننن ة 

 نال موك ة.

     

      لدى مةمم  الطماة المهارا  الكاف ة لةمم ة التشص ص. 25

26 
عمننننى تح ننننير ال ننننموك ا  الصننننادرة مننننن  قنننندرة مةممنننن  الطماننننة

 الطماة.

     

 
 المقياس الثاني: التحصيل الدراسي

الرقم 
  

كثيراا  الفقرة
ا  جدا

قليالا  قليالا  محايد كثيراا
ا  جدا

5 4 3 2 1 
      أراع  ظرن  الطماة الصاصة ل يادة ايقاال عمى الدراسة. 1

2 
ا يندفةا  أبرع عمى فهم مدى است ةاب الطماة لمدرنل مم

 لالاتهاد أكثر.
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الرقم 
  

كثيراا  الفقرة
ا  جدا

قليالا  قليالا  محايد كثيراا
ا  جدا

5 4 3 2 1 

3 
أمننارل مننع الطماننة أسننموب المنندح نالتشننج ع ل يننادة التحصنني  

 الدراس .
     

4 
أتانننع االسنننموب الننندمسراه  فننن  ت نننيير الصننن  الدراسننن  كننن  

 يسجر ايجا  ا عمى م توى التحصي  الدراس  لمطماة.
     

5 
أخارك ام ع الطمانة خنالل الحصنة ممنا يناةتس إيجا  نا عمنى 

 حصيمهم الدراس .ت
     

6 
أبنننرع عمنننى إيجننناد الجنننو المااسنننع داخننن  الحصننن  الدراسننن  

 ك  أرفع من م توى دافع ة التةمم لمطماة.
     

7 
أسننننتصدم مصتمنننن  الوسننننال  التةم م ننننة الم نننناعدة خننننالل خننننرح 

 الدرنل لرفع م توى تحصي  الطماة الدراس .
     

8 
لتحصننني  أتواصننن   شنننت  فةنننال منننع الطمانننة ل ينننادة م نننتوى ا

 الدراس .
     

9 
كنن  هالننع فنن   ى لتتااسننع م ننتو  أهنننوع مننن مهننارا  التنندريس

  .الص
     

10 
تنننندريس،...( فنننن   تطبينننن  اسننننترات ج ا  يديمننننة )تسننننويم، أتسننننن
 .ص 

     

11 
)أنشنننننطة، أسنننننئمة..( لم نننننتوى  تسنننننديم تحنننننديا  مااسننننناة أتسنننننن

 صةوبا  التةمم.الطالع ذني 
     

      . اشنشطة   هولة الق ام أا  من الص  أعم  عمى ضا  12

13 
ك  نوع نة منن نوع نا  الطمانة مع  يتااسع  ما الص  أدير 

 .داخمه
     

14 
أري أن عدم تكافس محتنوى البنرامج منع الحصنص المسنررة لنه 

 ي اهم ف  ترااع م توى التحصي  الدراس .
     

15 
نننا نت جنننة كثافنننة الننندرنل ممنننا يجةماننن  أقننندم  أاننند نح ننن  ماهت 

ا أق  من الالزم.اه  د 
     

16 
ت ننبع لنن   كثافننة يننرامج النندعم الاح نن  ناالاتمنناع  الشننةور 

  التوتر نال غ  عاد أداء المهام التةم م ة.
     

17 
أرى أن محتننننوى يننننرامج النننندعم الاح نننن  ناالاتمنننناع  ي نننناعد 

 دراس  ايد.  الطماة عمى تحسي  تحصي
     

18 
ادر تسمن  منن أرى أن نسص الحصنص الصاصنة  غنر  المصن

 فرع الطماة ف  التحصي  الجيد.
     

     ت نننناهم كثافننننة يننننرامج النننندعم الاح نننن  ناالاتمنننناع  فنننن  كثننننرة  19



113 
 

الرقم 
  

كثيراا  الفقرة
ا  جدا

قليالا  قليالا  محايد كثيراا
ا  جدا

5 4 3 2 1 
الوااانننا  الما ل نننة ممنننا ينننسجر سنننما ا عمنننى م نننتوى التحصننني  

 الدراس .

20 
ت نناهم اماعننة اشقننران المدرسنن ة فنن  ممارسننة الطماننة عننادا  

 دراس .سيئة تسدي إلى تدن  م توى التحصي  ال
     

21 

تسنننوم اماعنننة اشقنننران يتحنننري  الطمانننة عمنننى عننندم المواظانننة 
عمنننننى ب نننننور الننننندرنل ممنننننا يننننناةتس سنننننما ا عمنننننى م نننننتوى 

 تحصيمهم الدراس .

     

22 

تت نننع اماعنننة اشقنننران المدرسننن ة فننن  تشنننت  االنتاننناه خنننالل 
سننننير الحصننننص ممننننا يننننسدي إلننننى تنننندن  م ننننتوى تحصننننيمهم 

 الدراس .

     

23 

وق  مع اماعة اشقران يجة  الطماة مهممين ق اء مةظم ال
لدرنسنننننهم اشمنننننر النننننذي ينننننناةتس سنننننما ا عمنننننى نتنننننالجهم فنننننن  

 االمتحانا .

     

24 
أرى أن عدم بصول الطماة عمى التشج ع نالثااء منن هنر  

 زماللهم يسم  من م توى تحصيمهم الدراس 
     

 

 مع بالغ شكري وتقديري 

 ةالباحث
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 كتاب تسهيل المهمة ): ث) ملحق

 

 
 

 


