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هدفت الدرا�سة اإىل حتديد م�ستوى بع�ص ال�سمات النف�سية( :القلق ،الكتئاب ،توهم املر�ص)،
والفروق بينها وكذلك م�ستوى امل�سوؤولية الجتماعية للأمهات ذوات الإعاقة وعلقتها بال�سمات
النف�سية مو�سع الدرا�سة .على عينة مكونة ( )61من الأمهات اللتي يعانني من عدد من
الإعاقات هي(:الإعاقة ال�سحية املزمنة ،الإعاقة ال�سمعية ،الإعاقة الب�سرية ،الإعاقة احلركية،
ا�سطرابات التوا�سل) .وقد دلت النتائج على اأن التوهم املر�سي كان يف املدى املتو�سط ،يف حني
كان م�ستوى الكتئاب وم�ستوى القلق مرتفعني لدى عينة الدرا�سة من الأمهات ذوات الإعاقة.
كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة يف م�ستوى القلق لدى الأمهات ذوات الإعاقة
الب�سرية وذوات الإعاقة ال�سمعية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة الب�سرية ،وبني الأمهات ذوات
الإعاقة الب�سرية وذوات الإعاقة ال�سحية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة الب�سرية ،ووجود فروق
دالة يف م�ستوى القلق لدى الأمهات ذوات الإعاقة احلركية والإعاقة ال�سحية ل�سالح الأمهات
ذوات الإعاقة احلركية .كما دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف امل�سئولية
الجتماعية بني الأمهات ذوات الإعاقة باختلف :نوع الإعاقة والعمر ،ووجود خلفية وراثية وجود
طفل ذي اإعاقة .وكذلك عدم وجود علقة ارتباطية دالة بني متو�سطات درجات اأبعاد امل�سئولية
الجتماعية وال�سمات النف�سية (القلق-الكتئاب-التوهم املر�سى) لدى الأمهات ذوات الإعاقة.
الكلمات املفتاحية :الأمهات ذوات الإعاقة ،القلق ،الكتئاب ،التوهم املر�سى ،امل�سئولية الجتماعية.
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Abstract
The study aimed to determine the level of some psychological traits )anxiety,
depression, hypochondriasis(, differences between them as well as the level of
social responsibility of mothers with disabilities and their relationship to the
psychological traits under study. A sample of )61( mothers with disabilities
are: chronic health, disability, hearing impairment, visual impairment,
physical impairment, Communication Disorders. The results indicated that
the hypochondriasis was in the middle term, while the level of depression
and anxiety level was high among the study sample of mothers with different
disabilities. The results of the study also indicated significant differences in the
level of anxiety among mothers with visual and hearing disabilities in favor of
mothers with visual impairment, and between mothers with visual impairment
and health disability in favor of mothers with visual impairment. The results
of the present study also indicated significant differences in the level of
anxiety in mothers with motor disabilities and health disability in favor of
mothers with motor disabilities. The results of the present study also showed
that there are no statistically significant differences in social responsibility
among mothers with disabilities according to the type of disability and age, the
presence of genetic background and the presence of a child with a disability.
As well as the absence of a significant correlation between the mean scores of
the dimensions of social responsibility and psychological features (anxiety depression - hypochondriasis) in mothers with disabilities.
Keywords: Mothers with disabilities, Anxiety, Depression hypochondriasis, Social
responsibility.
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�ملقدمة
تعد م�سوؤولية تربية الأبناء (الأبوة اأو الأمومة) من اأهم واأنبل امل�سوؤوليات التي يقع على
عاتقها تن�سئة الأجيال ،وتزداد هذه امل�سئولية تعقيد ًا عندما يكون اأحد الآباء يعاين من الإعاقة؛
نظرا ملا يتعر�ص له ذوو الإعاقة من �سراعات نف�سية وتاأثريات اجتماعية متعددة ومتفاوتة من
حيث املعاملة والتقبل اأو درجة احلماية؛ مما قد يجعلهم اأكرث �سعور ًا بالعجز عن مواجهة كثري
من املواقف ،واأكرث عر�سة للعديد من ال�سغوط التي تفر�سها الإعاقة من جهة واملجتمع من
جهة اأخرى .واملراأة هي ن�سف املجتمع ،وهي اللبنة الأ�سا�سية يف بناء الأ�سرة ،والنواة لبناء
املجتمع .لذا فاملراأة ذات الإعاقة هي جزء من هذا املجتمع ولها احتياجاتها النف�سية واجل�سدية
وعليها م�سوؤولياتها الجتماعية.
تعاين املراأة ذات الإعاقة من �سعوبات اجتماعية انفعالية ب�سورة مزدوجة مر ًة ب�سبب
اإعاقتها ومر ًة اأخرى ب�سبب ال�سغوط الجتماعية املفرو�سة على املراأة ب�سكل عام ،اوهو ما
يوؤثر على م�ستوى اخلدمات املقدمة لها �سواء يف جمال التعليم اأو العمل اأو الزواج (الرمياوي،
 ،)2008كما يتاأثر م�ستوى هذه اخلدمات مبكانة املراأة يف املجتمع وموقف املجتمع منها والذي
ما زال يراوح بني ال�سفقة والعطف عليها من جهة والرف�ص والإهمال من جهة اأخرى (�سرطاوي،
املهريي ،الزيودي ،عبدات ،طه .)2013 ،وتدعو حيدر ( )2012اإىل اإيلء ق�سايا املراأة ذات
الإعاقة اهتماما خا�سا والعمل على توفري كل الت�سهيلت واخلدمات اللزمة لتوفري حياة كرمية
واآمنة لها ،وذلك يكون بت�سافر اجلهود الدولية واملحلية واملنظمات الراعية للإعاقة واجلمعيات
الأهلية لن�سل اإىل الأهداف املطلوبة.
تعد الأمومة والأبوة اأق�سى ما تو�سل اإليه العلم كحق اأ�سيل للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
()Kirshbaum, 2000؛ ومن املتوقع اأن تزيد ممار�سة الأفراد ذوي الإعاقة ملجموعة وا�سعة
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من خيارات منط احلياة الطبيعي نتيجة الدمج الجتماعي واحلقوق املدنية والتقنيات احلديثة
امل�ساعدة على التكيف؛ وبالتايل زيادة عدد الآباء والأمهات من ذوي الإعاقة ،Preston
 ،))2010اإل اأنه على الرغم من وجود القوانني والت�سريعات التي تهدف اإىل حماية حقوق
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة؛ مازالت الكثري من املجتمعات ل ترى ”الأمومة والأبوة“ كحق اأ�سا�سي
للأفراد ذوي الإعاقة ( ،)Kirshbaum, 2000ومازال يوجد قلق لدى بع�ص املجتمعات حول
اإذا كانت الأم ذات الإعاقة قادرة على اأن تهتم مبا فيه الكفاية باأطفالها ،واأن لديها ما يكفي من
املوارد لرتبية طفل يكون ع�سوا منتجا يف املجتمع (.)Preston, 2010
ومن جانب اآخر فاإنه رغم اهتمام الأدب الرتبوي يف العقود الأخرية بق�سايا املراأة عرب
العامل ،اإل اإننا جند اأن هنالك اهتماما حمدودا مبو�سوع الن�ساء ذوات الإعاقة ،وان�سبت العديد
من الدرا�سات حول الإعاقة ب�سكل عام دون اأن تتعمق يف واقع الإعاقة وامل�سكلت الجتماعية
والقت�سادية والنف�سية الناجمة عنها بالن�سبة للمراأة ذات الإعاقة ،فنجد درا�سات تناولت اأم
الطفل ذي الإعاقة؛ فبحثت اأحداث احلياة ال�ساغطة وعلقتها بالقلق والكتئاب لدى عينة
من اأمهات الأطفال ذوي الإعاقة (بخ�ص ،)2007 ،كما تناولت حاجة اأمهات الأطفال ذوى
الإعاقة اإىل الدعم وامل�ساندة النف�سية ( ،)Gupta & Singhal, 2005يف حني بحثت درا�سة
اأخرى ال�سغوط الوالدية التي تواجهها اأمهات الأطفال ذوي الإعاقة (& Barbosa, Chaud,
 ،)Gomes, 2008واأخرى تناولت اخلجل الجتماعي لدى اأم الطفل ذي الإعاقة (Allala
 ،)& Alzubairi, 2016وال�سعور بامل�سوؤولية الجتماعية لدى والدي الأطفال ذوي الإعاقة
(عدلن)2018 ،؛ اإل اأن هناك ندرة يف الدرا�سات التي تناولت الأم ذات الإعاقة ودورها يف
حياة طفلها ب�سكل مبا�سر؛ فالأم هي املوؤ�س�سة الأوىل التي يتعامل معها الطفل ويكت�سب منها
العديد من مكونات �سخ�سيته وطريقة تفاعله مع املجتمع؛ فاإذا كانت الأم تعاين من احتياج
خا�ص فاإن ذلك من �ساأنه اأن يوؤثر عليها وعلى علقتها بطفلها وطريقة تن�سئته ،كما اأن اإح�سا�ص
الأم بوجود ق�سور ما اأثناء تفاعلها مع طفلها قد يوؤدى اإىل ات�ساع م�سكلتها وعدم ال�سيطرة
عليها ،كما اأغفلت معظم الدرا�سات درا�سة امل�سكلت التي تواجهها الأم ذات الإعاقة وتوؤثر
عليها من الناحية النف�سية وعلى دورها وم�سوؤولياتها الجتماعية .ويبدو هذا الأمر اأكرث و�سوح ًا
يف عاملنا العربي ،حيث تندر الدرا�سات التي تعر�ست لواقع الأم ذات الإعاقة.
وبالرغم من تطوير خدمات الدعم الأ�سري للأمهات ذوات الإعاقة؛ اإل اأنه هناك
بع�ص التحديات التي تواجه هوؤلء الأمهات للحتفاظ باأبنائهن (& Traustadottir,
 .)Sigurjónsdóttir, 2008كما اأن املخاوف الرئي�سية للأمهات ذوات الإعاقة كانت �سلمة
اأطفالهن ،وردود اأفعال اأبنائهن جتاه اأمهم ذات الإعاقة (،)Conley-Jung & Olkin, 2001
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كما تظهر ال�سخ�سية الع�سابية بني الن�ساء ذوات الإعاقة اأكرث من الرجال ذوي الإعاقة
( )Papadopoulos, Montgomery, & Chronopoulou, 2013وبالرغم من النق�ص
الوا�سح يف املعلومات والدرا�سات التي تناولت واقع الأم ذات الإعاقة يف ال�سعودية ،اإل اأن ذلك
ل ينفي وجود تلك امل�سكلت التي تعك�ص الكثري من املعاناة التي تتعر�ص لها املراأة ذات الإعاقة،
مما ي�سري اإىل حاجة املجال اإىل مثل هذه الدرا�سات فالأم ذات الإعاقة تواجه العديد من
التحديات وال�سغوط؛ وهو ما حتاول هذه الدرا�سة اإلقاء ال�سوء عليه.
وتعد املواقف املحدثة لل�سغوط النف�سية اأو التغريات احلياتية الناجمة عن الإعاقة موؤثرا
بارزا على نظام الأ�سرة ووظائفها ،ول ترتبط ال�سغوط النف�سية باملوقف املحدث لها بقدر
ما ترتبط با�ستجابة الأ�سرة وكيفية تقييمها لها ،وملا كان من اأبرز املوؤ�سرات على ال�سغوط
النف�سية هي :الكتئاب والن�سحاب الجتماعي واحلالة النفعالية وامل�سكلت يف العلقات
الزوجية وال�سراعات الأ�سرية؛ وتقا�ص تلك ال�سغوط من خلل م�ستوى حدوث هذه املوؤ�سرات
(احلديدي ،واخلطيب .)1996 ،وقد وجدت ُ
بع�ص من الدرا�سات معاناة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
من عدد من امل�سكلت الجتماعية والنف�سية متثلت بالقلق والكتئاب والعزلة والعتمادية
(العلي2010 ،؛ الرمياوي2008 ،؛ اأبو الهدى2011 ،؛ العواودة ،)2012 ،واأن هذه امل�سكلت
لي�ست نتيجة الإعاقة واإمنا نتيجة ما تعنيه هذه الإعاقة من معنى لذوي الإعاقة (اإبراهيم،
 ،)1989كما ترتبط هذه امل�سكلت بالبيئة التي يعي�ص فيها الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة (�سرطاوي
واآخرون .)2013 ،ويعتمد التكيف الجتماعي لذوي الإعاقة و�سواوؤهم النف�سي على مدى تقبل
املحيطني لهم من اأ�سرة واأقران وجمتمع (حلوة وعبدالكرمي.)2012 ،
تعي�ص املراأة ذات الإعاقة حتديات اأكرث من الرجل ذي الإعاقة ،فاملجتمع ينظر اإىل املراأة
عموما نظرة تختلف عن النظرة التي يحملها للرجل؛ فاملطلوب منها لي�ص فقط خدمة نف�سها
والقيام بحاجاتها ،بل اأن تقوم بالعناية مبن حولها ،واأحيانا تقوم بكل اأعباء البيت وخدمة
جميع اأفراد الأ�سرة (حيدر ،)2012 ،كما اأنه قد يعدها املجتمع غري قادرة على القيام بخدمة
اأ�سرتها ،واأن الإعاقة عائقا لإجناب الأطفال ،اأو لأنها غري قادرة على خدمة اأطفالها كما يرغب
املجتمع (.)Hanna & Rogovsky, 1991
ومن جانب اآخر يرى عثمان ( )1993اأن اأهمية امل�سوؤولية الجتماعية تكمن يف اأنها جتعل
الفرد عن�سرا فعال يف املجتمع بعيدا عن كل اجلوانب ال�سلبية واللمبالة ،مهتما مب�سكلت
غريه من النا�ص اهتماما يحفزه للم�ساهمة الفعلية يف حلها ،كما جتعل الفرد متقبل وواعيا
للتغريات التي حتدث من اأجل التنمية والتقدم يف النظم واملوؤ�س�سات .اإل اأن بع�ص العوامل
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الجتماعية/الثقافية جتعل الن�ساء ذوات الإعاقة اأكرث عر�سة للتمييز املبا�سر وغري املبا�سر؛
وهو ما قد يوؤدي اإىل انخفا�ص م�ستوى امل�ساركة الجتماعية؛ وبالتايل انخفا�ص التوقعات و�سوء
الفهم الذاتي ،مما يعفيهم من بع�ص امل�سوؤوليات العادية ،يف حني هي قادرة على اأداء وظيفتها
بو�سفها زوجة و�سريكة .مما يوؤثر على امل�سوؤولية الجتماعية لديها (Hanna & Rogovsky,
 ،)1991حيث متثل امل�سئولية الجتماعية اأهمية كربى يف كل مراحل احلياة ،وهي ق�سية تربوية
واجتماعية واأخلقية ملحة ،وذلك يف ظل التغريات احلياتية ،والتطورات العلمية والتكنولوجية
الهائلة (عدلن.)2018 ،
لذا فاإن �سعور الأم ذات الإعاقة ب�سغوط احلياة من حولها عادة ما يعر�سها واأ�سرتها ملجموعة
من املتغريات واخلربات النف�سية التي قد تكون �سمات لها توؤثر على م�سوؤوليتها الجتماعية؛ لذا
فاإن الدرا�سة احلالية ت�سلط ال�سوء على بع�ص ال�سمات النف�سية وامل�سوؤولية الجتماعية للأم
ذات الإعاقة يف حماولة للك�سف عن العلقة بني منط ال�سلوك وبع�ص متغريات ال�سخ�سية ذات
الدللة الت�سخي�سية وهى القلق والكتئاب والتوهم املر�سى ،وكذلك التعرف على تاأثري الإعاقة
على امل�سوؤولية الجتماعية للأمهات التي يعانني منها؛ ومن ثم حتديد اأبرز الحتياجات النف�سية
والجتماعية بهدف حتديد الربامج الإر�سادية والتوجهات العلجية اللزمة للأم ذات الإعاقة
و�سو ًل ملزيد من التكيف النف�سي والجتماعي.
وفق تقرير ”م�سح ذوي الإعاقة  “2017متثل الإعاقة ( )%7.1من ن�سبة ال�سكان ال�سعوديني،
ون�سبة الإناث ذوات الإعاقة منها ( ،)%3.4وكانت الن�سبة الأعلى للآتي يعانني من اإعاقات
حركية بن�صبة ( ،)%39.2يليها اللتي يعانني اإعاقات ب�سرية بن�سبة ( )%34.5من اأجمايل
ن�سبة ذوات الإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية .وح�سب احلالة الزواجية فاإن الن�سبة الكربى
كانت ملن مل ي�سبق لهن الزواج ( ،)%43.2وتليها ن�سبة ذوات الإعاقة املتزوجات (،)%26.2
و( )%24.7الأرامل ،و( )%5.8املطلقات (الهيئة العامة للإح�ساء.)2017 ،
ونظرا لندرة الدرا�سات اأو املعلومات املتعلقة بن�سبة الآباء والأمهات ذوي الإعاقة يف جميع
اأنحاء العامل ،فاإن ا�ستخدام بع�ص الإح�سائيات والبيانات الواردة من داخل الوليات املتحدة
لي�ص بال�سرورة دعوة للتعميم على املجتمعات الدولية الأخرى؛ اإل اأن هذه الن�سب قد تعطي
موؤ�سرا تقريبيا ،فتقدر اإح�سائيات مكتب ال�سحة واخلدمات الب�سرية بالوليات املتحدة
الأمريكية ( )2002اأن ( )%15من الآباء والأمهات للأطفال دون �سن ( )18يعانون من الإعاقة،
واأن ن�سب الإباء والأمهات ذوي الإعاقة كالتايل )%26( :يعانون من اإعاقات ج�سدية ،و()%24
من ذوي الإعاقة النف�سية ،و( )%16من ذوي الإعاقة الإدراكية ،و( )%40من الإعاقات احل�سية
(.)Preston, 2010
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وتتمثل اأبرز امل�سكلت التي يعاين منها الآباء والأمهات من ذوي الإعاقة يف :نق�ص الدعم
الجتماعي ،والو�سع القت�سادي املتدين ،والفتقار اإىل معرفة مهام الأبوة والأمومة ،وكيفية
التعامل مع ال�سلوك امل�سكل للأطفال ،وكذلك الفرتا�سات اخلاطئة حول قدرات الأبوة والأمومة
لديهم ،بالإ�سافة اإىل عوامل اخلطر التي قد توؤدي اإىل فقدان ح�سانة اأطفالهم (Kirshbaum,
 ،)2000( ،(Traustadottir, & Sigurjónsdóttir, 2008وي�سيف بطاينة ومقابلة ()2004
اأن امل�سكلت النف�سية والجتماعية التي يواجهها الأفراد ذوي الإعاقة املتزوجني كانت اأكرب
من غري املتزوجني ()Traustadottir, & Sigurjónsdóttir, 2008; Kirshbaum 2000
ومن جانب اآخر اأظهرت بع�ص ا�ستطلعات الراأي اأن املراأة ذات الإعاقة كانت عر�سة ب�سكل
اأكرث لحتمال البقاء بدون زواج ،ومواجهة امل�ساكل الزوجية املتعلقة باإعاقاتهن التي قد توؤثر
على ال�ستمرارية يف العلقة الزوجية ،اأو البقاء يف علقة زوجية �سيئة خوفا من فقدان ح�سانة
اأطفالهن Hanna & Rogovsky, 1991; Hanna & Rogovsky, 1991) Conley-
 ،(;Jung, Olkin, 2001كما اأن املجتمع العربي يدعم ب�سكل اأكرب حق الرجل يف الزواج
وتكوين اأ�سرة واحل�سول على امراأة �سليمة تهتم به مهما كانت درجة ونوع وم�ستوى اإعاقته .اأما
املراأة ومهما كانت درجة اإعاقتها فاإن هذه الإعاقة تقلل من فر�سها بالزواج (حيدر)2012 ،
وترى حنا وروجوف�سكي ( Hanna & Rogovsky )1991اأن املراأة ذات الإعاقة تقع
داخل مثلت من العلقات الأكرث تعقيدا بني عوامل ثلثة هي( :النظام الثقايف /الجتماعي
القائم ،وامل�ساركة الجتماعية ،وتدين مفهوم الذات) وكل عامل يوؤثر على الآخر يف �سبكة
معقدة من ال�سببية املت�سلة ،وعلى �سوئه تظهر الن�ساء ذوات الإعاقة عزلة و�سلبية اأكرث من
الرجال ،وانخفا�ص يف التكيف الجتماعي ويف مفهوم الذات (مو�سى و�سليمان .)2010 ،كما
تواجه الن�ساء ذوات الإعاقة بالإ�سافة اإىل اإعاقاتهن معوقا اجتماعيا هو :التحيز اجلن�سي كونها
امراأة ،وال�سورة الجتماعية ال�سائدة للمراأة ذات الإعاقة وعدم توقع دور اأكرب لها يف امل�ساركة
الجتماعية مثل التدري�ص والطب والأمومة (حيدر ،)2012 ،وت�سيف الرمياوي ( )2008اأن
الن�ساء ذوات الإعاقة اأكرث تعر�س ًا لل�سعوبات النفعالية الجتماعية يف مراحل عمرها املختلفة،
فهي ت�سرتك يف ما تواجهه الن�ساء جميع ًا من م�سكلت ،اإ�سافة اإىل اأنهن يواجهن �سعوبات
خا�سة بهن والتي من اأهمها احلرمان من فر�ص التعليم والتاأهيل والإر�ساد والتدريب والعمل
وحمدودية فر�ص الزواج والندماج الجتماعي وحمدودية اخلدمات ال�سحية ،اإ�سافة اإىل
الفقر و�سوء التغذية و�سوء املعاملة.
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ولعل اأبرز امل�سكلت الجتماعية للمراأة ذات الإعاقة يف منطقة اخلليج العربي هي :التخوف
من ندرة فر�ص الزواج املتاحة اأمام الفتاة ذات الإعاقة ،ومن قدرتها على مواجهة اأي م�سكلت
م�ستقبلية يف الزواج ،وتدين فر�ص امل�ساركة الجتماعية يف خمتلف املجالت ب�سبب وجود
اجتاهات �سلبية يحملها املجتمع نحو املراأة ذات الإعاقة ،وعدم توفر وعي جمتمعي بقدرات
املراأة ذات الإعاقة والرتكيز على جوانب الق�سور البدين اأو احل�سي الذي تعاين منه ،بالإ�سافة
اإىل م�سكلت احل�سول على تعليم منا�سب واللتحاق بوظيفة (�سرطاوي واآخرون.)2013 :
ويع ّرف جرو�سنكل ( Grossnickle )1992امل�سئولية الجتماعية بـاأنها تقدير الفرد لقيمته
واأهميته ،وات�سافه بال�سفات اللزمة حتى يكون م�سئو ًل عن نف�سه ويت�سرف مب�سئوليته جتاه
الآخرين للقيام بالواجبات امللقاة على عاتقه ،واملتوقع منه القيام بها جتاه نف�سه واأ�سرته .وتري
عدلن ( )2018اإن امل�سئولية الجتماعية تعني حتمل ال�سخ�ص لت�سرفاته واإدراكه لأفعاله ،واأن
يكون ال�سخ�ص لديه همة داخلية جتعله يقوم بواجبه دون الرجوع اإىل الآخرين ،وهي �سبب من
اأ�سباب جناح اجلماعة حيث ي�سهل قيامها بواجباتها �سواء كانت هذه اجلماعة اأ�سرة اأو غريه.
ويحدد عثمان ( )1993عنا�سر امل�سئولية الجتماعية يف التايل:
 .1الهتمام ( :)Concernوهو الرتباط العاطفي باجلماعة التي ينتمي اإليها الفرد ،ذلك
الرتباط الذي يخالطه احلر�ص على ا�ستمرار تقدمها ومتا�سكها وبلوغها اأهدافها ،واخلوف
من اأن ت�ساب باأي عامل اأو ظرف يوؤدي لإ�سعافها اأو تفككها.
 .2الفهم ( :)Understandingهو فهم الفرد للجماعة يف حالتها احلا�سرة ونظمها وعاداتها،
وقيمها وو�سعها الثقايف ،وكذلك اأن يدرك الفرد اأثار اأفعاله وت�سرفاته وقراراته على اجلماعة.
 .3امل�ساركة ( :)Participationهي ا�سرتاك الفرد مع الآخرين يف عمل ما ح�سب اهتمامه
وفهمه لهذا العمل ،وم�ساعدة اجلماعة يف حل م�سكلتها والو�سول اإىل اأهدافها.
وفيما يتعلق بالدرا�سات ال�سابقة جند اأن عددا قليل من الدرا�سات تناولت الأم ذات
الإعاقة ب�سكل مبا�سر فقد بحثت درا�سة ترو�ستورد و�سيقورجتورد & Traustadottir,
 )Sigurjónsdóttir, (2008دور اأفراد الأ�سرة املمتدة يف م�ساعدة الأمهات من ذوات الإعاقة
العقلية يف تربية اأبنائهن ،وذلك بدرا�سة ثلثة اأجيال من الأمهات ذوات الإعاقة العقلية
واأطفالهن على مدى ( ،)2005-1950وتكونت العينة الأ�سا�سية من ( )18ا ًأما .مت جمع البيانات
من خلل امللحظة بامل�ساركة واإجراء املقابلت مع الأمهات واأطفالهن واأفراد الأ�سرة املمتدة.
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه بالرغم من تطور اخلدمات الر�سمية خلل تلك ال�سنوات وخا�سة
خدمات الدعم الأ�سري؛ اإل اأنه ما زال هناك حتديات تواجه هوؤلء الأمهات متعلقة بالحتفاظ
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باأبنائهن .كما توجهت درا�سة كونلي-جونق واأوكلني (Conley-Jung; & Olkin, (2001اإىل
درا�سة املخاوف لدى الأمهات الكفيفات ،وتكونت العينة من ( )42ا ًأما ،واأظهرت النتائج اأنه ل
توجد علقة بني م�ستوى الإعاقة لدى الأم ورعاية الأطفال ،وكانت املخاوف الرئي�سية للأمهات
الكفيفات هي �سلمة الأطفال والوقت اللزم ل�ستيعابهم اأن اأمهم من ذوات الإعاقة وردود
الأفعال جتاه ذلك.
ومن جانب اآخر تناولت بع�ص الدرا�سات الأخرى امل�سكلت وال�سعوبات التي تواجه الن�ساء
ذوات الإعاقة دون حتديد ما اإذا كنَّ اأمهات؛ فقد بحثت درا�سة �سرطاوي ورفاقه ()2013
امل�سكلت التي تواجه املراأة ذات الإعاقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،متثلت العينة يف
( )150من الن�ساء ذوات الإعاقة و( )150من الن�ساء العاديات مت تطبيق عليهن ا�ستخدام
ا�ستبيان تلحديد امل�سكلت ،بالإ�سافة اإىل اإجراء املقابلة املقننة مع ( )38من اأولياء اأمور
الفتيات ذوات الإعاقة .واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف امل�سكلت التي تواجه املراأة
ذات الإعاقة تبع ًا لنوع الإعاقة ،ول�سدة الإعاقة ل�سالح الإعاقة ال�سديدة ،وللم�ستوى التعليمي
ل�سالح حملة املوؤهل الأقل ،وللحالة الجتماعية ل�سالح العزباء ،كما وجدت فروق دالة يف
امل�سكلت ل�سالح املراأة ذات الإعاقة مقابل العادية .اأما درا�سة الرمياوي ( )2008فقد هدفت
اإىل الك�سف عن ال�سعوبات الجتماعية/النفعالية التي تواجه املراأة ذات الإعاقة با�ستخدام
مقيا�ص من اإعداد الباحثة .تكونت العينة من ( )200امراأة من ذوات الإعاقات الب�سرية،
ال�سمعية ،احلركية .وجاءت نتائج ال�سعوبات الجتماعية/النفعالية بالرتتيب :القلق،
فالكتئاب ،فالعزلة ،فالعتمادية .كما كانت الفروق دالة يف جميع ال�سعوبات ل�سالح ذوات
الإعاقة احلركية ،بالإ�سافة اإىل وجود فروق دالة يف بعد القلق ل�سالح ذوات الإعاقة ال�سمعية،
وعلى بعد العتمادية ل�سالح ذوات الإعاقة الب�سرية .كما هدفت درا�سة الرميح ( )1997اإىل
التعرف على التوافق النف�سي لدى املب�سرات والكفيفات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )66فتاه
كفيفة ،وا�ستخدمت الباحقة مقيا�ص التوافق للطلبة لهيو بل .اأظهرت النتائج وجود فروق بني
املب�سرات والكفيفات يف اأبعاد اإح�سا�ص املراهق بقيمته ،وحترر املراهق من امليل اإىل النفراد،
والدرجة الكلية للتوافق ال�سخ�سي ،وعلقة املراهق باأ�سرته ،وعلقة املراهق باملدر�سة ،ل�سالح
الكفيفات .اأما درا�سة اإبراهيم ( )1989فبحثت الغرتاب لدى ( )70من الكفيفات ،وعربت
عن الغرتاب باأبعاد هي الرف�ص والعجز والعزلة والت�ساوؤم واللمعنى؛ وذلك با�ستخدام مقيا�ص
الغرتاب من اإعداد الباحثة ،وقد اأظهرت النتائج فروق ًا ذات دللة بني الكفيفات واملب�سرات
يف درجة ال�سعور بالغرتاب ل�سالح الكفيفات ،كما اأظهرت النتائج اأن اأكرث اأبعاد الغرتاب
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ف�سرت
حدة لدى الكفيفات هو الرف�ص يليه العجز ثم الت�ساوؤم فالعزلة واأخريا اللمعنى ،وقد ّ
اإبراهيم ( )1989هذه النتيجة اأن الغرتاب يت�سكل تبعا للظروف النف�سية والبيئية املحيطة
بكل فرد.
يف حني توجهت درا�سات اأخرى اإىل درا�سة املقارنة بني الذكور والإناث من ذوي الإعاقة يف
بع�ص ال�سمات النف�سية والجتماعية؛ فقد عملت درا�سة بابادوبول�ص ورفاقه (Papadopoulos
 et al, )2013على ا�ستك�ساف الفروق يف �سمات ال�سخ�سية بني ذوي الإعاقة الب�سرية،
واملب�سرين ،واأظهرت النتائج اأن الأفراد الذي يعانون من �سعف الب�سر كانوا اأقل انب�ساط ًا
واأكرث ع�سابية ،وعلوة على ذلك تظهر ال�سخ�سية الع�سابية بني الن�ساء ذوات الإعاقة
الب�سرية اأكرث من الرجال ذوي الإعاقة الب�سرية .اأما درا�سة مو�سى و�سليمان ( )2010فقد
بحثت العلقة الرتباطية بني مفهوم الذات الجتماعي والتكيف النف�سي والجتماعي لدى
( )85كفيف ًا وكفيفة .ومت ا�ستخدام لذلك ( )3مقايي�ص :مفهوم الذات الجتماعي والتكيف
النف�سي والجتماعي من اإعداد الباحثان .وقد تو�سلت الدرا�سة اأن م�ستوى مفهوم الذات
الجتماعي والتكيف الجتماعي والتكيف النف�سي لدى الرجال املكفوفني اأعلى منه لدى الإناث
الكفيفات ،كما توجد علقة ارتباطية بني مفهوم الذات الجتماعي والتكيف الجتماعي من
جهة والتكيف النف�سي من جهة اأخرى لدى عينة الإناث الكفيفات .واأجرت ال�سحروري ()1994
درا�سة هدفت اإىل معرفة امل�سكلت ال�سلوكية لدى ذوي الإعاقة الب�سرية يف مدار�ص الرتبية
اخلا�سة وتكونت العينة من ( )149طال ًبا وطالبة وات�سح من نتائج الدرا�سة اأن اأبرز امل�سكلت
ال�سلوكية هي :احل�سا�سية الزائدة وال�سلوك العتمادي و�سلوك ال�سرود والت�ستت و�سلوك
الت�سكيك وال�سعور بالقلق ،والن�سحاب من امل�ساركة الجتماعية ،كما وجدت فرو ًقا دالة بني
اجلن�سني على بعد ال�سلوك النزق والقلق ول�سالح الإناث .كما در�ص املطريي ( )2005العلقة
بني م�ستوى القلق ومتغريات العمر ،واجلن�ص ،والتح�سيل الدرا�سي لدى املكفوفني ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )25كفي ًفا ))25 ،كفيفة .وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن ن�سبة الأفراد الذين
ح�سلوا على درجات متو�سطة من القلق كانت ( ،)%62كما تبني اأن ( )%20من عينة الدرا�سة
لديهم م�ستوى منخف�ص من الإح�سا�ص بالقلق ،اأما بالن�سبة لفئة الأفراد ذوي القلق املرتفع فقد
بلغت ن�سبتهم ( ،)%18كما اأ�سارت النتائج اأن هناك فرو ًقا يف م�ستوى القلق لدى الطلب ذوي
الإعاقة الب�سرية تعزى اإىل متغري اجلن�ص ل�سالح الإناث .يف حني بحث العلي ( )2010العلقة
بني القلق الجتماعي والكفاءة الجتماعية والوحدة النف�سية واملخاوف املر�سية لدى عينة ذوي
الإعاقة احلركية من اجلن�سني ،بلغ عدد اأفراد العينة ( )74ذكورا )74( ،اإناثا ،وتراوحت
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اأعمارهم بني (� )25-16سنة ،با�ستخدام ( )4مقايي�ص هي :مقيا�ص القلق الجتماعي ،ومقيا�ص
الوحدة النف�سية ،ومقيا�ص لكفاءة الجتماعية ،ومقيا�ص الدخاوف الدر�سية ،واأ�سارت النتائج
اإىل عدم وجود فروق بني اجلن�سني من اأفراد العينة يف متغريات الدرا�سة الأربعة ،يف حني
وجدت علقة ارتباطية طردية بني القلق الجتماعي والوحدة النف�سية واملخاوف املر�سية ،وكان
هناك اأثر دال للجن�ص على القلق الجتماعي ل�سالح الإناث .وقامت درا�سة العواودة ()2012
بالتعرف على م�ستوى القلق النف�سي واملخاوف املر�سية لدى ذوي الإعاقات ال�سحية املزمنة.
وتكونت العينة من ( )73فردًا يعانون من اأمرا�ص �سحية مزمنة هي) :اأمرا�ص القلب ،الربو،
ً
متو�سطا لدى
ال�سكري) .واأو�سحت النتائج اأن م�ستوى القلق النف�سي واملخاوف املر�سية كان
اأفراد العينة ،وعدم وجود فروق يف القلق النف�سي واملخاوف املر�سية بني الذكور والإناث ،يف
حني وجدت علقة ارتباطية بني املخاوف املر�سية والقلق النف�سي بالن�سبة لعينة مر�سى القلب،
وال�سكري ،والربو .وتناولت درا�سة كوبكوفا ( Koubekova )2000م�ستوى التوافق ال�سخ�سي
والجتماعي لدى من ( )115ذوي الإعاقة احلركية ،واأ�سفرت النتائج عن اأن ذوي الإعاقة
احلركية يظهرون قدرا عاليا من ال�سلوكيات امل�سادة للمجتمع والتجنب والعزلة ،كما ات�سح
اأن الفتيات ذوات الإعاقة احلركية واجهن �سعوبات يف التوافق الجتماعي اأكرث من اأقرانهم
من الذكور ذوي الإعاقة احلركية ،كما اأبدين قد ًرا اأكرب من تدين م�ستوى تقدير الذات ،وكن
اأقل ر�سا عن اأنف�سهن وعن تقبل اآبائهن ومعلماتهن وزميلتهن لهن .كما هدفت درا�سة حلوة
وعبدالكرمي ( )2012اإىل التعرف على العلقة بني امل�ساندة الجتماعية وحتقيق التوافق
النف�سي لدى ( )114من ذوي الإعاقة احلركية املرتددين على اجلمعيات العاملة يف جمال
رعاية ذوي الإعاقة احلركية .ودلت النتائج على وجود ارتباط بني الدعم املادي والتكيف الذاتي
والتكيف الجتماعي ،والتكيف املدر�سي ،وارتباط دال بني الدعم الإر�سادي املعريف والتكيف
املنزيل ،وكذلك ارتباط دال بني الدعم العاطفي والتكيف املنزيل والتكيف الدرا�سي والتكيف
اجل�سمي ،ووجود ارتباط دال بني الدعم ال�سلوكي والتكيف الجتماعي ،يف حني مل توجد
فروق دالة بني امل�ساندة الجتماعية باأبعادها املختلفة تعزى اإىل النوع �سواء ذكرا اأم اأنثى.
وبحثت درا�سة اأحمد ( )2005ال�سغوط النف�سية لدى الكفيف وعلقتها باجتاهات الأ�سرة
نحو الإعاقة .تكونت العينة من ( )25كفيفا و( )25كفيفة تراوحت اأعمارهم ما بني (-14
 .)18ودلت النتائج على اأن ترتيب ال�سغوط النف�سية لدى الكفيف ح�سب درجة تاأثريها :املرتبة
الأوىل لل�سغوط املدر�سية ثم تليها ال�سغوط النفعالية فال�سغوط الأ�سرية ثم تاأتي ال�سغوط
امل�ستقبلية ،وكانت الفروق يف ال�سغوط النف�سية ل�سالح الإناث .كما بحثت درا�سة اأبو الهدى
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( )2011العلقة بني قلق امل�ستقبل وكل من معنى احلياة ووجهة ال�سبط لدى عينة تكونت من
( )210من املب�سرين ،و( )103من ذوي الإعاقة الب�سرية ،تراوحت اأعمارهم ما بني (-18
� )24سنة ،واقت�سرت عينة الدرا�سة الإكلينيكية على حالتني (طالب من كل جمموعة) ممن
ح�سلوا على اأعلى درجة على مقيا�ص قلق امل�ستقبل .واأ�سفرت النتائج عن عدم وجود فروق بني
ذوي الإعاقة الب�سرية واملب�سرين يف وجهة ال�سبط ويف معنى احلياة ،كما اأظهرت ا�ستجابات
املفحو�سني على املقابلة الإكلينيكية وجود فروق يف البناء النف�سي والعوامل التي تكمن وراء
ظهور قلق امل�ستقبل لديهم ،فكان قلق امل�ستقبل مبثابة قوة دافعة على نحو اإيجابي لدى كل من
ذوي الإعاقة الب�سرية واملب�سرين .ومل ت�سري النتائج اإىل اأي فروق بني الذكور اأو الإناث يف
املجموعتني يف قلق امل�ستقبل ،بينما ارتفع قلق امل�ستقبل الأ�سري لدى الإناث املب�سرات ب�سكل
دال ،يف حني ارتفع قلق امل�ستقبل املهني لدى الإناث ذوي الإعاقة الب�سرية ،وكانت الفروق
بني اجلن�سني من ذوي الإعاقة الب�سرية يف بع�ص الأبعاد كبعد الت�سامي بالذات وامل�سئولية
الجتماعية والهدف يف احلياة ل�سالح الإناث .ورغم اأنه مل توجد فروق بني الإناث املب�سرات
والإناث ذوات الإعاقة الب�سرية يف قلق امل�ستقبل ب�سكل عام ،اإل اأنه قد وجدت فروق بينهن
يف معنى احلياة وكانت الفروق معظمها ل�سالح الإناث املب�سرات .وركزت درا�سة على حنا
وروجوف�سكي ( Hanna & Rogovsky )1991على النظام الجتماعي والثقايف ومفهوم
الذات لدى الن�ساء ذوات الإعاقة عن طريق �سل�سلة من املقابلت وال�ستبيانات ال�ستق�سائية،
�سملت ( )40من الن�ساء ذوات الإعاقة تراوحت اأعمارهن ما بني (� )49-40سنة ،و()102
�ساعة من املقابلت مع مقدمي اخلدمات .ومن خلل حتليل املقابلت مت التو�سل اإىل اأن
الن�ساء ذوات الإعاقة اأكرث عر�سة للتمييز املبا�سر وغري املبا�سر يف التعليم والعمل ،كما كانت
م�ستويات امل�ساركة الجتماعية للن�ساء ذوات الإعاقة منخف�سة ن�سبيا ،بالإ�سافة اإىل انخفا�ص
يف مفهوم الذات والتوقعات الذاتية ،والتبعية والإعفاء من الأدوار الجتماعية الطبيعية ،كما اأن
الهوية ال�سلبية كانت اأكرث �سيوعا لدى املراأة ذات الإعاقة مقارنة بالرجل ،وكانت املراأة اأكرث يف
ا�ستيعابا للرف�ص الجتماعي من الرجل.
من خلل ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة يلحظ اأن هناك عدة درا�سات حاولت التعرف
على طبيعة بع�ص ال�سمات النف�سية التي تناولتها الدرا�سة احلالية ولكن كانت لدى املراأة
ذات الإعاقة ب�سكل عام دون حتديد الأمهات منهن ،فقد بحثت متغري القلق درا�سة الرمياوي
( ،)2008ودرا�سة ال�سحروري ( ،)1994درا�سة املطريي ( ،)2005ودرا�سة العلي (،)2010
ودرا�سة العواودة ( ،)2012درا�سة اأبو الهدى ( ،)2011يف حني تناولت الكتئاب درا�سة
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الرمياوي ( ،)2008ومن جانب اآخر بحثت امل�ساركة الجتماعية درا�سة حنا وروجوف�سكي
( ،Hanna & Rogovsky )1991والكفاءة الجتماعية العلي ( ،)2010والتكيف الجتماعي
مو�سى و�سليمان ( ،)2010وامل�ساندة الجتماعية درا�سة حلوة وعبدالكرمي ()2012؛ يف حني
مل يتم العثور على درا�سات �سابقة تناولت ال�سمات النف�سية (القلق والكتئاب وتوهم املر�ص)
وعلقتها بامل�سوؤولية الجتماعية لدى الأمهات ذوات الإعاقة يف البيئة ال�سعودية.
م�سكلة �لدر��سة:
تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة التالية:
 .1ما م�ستوى ال�سمات النف�سية للأمهات ذوات الإعاقة يف كل من (القلق ،الكتئاب ،توهم
املر�ص) ويف امل�سوؤولية الجتماعية؟
 .2هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجات ال�سمات النف�سية (القلق -الكتئاب -التوهم
املر�سى) بني الأمهات ذوات الإعاقة باختلف (نوع الإعاقة -العمر  -اخللفية الوراثية -
وجود طفل من ذوي الإعاقة)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سطات درجات اأبعاد امل�سئولية الجتماعية
للأمهات ذوات الإعاقة باختلف (نوع الإعاقة -العمر  -اخللفية الوراثية  -وجود طفل من
ذوي الإعاقة)؟
 .4هل توجد علقة بني متو�سطات درجات اأبعاد امل�سئولية الجتماعية وال�سمات النف�سية لدى
الأمهات ذوات الإعاقة باختلف (نوع الإعاقة -العمر  -اخللفية الوراثية  -وجود طفل من
ذوي الإعاقة)؟
�أهمية �لدر��سة:
�لأهمية �لنظرية:

 .1تعد هذه الدرا�سة هي الأوىل يف العامل العربي – ح�سب علم الباحثتني -التي تتطرق لل�سمات
النف�سية وامل�سئولية الجتماعية لدى الأم ذات الإعاقة.
 .2نظرا للمتغريات التي تناولتها الدرا�سة �ستعد الدرا�سة اإ�سافة للرتاث النظري يف جمال
الرتبية اخلا�سة وعلم النف�ص وعلم الجتماع.
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�لأهمية �لعملية:

�أهد�ف �لدر��سة:
 .1التعرف على ال�سمات النف�سية لدى لأمهات ذوات الإعاقة( :القلق – الكتئاب  -التوهم
املر�سى) وفق املتغريات التالية( :نوع الإعاقة -العمر  -اخللفية الوراثية  -وجود طفل من
ذوي الإعاقة).
 .2التعرف على اأبعاد امل�سئولية الجتماعية لدى الأمهات ذوات الإعاقة وفق املتغريات التالية:
(نوع الإعاقة -العمر  -اخللفية الوراثية  -وجود طفل من ذوي الإعاقة).
 .3التعرف على الفروق يف متو�سطات اأبعاد امل�سئولية الجتماعية للأمهات ذوات الإعاقة
باختلف (نوع الإعاقة -العمر  -اخللفية الوراثية  -وجود طفل من ذوي الإعاقة)؟
 .4التعرف على العلقة بني اأبعاد امل�سئولية الجتماعية وال�سمات النف�سية لدى لأمهات ذات
الإعاقة( :القلق -الكتئاب -التوهم املر�سي).
م�سطلحات �لدر��سة:
�ل�سمات �لنف�سية ) :(Psychological Traitsال�سمة هي خ�سلة اأو خا�سية اأو �سفة ذات دوام
ن�سبي ،ميكن اأن يختلف فيها الأفراد ،فيتميز بع�سهم عن البع�ص (عبداخلالق.)2001 ،
اأما التعريف الإجرائي لل�سمات النف�سية يف هذه الدرا�سة :هي الدرجة الكلية التي حت�سل
عليها اأفراد العينة من خلل ا�ستجابتهن على املقايي�ص اخلا�سة بقيا�ص ال�سمات النف�سية
املحددة يف البحث احلايل ،وهي :القلق ،الكتئاب ،توهم املر�ص .وهي كالتايل:
� .1لكتئاب ) :(Depressionيعرفه بيك ( )Beck, 1995على اأنه حالة عيادية تكون م�سحوبة
بتغريات مزاجية وعقلية وج�سمية تتمثل يف �سورة :احلزن والعزلة واللمبالة وانخفا�ص تقدير
الذات وا�سطرابات يف النوم وال�سهية ،وعداء الذات وانخفا�ص يف الن�ساط (غريب.)2000 ،
وميكن تعريفه اإجرائي ًا باأنه :يتمثل يف ارتفاع الدرجة على مقيا�ص بيك للكتئاب (Beck
 )Depression Inventory BDIوالتي تدل على توافر بع�ص الأعرا�ص كما يقي�سها مقيا�ص
بيك امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة ،وارتفاع الدرجة على املقيا�ص يدل على وجود اكتئاب مرتفع.
� .2لقلق ) :(Anxietyويعرفه عبد اخلالق ( )2001باأنه خوف مزمن دون مربر مو�سوعي،
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تقدم الدرا�سة نتائج مل�ساعدة الباحثني لعمل الربامج الإر�سادية والتوجهات العلجية
اللزمة للأم ذات الإعاقة و�سو ًل ملزيد من التكيف النف�سي والجتماعي.

413

�ل�سمات �لنف�سية و�مل�سئولية �لجتماعية لدى �لأمهات ...

414

د� .سريفة �لزبريي ،د .دينا م�سطفى

املجلد  21العدد  4ديـ�شـمـبـر 2020

مع توافر اأعرا�ص نف�سية وج�سمية �ستى دائمة اإىل حد كبري ،وهو �سعور عام مبهم باخلوف
والتوج�ص والتوتر دون اإدراك م�سدر اخلوف.
ويعرف القلق اإجرائي ًا يف هذه الدرا�سة باأنه :جمموع الدرجات التي حت�سل عليها اأفراد
العينة بعد ت�سحيح اإجاباتها على مقيا�ص تايلور للقلق ال�سريح (Taylor Manifest
 )Anxiety Scaleامل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية .وارتفاع الدرجة على املقيا�ص يدل على
وجود قلق مرتفع.
 .3توهم �ملر�س ) :(Hypochondriasisهو ا�سطراب نف�سي املن�س أا عبارة عن اعتقاد را�سخ
بوجود مر�ص رغم عدم وجود دليل طبي على ذلك ،وهو تركيز الفرد على اأعرا�ص ج�سمية لي�ص
لها اأ�سا�ص ع�سوي والهتمام الزائد بالوظائف البدنية والقلق على ال�سحة بدون �سبب ع�سوي
وا�سح (.)Kring, & Gordon, 2007
واإجرائيا يعرف باأنه :جمموع الدرجات على مقيا�ص توهم املر�ص (مين�سوتا املتعدد الأوجه
 )MMPIوارتفاع الدرجة يدل على درجة معيارية يف املدى املرتفع لتوهم املر�ص ،اأما الدرجات
يف املدى املتو�سط فتك�سف عن ان�سغال ب�سورة معقولة على ال�سحة .اأما الدرجات يف املدى
املنخف�ص فقد ت�سري اإىل اخللو من ال�سكاوى البدنية اأو عن الإنكار لوجود �سكاوى بدنية.
�مل�سوؤولية �لجتماعية« )Social Responsibility( :وهي تقدير الفرد لقيمته واأهميته،
والت�ساف باخللق حتى يكون م�سئو ًل عن نف�سه ،واأن يت�سرف مب�سئوليته جتاه الآخرين»
(عثمان.)27 :1993،
وتعرف الباحثتان امل�سوؤولية الجتماعية :اأنها م�سوؤولية الفرد جتاه نف�سه وجتاه اأ�سرته وجتاه
اأ�سدقائه ووطنه ومدر�سته ،ومدى م�ساهمة ال�سخ�ص يف حتقيق الأهداف العامة للمجتمع.
واإجرائيا هي :الدرجة الكلية على مقيا�ص امل�سوؤولية الجتماعية ،وارتفاع الدرجة يدل على
م�سوؤولية اجتماعية مرتفعة ،وانخفا�ص الدرجة يدل على م�سوؤولية اجتماعية منخف�سة.
�لأمهات ذو�ت �لإعاقة ) :(Mothers with disabilitiesاإجرائيا مت التعريف بالتايل« :هن
الأمهات اللتي يعانني من اإعاقة �سمعية ،اأو ب�سرية ،اأو حركية ،اأو نطقية ،اأو اإعاقات �سحية
مزمنة .واللتي يتلقني اخلدمات �سابق ًا اأو حالي ًا يف م�ست�سفيات اأو موؤ�س�سات اأو مراكز اأو
جمعيات املتخ�س�سة مبدينة الريا�ص».
وميكن تعريف الإعاقات التي مت تناولها يف هذه الدرا�سة كالتايل:
� .1لإعاقة �ل�سمعية ) :(Hearing Impairmentال�سخ�ص الأ�سم «هو الفرد الذي حتول
اإعاقته ال�سمعية دون قيامه باملعاجلة املتتالية للمعلومات اللغوية عن طريق ال�سمع �سواء

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

منهج و�إجر�ء�ت �لدر��سة:
منهج �لبحث

ا�ستخدمت الباحثتان املنهج الو�سفي املقارن الرتباطي لدرا�سة متغريات الدرا�سة والإجابة
على اأ�سئلتها.
 جمتمع وعينة الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من الأمهات اللتي يعانني من الإعاقاتاجل�سدية اأو احل�سية اأو ال�سحية ،واللتي مت الو�سول اإليهن من خلل املراكز التي تقدم
خدمات التاأهيل والعلج الطبيعي مبدينة الريا�ص ،مثل مركز الأمري �سلطان للخدمات
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با�ستخدام املعينات ال�سمعية اأو بدونها» (هلهان وكوفمان ،)534 :2008 ،اأما �سعيف ال�سمع
«فهو ال�سخ�ص الذي تظل لديه حال ا�ستخدم املعينات ال�سمعية بع�ص بقايا ال�سمع التي
تكفي كي متكنه من القيام باملعاجلة املتتالية للمعلومات اللغوية عن طريق ال�سمع» (هلهان
وكوفمان.)534 :2008،
� .2لإعاقة �لب�سرية ) :(Visual Impairmentهي «فقدان ب�سري من درجة توؤثر تاأث ًريا
جوهر ًيا على اأداء ال�سخ�ص وت�سمل الإعاقة الب�سرية ال�سعف الب�سري ،والفقدان الكلي للب�سر
(اخلطيب)178 :2013 ،
� .3لإعاقة �حلركية ) :(physical impairmentهي «حالت الأفراد الذين يعانون من خلل
ما يف قدرتهم احلركية اأو ن�ساطهم احلركي بحيث يوؤثر ذلك اخللل على مظاهر منوهم العقلي
والجتماعي والنفعايل وي�ستدعي احلاجة اإىل الرتبية اخلا�سة»(الرو�سان.)169 ،2019 ،
�� .4سطر�بات �لتو��سل ) :(Commuication Disordersتت�سمن ا�سطرابات الكلم
وا�سطرابات اللغة« :فا�سطرابات الكلم هي اإعاقات يف اإ�سدار وا�ستخدام اللغة ال�سفوية،
وعادة تت�سمن اإعاقات يف اإ�سدار الأ�سوات (النطق) ،وان�سياب الكلم ب�سكل عادي (الطلقة)،
واإ�سدار الأ�سوات»(هلهان وكوفمان .)486 :2008 ،اأما ا�سطرابات اللغة فت�سم م�سكلت يف
فهم اللغة ،وا�ستخدامها للتوا�سل بغ�ص النظر عن ذلك الن�سق الرمزي امل�ستخدم �سواء ال�سفوي
اأو املكتوب اأو غري ذلك» (هلهان وكوفمان.)486 :2008 ،
� .5لإعاقة �ل�سحية ) :(Health impairmentهي «جمموع من ال�سطرابات املرتبطة عادة
الأمرا�ص ال�سحية املزمنة التي يكون من ال�سعب ال�سفاء منها لكنه ي�سهل التعاي�ص معها طاملا
مت اللتزام بالوقاية بجميع مراحلها منها :الأورام ال�سرطانية ،ال�سكري ،الربو .ا�سطرابات
الدم (الثل�سيميا)» (اخلطيب.)178 :2013 ،
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-

-

الإن�سانية ،ومراكز التاأهيل الطبيعي ،ونادي فتيات ال�سم ،بالإ�سافة اإىل ح�سر عدد من
الأمهات ذوات الإعاقة عن طريق مواقع التوا�سل الجتماعي والقيام بزيارات خا�سة لهن
وم�ساعدتهن يف الإجابة على ال�ستبيان .ومت تطبيق مقايي�ص الدرا�سة على عينة الدرا�سة
بطريقة فردية .وقد تكونت عينة الدرا�سة النهائية من ( )63اأم ًا ذات اإعاقة موزعة على
الإعاقات كالتايل:
الإعاقة ال�سحية املزمنة :الأمهات ذوات الإعاقات ال�سحية املزمنة( :اأمرا�ص القلب (،)5
الف�سل الكلوي ( ،)2الربو ( ،)4الت�سلب اللويحي (.))2
الإعاقة ال�سمعية :الأمهات ذوات ال�سمم ( - )9و�سعيفات ال�سمع (.)3
الإعاقة الب�سرية :الأمهات الكفيفات (� - )4سعيفات الب�سر (.)7
الإعاقة احلركية :الأمهات ذوات الإعاقات احلركية�( :سلل الن�سفي ( ،)3برت اطراف
( ،)3ال�سرع ( ،)1ال�سلل الدماغي ( ،)1ت�سوهات يف الوجه والفك (متلزمة ترتي�سر
كولينز  ،)1( )Syndrome( Collins Treacherتقزم ( ،)1وهن الع�سلت (،)2
ا�سطرابات العمود الفقري (.))2
ا�سطرابات التوا�سل :الأمهات ذوات ا�سطرابات النطق والكلم( :جللجلة (،)5
ا�سطرابات النطق (اإبدال وت�سويه) ( ،)3ا�سطرابات النطق ال�سوت ( ،)1احلب�سة
الكلمية (.))1
كما يو�سح جدول رقم ( )1و�سف العينة وفق متغريات الدرا�سة.
جدول ()1
و�سف �لعينة وفق متغري�ت �لدر��سة

نوع الإعاقة

اأحد الأبناء
لديه اإعاقة
للحالة
الجتماعية
احلالية

املتغري
الإعاقة الب�سرية
الإعاقة احلركية
الإعاقة ال�سمعية
الإعاقة ال�سحية
ا�سطرابات
التوا�سل
نعم
ل
متزوجة
اأرملة
مطلقة /منف�سلة

العدد
11
15
12
15
10
20
43
37
15
11

الن�شبة
%17.5
%23.8
%19
%23.8
%15.9
%31.7
%68.3
%58.7
%23.8
%17.5

املتغري
اأقل من 30
عمر الأم من  31اإىل 45
اأكرث من 45
نعم
وجود خلفية
وراثية
ل
اأقل من ثانوي
ثانوي
للم�ستوى
التعليمي
جامعي
اأعلى من
جامعي

العدد
9
28
26
22
41
11
33
12
7

الن�شبة
%14.3
%44.4
%41.3
%34.9
%65.1
%17.5
%52.3
%19
11.1
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� .1مل�سوؤولية �لجتماعية �ل�سورة (ك):

�سمم عثمان ( )1973مقيا�ص امل�سئولية الجتماعية للكبار لقيا�ص درجة اهتمام الفرد
باجلماعة التي يتفاعل معها ،ودرجة حماولته فهم هذه اجلماعة ،وكذلك درجة م�ساركته
ن�ساطاتها كما يقدرها هو نف�سه .وتتكون ال�سورة (ك) من مقيا�ص امل�سئولية الجتماعية من
( )85عبارة تعك�ص األوان ًا من ال�سلوك اأو الآراء ،ويطلب من املفحو�ص اأن يحدد اإجابته وفق ًا
ملقيا�ص متدرج لكل عبارة يتكون من اأربع نقاط :دائما  -يف كثري من الأحيان  -قلي ًل – ناد ًرا.
( )59منها عن�س ًرا اإيجابي ًا ،و( )26عن�س ًرا �سالب ًا ،وجتمع الدرجات لنح�سل يف النهاية
على درجة كلية للم�سئولية الجتماعية (عثمان .)1993 ،وقد قامت كردي ( )2003بدرا�سة
للتاأكد من اإجراءات ال�سبط الإح�سائي للمقيا�ص لتقنينه على البيئة ال�سعودية ،با�ستخدام
ال�سدق الظاهري وقد اأخذت بن�سبة اتفاق تقدر بـ ( ،)%90ومت ح�ساب �سدق الت�ساق الداخلي
وكان معامل الرتباط بني درجات اأفراد العينة يف كل عبارة والدرجة الكلية ( .)0.83كما مت
ح�ساب قيم معامل الثبات بطريقة اإعادة الختبار وكانت قيمة الرتباط فكانت ت�ساوي ()0.70
(كردي .)2003 ،وترى الباحثتان اأنه من اأن�سب املقايي�ص واأ�سهرها والتي تقي�ص امل�سئولية
الجتماعية وبذلك ينا�سب الدرا�سة احلالية.
 .2قائمة بيك لالكتئاب )Beck Depression Inventory (BDI

تتكون القائمة من ( )21جمموعة من العبارات وتتعلق كل جمموعة منها بعر�ص من
اأعرا�ص الكتئاب ،وتتدرج بح�سب ال�سدة التي ترتاوح بني ( )3-0درجات .وبعد ح�ساب النقاط
ميكن معرفة درجة ون�سبة الكتئاب النف�سي الذي يعانيه ال�سخ�ص (غريب.)2000 ،
وقد قام غريب ( )2000برتجمة هذه القائمة اإىل اللغة العربية ،وخ�سعت الرتجمة
ملراجعات من الرتجمة والرتجمة العك�سية ،واإعادة الرتجمة من قبل متخ�س�سني يف علم
النف�ص واللغة الإجنليزية حتى مت الو�سول اإىل �سيغة عربية مطابقة لل�سيغة الإجنليزية ،وو�سل
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�أدو�ت �لدر��سة
مت ا�ستخدام يف البحث احلايل ( )4اأدوات هي كالتايل:
 -1مقيا�ص امل�سئولية الجتماعية للكبار اإعداد �سيد اأحمد عثمان (.)1973
 -2قائمة بيك للكتئاب (. Beck Depression Inventory )BDI
 -3مقيا�ص تايلور للقلق ال�سريح ()MAS
 -4مقيا�ص توهم املر�ص ()MMPI-2
وفيما يلي عر�ص لتلك الأدوات ب�سيء من التف�سيل:
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معامل الرتباط بني ال�سيغتني العربية والإجنليزية اإىل ( .)0.96وا�ستخرج لل�سيغة العربية
ثبات األفا بلغ ( .)0.88كما قام مرتجم القائمة بح�ساب ال�سدق العاملي وقد اأ�سفر عن وجود
عاملني :البعد املعريف والوجداين للكتئاب ،والبعد اجل�سدي للكتئاب .وفد قننت ال�سيغة
العربية على  4عينات �سعودية من اجلن�سني (ن= ،)1222وو�سلت معاملت ثبات كرونباخ
األفا اإىل (( .)0.80الدماطي ،عبداخلالق .)2000 :وقد ا�ستخدمت الباحثتان هذا املقيا�ص ملا
متيز به من اعتماد على الن�سخة املنقحة الأ�سلية ،وتوافر لها معاملت ثبات مقبولة اأو عالية
على عينات من دول عربية خمتلفة .ويو�سح جدول رقم ( )2معايري ت�سخي�ص الكتئاب ح�سب
الدرجة وامل�ستوى (غريب.)2000 ،
جدول ()2
معايري ت�سحيح قائمة بيك لالكتئاب
الدرجة
9-0
15 - 10
23 - 16
36 - 24
 37فاكرث.

الت�شخي�س
ل يوجد اكتئاب
اكتئاب ب�سيط
اكتئاب متو�سط
اكتئاب �سديد
اكتئاب �سديد جدا

 .3مقيا�س تايلور للقلق �ل�سريح ):(MAS

يتكون مقيا�ص القلق ال�سريح الذي و�سعته العاملة النفـ�سية جانيت تايلور ( )J .A Taylorعام
( )1959من ( )50عبارة .وللمقيا�ص درجة عالية لقيا�ص م�ستوى القلق بـ�سكل مو�سوعي ،عن
طريق الأعرا�ص الظاهرة وال�سريحة التي يعاين منها ال�سخ�ص .وقد قام م�سطفى فهمي،
وحممد غايل (ب .ت) باإعداد املقيا�ص يف �سورته امل�ستخدمة باللغة العربية ،ومت التاأكد من
ثباته و�سدقه بدرجة مكنتهما من احلكم ب�سلحيته للك�سف عن القلق ال�سريح فبلغ معدل
ثباته ( .)0.86وال�سدق التلزمي مع مقيا�ص القلق لعبداخلالق وكانت معامل الرتباط
( ،)0.81ومت ح�ساب الثبات عن طريق اإعادة الختبار وبلغ معامل الثبات (( )0.89فهمي،
وغايل.)2013 ،
وقد قام الربيع ،وال�سمري ( )2015بالتحقق من �سدق املقيا�ص على البيئة ال�سعودية عن
طريق ال�سدق الظاهري وقد قام املحكمون بتعديل لبع�ص ال�سياغات وبع�ص العبارات لتلئم
البيئة ال�سعودية ،كما مت ح�ساب معامل ثبات الإعادة للمقيا�ص ككل فكان ( ،)0.85وح�ساب
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جدول ()3
يو�سح معايري ت�سحيح �ملقيا�س
الدرجة
�صفر 16 -
20 -17
26 - 21
29 - 27
50- 30

الت�شخي�س
ل يوجد قلق
قلق ب�سيط
قلق متو�سط
قلق �سديد
قلق حاد (�سديد جد ًا) دللة مر�سية

 .4مقيا�س توهم �ملر�س (هـ �س)Hypochondriacs (HS) .

هو مقيا�ص فرعى من مقيا�ص مين�سوتا املتعدد الأوجه لقيا�ص ال�سخ�سية (The Minnesote
 ،)Multiphase Personality Inventory MMPI-2اإعداد هاثاواي وماكنلي (Hathaway

 ،)& Meckinley, 1943والذي يقي�ص �سمات ال�سخ�سية التي ترجع اإىل النموذج الع�سابي
لتوهم املر�ص .ويك�سف عن مدى الهتمام الزائد بالوظائف البدنية والقلق على ال�سحة بدون
�سبب واقعي .ويتكون املقيا�ص من ( ) 33وعبارة ثنائية التقدير (نعم  /ل ) ،وتكون درجة
املفحو�ص الكلية عليها ت�ساوي جمموع هاتني الرتبتني .ويت�سمن املقيا�ص عدد من عبارات
مقيا�ص الكذب (ل) التي دجمت �سمن مقيا�ص توهم املر�ص ويف حالة زيادة درجة (ل) عن
( )10ت�ستبعد الورقة لأنه ي�سك يف �سدق املري�ص .ومت تعريب املقيا�ص من قبل مليكة وعطية
واإ�سماعيل )مليكة .)2000 ،وي�سحح هذا املقيا�ص با�ستخراج الدرجات اخلام وحتول اإىل درجة
معيارية تائية مبتو�سط قدره ( )50وانحراف معياري قدره ( )10با�ستخدام جدول للإناث
وجدول اآخر للذكور ،وتدل الدرجة اخلام املرتفعة على ارتفاع درجة اأعرا�ص توهم املر�ص،
والدرجة املنخف�سة على انخفا�ص هذه الأعرا�ص اأو انعدامها )مليكة.)2000 ،
وقد طبـق احلاج ( )1991هـذا املقيا�ص وقننه على البيئة ال�سعودية ،وللتاأكد من ال�سدق
الإكلينيكي للمقيا�ص مت مقارنة املتو�سط احل�سابي للدرجات يف جمموعة التقنني املحلية مع
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معامل ثبات الت�ساق الداخلي للمقيا�ص با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا حيث بلغت الثبات
( .)0.95وقد اعتربت هذه القيم مقبولة لأغرا�ص البحث العلمي ،وموؤ�سر ًا جيد ًا على ثبات
املقيا�ص .
ويو�سح اجلدول رقم ( )3معايري ت�سحيح وت�سخي�ص مقيا�ص تايلور للقلق ال�سريح (فهمي،
غايل.)2013 ،
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املتو�سط احل�سابي لبع�ص احلالت التي �سخ�ست على اأنها ”توهم املر�ص“ واأظهرت املقارنة
فروق ًا دالة بني املتو�سط احل�سابي للم�سابني بتوهم املر�ص وبني املتو�سط احل�سابي يف جمموعة
التقنني العامة .وبلغ معامـل ثبـات املقيـا�ص با�ستخدام معادلة ”كودر -ريت�سارد�سون“ (،)0.72
اأما معامل ثباته على عينة من الذكور فبلغت (( )68.0احلاج .)1991 ،ومن ثم فهو يتمتع
بخ�سائ�ص قيا�سية مقبولة .يو�سح اجلدول رقم ( )4معايري ت�سحيح مقيا�ص توهم املر�ص )
مليكة)2000 ،
جدول ()4
يو�سح معايري ت�سحيح مقيا�س توهم �ملر�س
الدرجة

الت�شخي�س

�صفر 16 -

املدى املنخف�ص
الدرجة التائية اأقل من 45

20 -17

املدى املتو�سط
الدرجة التائية 65- 55

26 - 21

املدى املرتفع
الدرجة التائية
70 - 65
(املر�ص النف�سي)

و�شف احلالة
ت�سري اإىل خلو املفحو�ص من ال�سكاوى البدنية اأو تك�سف عن اإنكاره
لوجود �سكاوي بدنية خا�سة لدى اختيار الأفراد يف الوظائف التي
تتطلب كفاءة بدنية عالية.
تك�سف عن اأن ال�سخ�ص قد يعاين من م�سكلت بدنية فعلية و ين�سغل
ب�سورة معقولة على �سحته.
ومثل هوؤلء الأ�سخا�ص يواظبون على زيارة الأطباء بحجة وجود
�سكاوى بدنية ويحتاجون اإىل جهود كبرية للمطمئنة وللتدخل بالعلج
النف�سي لكونهم يقاومون اأي �سورة من �سور العلج النف�سي .ويت�سفون
بالرنج�سية والنظرة الت�ساوؤمية للحياة والن�سحاب والعدائية الكامنة
لكونه ل يعرب عن �سكواه بالقدرة اللفظية وي�ستخدم بدنه لل�سكوى من
اأجل احل�سول على املكا�سب،

وقد اعتمدت الباحثتان على اإجراءات ال�سدق والثبات لكل املقايي�ص ال�سابقة.
 الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة املتو�سطات والنحرافات املعيارية التكرارات والن�سب املئوية اختبار (ت) لع ّينتني م�ستق ّلتني اختبار توكي البعدي لدللة الفروق حتليل التباين معاملت الرتباط.نتائج �لدر��سة:
�أو اًل :نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول:

ن�ص ال�سوؤال الأول على :ما م�ستوى ال�سمات النف�سية (القلق ،الكتئاب ،توهم املر�ص)
وامل�سوؤولية الجتماعية للأمهات ذوات الإعاقة؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
� -ل�سمات �لنف�سية:

421

جدول ()5
يو�سح �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لل�سمات �لنف�سية �لثالث
االكتئاب
م�شتوى
االكتئاب
ل يوجد
ب�سيط
متو�سط
�سديد
�سديد جدا

التكرار

الن�شبة

1
25
23
13
1

%1.6
%39.7
%36.5
%20.6
%1.6

ال�شمات النف�شية
القلق
م�شتوى
العدد الن�شبة
القلق
%25.4 16
خايل
%12.7
8
ب�سيط
%22.2 14
متو�سط
%3.2
2
�سديد
%36.5 23
�سديد جد ًا

توهم املر�س
م�شتوى
املر�ستوهم العدد
13
منخف�ص
28
متو�سط
22
مرتفع
-

الن�شبة
%20.6
%44.4
%34.9
-

ويت�سح من اجلدول رقم ( )5فيما يتعلق مبتغري الكتئاب تراوحت الن�سبة الأعلى ما بني
الكتئاب الب�سيط واملتو�سط لدى عينة الدرا�سة من الأمهات ذوات الإعاقة والتي كانت ن�سبتها
()%39.7 –% 36.5؛ يف حني كانت م�ستوى الكتئاب ال�سديد لدى اأفراد العينة ()%20.6؛
مما يدل على ارتفاع الكتئاب لدى عينة الدرا�سة من الأمهات ذوات الإعاقات املختلفة .كما
ات�سح من اجلدول رقم ( )5فيما يتعلق مبتغري القلق ال�سريح اأن ما ن�سبته ( )%74من عينة
الدرا�سة كان لديهم ارتفاع يف القلق ال�سريح كما يق�سيه مقيا�ص تايلور ،وتراوحت تلك الن�سبة
ما بني ب�سيط و�سديد ،حيث جاءت ن�سبة انت�سار القلق ال�سديد هي الأكرب بني عينة الدرا�سة
بن�صبة ()%36.5؛ مما يدل على ارتفاع م�ستوى القلق لدى عينة الدرا�سة .ويو�سح اجلدول
رقم ( )5يف متغري توهم املر�ص اأن الن�سبة توزعت ما بني منخف�ص ومتو�سط ومرتفع ،يف حني
كانت الن�سبة الأعلى للم�ستوى املتو�سط لتوهم املر�ص بن�سبة ( )%44.4والذي يك�سف عن اأن
ال�سخ�ص من�سغل ب�سورة متعلقة مب�سكلت �سحية حقيقية ،يف حني كانت ن�سبة التوهم املر�سي
اŸرتفع بن�صبة ()%34.9؛ مما يعني اأن ن�سبة من اأفراد العينة لديها توهم مر�سي.
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للإجابة عن ال�سوؤال الأول مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية لل�سمات النف�سية لدى
عينة الدرا�سة ،ومت توزيعها على ح�سب املعايري الإكلينيكية للمقايي�ص الثلثة( :الكتئاب لبيك
 ،)Beck Depression Inventory )BDIوالقلق لتايلور ( ،)MASوتوهم املر�ص ملين�سوتا
( .)MMPI-2ويو�سح اجلدول رقم ( )5التكرارات والن�سب املئوية لل�سمات النف�سية الثلث.

د� .سريفة �لزبريي ،د .دينا م�سطفى

�ل�سمات �لنف�سية و�مل�سئولية �لجتماعية لدى �لأمهات ...
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� -مل�سوؤولية �لجتماعية:
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للإجابة عن ال�سوؤال الأول مت كذلك ح�ساب املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري
للم�سوؤولية الجتماعية لدى عينة الدرا�سة ،ومت توزيعها على وفق نوع الإعاقة .ويو�سح اجلدول
رقم ( )6التكرارات والن�سب املئوية لل�سمات النف�سية الثلث ،واجلدول رقم ( )7الفروق بني
متو�سطي درجات ذوات امل�سوؤولية الجتماعية املرتفعة وذوات امل�سوؤولية الجتماعية املنخف�سة.
جدول ()6
يبني �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية لعينة �لدر��سة على مقيا�س �مل�سوؤولية �لجتماعية
نوع االإعاقة
م
الإعاقة الب�سرية
1
الإعاقة احلركية
2
الإعاقة ال�سمعية
3
الإعاقة ال�سحية
4
ا�سطرابات التوا�سل
5
املتو�سط العام للم�سئولية الجتماعية لدى عينة
الدرا�سة

العدد
11
15
12
15
10

املتو�شط
203.8
202.2
206.3
212.1
209.6

االنحراف املعياري
18.5
19.09
20.10
20.40
9.90

63

206.8

18.24

الرتب
4
5
3
1
2

ويت�سح من اجلدول رقم ( )6تقارب املتو�سطات احل�سابية لعينة الدرا�سة يف كل اأنواع
الإعاقة التي مت تناولها على مقيا�ص امل�سوؤولية الجتماعية حيث تراوحت جميعها ما بني
(.)202.2 – 212.1
جدول ()7
�لفروق بني متو�سطي درجات ذو�ت �مل�سوؤولية �لجتماعية �ملرتفعة
وذو�ت �مل�سوؤولية �لجتماعية �ملنخف�سة
العينة
ذوات امل�سوؤولية الجتماعية املرتفعة
ذوات امل�سوؤولية الجتماعية املرتفعة

ن
16
16

املتو�شط
181
227

االنحراف املعياري
11
8

قيمة ت

م�شتوى الداللة

2.08

غري دالة

يت�سح اجلدول رقم ( )7اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطي درجات ذوات
امل�سوؤولية الجتماعية الأعلى املرتفعة وذوات امل�سوؤولية الجتماعية املنخف�سة من اأفراد عينة
الدرا�سة حيث جاءت قيمة ت ( )2.08وهي غري دالة

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
ثاني اًا :نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

423

ن�ص ال�سوؤال الثاين على :هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجات ال�سمات النف�سية
(القلق -الكتئاب -التوهم املر�سى) بني الأمهات ذوات الإعاقة يف املتغريات التالية( :نوع
الإعاقة ،العمر ،وجود خلفية وراثية ،وجود طفل ذي اإعاقة).
للإجابة عن ال�سوؤال الثاين مت اإجراء اختبار حتليل التباين للوقوف على دللة الفروق يف
ال�سمات النف�سية (القلق -الكتئاب -التوهم املر�سي) بني الأمهات ذوات الإعاقة ح�سب نوع
الإعاقة والعمر .كما مت اإجراء اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني ملتغريي وجود خلفية وراثية
اأ�سرية ،ووجود طفل ذي اإعاقة .واجلداول رقم ( )8و( )9و( )10و( )11تو�سح النتائج.
اأول :القلق
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جدول ()8
نتائج حتليل �لتباين ملتغري �لقلق بني �لأمهات ذو�ت �لإعاقة تبع اًا ملتغريي نوع �لإعاقة و�لعمر
املتغري
نوع الإعاقة

العمر

م�شدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

2698.324
4380.279
113.93
44.670
7033.933
7078.603

درجات
احلرية
4
58
62
2
60
62

متو�شط املربعات

ف

674.581
75.522

8.932

22.335
117.232

0.191

الداللة
0.001

غري دالة

جدول ()9
نتائج �ختبار (ت) لع ّينتني م�ستقلتني للفرق يف �لقلق بني �لأمهات ذو�ت �لإعاقة
تبع اًا ملتغريي وجود خلفية ور�ثية �أ�سرية ووجود طفل ذي �إعاقة
املجموعة

ن

املتو�شط

عدم وجود خلفية وراثية اأ�سرية
وجود خلفية وراثية اأ�سرية
عدم وجود طفل ذي اإعاقة
وجود طفل ذي اإعاقة

41
22
43
20

25.317
24.636
24.046
27.300

االنحراف
املعياري
11.726
8.649
10.118
11.774

درجات
احلرية

قيمة ت

م�شتوى
الداللة

61

0.239

غري دالة

61

1.127

غري دالة

ويو�سح اجلدولن رقم ( )8ورقم ( )9عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
الدللة ( )0.05يف القلق بني الأمهات ذوات الإعاقة باختلف العمر ،ووجود خلفية وراثية
اأ�سرية ،ووجود طفل ذي اإعاقة .بينما يوجد فروق دالة عند م�ستوى الدللة ( )0.001يف

د� .سريفة �لزبريي ،د .دينا م�سطفى

�ل�سمات �لنف�سية و�مل�سئولية �لجتماعية لدى �لأمهات ...
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القلق بني الأمهات ح�سب نوع الإعاقة ،وللوقوف على دللة هذه الفروق مت اإجراء اختبار توكي
( )Tukey’s testالبعدي جدول رقم ()10
جدول ()10
�ختبار توكي �لبعدي لدللة �لفروق بني متو�سطات م�ستوى �لقلق
لدى �أفر�د �لعينة و�لتي ترجع �إىل نوع �لإعاقة
نوع االإعاقة
الإعاقة الب�سرية
الإعاقة احلركية
الإعاقة ال�سمعية
الإعاقة ال�سحية

االإعاقة احلركية
0.618
-

االإعاقة ال�شمعية
0.028
0.371
-

االإعاقة ال�شحية
0.000
0.000
0.136
-

ا�شطرابات التوا�شل
0.113
0.717
0.991
0.062

يت�سح من جدول ( )10اأنه توجد فروق دالة يف م�ستوى القلق لدى الأمهات ذوات الإعاقة
الب�سرية وذوات الإعاقة ال�سمعية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة الب�سرية ،وبني الأمهات ذوات
الإعاقة الب�سرية وذوات الإعاقة ال�سحية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة الب�سرية ،وكذلك
بني الأمهات ذوات الإعاقة احلركية والإعاقة ال�سحية الع�سبية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة
احلركية.
ثاني اًا� :لكتئاب
جدول ()11
نتائج حتليل �لتباين ملتغري �لكتئاب بني �لأمهات ذو�ت �لإعاقة تبع اًا ملتغريي نوع �لإعاقة و�لعمر
املتغري
نوع الإعاقة

العمر

م�شدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
177.389
2608.326
2785.714
71.739
2713.975
30.413

درجات
احلرية
4
58
62
2
60
62

متو�شط
املربعات
44.347
44.971
35.870
45.233
-

ف

الداللة

0.986

غري دالة

0.793

غري دالة

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

املجموعة

ن

املتو�شط

عدم وجود خلفية وراثية اأ�سرية
وجود خلفية وراثية اأ�سرية
عدم وجود طفل ذي اإعاقة
وجود طفل ذي اإعاقة

41
22
43
20

18.902
18.772
18.302
20.050

االنحراف
املعياري
7.641
4.628
6.555
7.029

درجات
احلرية

قيمة ت

م�شتوى
الداللة

61

0.073

غري دالة

61

0.963

غري دالة

يت�سح من جدول ( )11وجدول ( )12عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
الدللة ( )0.05يف م�ستوى الكتئاب بني الأمهات ذوات الإعاقة وفق نوع الإعاقة ،والعمر،
ووجود خلفية وراثية اأ�سرية وجود طفل ذي اإعاقة.
ثالث اًا� :لتوهم �ملر�سي
جدول ()13
نتائج حتليل �لتباين ملتغري توهم �ملر�س بني �لأمهات ذو�ت
�لإعاقة تبع اًا ملتغريي نوع �لإعاقة و�لعمر
املتغري
نوع الإعاقة

العمر

م�شدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
88.911
1042.359
1131.270
31.571
1099.699
1131.270

درجات
احلرية
4
58
62
2
60
62

متو�شط
املربعات
22.228
17.972

1.237

15.785
18.325

0.861

الداللة

ف

غري دالة

غري دالة

جدول ()14
نتائج �ختبار ت لعينتني م�ستقلتني للفرق يف توهم �ملر�س بني �لأمهات ذو�ت �لإعاقة
تبع اًا ملتغريي وجود خلفية ور�ثية �أ�سرية ووجود طفل ذي �إعاقة
املجموعة

ن

املتو�شط

االنحراف
املعياري

عدم وجود خلفية وراثية اأ�سرية
وجود خلفية وراثية اأ�سرية
عدم وجود طفل ذي اإعاقة
وجود طفل ذي اإعاقة

41
22
43
20

13.146
11.863
13.162
11.700

4.677
3.328
4.649
3.197

درجات
احلرية

قيمة ت

م�شتوى الداللة

61

1.139

غري دالة

61

1.272

غري دالة
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جدول ()12
نتائج �ختبار ت لعينتني م�ستقلتني للفرق يف �لكتئاب بني �لأمهات ذو�ت �لإعاقة
يف متغريي وجود خلفية ور�ثية �أ�سرية ووجود طفل ذي �إعاقة
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يت�سح من جدول ( )13وجدول ( )14عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
الدللة ( )0.05يف توهم املر�ص بني الأمهات ذوات الإعاقة ح�سب نوع الإعاقة والعمر ،ووجود
خلفية وراثية اأ�سرية وجود طفل ذي اإعاقة.
ثالث اًا :نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث:

ن�ص ال�سوؤال الثالث على :هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سطات درجات
مقيا�ص امل�سئولية الجتماعية للأمهات ذوات الإعاقة باختلف( :نوع الإعاقة ،العمر ،وجود
خلفية وراثية اأ�سرية ،وجود طفل ذي اإعاقة).
للإجابة عن الت�ساوؤل الثالث مت اإجراء اختبار حتليل التباين للوقوف على دللة الفروق يف
امل�سئولية الجتماعية بني الأمهات ذوات الإعاقة باختلف نوع الإعاقة والعمر ،كما مت اإجراء
اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني ملتغريي وجود خلفية وراثية اأ�سرية ووجود طفل ذي اإعاقة
وجاءت النتائج كما تو�سحها اجلدولن رقم ( )16- 15التالية:
جدول ()15
نتائج حتليل �لتباين ملتغري �مل�سئولية �لجتماعية بني �لأمهات
ذو�ت �لإعاقة يف متغريي نوع �لإعاقة و�لعمر
املتغري
نوع الإعاقة

العمر

م�شدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

913.710
19731.370
20645.079
418.147
20226.933
20645.079

درجات
احلرية
4
58
62
2
60
62

متو�شط
املربعات
228.427
340.196

0.671

209.073
337.116

0.620

الداللة

ف

0.614

0.541

جدول ()16
نتائج �ختبار ت لعينتني م�ستقلتني للفروق يف �مل�سئولية �لجتماعية بني �لأمهات
ذو�ت �لإعاقة يف متغريي وجود خلفية ور�ثية �أ�سرية ووجود طفل ذي �إعاقة
املجموعة

ن

املتو�شط

عدم وجود خلفية وراثية اأ�سرية
وجود خلفية وراثية اأ�سرية
عدم وجود طفل معاق
وجود طفل معاق

41
22
43
20

205.756
208.818
204.744
211.300

االنحراف
املعياري
18.542
17.938
19.103
15.778

درجات
احلرية

قيمة ت

م�شتوى
الداللة

61

0.632

غري دالة

61

1.336

غري دالة
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ر�بع اًا :نتائج �ل�سوؤ�ل �لر�بع:

ن�ص ال�سوؤال الرابع على :هل توجد علقة بني متو�سطات درجات اأبعاد امل�سئولية الجتماعية
وال�سمات النف�سية (القلق -الكتئاب -التوهم املر�سى) لدى الأمهات ذوات الإعاقة؟ وي�سح
جدول رقم ( )17معاملت الرتباط بني امل�سئولية الجتماعية وال�سمات النف�سية مو�سع
الدرا�سة لدى الأمهات ذوات الإعاقة.
جدول ()17
معامالت �لرتباط بني �مل�سئولية �لجتماعية و�ل�سمات �لنف�سية لدى �لأمهات ذو�ت �لإعاقة
امل�سئولية الجتماعية

املتغري
معامل الرتباط
م�ستوى الدللة

القلق
0.059
غري دالة

االكتئاب
0.054
غري دالة

توهم املر�س
0.007
غري دالة

يت�سح من جدول ( )17عدم وجود علقة ارتباطية دالة عند م�ستوى الدللة ( )0.05بني
متو�سطات درجات اأبعاد امل�سئولية الجتماعية وال�سمات النف�سية (القلق -الكتئاب -التوهم
املر�سى) لدى الأمهات ذوات الإعاقة حيث اأن م�ستوى الدللة اأكرب من (.)0.05
تف�سري ومناق�سة �لنتائج
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل حتديد م�ستوى عدد من ال�سمات النف�سية ،وكذلك م�ستوى
امل�سوؤولية الجتماعية للأمهات ذوات الإعاقة وعلقتها بال�سمات النف�سية مو�سع الدرا�سة:
(القلق ،الكتئاب ،توهم املر�ص) .وقد دلت نتائج الإجابة يف هذه الدرا�سة على اأن التوهم
املر�سي الأعلى �سيوعا كان يف املدى املتو�سط بن�سبة ( )%44.4من العينة ،والتي لها دللة
اإكلينيكية تك�سف عن اأن اأفراد العينة من�سغلة ب�سورة معقولة على �سحتها نظرا ملا قد تعانيه
من م�سكلت بدنية فعلية ،يف حان كانت ن�سبة ا�ستجابة ( )%34من العينة يف املدى املرتفع يف
التوهم املر�سي والتي قد تدخل يف ت�سخي�ص ال�سطراب النف�سي؛ مما دل على وجود �سكاوي
بدنية كبرية وم�ستمرة بحاجة اإىل جهود كبرية للطماأنة والتدخل بالعلج النف�سي ملا اأظهرنه
من نظرة الت�ساوؤمية للحياة والن�سحاب والعدائية الكامنة وعدم التعبري عن ال�سكوى بالقدرة
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يت�سح من جدول ( )15وجدول ( )16عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
الدللة ( )0.05يف امل�سئولية الجتماعية بني الأمهات ذوات الإعاقة باختلف :نوع الإعاقة
والعمر ووجود خلفية وراثية اأ�سرية وجود طفل ذي اإعاقة.
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اللفظية وا�ستخدام البدن لل�سكوى .وفيما يتعلق مبتغري الكتئاب فاإن الن�سبة الأعلى ظهورا
( )%89تراوحت ما بني درجة الكتئاب الب�سيط واملتو�سط ()%39.7 –% 36.5؛ يف حني كانت
م�ستوى الكتئاب ال�سديد لدى ( )%20.6اأفراد العينة؛ مما يدل ارتفاع �سيوع الكتئاب لدى
عينة الدرا�سة من الأمهات ذوات الإعاقات املختلفة .اأما متغري القلق ال�سريح فقد اأظهرت ن�سبة
( )%74من عينة الدرا�سة القلق ما بني الب�سيط وال�سديد ،وقد كانت ن�سبة انت�سار القلق ال�سديد
والتي لها دللة اإكلينيكية مر�سية حتتاج للتدخل العلجي ح�سب مقيا�ص تايلور هي الأكرب بني
عينة الدرا�سة بن�سبة ()% 36.5؛ مما يدل على ارتفاع م�ستوى القلق لدى عينة الدرا�سة .وتتفق
هذه النتائج مع نتائج درا�سة الرمياوي ( )2008التي اأو�سحت اأن اأهم ال�سعوبات الجتماعية/
النفعالية التي تواجهها املراأة ذات الإعاقة هي :القلق ،فالكتئاب .وميكن تف�سري ذلك وفق ما
جاء يف درا�سة حنا وروجوف�سكي ( Hanna & Rogovsky )1991اأن املراأة ذات الإعاقة تقع
داخل مثلث من العوامل الأكرث تعقيدا هي( :النظام الثقايف /الجتماعي القائم ،وامل�ساركة
الجتماعية ،وتدين مفهوم الذات) وكل عامل يوؤثر على الآخر يف �سبكة معقدة من ال�سببية .وترى
الباحثتان اأن مثل هذه العوامل تقو�ص الإجنازات وتقدير الذات للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على
امل�ستوى ال�سخ�سي واملجتمعي؛ فاملجتمع ي�سعر بالقلق ما اإذا كانت الأم من ذوات الإعاقة قادرة
على اأن تهتم مبا فيه الكفاية لأطفالها ،واأن لديها ما يكفي من املوارد لرتبية طفل يكون ع�سوا
منتجا يف املجتمع ( .)Preston,2010وكذلك مع ما وجدته درا�سة اإبراهيم ( ،)1989ودرا�سة
كوبكوفا ( ،Koubekova )2000ودرا�سة مو�سى ،و�سليمان ) ،(2010ودرا�سة بابادوبول�ص
واآخرين ( )Papadopoulos et al, 2013من اأن الن�ساء ذوات الإعاقة اأظهرن عزلة و�سلبية
ً
وانخفا�سا يف امل�ساركة الجتماعية وانخفا�ص يف مفهوم الذات .كما اأن املراأة
اأكرث من الرجال،
ذات الإعاقة هي الأكرث تعر�س ًا لل�سعوبات النفعالية الجتماعية يف مراحل عمرها املختلفة،
اإ�سافة اإىل اأنها تواجه �سعوبات خا�سة بها (الرمياوي.)2008 ،
كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة يف م�ستوى القلق لدى الأمهات ذوات الإعاقة
الب�سرية وذوات الإعاقة ال�سمعية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة الب�سرية ،وبني الأمهات ذوات
الإعاقة الب�سرية وذوات الإعاقة ال�سحية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة الب�سرية .وهذه
النتيجة تف�سرها درا�سة �سرطاوي ورفاقه ( )2013التي دلت على وجود فروق يف امل�سكلت
التي تواجه املراأة ذات الإعاقة اجل�سدية والإعاقة الب�سرية وذلك ل�سالح الإعاقة الب�سرية،
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كونلي-جونق واأولكني ( Conley-Jung & Olkin (2001التي
وجدت اأن الأمهات الكفيفات يعانني من خماوف مرتفعة ترتبط ب�سلمة الأطفال وردود اأفعال
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الأطفال جتاه اأن اأمهم ذات اإعاقة .وتتفق كذلك مع نتائج درا�سة كل من الرميح ()1997
التي اأظهرت وجود فروق بني املب�سرات والكفيفات يف التوافق ال�سخ�سي ،ودرا�سة اإبراهيم
( )1989التي تو�سلت اإىل اأن الكفيفات اأكرث �سعورا بالغرتاب مقارنة باملب�سرات ،وكذلك مع
ما اأ�سافته درا�سة مو�سى و�سليمان ( )2010من اأن م�ستوى مفهوم الذات الجتماعي والتكيف
الجتماعي والنف�سي لدى املكفوفني اأعلى منه لدى الإناث الكفيفات ،وكذلك درا�سة بابادوبول�ص
واآخرين ( Papadopoulos et al )2013من ظهور ال�سخ�سية الع�سابية بني الن�ساء ذوات
الإعاقة الب�سرية اأكرث من الرجال ذوي الإعاقة الب�سرية ،ودرا�سة ال�سحروري ()1994
التي دلت على اأن اأبرز امل�سكلت ال�سلوكية لذوي الإعاقة الب�سرية هي :احل�سا�سية الزائدة
وال�سعور بالقلق .واأ�سارت اإىل وجود فروق دالة بني اجلن�سني يف القلق ل�سالح الإناث ،ونتائج
درا�سة املطريي ( )2005التي وجدت فرو ًقا يف م�ستوى القلق لدى ذوي الإعاقة الب�سرية تعزى
اإىل متغري اجلن�ص ل�سالح الإناث ،ودرا�سة اأحمد ( )2005التي راأت اأن الكفيف يعاين من
ال�سغوط النف�سية وال�سغوط النفعالية ،وجود فروق بني ال�سغوط النف�سية بني الذكور والإناث
يف ال�سغوط ل�سالح الإناث ،ومع ما اأظهرته ا�ستجابات املفحو�سني على املقابلة الإكلينيكية يف
درا�سة اأبو الهدى ( )2011من ارتفاع قلق امل�ستقبل لدى الإناث ذوات الإعاقة الب�سرية.
كما دلت النتائج على وجود فروق دالة يف م�ستوى القلق لدى الأمهات ذوات الإعاقة احلركية
والإعاقة ال�سحية ل�سالح الأمهات ذوات الإعاقة احلركية .ويف�سر ذلك ما اأو�سحته درا�سة
كوبكوفا ( )koubekova )2000من اأن الفتيات ذوات الإعاقة احلركية يواجهن �سعوبات يف
التوافق الجتماعي اأكرث من اأقرانهن من الذكور ،كما اأبدين قد ًرا اأكرب من تدين م�ستوى تقدير
الذات ،وكن اأقل ر�سا عن اأنف�سهن ،وما وجدته درا�سة العلي ( )2010من علقة ارتباطية
طردية بني القلق الجتماعي والوحدة النف�سية واملخاوف املر�سية لدى ذوي الإعاقة احلركية،
وما دلت عليه درا�سة الرمياوي ( )2008من وجود فروق يف ال�سعوبات الجتماعية/النفعالية
ل�سالح ذوات الإعاقة احلركية ،وقد يدلل على ذلك ما اأورده بري�ستون ( )Preston 2010من
اأن الأمهات ذوات الإعاقة امل�ستقرة مدى احلياة قد ت�سهل التكيف جتاهها بينما متيل الإعاقة
الطارئة اأو الإعاقة النا�سئة ب�سبب حوادث -كالإعاقات احلركية يف هذه الدرا�سة -اإىل �سغط
كبري لأنها تتطلب اإجراءات طبية متكررة توؤثر على روتني احلياة .ومن جانب اآخر تتما�سى هذه
النتيجة مع اأو�سحته درا�سة العواودة ( )2012من اأن م�ستوى القلق النف�سي واملخاوف املر�سية
ً
متو�سطا لدى اأفراد العينة من ذوي الإعاقات ال�سحية ،ودرا�سة �سرطاوي ورفاقه ()2013
كان
يف وجود فروق بني الإعاقة الب�سيطة وال�سديدة ل�سالح الإعاقة ال�سديدة.
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وتو�سلت نتائج الدرا�سة كذلك اإىل عدم وجود فروق ذات دللة يف امل�سئولية الجتماعية
بني الأمهات ذوات الإعاقة باختلف :نوع الإعاقة و العمر وجود خلفية وراثية اأ�سرية وجود
طفل ذي اإعاقة ،وعدم وجود علقة ارتباطية دالة بني متو�سطات درجات اأبعاد امل�سئولية
الجتماعية وال�سمات النف�سية (القلق -الكتئاب -التوهم املر�سى) لدى عينة الدرا�سة؛ مما
يعني عدم وجود فروق يف امل�سئولية الجتماعية كما اأوردها عثمان ( )1993والتي تتمثل يف كل
من الهتمام والرتباط العاطفي باجلماعة التي ينتهي اإليها الفرد ،وفهم اجلماعة يف حالتها
احلا�سرة ونظمها وعاداتها ،واإدراكه اآثار اأفعاله وت�سرفاته وقراراته على اجلماعة ،والقيمة
الجتماعية لأي فعل اأو ت�سرف اجتماعي ي�سدر عنه ،بالإ�سافة اإىل م�ساركة الآخرين يف عمل
ما ح�سب اهتمامه وفهمه لهذا العمل ،وم�ساعدة اجلماعة يف حل م�سكلتها والو�سول اإىل
اأهدافها .وهذه النتيجة تف�سرها ما اأظهرته الإناث ذوات الإعاقة الب�سرية يف درا�سة اأبو الهدى
( )2011من ارتفاع يف بع�ص الأبعاد وهي الت�سامي بالذات وامل�سئولية الجتماعية والهدف يف
احلياة .فال�سغوط التي تتعر�ص لها املراأة ذات الإعاقة توؤثر على عن اتخاذ القرارات امل�سريية
املتعلقة باأمورها ال�سخ�سية ،كاختيار الزوج ،والعمل وتربية الأبناء والتعليم ،وحقوقها املدنية
يجعلها اأقل قوة ،واأكرث عجز ًا (الرمياوي)2008 ،؛ مما يوؤدي اإىل م�ستويات منخف�سة ن�سبيا من
امل�ساركة الجتماعية للن�ساء ذوات الإعاقة ( .)Hanna & Rogovsky ,1991وتختلف هذه
النتيجة مع درا�سة �سرطاوي ورفاقه ( )2013من وجود فروق ذات دللة يف م�ستوى امل�سكلت
الجتماعية التي تواجه املراأة ذات الإعاقة تبع ًا للم�ستوى التعليمي والعمر واحلالة الجتماعية؛
ونظرا لأن من اأبرز امل�سكلت التي يعاين منها الآباء والأمهات من ذوي الإعاقة هو نق�ص الدعم
الجتماعي ( ،)Kirshbaum 2000( ،(Traustadottir, & Sigurjónsdóttir, 2008واأن
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة املتزوجني يواجهون امل�سكلت النف�سية والجتماعية ب�سكل اأكرب من
غري املتزوجني (بطاينة ومقابلة .2004( ،فاإن ذلك يتبقىمع نتائج الدرا�سة ويوؤكد ما جاءت
به درا�سة حلوة وعبدالكرمي ( )2012من وجود ارتباط بني اأنواع الدعم املختلفة والتكيف
الذاتي والتكيف الجتماعي ،والتكيف املنزيل ،وعدم وجود فروق دالة بني امل�ساندة الجتماعية
باأبعادها املختلفة تعزى اإىل النوع �سواء ذكرا اأم اأنثى.
تو�سيات �لدر��سة
 العمل على حتديد الحتياجات النف�سية والجتماعية للأم ذات الإعاقة ،وعلى �سوئه بناءالربامج الإر�سادية والتوجهات العلجية اللزمة وتقدمي التدخل النف�سي املنا�سب من قبل
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اجلهات املعنية برعاية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة مبا يحقق مزيدا من التمكني والتكيف
النف�سي والجتماعي.
 الت�سجيع على الدرا�سات والبحوث التي تتناول الحتياجات اخلا�سة بالأمهات ذوات الإعاقةوالتي ميكنها تقدمي املزيد من املعلومات واملهارات املجال رعاية ودعم الأمهات ذوات
الإعاقة يف ممار�سة حياتهن الطبيعية والقيام باأدوارهن ال�سامية.
 اإيجاد منظمات حملية واإقليمية لدعم الأمهات ذوات الإعاقة وخلق �سبكات وطنية تعملعلى تطوير الدعم واملوارد املنا�سبة ل�ستمرارية تقدمي اخلدمات الداعمة للأمهات ذوات
الإعاقة.
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