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 ملخص الدراسة
الدراسة الراهنة إلى الكشف عن اإلسهام النسبي لكل من المساندة  تهدف

التنبؤ بمحددات نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي االجتماعية وفعالية الذات في 
( 45 -28ا ممن تراوحت أعمارهن بين )م  أ   86الدراسة من  عينةالعجز الذهني، تكونت 

البحث في مقياس نمو ما بعد الصدمة ومقياس  أدوات(. تمثلت 4،3)+ ( 35،34بمتوسط )
عن داللة العالقة بين كل من  النتائج سفرتالمساندة االجتماعية ومقياس فعالية الذات. أ  

 المساندة االجتماعية وفعالية الذات من ناحية، ومحددات نمو ما بعد الصدمة، من ناحية  
، كما كشفت النتائج عن داللة تنبؤ المساندة االجتماعية وفعالية الذات بنمو ما بعد ثانية  

ة الفروض حيث مساهمة ا يدعم صحم   الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني؛
( في التنبؤ بنمو 0،51)بنسبة وفعالية الذات  ،(0،49)بنسبة االجتماعية  المساندةكل من 

 ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.

 فعالية الذات  –المساندة االجتماعية –نمو ما بعد الصدمةالكلمات المفتاحية: 
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The Relative Contribution of Both Social Support and 

Self-Efficacy in Predicting Post-Traumatic Growth for 

Mothers of Children with Intellectual Disabilities 

 

Eman Azzat Abada 
)*(

 

 
Abstract: 

The current study aimed at revealing the relative contribution of 

both social support and self-efficacy in predicting post-traumatic 

growth among mothers of children with intellectual disabilities. The 

sample of the study consisted of 86 mothers whose ages ranged 

between (28-45), with an average of 35.34 and standard deviation of 

4.3. The research tools used were the PTSD Scale, the Social Support 

Scale, and the Self- efficacy Scale. The results revealed the 

significance of the relationship between both social support and self-

efficacy on the one hand, and post-traumatic growth, on the other 

hand. The results also revealed the significance of the prediction of 

social support and self-efficacy among mothers of children with 

intellectual disabilities in post-traumatic growth. These findings 

confirmed the validity of the assumptions and indicated the 

contribution of each of the social support rate (0.49) and self-efficacy 

(0.51) in predicting post-traumatic growth among mothers of children 

with intellectual disabilities. 

Key words: post-traumatic growth - social support - self-

efficacy 
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ُ
 
 لدراسةدخلُملشكلةُام

نحهههو دراسهههة  األخيهههرةالبحثيهههة فهههي ا ونهههة  اهتمامهههاتهموجهههل العلمههها               
السمات النفسية والخصائص الشخصية اإليجابية بداًل من التركيز علي النواحي 

مر الذي أدي إلهي األ ،فقط واالضطراباتالسلبية أو القا  الضو  علي األمراض 
اسههههة العلميههههة ذات الطبيعههههة النظريههههة حيههههث الدر  (1)علههههم الههههنفس اإليجههههابي ظهههههور

 والتطبيقية للخبرات اإليجابية والخصائص الوقائية.
علهم برز المفاهيم المنبثقهة عهن علهم الهنفس اإليجهابي وكهذل  أولعل من          
عهن النمهو  ذل  المفههوم الهذي يعبهر (2)الوقائي مفهوم نمو ما بعد الصدمةالنفس 

جهههابي الهههذي ييعكهههس الت يهههر اإل، و لشخصهههيةاإليجهههابي الشهههامل ل يوالتطهههور النفسههه
من  ح مالمح نمو ما بعد الصدمةتضتو  ،ينشأ نتيجة الصراع مع أزمات الحياة

تقهدير الحيهاة وتقهدير العالقهات مهع األشهخاص بعهض السهمات الممثلهة فهي  خالل
والشعور المتزايد بقوة الشخصية وت ير األولويات وتبني أساليب روحانية ودينية، 

 حكمهةً  دالفهرد بأنهل قهد ازدا مدي شعورعن نمو ما بعد الصدمة  فهومم يعبركما 
دوث حياتههل بعههد حهه رتطههو يشههير إلههى مههدى ا للحيههاة بعههد تعرضههل للصههدمة و ًمهههوف

الصههدمة؛ فكثيههرا مههن األفههراد يههزداد تقههديرهم للحيههاة بعههد نجههاتهم مههن حههادث معههين 
 (.2017)عبدالكريم واسماعيل، 

ة نمو ما بعد الصدمة لدي عينات متباينة من دراس باحثينال تناولوقد         
أبو سمير و  ةدراس مثليعانون من أزمات صحية مزمنة،  ، وال سيما الذيناألفراد

ووينكل  Ostroوأسترو  Manneودراسة مان  (2017عبدالعزيز)عيشة و 
Winkel  وجولدشتاينGoldstein ( ودراسة ميكليمبورج 2014وآخرين )

Mecklembourg (2019) أجريت على عينات من مرضى السرطان  التي
لديهم، وعالقتل ببعض المت يرات مثل مة دنمو ما بعد الصب رض الكشف عن 

 المساندة االجتماعية وفعالية الذات وجودة الحياة وأعراض االضطراب النفسي.
                                                           

(1) Positive Psychology  
(2) Post traumatic Growth 
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قياس العالقة بين نمو ما بعد (  2017هدفت دراسة أبو القمصان )وكذل  
 لدى مبتوري األطراف بعد الحرب. الصدمة وفعالية الذات 

ن تناولوا مفهوم نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال وثمة باحثو        
ب رض قياسل والكشف عن دينامياتل وأبعاده؛ مثل دراسة  (1)ذوي العجز الذهني

 Ewapisula     وايوابيسوال Matusie وماتاسي M. Bargielوبارجيل Kielb كليب 
شفت نتائجها عن ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى والتي ك2019) )

  Mc Grath أمهات األطفال ذوي العجز الذهني، وكذل  دراسة ما  جراث
( وأشارت نتائجها إلى مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى 2006) linley ولينلي

 وباريبال   yan ويان zhang المصابين بإصابات دماغية. ودراسة زانج

Barriball  ايل ووwhile   ((2019 (2019)ودراسة بيليكانو Pellicano  ودراسة
نمو ما  أسفرت نتائجها عن أبعادالتي ( 2018يونس )( ودراسة 2017محمد)

 ذوي العجز الذهني.بعد الصدمة لدي أمهات األطفال 
وفي سياق الكشف عن  العوامل المنبئة بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات  

 Al والكير Awarmentوية؛ أجرى كل من أورمينت األطفال ذوي طيف الذات

kire (2006) وبوكشير bookshir  دراسة، أسفرت نتائجها عن أن الدعم
االجتماعي والنفس المتزنة ينبئان بمستوى نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات 

  yan ويان zhang هذا ما دعمتل نتائج دراسة زانج األطفال ذوي طيف الذاتوية،
حيث أظهرت النتائج أن  (2013)  وآخرين while ووايل  Barriball وباريبال 

العوامل الميسرة والمرتبطة بنمو ما بعد الصدمة تمثلت في الكفا ة الذاتية والدعم 
مع هذه النتائج،   Alon (2013) االجتماعي، كما اتسقت نتائج دراسة ألون 

ما بعد الصدمة حيث كشفت عن مساهمة المساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو 
لدى أمهات األطفال المعاقين، وأظهرت الدور الوسيط لنوع إعاقة الطفل في 

 العالقة بين المساندة االجتماعية ونمو ما بعد الصدمة لدى األمهات.

                                                           

(1) Intellectual Disability 
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ومههن المالحههظ أن ثمههة اهتماًمهها مههن قبههل البههاحثين بدراسههة العوامههل الوقائيههة      
التي تقوم بدور فعال ورئيس فهي تهيئهة وااليجابية المساهمة في بنا  الشخصية و 

الفهههرد للمواقهههف الصهههادمة؛ وتهههأتى المسهههاندة االجتماعيهههة فهههي مقدمهههة ههههذه العوامهههل 
 والمههؤازرةة ضههدالمعا انمعهه مههن المسههاندة االجتماعيههة فههي طيههها لتحملههوذلهه  لمهها 

والمسهههههاعدة فههههههي مواجههههههة المواقههههههف ويعتبهههههر بدايههههههة ظههههههور مصههههههطلح المسههههههاندة 
العلهوم اإلنسهانية مهع تنهاول علمها  االجتمهاع لههذا المفههوم  االجتماعية حهديثًا فهي

فهههههي إطهههههار تنهههههاولهم للعالقهههههات االجتماعيهههههة، حيهههههث صهههههاغوا مصهههههطلح الشهههههبكة 
 االجتماعيههةالههذي يعتبههر البدايههة الحقيقيههة لظهههور مفهههوم المسههاندة  (1)االجتماعيههة

بينمهها يحهههدده الهههبعض  (2)والههذي يطلهههق عليههل الهههبعض مسهههمي المههوارد االجتماعيهههة
فههي تقهديرها علههي إدرا  وتعتمههد المسهاندة  (3)علههى أنهل امههدادات اجتماعيهة ا خهر 

ن األفههراد ضههمالتههي تت طههر االجتماعيههةاأل باعتبارهههااألفههراد لعالقههاتهم االجتماعيههة 
 .(1994الذين يثقون فيهم ويستندون علي عالقتهم بهم)الشناوي وعبدالرحمن، 

مهو مها بعهد الصهدمة أوضهحت نتهائج وعن دور المساندة االجتماعية فهي التنبهؤ بن
المساندة االجتماعيهة فهي التنبهؤ بنمهو مها بعهد  ن مساهمة( ع2017محمد)دراسة 

 ةنتههائج دراسهه ، كههذل  أسههفرتالصههدمة لههدي أمهههات األطفههال ذوي الشههلل الههدماغي
( عههن الههدور التنبههؤي لكههل مههن المسههاندة االجتماعيههة وأسههاليب 2004) Elci سههيإلي

بها  آنمو ما بعد الصدمة لدي في التنبؤ ب الديموغرافية التكيف وبعض المت يرات
 وأمهات األطفال ذوي الصعوبات العقلية.

مههع  Boyle (1991)( بويههل2002) Shunكههل مههن شههاين  كمهها اتفقههت نتههائج دراسههة
إلههي الههدور الوقههائي والمعههدل للمسههاندة االجتماعيههة فههي الحههد هههذه النتههائج وأشههارت 

 لدي والدي األطفال ذوي الصعوبات العقلية.من الشعور بتأثير الض وط وذل  
تجهههههاه األزمهههههات والصهههههدمات التهههههي  اسهههههتجاباتهمويتبهههههاين األفهههههراد فهههههي            

دد يهذكر مها  مهيلن صه، وفهي ههذا البتبهاين خصائصههم الشخصهية يتعرضون لها
McMilen  وفيشهههههههههرFisher(1998 أن األفهههههههههراد الهههههههههذين يسهههههههههتثمرون األزمهههههههههات )

                                                           
(1)Social net work 

(2) Social resource  
(3)Social provision 
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مههها بعهههد  مات يميلهههون إلهههي الهههتخلص مهههن أعهههراضدون مهههن خبهههرات الصهههديويسهههتف
مهههع مهههرور الوقهههت، فهههي حهههين أن  االضهههطرابالصهههدمة بحيهههث تتالشهههي أعهههراض 

مهع مهرور الوقهت، فهي حهين أن هنها   االضهطرابقد يستمر أعهراض  هنا  أفراد
مهر الهذي يتعلهق بالسهمات لهديهم لسهنوات، األ االضطرابأفراد قد تستمر أعراض 

مكاناتل.الشخصية ورؤية الفرد للموا  قف ومدي إيمانل بقدراتل وا 
 فعاليههة تتمثههل فههي أبههرز السههمات الشخصههية المتعلقههة بثقههة الفههرد فههي قدراتههلولعههل 
ألحكههام والمعتقههدات التههي يمتلكههها الفههرد حههول مهاراتههل تسهههم بشههكل كبيههر فا ل؛ذاتهه

الجههههذور األولههههي لمفهههههوم فعاليههههة  تعههههزى اإلنجههههاز وأدا  المهههههام. علههههىفههههي قدرتههههل 
األفههراد فههي معتقههداتهم  اخههتالفحينمهها أشههار إلههي  Rotterفكههار روتههر أل (1)الههذات

ا أن تكهون مهحول مهدي سهيطرتهم علهي مصهادر التعزيهز التهي تحهر  سهلوكهم، فإ
أشههههار إلههههي قههههد   Banduraأن بانههههدورا  بيههههدهههههذه المصههههادر داخليههههة أو خارجيههههة، 

 عمليهههة معرفيهههة داخليهههة يقهههوم الفهههرد مهههن خاللهههها لمصهههطلح فعاليهههة الهههذات بوصهههف
حكهههام والمعتقهههدات حهههول قدرتهههل علهههي أدا  عمهههل معهههين بتشهههكيل مجموعهههة مهههن األ

 (.2013بنجاح )خميس، 
 أكههدنمههو مهها بعههد الصههدمة، العالقههة بههين فعاليههة الههذات و الكشههف عههن  سههياقوفههي 
 المساندة االجتماعية وأساليب المواجهة الفعالهةكل من ( دور 2018) Beryبيري 

يشهههير إلهههي أن المهههدعمات ، و د الصهههدمةفهههي حهههدوث نمهههو مههها بعههه وفعاليهههة الهههذات 
عوامل ميسرة وتهؤدي إلهي  جميعها البيئية والعمليات المعرفية والتعبير عن الذات

 (2019)، كههذل  أوضههحت نتههائج دراسههة  بيليكههانو تطههور نمههو مهها بعههد الصههدمة

Pellicano  أن هنا  عالقهة بهين فعاليهة الهذات ونمهو مها بعهد الصهدمة وأن فعاليهة
القة بين نمو ما بعد الصهدمة وبهين ممارسهة األمههات لةنشهطة الذات يتوسط الع

 Martthaisومرثتيهههز shaminka الصهههحية، كمههها أظههههرت نتهههائج دراسهههة شهههامينكا
الههههدور المضههههاد لفعاليههههة الههههذات كمت يههههر  Eva (2019)وايفهههها Jianrongوجينههههرونج 

 وقائي الضطراب ما بعد الصدمة.  
                                                           

(1)Self-Efficacy 
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لدراسهههة نمهههو مههها بعهههد الميهههًا أن ثمهههة توجههههًا ع لحهههظممههها تقهههدم ن وانطالقههها
؛ زمهات وصهدمات مختلفهةالصدمة لدى شرائح متباينة من األفهراد ممهن يمهرون بأ

الكشهههف عهههن العوامهههل و  ل ودينامياتههه هلكشهههف عهههن أبعهههادوذلههه  ب هههرض وصهههفل وا
فههي حههين نلحههظ نههدرة البحههوث العربيههة المعنيههة بدراسههة هههذا  ،ة بههلمنبئههالمرتبطههة وال

 بهين ف عهن العالقهةشهن الدراسة الراهنهة تسهعي للكولذل  فإ المفهوم رغم أهميتل،
نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة لهههدي أمههههات وبهههين  فعاليهههة الهههذات والمسهههاندة االجتماعيهههة

فعاليههة الههذات  والتحقههق مههن مههدى مسههاهمة مت يههري األطفههال ذوي العجههز الههذهني
 في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة والمساندة االجتماعية

ُ:أهدافُالدراسة
 الحالية إلى:تهدف الدراسة 

الكشههف عههن العالقههة بههين كههل مههن المسههاندة االجتماعيههة وفعاليههة الههذات  -1
ومحههههددات نمههههو مهههها بعههههد الصههههدمة لههههدى أمهههههات األطفههههال ذوي العجههههز 

 الذهني.

الكشهههف عهههن اإلسههههام النسهههبي لكهههل مهههن المسهههاندة االجتماعيهههة وفعاليهههة  -2
ز مة لهدى أمههات األطفهال ذوي العجهدالذات في التنبؤ بنمو ما بعد الص

 الذهني.

ُأهميةُالدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل تناولها ثالثة من المفاهيم النفسية  .1

وال سيما نمو ما  ،علم النفس اإليجابيإلى التي تنتمي ، الحديثة نسبيا
ذل  المفهوم الذي يعبر عن الت ير اإليجابي الذي يشهده  ،بعد الصدمة

ت، كما تستمد هذه الدراسة الفرد نتيجة تعرضل للصدمات واألزما
أهميتها من خالل تناول المساندة االجتماعية باعتبارها أحد مت يرات 

لما تقوم بل من دور رئيس في خفض الشعور  ،علم النفس الوقائي
بالتوتر والقلق والحد من شدة المواقف الناجمة عن حدوث الصدمة، 

ور باألمن كما أن المساندة تعد أحد أهم مصادر إمداد الفرد الشع
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 النفسي والشعور باالهتمام والتقدير. 
تسهههههم الدراسههههة فههههي التأصههههيل النظههههري للمت يههههرات الثالثههههة نمههههو مهههها بعههههد  .2

 الذات. الصدمة والمساندة االجتماعية وفعالية
واالهتمام  ،كما أضحى االهتمام بقضايا المعاقين وذويهم بشكل عام .3

الباحثين قضية بحثية حتمية، تش ل بال  ،بأمهاتهم بوجل خاص
لذا تم تخصيص هذه الدراسة إللقا  الضو   ،والمتخصصين باستمرار

التي تتمتع وتتسم بها أمهات  اإليجابيةعلى الجوانب والخصائص 
األطفال ذوي العجز العقلي بعد أن كان االهتمام سابقا منصب على 

 إبراز الجوانب السلبية والمشكالت التي تعاني منها.

لمعنية بتناول مفهوم نمو ما بعد الصدمة، بيهد أنهل ندرة البحوث العربية ا .4
 Manneالقي انتشاًرا واسًعا علهى الصهعيد العهالمي وال سهيما دراسهة مهان 

ودراسهة  Goldstein (2014) وجولدشهتاين winkel ووينكهل ostroوأسترو 
 ههود رامو  orkibiودراسهة أوركيبهي  Arpad Barath (1996)أربهاد بهاراث 

Hod Ram وفيا سوف Vla sov (2019).  
ُ:حدودُالدراسة

 :يليتتمثل حدود الدراسة فيما  
تتمثههل فههي عينههة الدراسههة، وتحههددت فههي أمهههات األطفههال ذوي  الحدددود البيددرية:

العجز الذهني ممن لديهن طفل يعاني من واحدة من العجز الذهني مثل التهأخر 
 الشلل الدماغي. –الذاتوية –العقلي

اإلطار المكاني المنتقي منل عينهة الدراسهة وتحهدد وتتحدد في  الحدود الجغرافية:
وأكاديميههة ذكههائي لرعايههة  ،فههي مركههز سههعاد كفههافي للرعايههة االجتماعيههة المتكاملههة

 وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.
: حيث الفترة الزمنية التي طبقت خاللها مقاييس الدراسة والممثلة الحدود الزمنية

 .2019في شهري أكتوبر ونوفمبر 
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 تحددت في المقاييس الثالثة للدراسة.دود األدائية: والح
 وكههههالهون Tedeschi يمقيهههاس نمهههو مهههها بعهههد الصههههدمة إعهههداد تيديشهههه - أ

Colhoun  ترجمة: كيراKira (2013) 

 .Shuwaikh (2013) مقياس المساندة االجتماعية إعداد شويخ - ب

 &Schwarzer (1995)جيروسهالم و مقياس فعالية الذات إعهداد سهكوارز  -ج

Jerusalem. 
 كما تحددت ميكلة الدراسة في التساؤلين التاليين:

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بهين كهل مهن المسهاندة االجتماعيهة  -1
وفعاليهههة الهههذات وبهههين نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة لهههدى أمههههات األطفهههال ذوي 

 العجز الذهني.

ما مدى مساهمة كل من المساندة االجتماعيهة وفعاليهة الهذات فهي التنبهؤ  -2
 مو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.بن

ُمفاهيمُالدراسة
 تتحدد في ثالثة مفاهيم، يمكن ذكرها على النحو التالي: 

: نمو ما بعد الصدمة   أوالا

أحد مصطلحات علم النفس الحديثة نسبيا وذات الصلة الوثيقة بعلم 
بأنها  Calhoun (2004)وكالهون  tedeshiالنفس اإليجابي، يعرفها تيديشي 

حالة ت يير ونمو نفسي إيجابي لةفراد الذين تعرضوا لخبرات وأحداث صادمة 
ت ير جذري بجوانب شخصيتهم على المستوى إلى خالل فترة حياتهم، أدت 

الشخصي من خالل نظرتهم ألنفسهم وعلى مستوى عالقاتهم با خرين وعلى 
فهوم نمو ما بعد الصدمة يشير أن م مستوى نظرتهم للحياة بشكل  كلي، وأضافا

يعبر مفهوم نمو ما إذ شامل بجوانب الشخصية؛  إيجابيإلى تطور ونمو نفسي 
بعد الصدمة عن تجربة الت ير والنمو والتطور اإليجابي الذي يحدث نتيجة 

ويتجلى ذل  من خالل مجموعة  ،الصراع مع أزمات الحياة الصعبة والمؤلمة
ولديل  ،ويصبح الفرد أكثر وضوًحا ،ر الحياةمتنوعة من الت يرات حيث تقدي
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ولديل ت ير في األولويات وظهور حياة وجودية  ،شعور متزايد بقوة الشخصية
بأن مفهوم نمو  Jirek (2011) جيري  ويتفق هذا مع تعريف  وروحية أكثر ثراً .

نتيجة الصراع مع درجة  ،ما بعد الصدمة يعبر عن مدى الت ير اإليجابي
 روف الحياة الصعبة.مرتفعة من ظ

إلى ثالثة مت يهرات مترتبهة علهى تعامهل  Affeck (1996)وقد أشار أفي  
األشههههخاص مههههع الصههههدمات، وتتمثههههل هههههذه المت يههههرات فههههي الت يههههر اإليجههههابي فههههي 

وت ييههر فلسههفة الحيههاة.  ،واالتجههاه اإليجههابي فههي العالقههة مههع ا خههرين ،الشخصههية
مات واألزمههات فههي نمههو الشخصههية ويؤكههد فأفيهه ف هههذا الههدور الههذي تقههوم بههل الصههد

 وتطور أسلوب الفرد في التعامل والتكيف معها.
تعتمهد أبعهاد نمهو مها بعهد العوامل المؤثرة في مرحلدة نمدو مدا بعدد الصددمة: 

 الصدمة على القاعدة األساسية والبنية الفكرية للفرد، وتتمثل في ثالثة ت يرات:
إيجابي عهن ذاتهل وعهن طموحهل فالفرد الذي يتمتع بمفهوم النظرة إلى الذات:  -1

رغههم كههل  ،وثقتههل فههي نفسههل بأنههل لديههل القههدرة علههى إنجازههها وتحقيقههها ،وقدراتههل
وذل  علهى عكهس  واإلبداع،تل  الصورة تدفع بالفرد نحو الت يير  ؛التحديات

فذل   ؛وشعوره بالدونية ،الفرد الذي يعاني من انخفاض مستوى الثقة بالنفس
 مع الصعوبات التي يواجهها.يقلل من قدرتل على التكيف 

فطبيعة اإلنسان تفرض عليل التعايش في مناخ يسوده العالقات اليخصية:  -2
وذل  بتلقي الدعم  ،االرتياح الوجداني التفاعل االجتماعي، لتحقيق قدر من

ومن التعرض ، من ا خرين، وكثيرا ما يشعر الفرد بحاجتل إلى ا خرين
 افالعالقات الشخصية أصبحت فن   ؛ةللقلق أو الخوف أو األحداث الصادم

وضمان النمو السليم والتكيف  ،يتم التعامل بل من أجل رفع معوقات الفرد
 ومن ثم التكيف مع المجتمع. ،مع ا خرين

حيهههث تقهههدير الشههههخص لحياتهههل ولةشهههيا  التههههي كانهههت فههههي فلسدددفة الحيدددداة:  -3
د الفههرد وههذا يقهو  ،الماضهي أقهل قيمهة بأنههها ذات أهميهة كبيهرة فهي وقههت معهين

فيبهدأ باالهتمهام بالجانهب الروحهي  ؛لعدة ت يرات في نمط الحيهاة التهي يعيشهها
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 (.2017، زوعبد العزيوالديني )سمير وأبو عيشة 
ل الدرجهههة التهههي تحصهههل عليهههها ف بأن هههإجرائيدددانمدددو مدددا بعدددد الصددددمة ويعهههرف 

 أمهات األطفال ذوي العجز الذهني على مقياس نمو ما بعد الصدمةف.
وتيدييددددددي  Calhounلكددددددالهون  (1)الوصددددددفي –وظيفيالنمددددددوذ  الدددددد

Tedeschi  حيههث طههورا هههذا النمههوذج اعتمههاًدا علههى التههراث البحثههي للمشههقة التاليههة
الذي يبهرز أهميهة عمليهات التقيهيم، تظههر عمليهة نمهو مها بعهد الصهدمة ، للصدمة

مهن خههالل حههدوث أزمههات حياتيهة كبههرى، والتههي تعههد شهديدة التحههدي، بحيههث تهههدد 
رد للعهههههالم، ومهههههن الخصهههههائص الشخصهههههية الميسهههههرة لحهههههدوث النمهههههو: تصهههههور الفههههه

االنبساطية واالنفتاح على الخبرة والتفاؤل، وكخطوة أساسية يجهب أن يقهوم الفهرد 
بشكل نمطي باستجابات المواجهة المتطلبة إلدارة المشاعر الطاغية وفي الوقهت 

الدرجههة نفسههل الههذي تحههدث فيههل معالجههة معرفيههة عميقههة لظههروف الشههدة، وتعتبههر 
التي تشير إلى مدى انشه ال الفهرد معرفيها باألزمهة، بمثابهة العنصهر الرئيسهي فهي 

 .(2017عملية نمو ما بعد الصدمة )محمد، 
ويظهر نمو مها بعهد الصهدمة فهي ههذا النمهوذج علهى مهرحلتين )االجتهرار 

إلههى تنوعههات عديههدة  حيههث إن االجتههرار ا لههي يشههير ؛ا لههي، االجتههرار القصههدي(
معنهى وحهل المشهكالت  إيجهادوالتهي تتضهمن  ،ر المتكهرر حهول الحهدثمن التفكيه

ويتحهههول االجتهههرار ا لهههي مهههن الحهههدوث بصهههور متكهههررة وبهههدون  ،والتهههذكر والتوقهههع
ويعكهس مفههوم نمهو مها بعهد  القدرة على السيطرة عليل إلى اجترار مقصهود وواع.

علهى مسهتوى واالرتقها  إلهى مها يعلهو  إيجابيةالصدمة القدرة على معايشة ت يرات 
األدا  النفسههههي السههههابق والههههوعي بالحيههههاة نتيجههههة للصههههراع مههههع الحههههدث الصههههدمي 

 ومعالجتل. 
 ثانيا: المساندة االجتماعية:

ثمههة تعريفههات متعههددة للمسههاندة االجتماعيههة، يههدور معظمههها حههول دورههها 

                                                           
(1)Functional descriptive model 
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الوقهههائي فهههي التخفيهههف مهههن حهههدة آثهههار الصهههدمات، ومههها يهههربط بهههين الفهههرد وبيئتهههل 
 . عالقات وروابط وما يقدمونل لل من أنواع مختلفة من الدعماالجتماعية من 

( وحنفهي 2011واليوسهف ) Cillia وكيليهاcabline  عرفهها كهل مهن كهابلن
ههها مجموعههة مههن األسههاليب المختلفههة المقدمههة مههن البيئههة االجتماعيههة ( بأن  2007)

هتمهام. وتتضمن هذه األساليب تقديم أوجهل الرعايهة واال ،للفرد واألسرة واألصدقا 
( 2000( وملكهههوش )2011وفهههي نفهههس السهههياق عرفهههها كهههل مهههن حكمهههة ورشهههيد )

( بأنها تشهير إلهى إحسهاس الفهرد بأنهل محبهوب مهن النهاس ومقهدر 1995) ىويحي
 ، فضاًل عن تقديم معلومات ومساعدة.اجتماعيةوذو قيمة وينتمي لشبكة 

 مكونين رئيسين، هما:  علىوينطوي مفهوم المساندة االجتماعية 
ن يههدر  الفهههرد أنههل يوجهههد عهههدد كههاف مهههن األشهههخاص فههي حياتهههل يمكنهههل أ - أ

 الرجوع إليهم وقت الحاجة.

 ,Cohen) من الرضا عن هذه المساندة المقدمة لل. ىشعور الفرد بمستو  - ب

Sherrod& Clark, 1986) 

كمههها تهههنعكس أهميهههة المسهههاندة االجتماعيهههة فهههي الهههدور اإلنمهههائي والههههدور 
أن تمتهع الفهرد بشهبكة مهن العالقهات االجتماعيهة  ن تقوم بهمها، حيهثيالوقائي اللذ

ويشههعره  ،وشههعوره بالثقههة تجههاه هههذه العالقههات يحقههق لههل الشههعور باالنتمهها  والههوال 
أمههها عهههن الهههدور الوقهههائي فتقهههوم  اإلنمهههائيالمسهههتوى  علهههىبالصهههحة النفسهههية ههههذا 
 (.2001 ،عبد اهلل)الضاغطة  األحداثالمساندة بتخفيف أثر 

 أنواع المساندة:
أو  (3)أو مسهاندة تقهدير الهذات (2)أو المسهاندة التعبيريهة (1)اندة التقديرمس -1

ويظهر هذا النوع من المساندة في شه ل معلومهات عهن الفهرد  ،(4)الوثيقة
بأنههل مقههدر ومقبههول لقيمتههل الذاتيههة وخبراتههل، علههى الههرغم مههن أي أخطهها  

                                                           
(1) Esteem Support 

(2)Support Express 

(3)Self-esteem support 

(4)Close 
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 شخصية.

ث إعطهههها  أو النصهههح حيهههه ،(2)أو التوجيهههل المعرفههههي(1)مسهههاندة معلوماتيههههة -2
 الفرد معلومات تساعده في التعامل مع األحداث الصادمة.

قضا  بعض الوقت مع ا خرين ومشهاركتهم إذ  :(3)الصحبة االجتماعية -3
وكذل  تظهر أهمية الصحية االجتماعية فهي دورهها فهي إبعهاد  ،األنشطة

الفرد عن االنش ال بالمشكالت أو عن طريق تيسهير الجوانهب الوجدانيهة 
 اإليجابية.

وتتضههمن المسههاندة الماديههة والخههدمات والمسههاهمة  :(4)المسههاندة اإلجرائيههة -4
فهههههي تحفيهههههف الضههههه ط عهههههن طريهههههق الحهههههل المباشهههههر للمشهههههكالت، ومهههههن 

، نوعبهههههد الهههههرحم)الشهههههناوي  (6)والعهههههون ،(5)مسهههههمياتها المسهههههاندة الماديهههههة
1998.) 

وتعبهههههههر المسهههههههاندة االجتماعيهههههههة عهههههههن مجموعهههههههة الهههههههروابط والتفهههههههاعالت 
عليهها والثقهة  االعتمادويمكن ى، تي تتسم بطول المدال  ،  خريناالجتماعية مع ا

بههها عنههدما يشههعر الفههرد فههي حاجههة إليههها لتمههده بالسههند العههاطفي، فضههاًل عههن أنههها 
ا هم  متتضمن نمًطا مستديًما من العالقات المتصلة أو المتقطعة التي تؤدي دوًرا 

ماعيهههة للفهههرد تهههزوده وحهههدة الجسهههم، كمههها أن العالقهههات االجت علهههىفهههي المحافظهههة 
 .الصحة النفسية علىالمحافظة  م  ن ث  وم   ،باإلمدادات النفسية

 أنماط المساندة االجتماعية:  
 أن هنا  ثالث أنواع للمساندة المدركة، تتمثل في: Cobbأوضح كوب 

 الرعاية. ويتلقىالمعلومات التي تحمل للفرد معاني بأنل محبوب  - أ

 تقاد بأنل مقدر.المعلومات التي تدفع الفرد لالع - ب

                                                           
(1)Information Support 

(2)Cognitive guidance 

(3)ship Social Companies 

(4)Instrumental support 

(5)Material 

(6)Aid 
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بأنههل ينتمههي إلههى شههبكة التواصههل  لالعتقههادالمعلومههات التههي تههدفع بههالفرد  -ج
وأن هنههها  التزامهههات متبادلهههة بينهههل وبهههين ا خهههرين )إسهههماعيل،  ،االجتمهههاعي

2004.) 
وهنا  أيًضا المساندة السلوكية والعائهد أو المهردود أو التوجيهل واإلرشهاد والتفاعهل 

 (.2001عي اإليجابي )عشماوي، الحميم والتفاعل االجتما
 ثالثا: فعالية الذات

 ؛Rotterلعههل الجههذور األولههى لمفهههوم فعاليههة الههذات بههدأت بأفكههار روتههر 
 علههههىحينمهههها أشههههار إلههههى اخههههتالف األفههههراد فههههي معتقههههداتهم حههههول مههههدى سههههيطرتهم 

هه ا أن تكههون هههذه المصههادر داخليههة أو مصههادر التعزيههز التههي تحههر  سههلوكهم، فإم 
أشههههار إلههههى مصههههطلح فعاليههههة الههههذات بوصههههفل  Banduraن بانههههدورا خارجيههههة، إال أ

عمليهههة معرفيهههة داخليهههة يقهههوم الفهههرد مهههن خاللهههها بتشهههكيل مجموعهههة مهههن األحكهههام 
 (.2013أدا  عمل معين بنجاح )خميس،  علىوالمعتقدات حول قدرتهم 

( بأنهها مجموعهة 2010( وسهعيد )2000كما عرفها كل من الشهعراوي )
القيههام  علههىن الفههرد، والتههي تعكههس معتقداتههل تجههاه قدرتههل الصههادرة عهه األحكههاممههن 

والههتحكم فههي  ،الثقههة بههالنفس علههىبسههلوكيات معينههة وينطههوي مفهههوم فعاليههة الههذات 
 ض وط الحياة والصمود أما الخبرات الضاغطة.

( 2011( وأبههو غههالي )2010وفههي نفههس السههياق عرفههها كههل مههن سههعد )
على التهأثير النشهط وممارسهة الهتحكم ( بأنها االستعداد والقدرة 2011والمصري )

تجههههاه مختلههههف األحههههداث وجميعههههها  ،عبههههر المت يههههرات البيئيههههة والتعامههههل بإيجابيههههة
 وتقدير الذات. اإلنجازمظاهر تؤدي إلى الشعور بالقدرة على 

 توقعات فاعلية الذات 
ثمة ثالثة أنواع من التوقعات مرتبطين بمفهوم فعالية الذات ولكل منهمها  
 لقوية على السلو .تأثيراتل ا
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تشههير التوقعههات الخاصههة بفعاليههة  :التوقعددات الخاصددة بفعاليددات الددذات - أ
الذات إلى إدرا  الفرد وتنبؤه بقدرتل على القيهام بهأدا  سهلو  محهدد، مهن 
حيهههث تحديهههد القهههدرة الفعليهههة ومقهههدار الجههههد المطلهههوب، ومسهههتوى البنههها  

 المعرفي للتعامل مع الصعوبات التي تواجهل.
وتشهير إلهى االعتقهاد بهأن النتهائج يمكهن أن  :الخاصدة بالنتدائج التوقعات - ب

فهههي سهههلو  محهههدد، وتظههههر العالقهههة بوضهههوح بهههين  االنخهههراطتحهههدث مهههن 
 توقعات النتائج وتحديد السلو  المناسب للقيام بمهمة معينة.

وههي القيمهة الذاتيهة التهي يعطيهها الفهرد للنتهائج )المشهوح،  :قيمة النتدائج -ج
2015 .) 

  (1)عالية الذات أبعاد ف 
وقد حدد باندورا ثالثة أبعاد رئيسية لفعالية الذات، ممثلهة فهي قهدر الفعاليهة 

 والعمومية والقوة.
تبًعههها لطبيعهههة الموقهههف أو صهههعوبتل ويكهههون مسهههتوى  قددددر الفعاليدددةيختلهههف 

الفعاليهههة واضهههًحا عنهههدما تكهههون المههههام مرتبهههة وفقًههها لمسهههتوى صهههعوبتها، ويتبهههاين 
 .لدى األفراد بتباين عدة مت يرات، وال سيما مستوى اإلبداع مستوى فعالية الذات

في ت يير  العموميةوالمهارة والدقة واإلنتاجية والضبط الذاتي. وتسهم 
بالفعالية في المواقف  إحساسهمفعالية الذات من خالل قيام األفراد بتعميم 

 مشابهة. ىوانتقال فعالية الذات من موقف إلى مواقف أخر  ،المشابهة
الفههرد بفعاليههة ذاتههل تدفعههل لمواجهههة أي  اعتقههادإلههى أن  القددوةيشههير مفهههوم و 

ضهههعف قهههد يحهههدث فهههي األدا ، وتتحهههدد القهههوة مهههن خهههالل الخبهههرات السهههابقة للفهههرد 
 (.2013متها للموقف )يعقوب،  ومدى مال

 النظرية المعرفية االجتماعية وتفسير فعالية الذات. 
إلنسههههاني يمكههههن تفسههههيره مههههن أسههههفرت النظريههههة المعرفيههههة عههههن أن األدا  ا

خههالل البنهها ات المعرفيههة والعالقههات االجتماعيههة والشخصههية، ويشههير بانههدورا إلههى 
                                                           

(1) Dimensions of self-efficacy 
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، (1)نظريهههة فعاليهههة الهههذات باعتبارهههها اشهههتقت مهههن النظريهههة المعرفيهههة االجتماعيهههة 
وأوضح أن األدا  اإلنساني يمكن تفسيره في ضو  المقابلة بين السلو  ومختلف 

ههم م  وتقوم اإلمكانهات المعرفيهة للفهرد بهدور ، لبيئية والشخصيةالعوامل المعرفية وا
رئيسهههي فهههي عمليهههة التفسهههير، حيهههث تتضهههمن قهههدرة الفهههرد علهههى اسهههتخدام الرمهههوز 
والتعليم من خالل المالحظة والتدبر وتنظيم الذات، فمهن خهالل اسهتخدام الرمهوز 

موا فهي أفعهالهم وأن يتحك ،يمكن لةفراد أن ينقلوا خبراتهم خالل النماذج المعرفية
 .المستقبليةوأدا اتهم 

ويمكن لةنواع المختلفهة مهن الهتعلم أن تحهدث مهن خهالل مالحظهة الفهرد 
وفيمها يتعلهق بتنظهيم الهذات، فهإن السهلو   ،للسلو  المتنوع الصهادر عهن ا خهرين

اإلنسههاني يمكههن أن يههدفع ويههنظم مههن خههالل مهها يملهه  الفههرد مههن معههايير داخليههة، 
 ؛(3)، وكههذل  القههدرة االنعكاسههية للههذات(2)التقويميههة للههذات ومههن خههالل التفههاعالت

( 2003بحيهههث يهههتمكن الفهههرد مهههن تحليهههل خبراتهههل الشخصهههية. )محمهههود ومحمهههد، 
 .(2015 و)المشوح،

 وفيما يلي نموذ  مقترح يوضح العالقة بين المتغيرات الثالثة للدراسة:
 
 
 
 

 

 راسة( نموذ  توضيحي مقترح للعالقة بين متغيرات الد1يكل )
ُ
ُ

                                                           
(1)Social cognitive theory 

(2)Self-evaluative reactions 

(3)Ability of self-refection 

 

نمو ما 

بعد 

 الصدمة

المساندة 

 االجتماعية

 فعالية الذات

 

 التكيف

 
 قوة الشخصية

 الصدمة
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ُسابقةُالدراساتُال
المحدددور األول: دراسددددات تناولدددت نمددددو مدددا بعددددد الصددددمة وعالقتدددد  

 بالمساندة االجتماعية وفعالية الذات لدى أمهات األطفال المعاقين 
من آبا  وأمهات  ( دراسة وصفية على عينة2004) Elci إليسي  أجرى

وال  ،راتالنسبي لبعض المت ي اإلسهاماألطفال المعاقين ب رض الكشف عن 
وأساليب التكيف في التنبؤ ، سيما المت يرات الديموغرافية والمساندة االجتماعية

وقد كشفت النتائج عن ارتفاع  ،بنمو ما بعد الصدمة لوالدي األطفال المعاقين
مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال المعاقين عن ا با ، كما 

ة االجتماعية والمواجهة المتمركزة حول أشارت النتائج إلى دور كل من المساند
 المشكالت في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة.

 yan ويان zhang زانجوهذا ما أكدتل نتائج الدراسة التي أجراها كل من 
ب رض الكشف عن نمو  (2013) وآخرونwhile  ووايل Barriball وباريبال  

 ل ت عينة الدراسةما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي طيف التوحد، ب
اإلعاقات وتمثلت  يا ْخت ْرن  من خمسة مراكز لرعاية وتأهيل األطفال ذو  اأم   11

أسفرت  األدوات في مقياس نمو ما بعد الصدمة ومقياس المساندة االجتماعية،
نتائج الدراسة عن المساندة االجتماعية المدركة والمواجهة الفعالة وفعالية الذات 

 ة لنمو ما بعد الصدمة.بوصفها عوامل ميسر 
، (2017وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي أسفرت عنها دراسة محمد )

النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ  اإلسهامالكشف عن إلى التي هدفت 
ا من أمهات أطفال م  ( أ  60وذل  على عينة مكونة من ) ،بنمو ما بعد الصدمة

، اعتمدت الدراسة على مقياس نمو ما (31.8بمتوسط عمر ) ،الشلل الدماغي
مساندة  إسهامبعد الصدمة واستخبار المساندة االجتماعية، وقد أظهرت النتائج 

 األصدقا  في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة.
 Awarmentأورمينت من كل وتتسق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
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الكشف إلى ن هدف الباحثو  إذ ؛bookshier  (2006)وبوكشير Al kire والكير
عن دور المساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات 
 ،األطفال ذوي طيف التوحد؛ أظهرت النتائج العالقة بين المساندة االجتماعية

 والدور التنبؤي للمساندة االجتماعية.، ونمو ما بعد الصدمة
ونمو ما  ،بيوفي إطار الكشف عن العالقة بين مهارات التفكير اإليجا

( 2018)يونس  جرى أ بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي طيف الذاتوية
( 55-25دراسة ارتباطية على عينة من األمهات ممن تراوحت أعمارهن بين )

اعتمد الباحث على مقياس مهارات التفكير اإليجابي، ، (35.79بمتوسط عمر )
د عالقة ارتباطية بين وقائمة نمو ما بعد الصدمة، وكشفت النتائج عن وجو 

مهارات التفكير اإليجابي ونمو ما بعد الصدمة، وتوصلت النتائج إلى دور 
 التفكير اإليجابي في التنبؤ بمستوى نمو ما بعد الصدمة لدى األمهات.

وفي سياق الكشف عن نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي 
 وماتاسي Bargiel ي وبارجKielb كليب اإلعاقات العقلية؛ أجرى كل من 

Matusie  (2019) وايوابيسوال Ewapisulaعلى عينة من األمهات البالغ  ةدراس
والممثلة في مقياس نمو ما  ،ممن خضعن لتطبيق أدوات الدراسة 85عددهن 

ومقياس أثر األحداث الحياتية، كشفت النتائج عن ارتفاع مستوى  ،بعد الصدمة
 ات األطفال ذوي اإلعاقات العقلية. % من أمه52نمو ما بعد الصدمة لدى 

وفي ضو  الكشف عن حاجة أمهات األطفال الذاتويين للمساندة 
 وعالقتها بالتكيف والرضا عن الحياة أجرى كل من جيتينباكيز ،االجتماعية

Getinbakis  أوزيلو .Ozel (2018)  ،دراسة على عينة مكونة من مجموعتين
وتألفت  ،ات األطفال الذاتويينمن أمه 62تألفت المجموعة األولى من 

وتمثلت األدوات في  ،ن أمهات األطفال العاديينم   60المجموعة الثانية من 
وقائمة حدة  ،ومقياس الرضا عن الحياة ،مقياس المساندة االجتماعية المدركة

هنا  عالقة بين الرضا عن الحياة  سلو  الذاتوية. وقد أوضحت النتائج أن  
والتكيف لدى أمهات األطفال الذاتويين، أوصت ، ماعيةوبين المساندة االجت
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الدراسة بضرورة تقديم المساندة االجتماعية ألمهات وآبا  وأشقا  األطفال 
 الذاتويين.

صدمة وفعالية الذات؛ أجرت  وللتحقق من العالقة بين نمو ما بعد ال
ضن ممن تعر  امرأة 123دراسة على عينة مكونة من  Pellcano (2019).بيلكانو

 تالصدمة. أسفر لصدمة جسدية وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس نمو ما بعد 
وأن فعالية  ،النتائج عن وجود عالقة بين نمو ما بعد الصدمة والسلو  الصحي

 الذات تتوسط العالقة بين نمو ما بعد الصدمة وبين األنشطة الجسدية الصحية.
من مدى تنبؤ  دراسة ب رض التحقق Alon (2019)  ألون كما أجرت 

المساندة االجتماعية بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال المعاقين، 
من أمهات األطفال  119من أمهات األطفال الذاتويين و 99تكونت العينة من 

ذوي متالزمة داون، اعتمدت الدراسة على بعض األدوات مثل مقياس المساندة 
وبعض  ،واستبيان التقرير الذاتي ،ومقياس النمو المرتبط بالض وط ،االجتماعية
. أظهرت النتائج وجود عالقة بين المساندة االجتماعية الديموغرافيةالقياسات 

وأن نوع اإلعاقة يتوسط هذه العالقة، كما كشفت النتائج  ،ونمو ما بعد الصدمة
عن مساهمة المساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى 

 األمهات. 
الثاني: دراسات تناولت نمو ما بعد الصدمة وعالقتد  بدبع  المحور 

 المتغيرات 
( الكشهف 2006)  linley ولينلهي Mc Grath  مها  جهراثههدفت دراسهة 

عن مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى المصابين بإصابات دماغيهة، تألفهت عينهة 
األولهى ممهن تعرضهوا إلصهابات دماغيهة مهن  ةمجمهوعتين: المجموعهالدراسة من 

 10أشهر والمجموعة الثانية من المرضى الذين تعرضوا إلصابة دماغية من  7
سنوات، تمثلت األدوات في مقياس نمو ما بعهد الصهدمة، أظههرت نتهائج الدراسهة 

وذله  لصهالح ، وجود فروق بين المجموعتين بصدد مستوى نمو ما بعهد الصهدمة
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 مجموعة المرضى المصابين دماغيا من عشر سنوات.
دراسة بهدف قياس نمو مها بعهد  scrignar (2011)كريجنار كما أجرى س

الصهههدمة بعهههد زراعهههة النخهههاع العظمهههي لمرضهههى السهههرطان، بل هههت عينهههة الدراسهههة 
 ،زراعهة النخهاع إجهرا وأوضحت النتائج نمو ما بعد الصدمة بعد ا، ( مريضً 72)

لبعض العوامل مثل صه ر السهن ى يعز  ،وأن ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصدمة
عادة التفسير والم  وحل المشكالت. اإليجابيستوى المنخفض من التعليم وا 

وفي سياق الكشف عن العالقة بين نمو مها بعهد الصهدمة وفعاليهة الهذات 
بعهههد الحهههرب األخيهههرة علهههى غهههزة، أجهههرت أبهههو القمصهههان  ،لهههدى مبتهههوري األطهههراف

ممن خضعوا لتطبيق مقياسي  ،فرًدا( 40دراسة على عينة تألفت من ) (2014)
مو ما بعد الصدمة وفعالية الذات، وكشهفت النتهائج عهن داللهة العالقهة بهين نمهو ن

 ما بعد الصدمة وبين فعالية الذات.
لكشف عن مستوى نمو إلى ا Manne (2014)وكذل  هدفت دراسة مان 

مهها بعههد الصههدمة لههدى المصههابات بمههرض سههرطان الثههدي وآبههائهم، تكونههت عينههة 
واعتمهدت الدراسهة علهى قيهاس  ،رطان الثدي( امرأة مصابة بس162الدراسة من )

نمههو مهها بعههد الصههدمة وبعههض العمليههات المعرفيههة علههى مههدى ثههالث سههنوات، وقههد 
بها  المريضهات، أسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصهدمة  

عهادة التقيهيم  وعن داللة العالقة بين نمو ما بعهد الصهدمة والمعالجهة والوجدانيهة وا 
 لدى السيدات المصابات بسرطان الثدي. اإليجابي
 تعقيب

توجهههد وفهههرة فهههي التهههراث العهههالمي بصهههدد مت يهههر نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة لهههدى  .1
وآال  أبهو  scrignar (2011) من األفراد، حيث اهتم كهل مهن عينات متباينة

بدراسهههة نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة علهههى  Mann (2014)( و2014)القمصهههان 
يههونس و  ( 2017محمههد )و   Elci (2004)عينههات صههحية، وتنههاول كههل مههن 

 ما بعد الصدمة ألمهات األطفال المعاقين. دراسة نمو (2018)
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الكشهههف عهههن العالقهههة بهههين إلهههى ، ههههدفت بعهههض الدراسهههات مدددن حيدددف الهددددف .2
وال سهههيما دراسهههة إليسهههي ، المسهههاندة االجتماعيهههة وبهههين نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة

Elci (2004 ودراسههة أورمينههت )Awarment و الخيههر Al kire شههيروبوك 

(2006) book shir  زانهجودراسهة zhang  يهان و yanباريباال  و Barriball 

النسهبي  اإلسههاموقهد أسهفرت نتائجهها عهن 2013) .) وآخهرونwhile  ووايال
للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصهدمة ألمههات األطفهال ذوى 

 اإلعاقات العقلية.

ودراسهة مهن وي  2014ة أبو القمصهان وهدفت الدراسات األخرى مثل دراس 
 وأليسهون K looise وكلهويز Ting Ting yan وتهنج تهنج Wie zhang زانهج

Ailson الكشف عن العالقة بين نمو ما بعد الصدمة إلى  (2013) وآخرون
 وفعالية الذات. 

 zhang، فههي حههين اعتمههد المددنهج الوصددفيمعظههم الدراسههات اعتمههدت علههى  .3
وكهذل   2013) )وآخهرونwhile  ووايال Barriball باريباال  وyan يهان و 

حيههث  ،المددنهج التجريبدديعلههى  xiao- ( (2014كسههيو-و Song-سههونج 
إنما  نمو ما بعد الصدمة ألمهات األطفال الذاتويين باعتباره أحد مت يهرات 

 علم النفس الوقائية. 

اتجههههل معظهههم البهههاحثين السهههتخدام مقيههههاس نمهههو مههها بعههههد  ،مدددن حيدددف األدوات .4
 Calhounوكهههههههالهون  ،Tedeschiكهههههههل مهههههههن تيديشهههههههي  إعهههههههداد، (1)الصهههههههدمة

وذلههه  لقيههههاس نمههههو مهههها بعههههد الصهههدمة لههههدى عينههههات متباينههههة مههههن ، (1996)
وكههذل  المرضههى  ،وال سههيما أمهههات األطفههال ذوي اإلعاقههات العقليههة ،األفههراد
مههههها يشهههههير إلهههههى صهههههالحية المقيهههههاس وكفا تهههههل  الدماغيهههههة، اإلصهههههابات ذوي

 السيكومترية. 

ُ

                                                           
(1)The post –traumatic growth Inventory (PTGI) 
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ُةفروضُالدراس
بهههين كهههل مهههن المسهههاندة االجتماعيهههة  إحصهههائيةتوجهههد عالقهههة ذات داللهههة  .1

وبههين نمههو مهها بعههد الصههدمة لههدى أمهههات األطفههال ذوي  ،وفعاليههة الههذات
 العجز الذهني.

في التنبؤ  ياالجتماعية وفعالية الذات بشكل نسب تسهم كل من المساندة .2
  بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.

ُ:هامنهجُالدراسةُوإجراءات
 أوال: المنهج: 

اعتمدت هذه الدراسة على المهنهج الوصهفي، حيهث الكشهف عهن العالقهة 
وبهههين نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة ألمههههات  ،بهههين فعاليهههة الهههذات والمسهههاندة االجتماعيهههة

النسههههبي لمت يههههري   اإلسهههههاماألطفهههال ذوي العجههههز الههههذهني، وكههههذل  الكشهههف عههههن 
اليهههة الهههذات فهههي التنبهههؤ بنمهههو مههها بعهههد الصهههدمة ألمههههات المسههاندة االجتماعيهههة وفع

 األطفال المعاقين.
 ثانيا: العينة: تألفت عينة الدراسة من مجموعتين:

حسهههاب الكفههها ة  اختيارهههها، ال هههرض مهههن اسهههتطالعية: عينهههة المجموعدددة األولدددى
مههههن أمهههههات  (30السههههيكومترية لمقههههاييس الدراسههههة، بلههههغ عههههددها )

 األطفال ذوي العجز الذهني. 
: العينهههة األساسهههية متمثلهههة فهههي أمههههات األطفهههال ذوي العجهههز المجموعدددة الثانيدددة

ا لطفل مصاب بشلل دماغي أو اضهطراب م  ( أ  86الذهني بواقع )
( 45: 28الذاتويههة أو تههأخر عقلههي بسههيط وتتههراوح أعمههارهن بههين )

  (.4،3( وانحراف معياري )35،34بمتوسط )سنة، 
 (.1ول )وصف لخصائص العينة في جد وفيما يلي
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 (1جدول )
 86خصائص عينة الدراسة من أمهات األطفال ذوي العجز الذهني ن=

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات

 العمر
28-33 31 36% 
34-39 37 43% 
40-45 28 21% 

 مستوى التعليم
 %18.6 16 متوسط
 %59.3 51 عال  

 %22.1 19 دراسات عليا

 األبناءنوع إعاقة 
 %43 37 تأخر عقلي
 %46.5 40 ذاتوية

 %10.5 9 شلل دماغي
 

 

: اعتمههدت الدراسههة الراهنههة علههى ثالثههة مقههاييس، مقيههاس نمههو بعههد ثالثددا: األدوات
 الصدمة ومقياس المساندة االجتماعية

 ومقياس فعالية الذات. وفيما يلي وصف لكل مقياس:
 The post– traumatic growth Inventoryمقياس نمو ما بعد الصدمة  -1

(PTGI) 
وترجمل  Calhoun (1996)وكالهون  Tedeschiأعده كل من تيديشي 

موزعة على خمسة  ابندً  21يتألف المقياس من  ((Kira 2013كيرا  إبراهيم
مكاناتهي، التعامل مع ا خرين  ،أبعاد جديدة وقوة الشخصية والت يير  وا 

خالل بدائل االستجابة المقياس من  اإلجابة عنالروحاني وتقدير الحياة، ويتم 
 1واجهت هذا الت ير بدرجة ص يرة جد ا =  0التالية )لم يحدث أي ت يير=

بدرجة شديدة جد ا  4بدرجة شديدة =  3بدرجة متوسطة =  2بدرجة ص يرة = 
 وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصدمة. ،(5= 
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ياس من الكفا ة السيكومترية الباحثان األصليان والمعدان للمقوتحقق 
 (.0.71التطبيق ) إعادة( وطريقة 0.90بحساب الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ )

الخصائص السيكومترية لمقياس نمو ما بعد الصدمة في الثقافة 
، تم حساب الكفا ة السيكومترية للمقياس على العينة العربية بحساب العربية

وتراوحت معامالت الثبات على  ،خالثبات من خالل معامل ألفا لكرونبا
 (. 0.70-0.83المقاييس الفرعية الخمسة للمقياس بين )

 (Kira, I,Abou Mediene,S.,J&Alamia,H,2013)  
حساب الثبات والصدق وبناء مقياس نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال 

 ذوي العجز الذهني في الدراسة الراهنة:
حقق من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل ، حيث التالمقياس ءبنا :أوالا 

وبين الدرجة الكلية للمقياس على عينة مكونة من  ،االرتباط بين أبعاده الخمسة
 ( قيم معامل االرتباط.2من أمهات األطفال المعاقين، ويوضح جدول ) 30

 (2جدول )
 لحساب االتساق الداخلي لمقياس نمو ما بعد الصدمة ألمهات األطفال ذوي 

 العجز الذهني
 الدرجة الكلية للمقياس المقياس الفرعي

 0.666**  اآلخرينالتعامل مع 
 0.861**  جديدة إمكانات

 0.687**  التغيير الروحاني
 0.686**  قوة اليخصية
 0.764**  تقدير الحياة

بين وتشير معامالت االرتباط الواردة في الجدول السابق والتي تراوحت 
حيث االرتباط بين  ؛إلى التجانس الداخلي للمقياس( 0.666-0.861)

 .0.05المقاييس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 
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، تم حساب ثبات المقياس في هذه الدراسة بطريقتي ألفا حساب الثبات :ثانياا
 ( قيم الثبات.3لكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، ويوضح جدول )

 (3جدول )
 اس نمو ما بعد الصدمة بطريقتي ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفيةثبات مقي 

 ( من أمهات األطفال ذوي العجز الذهني30)ن = 
 التجزئة النصفية ألفا لكرونباخ طريق الثبات
 0.723 0.735 قيم الثبات
قيم الثبات الواردة في الجدول السابق إلى ثبات مقياس نمو ما  وتشير

وبطريقة التجزئة  (0.735امل الثبات بطريقة ألفا )بعد الصدمة، حيث بلغ مع
 (.0.723النصفية )

: حساب الصدق، تم حساب القدرة التمييزية للمقياس بحساب ثالثا
الفروق بين درجات اإلرباع األعلى واإلرباعي األدنى لعينة أمهات األطفال 

 ت للفروق بين المجموعتين. ة(. قيم4)ذوي العجز الذهني، ويوضح جدول 
 (4)جدول 

 قيمة " ت" لداللة الفروق بين مجموعتين لحساب 
 القدرة التمييزية لمقياس نمو ما بعد الصدمة ألمهات األطفال ذوي العجز الذهني

االنحراف  المتوسط ن المجموعة
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
المجموعة األولى 
 اإلرباع األعلى

22 87.55 4.87  
14.93 

 
0.001 
 

الثانية المجموعة 
 13.20 42.73 22 اإلرباع األدنى

يتضهح أن قيمهة فتف لداللهة ، وبمالحظة القيم الواردة في الجدول السهابق
-الفهههروق بهههين مجمهههوعتي األربهههاع األعلهههى واألربهههاع األدنهههى للمقيهههاس؛ قهههد بل هههت
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ما يشير إلى قدرة مقياس نمو ما بعد الصدمة  0،001ومستوى داللتها  14،93
 وهذا يدل على صدق المقياس. ،طرفي السمةعلى التميز بين 

يتههألف  Shuwaikh (2017): يددوي  إعدددادمقيدداس المسدداندة االجتماعيددة -2
بنًدا موزعة على خمسة مقاييس فرعية ممثلة في المساندة  23المقياس من 

الوجدانيهههههة والمسهههههاندة األدائيهههههة والمسهههههاندة المعلوماتيهههههة والمسهههههاندة التقديريهههههة 
وتتوزع الدرجة علهى المقيهاس علهى بهدائل االسهتجابة ، والشبكات االجتماعية
 =كثيًرا3  =متوسًطا2  = نادًرا1   على النحو التالي:

وتههم  ،وتشههير الدرجههة المرتفعههة إلههى ارتفههاع مسههتوى المسههاندة االجتماعيههة
التحقق من ثبات المقياس بطريقة ألفا لكرونباخ وطريقة التجزئهة النصهفية، حيهث 

 (.0.92( والتجزئة النصفية )0.96خ )بلغ قيمة ألفا لكرونبا
الكفدداءة السدديكومترية لمقيدداس المسدداندة االجتماعيددة ألمهددات األطفددال 

 ذوي العجز الذهني في الدراسة الراهنة 
تهم التحقهق مهن بنها  المقيهاس بحسهاب االتسهاق الهداخلي بناء المقيداس،  -1

 ،ةبهههين الدرجهههة الكليهههة للمقيهههاس وبهههين الهههدرجات الكليهههة للمقهههاييس الفرعيههه
 ( قيم معامل االرتباط.5ويوضح جدول )

ساندة االجتماعية وبين ( قيم االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس الم  5جدول )
 الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية

 المقاييس الفرعية
 الدرجة الكلية

  

اليبكة 
 االجتماعية

المساندة 
 الوجدانية

المساندة 
 األدائية

المساندة 
 المعلوماتية

اندة المس
 التقديرية

الدرجههههههههههههههههههة الكليههههههههههههههههههة 
 0.834 0.865 0.772 0.910 0.776 للمساندة االجتماعية 

 

بمراجعة البيانات الواردة في الجدول السابق يتضح أن قيم االرتباط بهين 
الدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية ألمههات األطفهال ذوي العجهز الهذهني 
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مهههها يشههههير إلههههى ؛ (0.910-0.772ين )وبههههين المقههههاييس الفرعيههههة قههههد تراوحههههت بهههه
 االتساق الداخلي للمقياس.

، تم حساب مقياس المساندة االجتماعية ألمهات األطفهال ذوي حساب الثبات-2
العجز الذهني بطريقتي ألفا لكرونباخ، والتجزئة النصفية ويوضح جدول 

 ( قيم الثبات.6)

طفال ذوي ( قيم ثبات مقياس المساندة االجتماعية ألمهات األ6جدول )
 (30)= العجز الذهني ن

 التجزئة النصفية ألفا لكرونباخ الطريقة
 0.90 0.87 معامل الثبات

ويتضهههح مهههن خهههالل الجهههدول السهههابق أن معامهههل ثبهههات مقيهههاس المسهههاندة 
وأن معامههل الثبههات بطريقههة التجزئههة ، (0.78االجتماعيههة بطريقههة ألفهها لكرونبههاخ )

 ى ثبات المقياس.ما يشير إل ؛(0.90النصفية قد بلغ )
، تهم التحقهق مهن صهدق المقيهاس عهن طريهق حسهاب الصهدق حساب الصددق-3

( قيمة الفروق بين اإلرباع األعلهى واإلربهاع األدنهى 7التمييزي، ويوضح جدول )
 لعينة الدراسة.

( حساب الصدق التمييزي لمقياس المساندة االجتماعية ألمهات 7جدول )
 األطفال ذوي العجز الذهني

االنحراف  المتوسط ن ةالمجموع
مستوى  ت المعياري

 الداللة
 5.25 50.86 22 اإلرباع األعلى

8.84 0.001 
 9.27 35.86 22 اإلرباع األدنى

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة فتف للفروق بين اإلرباع 
ذوي العجز الذهني على مقياس  األعلى واإلرباع األدنى ألمهات األطفال

ما يشير إلى ؛ 0.001ومستوى داللتها  8.84قد بل ت  ،جتماعيةالمساندة اال
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 وهذا يدل على صدق المقياس.، القدرة التمييزية للمقياس بين طرفي السمة
 Jerusalem وجيروسالم Schwarzerسيوارزر إعداد، مقياس فعالية الذات -3

ههههه 10يتهههههألف المقيهههههاس مهههههن  (1995) ممت لقيهههههاس المعتقهههههدات الذاتيهههههة بنهههههود، ص 
وتتههههوزع الههههدرجات علههههى  ،جابيههههة المسههههتخدمة للتعامههههل مههههع متطلبههههات الحيههههاةاإلي

 دائًما =4غالًبا  =3نادًرا  =2ال  =1: استجاباتالمقياس تبًعا ألربعة بدائل 
وتشههير الدرجههة المرتفعههة إلههى االعتقههاد القههوي بفاعليههة الههذات، وقههد تههم التحقههق مههن 

 ,Scholez, donaا واحًدا )بعدً  ىوليس لل سو  ،دولة 28كفا ة بنا  المقياس عبر 

sub& schwarzer, 2005.) 
 

 ،عبههههر ل ههههات مختلفههههة ومههههن خههههالل إصههههدارات متعههههددة حسددددب ثبددددات المقيدددداس
 وال سهيما دراسهة لوسزكزنسهكا 0.94و 0.75وتراوحت قيمة معامل ألفا لكرونباخ 

Luszczynska وسكولز scholz وسشوارزر Schwarzer (2005.) 
رتباطهههل بعهههدة محكهههات أو مت يهههرات معرفيهههة وحسهههب صهههدق المقيهههاس مهههن خهههالل ا

 اجتماعية مثل النية وتوقعات النتائج وتنظيم الذات.
الكفددداءة السددديكومترية لمقيددداس فعاليدددة الدددذات ألمهدددات األطفدددال ذوي العجدددز 

 الذهني في الدراسة الراهنة
، تهم التحقهق مهن بنها  المقيهاس بحسهاب االتسهاق الهداخلي بناء المقيداس -1

وبههههين الدرجههههة الكليههههة للمقيههههاس، وهههههو مهههها يمكههههن بههههين درجههههة كههههل مفههههردة 
 (.8إيضاحل من خالل جدول )
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 ( 8جدول )
الداخلي لمقياس فعالية الذات بحساب االرتباط بين درجات البنود  قاالتسا

 والدرجة الكلية للمقياس

ارتباطها بالدرجة  رقم المفردة
ارتباطها بالدرجة  رقم المفردة الكلية

 الكلية
1 0.49 6 0.63 
2 0.54 7 0.54 
3 0.50 8 0.64 
4 0.64 9 0.65 
5 0.47 10 0.40 

بههين ويتضهح مهن خههالل القهيم الههواردة فهي الجههدول السهابق والتههي تراوحهت 
ارتباط بنهود مقيهاس فعاليهة الهذات ألمههات األطفهال ذوي العجهز  (0.49-0.65)

 اتساقل.ما يشير إلى ثبات بنا  المقياس و  الذهني بالدرجة الكلية للمقياس،
بطريقتههي ألفهها لكرونبههاخ  ثبددات المقيدداس، تههم التحقههق مههن حسدداب الثبددات -2

إيضاح قهيم الثبهات مهن خهالل الجهدول  نالنصفية. ويمكوطريقة التجزئة 
(9.) 

 (9جدول )
 قيم ثبات مقياس فعالية الذات ألمهات األطفال ذوي العجز الذهني 

 التجزئة النصفية ألفا لكرونباخ طرق الثبات
 0.70 0.68 ثباتمعامل ال

وبمراجعة القيم الواردة في الجدول السهابق يتضهح أن قيمهة ثبهات مقيهاس 
 0.68فعالية الهذات ألمههات األطفهال ذوي العجهز الهذهني بطريقهة ألفها لكرونبهاخ 

ممههههها يههههدل علههههى ثبهههههات  0.70وقيمههههة الثبههههات بطريقههههة التجزئهههههة النصههههفية بل ههههت 
 المقياس.
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زي لمقيهههاس فعاليهههة الهههذات تهههم حسهههاب الصهههدق التمييهههصددددق المقيددداس،  -3
ألمهههات األطفههال  األدنههى واإلربههاعاألعلههى  اإلربههاعبحسههاب الفههروق بههين 
( قيمههة ت لداللههة الفههروق بههين 10ويوضههح جههدول ) ،ذوي العجههز الههذهني

 .المجموعتين
 (10جدول )

قيمة ت لحساب الصدق التمييزي لمقياس فعالية الذات ألمهات األطفال ذوي  
 العجز الذهني

االنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0،001 7.59 4.15 23.9 اإلرباع األعلى
 2.36 15.36 اإلرباع األدنى

وتشهههههير القهههههيم الهههههواردة فهههههي الجهههههدول السهههههابق إلهههههى داللهههههة الفهههههروق بهههههين 
بل ههت قيمههة فتف للفههروق بههين اإلربههاع األعلههى واإلربههاع األدنههى إذ المجمههوعتين، 

        األطفهههههال ذوي العجهههههز الهههههذهني علهههههى مقيهههههاس فعاليهههههة الهههههذات لهههههدرجات أمههههههات
ههه؛ 0،001( بمسهههتوى داللهههة 7،59-) ا يؤكهههد قهههدرة المقيهههاس علهههى التمييهههز بهههين م 

 طرفي السمة، وهذا يشير إلى صدق المقياس.
 لمتغيرات الدراسة اإلحصائيالوصف 

تددم حسدداب المتوسددطات واالنحرافددات المعياريددة لكددٍل مددن نمددو مددا بعددد 
العجدز  ذويمة والمساندة االجتماعية وفعالية الذات لدى أمهات األطفدال الصد

 (.11)جدول موضحة في  وهيالذهني، 
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 ( 11)جدول 
واالنحرافات المعيارية لكٍل من نمو ما بعد الصدمة والمساندة  تالمتوسطا
 (.86)ن= العجز الذهني ذويوفعالية الذات لدى أمهات األطفال  االجتماعية

 االنحراف المعياري المتوسط اتالمتغير 
 15.75 67.38 نمو ما بعد الصدمة
 10.94 51.69 المساندة االجتماعية

 8.70 24.47 فعالية الذات
 

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لنمدو مدا بعدد 
كما بلغت قيمدة  ،(15،75واالنحراف المعياري )، (67،38)بلغت الصدمة قد 
 ،(10.94واالنحددراف المعيدداري ) ،(51،69)االجتماعيددة سدداندة المتوسددط للم

المعيددداري واالنحدددراف  ،(24،47)فدددي وتمثلدددت قيمدددة متوسدددط فعاليدددة الدددذات 
(8،70.) 

ُنتائجُالدراسة
بدددين كدددل مدددن المسددداندة  إحصدددائيةالفدددر  األول: توجدددد عالقدددة ذات داللدددة 

األطفدال ذوي  االجتماعية وفعالية الذات وبين نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات
 .العجز الذهني

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل االرتباط بيرسهون بهين 
الدرجة الكلية لمقياس نمو ما بعد الصدمة والدرجة الكليهة لمقياسهي فعاليهة الهذات 

 ( قيمة االرتباط بينهم.12والمساندة االجتماعية، ويوضح جدول )
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 (12جدول )
 سون بين كل من المساندة االجتماعية وفعالية الذاتقيمة معامل االرتباط بير 

 وبين نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني
 ارتباطها بنمو ما بعد الصدمة المتغيرات
 0.54* *  فعالية الذات

 0.70* *  االجتماعيةالمساندة 
 

اط دال وبمالحظة القيم الهواردة فهي الجهدول السهابق، يتضهح أن ثمهة ارتبه
االجتماعيههة، بههين المسههاندة  لالرتبههاطبل ههت قيمههة )ر(  إذ ؛بههين مت يههرات الدراسههة

كمههها بل هههت قيمهههة )ر(  ،0،001( بمسهههتوى داللهههة 0،70ونمهههو مههها بعهههد الصهههدمة )
( بمسهههههتوى داللهههههة 0،54للعالقهههههة بهههههين فعاليهههههة الهههههذات ونمهههههو مههههها بعهههههد الصهههههدمة )

ل مهههن المسهههاندة مههها يشهههير إلهههى صهههحة الفهههرض وداللهههة العالقهههة بهههين كههه، 0،001
وفعاليهههة الهههذات وبهههين نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة ألمههههات األطفهههال ذوي  االجتماعيهههة

 العجز الذهني.
 

ي الفر  الثاني: تسهم كل من المساندة االجتماعية وفعالية الذات بيكل نسب
  في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.

تههم حسههاب معامههل االنحههدار البسههيط  وللتحقههق مههن صههحة هههذا الفههرض،
( قيمهههههة )ر( لمت يهههههري 14( وجهههههدول )13)جهههههدول لمت يهههههرات الدراسهههههة، ويوضهههههح 

 الدراسة )المساندة االجتماعية وفعالية الذات(. 
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  (13)جدول                                  
 النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو واإلسهامقيمة معامل االنحدار 

 لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني. ما بعد الصدمة

المتغير 
 المستقل

معامل 
االرتباط 
 الخطي

مربع 
 االرتباط

قيمة 
قيمة  داللتها ف

 داللتها ت

 المساندة
 0.001 9.07 0.001 82.35 0.49 0.71 االجتماعية

 

بمراجعة البيانات الواردة في الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل 
(، كما بل ت قيمة 0،49)االرتباط ومربع  ،(0،71)بل ت ط الخطي قد االرتبا
 .9.07وبل ت قيمة )ت(  ،0.001وهي دالة عند مستوى  ،82،35)ف( 

المساندة  إسهامما يدل على ؛ (0.001وهي دالة عند مستوى )
لدى أمهات األطفال  ( في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة0،49)بنسبة االجتماعية 

  .ذهنيذوي العجز ال
فعالية الذات في  إسهاما عن قيمة هذا عن المساندة االجتماعية؛ أم  

 (.14)جدول في  إيضاحهاالتنبؤ بنمو ما بعد الصدمة فيمكن 
 (14)جدول 

النسبي لفعالية الذات في التنبؤ بنمو ما بعد  واإلسهاممعامل االنحدار  ةقيم
 لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني الصدمة

 المتغيددددددددر
 المستقل

 معامل االرتباط
 الخطي

مربع 
 "R"االرتباط

قيمددددة 
 ف

قيمددددة  داللتها
 ت

 داللتها

فعاليهههههههههههههههههههة 
 الذات

0.71 0.51 44.8 0.001 8.10 0.001 
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يتضح أن قيمة معامل  ،مراجعة البيانات الواردة في الجدول السابقب 
(، كما بل ت قيمة 0،51ومربع االرتباط ) ،(0،71)بل ت االرتباط الخطي قد 

وهي  ،8،10وبل ت قيمة )ت(  ،0.001وهي دالة عند مستوى  ،44،8ف( )
فعالية الذات بنسبة  إسهاموتشير هذه القيم إلى  ،(0.001)مستوى دالة عند 

في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز  (،0،51)
 الذهني.

ُمناقشةُالنتائج
ق الفر  وفي ضدوء تمت مناقية فرَضي الدراسة في ضوء مدى تحق

 السياق الثقافي والمجتمعي نتائج الدراسات السابقة واألطر النظرية وفي ضوء
 لعينة الدراسة.

: فددي ضددوء مددددى تحقددق الفدددر  : أسههفرت نتههائج معامههل االرتبهههاط أوالا
بيرسون عن داللة العالقة بين كل من المساندة االجتماعية وفعاليهة الهذات وبهين 

شههفت نتههائج تحليههل االنحههدار عههن الداللههة التنبؤيههة نمههو مهها بعههد الصههدمة، كمهها ك
بهالمت ير التهابع )نمهو  الهذات(للمت يرين المستقلين )المسهاندة االجتماعيهة وفعاليهة 

 ما يدعم ويؤكد صحة فرضى الدراسة. ؛ما بعد الصدمة(
ثانيددا: فددي ضددوء نتددائج الدراسددات السددابقة واألطددر النظريددة المفسددرة 

النتدائج مدع نتدائج العديدد مدن الدراسدات السدابقة  هدذ  قالدراسة: تتفلمتغيرات 
( والتهههي ههههدف فيهههها الباحهههث الكشهههف عهههن 2004) Elciدراسهههة إليسهههي وال سددديما 

كمت يهرات منبئهة  الديموغرافيهةالمساندة االجتماعية وأساليب المواجهة والمت يرات 
بنمههو مهها بعههد الصههدمة لههدى والههدى األطفههال الههذاتويين، تمثلههت عينههة الدراسههة فههي 

، وتضهههمنت األدوات مقيهههاس نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة يأم لطفهههل ذاتهههو  17أ و 65
ومقيهههاس المسههههاندة االجتماعيههههة ومقيههههاس أسهههاليب المواجهههههة، وقههههد كشههههفت نتههههائج 
التحليهههل العهههاملي عهههن وجهههود عهههاملين منبئهههين بنمهههو مههها بعهههد الصهههدمة؛ المسهههاندة 

لمسههههاندة االجتماعيهههة وأسههههاليب المواجهههههة، كمههها أظهههههرت النتههههائج الهههدور النسههههبي ل
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االجتماعيهههة وأسهههلوب حهههل المشهههكالت فهههي التنبهههؤ بالحهههد مهههن الشهههكوى الشخصهههية 
 لةمهات.
 zhang زانهجوههذا أيضها مها أكدتهل نتهائج الدراسهة التهي أجراهها كهل مهن  

 ودراسة ألون  (2013) وآخرون while  ووايل Barriball وباريبال   yan ويان
Alon ((2019 مة لهدى أمههات األطفهال وب رض الكشهف عهن نمهو مها بعهد الصهد

ههه 11 ذوي طيهههف التوحهههد، بل هههت عينهههة الدراسهههة ، أسهههفرت نتهههائج الدراسهههة عهههن اأم 
المسههاندة االجتماعيههة المدركههة والمواجهههة الفعالههة وفعاليههة الههذات بوصههفها عوامههل 

 ميسرة لنمو ما بعد الصدمة.
 وفهههي ضهههو  الوظهههائف التهههي تؤديهههها المسهههاندة االجتماعيهههة أوضهههح بويهههل

Boyle (1991) أنههها تصههف معتقهههدات الشههخص عهههن ذاتههل وعهههن المحيطههين بهههل، 
وكهذل  مهن حيهث انتمائهل لنخهرين  ،ومن حيث أنل موضع رعاية واهتمام وتقدير

وأنههها تقههوم بهههوظيفتين، الوظيفيههة األولهههى تشههير إلهههى الههدور الوقهههائي مههن المواقهههف 
ة والوظيفههههة الثانيههههة تعبههههر عههههن دور المسههههاندة فههههي خفههههض حههههدة تههههأثير غطالضهههها
 وط.الض 

وفي سياق الكشف عن اإلسهام النسهبي للمسهاندة االجتماعيهة فهي التنبهؤ 
بنمههههو مهههها بعههههد الصههههدمة لههههدى أمهههههات األطفههههال الههههذاتويين، كشههههفت نتههههائج دراسههههة 

عهن دور   bookshire (2019) وبوكشهير Al kire والكيهر Awarmentورمينهت أ
الصهههدمة  كهههل مهههن المسهههاندة االجتماعيهههة وههههدو  الهههنفس فهههي التنبهههؤ بنمهههو مههها بعهههد

وذلهههه  لةمهههههات الالتههههي يتمههههتعن بشههههبكة عالقههههات  ،ألمهههههات األطفههههال الههههذاتويين
اجتماعية، فالمساندة تقلل من شعور األمهات بالوحدة وتعمهل علهى ت يهر المهزاج 

وتقلل من مدى حساسيتهن أو  ،والشعور بجودة الحياة ،المزاج( )تحسنلةفضل 
 للض وط. إدراكهن

shin (2002 ) وعبههر الثقافيههة، أكههد شههاين وفههي إطههار الدراسههات المقارنههة
( 38 )=األطفهال ذوي العجهز الهذهني األمهريكيين  والهديفي دراسهة أجراهها علهى 

علههههههههى أن حصهههههههول ا بهههههههها  واألمههههههههات علههههههههى المسههههههههاندة  ،(40=)نوالكهههههههوريين 
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  االجتماعية يقلل من أثر مستوى الض ط التي يعانون منها.
 وماتاسي Bargiel جيوبار Kielb كليب كما أظهرت نتائج دراسة 

Matusie  (2019) وايوابيسوال Ewapisula  وآخرين عن ارتفاع مستوى نمو ما
 Intellectual Disabilityالعجز الذهني  ذويلدى أمهات األطفال  ،بعد الصدمة

وحول نفس الهدف وللكشف عن العوامل المنبئة بنمو ما بعد الصدمة ألمهات 
النسبي  اإلسهام( عن 2017)راسة محمد األطفال المعاقين، أسفرت نتائج د

للمساندة االجتماعية ودرورها في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات 
 األطفال الشلل الدماغي.

ورينبههو Cecilla وسيسههيال  Samuelصههامويلكمهها دعمههت نتههائج دراسههة 
Rainbow (2004 الههههدور الوقههههائي للمسههههاندة )فههههي تحسههههين الصههههحة  االجتماعيههههة
ينهههة مهههن مرضهههى السهههرطان، وحهههث المرضهههى علهههى الت يهههر اإليجهههابي النفسهههية لع

عهههادة تفسهههير المواقهههف بإيجابيهههة، األمهههر الهههذي يهههنجم عنهههل تطهههور نمهههو مههها بعهههد  وا 
  الصدمة.

 schrim shawوسكريمشهاو  siegelوفهي نفهس السهياق فسهر كهل سهيجل 

 Pellicanoو نوكههذل  بيلكهها ،Meckiembourg (2019) ميكليمبههورج و (2000)

نمههو مهها بعههد الصههدمة لههدى السههيدات الالتههي يعههانين مههن اإلصههابة بأحههد  (2019)
األمهههراض الجسهههمية فهههي ضهههو  تبنهههيهن لمعهههاني إيجابيهههة وسهههعيهم نحهههو اكتسهههاب 
سههلوكيات حميههدة، حيههث كشههفت نتههائج الدراسههة عههن توجههل السههيدات نحههو ت ييههر 

% مههن السههيدات عينههة الدراسههة عههن ت يههر 83حيههاتهم نحههو اإليجابيههة، كمهها عبههر 
حيهههاتهم وعههههاداتهم ال ذائيهههة والسهههعي نحههههو إقامهههة عالقهههات طيبههههة مهههع أفههههراد  نمهههط

 أسرهن.
مهههع مفهههههوم ت يهههر النظههههرة إلهههى الههههذات،  مفهددددوم فعاليدددة الددددذات ويتنهههاغم

يشههير مكههون النظههرة إلههى الههذات  إذباعتبههاره أحههد مكونههات نمههو مهها بعههد الصههدمة، 
ثقتهل فهي نفسهل وعهن طموحهل وقدراتهل و  ،عهن ذاتهل إيجهابيإلى تمتع الفهرد بمفههوم 

وتحقيقههها رغههم كههل التحههديات، تلهه  الصههورة التههي  إنجازهههانههل لديههل القههدرة علههى أب
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مهههن  يوذلههه  علهههى عكهههس الفهههرد الهههذي يعهههان ،تهههدفع بهههالفرد نحهههو الت ييهههر واإلبهههداع
فهههذل  يقلهههل مهههن قدرتهههل علهههى  ؛انخفهههاض مسهههتوى الثقهههة بهههالنفس وشهههعوره بالدونيهههة
ا، حيهههث يشهههير مفههههوم فعاليهههة التكيهههف مهههع الصهههعوبات والصهههدمات التهههي يواجههههه

الههذات إلههى ثقههة الفههرد الكامنههة فههي قدراتههل خههالل المواقههف الجديههدة والمواقههف ذات 
 المطالههههب الكثيههههرة وغيههههر المألوفههههة واعتقههههاد الفههههرد فههههي قههههواه الشخصههههية )العههههدل،

2001.) 
فعالية الذات من خالل تفاعهل الفهرد مهع البيئهة واسهتثماره  ميكانزيموينشأ 
والسهههلوكية الخاصهههة بالمهمهههة، ويعكهههس  االجتماعيهههةيهههة ومهاراتهههل إلمكاناتهههل المعرف

مفهوم فعالية الذات مدى ثقة الفرد في نفسل وقدرتل على النجاح في أدا  المههام 
(. ويتسهههق ذلههه  مهههع مههها أوضهههحتل نتهههائج دراسهههة أبهههو القمصهههان 2016 ،)عبهههد اهلل

يههة التههي هههدفت الكشههف عههن العالقههة بههين نمههو مهها بعههد الصههدمة وفعال ،(2014)
تألفهههت عينهههة  إذالهههذات لهههدى مبتهههوري األطهههراف بعهههد الحهههرب األخيهههرة علهههى غهههزة، 

فهههرًدا( ممهههن خضهههعوا لتطبيهههق مقياسهههي نمهههو مههها بعهههد الصهههدمة  40الدراسهههة مهههن )
وفعالية الذات، وكشفت النتائج عن داللة العالقة بين نمو ما بعد الصهدمة وبهين 

 فعالية الذات.
مههن  ،تههنظم الوظههائف اإلنسههانية معتقدددات فعاليددة الددذاتيؤكههد بانههدورا أن 

خهههالل أربهههع عمليهههات رئيسهههة تتمثهههل فهههي العمليهههات المعرفيهههة والدافعيهههة واالنفعاليهههة 
وتهههؤثر معتقهههدات الهههذات حهههول الفعاليهههة علهههى أنمهههاط التفكيهههر  ،وعمليهههات االختيهههار

وللتههههأثيرات المعرفيههههة  ،التههههي مهههن الممكههههن أن تعههههزز األدا  أو تضهههعفل ،المختلفهههة
ههو سهلو  مقصهود يهتم تنظيمهل بأفكهار  اإلنسهانيظم السهلو  فمع ؛أشكال مختلفة

مسبقة تضهم أههدافها المعروفهة، وتتهأثر ههذه األههداف الشخصهية بتوقعهات الهذات 
وضههع  ؛مرتفعههة ذواتهههمفكلمهها كانههت توقعههات األفههراد حههول فعاليههة  ،حههول قههدراتها

 هؤال  األفراد أهداًفا عالية ألنفسهم.
، تههؤدي معتقههدات الههذات حههول الفعاليههة بالعمليددات الدافعيددةوفيمهها يتعلههق 

 ،يعمههل األفههراد علههى تحفيههز أنفسهههم إذ ؛دوًرا مركزًيهها فههي التنظههيم الههذاتي للدافعيههة
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وههههم يتوقعهههون نتهههائج نشهههاطاتهم  ،ويوجههههوا نشهههاطهم مهههن خهههالل أفكهههارهم المسهههبقة
 ويضعون األهداف ألنفسهم ويخططون لها.

لمعرفيههههة االجتماعيههههة ، فتؤكههههد النظريههههة االعمليددددات االنفعاليددددةأمهههها عههههن 
لباندورا أن معتقدات الناس حول قدراتهم تؤثر في مدى الضه ط واالكتئهاب الهذي 

هههه يخبرونههههل، كمهههها أن   ن فهههههم إ إذا اسههههتثارة القلههههق معتقههههداتهم هههههذه تههههؤدي دوًرا مهم 
تجههاه هههذا التهديههد هههي  االنفعاليههةأفعههالهم  دوردو  الخههارجيتوقعههات األفههراد للتهديههد 

جهة كبيهرة المخهاطر والوقهائع المحيطهة، فهاألفراد الهذين يعتقهدون التي تحهدد إلهى در 
أنهم قادرون على التحكم في الض وط التهي يتعرضهون لهها ال يعهانون مهن القلهق 
بعكههس األفههراد الههذين ال يعتقههدون فههي قههدرتهم علههى الههتحكم فههي المواقههف المهههددة، 

إلهى أن الفهرد  عيهةاالجتماوفيما يتعلق بعمليات االختبهار تشهير النظريهة المعرفيهة 
والههذي  ،بإمكانههل أن يههتحكم فههي حياتههل باختبههار المحههيط وتطويعههل واختيههار النشههاط

يمكههههن ممارسههههتل فههههي هههههذا المحههههيط، ف البهههها مهههها يميههههل الفههههرد إلههههى تجنههههب النشههههاط 
والموقف الذي يعتقد بأنل يتجاوز قدراتل، بينما تقبل على النشاط الهذي يعتقهد أنهل 

 (. 2002قادر على القيام بل )جبريل، 
وتشهههههير األدبيهههههات المعنيهههههة بنمهههههو مههههها بعهههههد الصهههههدمة، إلهههههى الخصهههههائص 

ومهن ههذه  ،بهها األفهراد الهذين يحققهون نمهو مها بعهد الصهدمة يتحلىوالسمات التي 
ن أكثر األفراد قابلية للنمو بعهد الصهدمة، إ إذ، اجتماعي االسمات: أن يكون الفرد 

 خهرين، وممها ال شه  فيهل الذين يفضلون مخالطهة ا االجتماعيونهم األشخاص 
أننههها بحاجهههة لمهههن يهههدعمنا ومهههن يلتهههف حولنههها بعهههد حهههدوث الصهههدمة ممههها يؤهلنهههها 

( أن النمهههو مههها بعهههد الصهههدمة 2014وتخطهههي المحنهههة. وتشهههير )عرفهههة،  لالرتقههها 
مهارات التواصهل والتفاعهل إلى ذل   ىيحدث للنسا  أكثر من الرجال، وربما يعز 

 ن الرجال.االجتماعي التي يتسم بها السيدات ع
 Functional descriptiveالوصددفي  –وفددي ضددوء النمددوذ  الددوظيفي

model  لكالهونCalhoun  وتيديسدكيtedeschi ،يمكدن تفسدير نتدائج البحدف ،
الهذي  ،طورا هذا النموذج اعتماًدا على التهراث البحثهي للمشهقة التاليهة للصهدمة إذ
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صدمة من خالل حدوث يبرز أهمية عمليات التقييم، تظهر عملية نمو ما بعد ال
أزمات حياتية كبرى، والتي تعد شديدة التحدي، بحيث تهدد تصهور الفهرد للعهالم، 
ومههن الخصههائص الشخصههية الميسههرة لحههدوث النمههو: االنبسههاطية واالنفتههاح علههى 
الخبهرة والتفهاؤل، وكخطهوة أساسهية يجههب أن يقهوم الفهرد بشهكل نمطهي باسههتجابات 

وفهي الوقهت نفسهل الهذي تحهدث فيهل  ،ر الطاغيهةالمواجهة المتطلبهة إلدارة المشهاع
معالجهههة معرفيهههة عميقهههة لظهههروف الشهههدة، وتعتبهههر الدرجهههة التهههي تشهههير إلهههى مهههدى 
انشهه ال الفههرد معرفيهها باألزمههة، بمثابههة العنصههر الرئيسههي فههي عمليههة نمههو مهها بعههد 
الصدمة، كما يمكن أن يمارس النظام االجتماعي أيضها دوًرا فهي العمليهة العامهة 

بصهههورة خاصهههة مهههن خهههالل إعههداد مخططهههات جديهههدة تهههرتبط بهههالنمو عهههن للنمههو، و 
وعهههههن األخطهههههار  ،طريههههق التقبهههههل الوجهههههداني لثفصهههههاح عهههههن األحهههههداث الصهههههادمة

ويعكس مفهوم نمو ما بعد الصدمة القدرة على معايشة ت يرات  ،المرتبطة بالنمو
الحياة واالرتقا  إلى ما يعلو على مستوى األدا  النفسي السابق والوعي ب إيجابية

 (. 2017)محمد،  نتيجة للصراع مع الحدث الصدمي ومعالجتل
كههل  جواندب التغيدرات اليخصددية عقدب حدددوف الصددمات أيداروبصهدد 

( إلى الت يرات التهي تطهرأ علهى 2006) Calhounوكالهون  Tedschiمن تيديشى 
 وتصل بل لنمو ما بعد الصدمة وتتمثل في: ،الفرد
، وظهههور إمكانههات جديههدة للفههرد تتمثههل فههي قيامههل أواًل: ت يههر النظههرة إلههى الههذات 

بههبعض األنشههطة واألعمههال التههي تعتبههر إبداعيههة، وال يتوقههع أن يقههوم بههها 
 من قبل.

الت يهر بالعالقههات والتواصههل مهع ا خههرين، وينبههع ههذا مههن مههرورهم بتجربههة ثانياددا: 
قهههوي  اتصهههالفيصهههبح لهههديهم  ؛المعانهههاة والفقهههدان نتيجهههة الحهههدث الصهههادم

ا خههرين، فضههاًل عههن نمههو مشههاعر التعههاطف مههع ال يههر، وال  وقريههب مههن
 سيما الذين تعرضوا ألحداث صادمة.

ومهها كههان  ،الت يههر بفلسههفة حيههاة الشههخص، فيصههبح الشههخص مقههدًرا لحياتههل ثالثاددا:
بسههيطا فيمهها مضههى يصههبح ذا أهميههة كبيههرة فههي وقتههل الههراهن، فضههاًل عههن 
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ه ،فردالت يرات الروحانية والدينية التي تطرأ على ال ن ثهم يحهدث تحهول وم 
 عميق في معتقداتل ونظرتل للعالم ولنخرين.

لعينهة الدراسهة ومهع انتشهار  السياق الثقافي والمجتمعدي ثالثا: في ضوء
وسههائل التواصههل االجتمههاعي وتعههدد مصههادر المعرفههة يمكههن تفسههير النتههائج؛ فقههد 

ديثهههة أصهههبح مهههن اليسهههير فهههي عصهههرنا الحهههالي والمحهههاط بكهههل وسهههائل التقنيهههة الح
ثقال الجانب المعرفي ألفراد المجتمع، ومن ثم عينهة  الحصول على المعلومات وا 
الدراسة من أمهات األطفال المعاقين فلم تعد قضية اإلعاقة يشوبها ال موض أو 

نما هنا  العديد من التفسيرات الطبية والنفسية واالجتماعية الموضحة  ،اإلبهام وا 
وطهرق تشخيصهها وسهبل  ،ة من حيث مسبباتهاالمختلف اإلعاقاتوالمفسرة ألنواع 

 ،رعايتها وتأهيلهها، ومهع انتشهار وسهائل التواصهل االجتمهاعي وفعاليهة اسهتخدامها
بشههههكل مثمههههر أصههههبح مههههن السهههههل الوصههههول للمراكههههز وللمؤسسههههات المتخصصههههة 

حصهههول  إمكانيهههة، فضهههال عهههن اإلعاقهههاتوالمعنيهههة برعايهههة وتأهيهههل األطفهههال ذوى 
مههههن خههههالل هههههذه  واإلرشههههادوبعههههض أوجههههل النصههههح  ،األمهههههات علههههى االستشههههارات

 الوسائط المتعددة.
واكتساب العلم والمعرفة؛ اتجهت األمهات نحو تبني  الوعيومع انتشار 
وكههذل  اعتقههادهن حههول قههدراتهن  ،وت يههر نظههرتهن لةمههور ،فلسههفة جديههدة للحيههاة

، علههى تخطههي األزمههات والصههدمات، فب ههد ْأن  بطلههب العههون والمسههاندة مههن ا خههرين
لتكههوين شههبكة مههن العالقههات االجتماعيههة  ،والتواصههل مههع نظههرائهن مههن األمهههات

الداعمهة والمحفههزة علههى مواجههة مشههكالت أبنههائهن المعهاقين والتفكيههر حههول كيفيههة 
 ،طفل معاق تفرض على األم كثير من التحهديات إنجابالتعامل معها؛ فصدمة 

اراتههل وقدراتههل والبحههث عههن تبههدأ بمتطلبههات الطفههل ورعايتههل وتأهيلههل واالرتقهها  بمه
البههدائل والتفكيههر فههي كيفيههة حههل المشههكالت، كلههها أمههور ال تنتهههي وتفههرض علههى 

 إعاقهةمن نوعية الحيهاة يهدفع بهها للتكيهف والتعهايش مهع صهدمة  اخاصً  ااألم نوعً 
 والسعي ورا  االرتقا  بقدرات الطفل. إيجابياالبن، بل ومواجهتها بشكل 

ُ
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ُالتوصيات
حيههههث تكثيههههف الجهههههود البحثيههههة ع  التوصدددديات  خلصددددت الدراسددددة لددددب

ألمهههات األطفههال ذوي العجههز الههذهني، كمهها  اإليجابيههةللكشههف عههن الخصههائص 
عدادتوصي الدراسة بالتركيز على البحوث التجريبية  بههدف  اإلرشاديةالخطط  وا 

كسابهنمهارات األمهات  إنما   استراتيجيات مواجهة الصدمات واألزمات. وا 
وحهث أفهراد  ،تمعهي لتقبهل األطفهال ذوي العجهز الهذهنيالهوعي المج إثقال

المجتمههههههع علههههههى التفاعههههههل معهههههههم ودمجهههههههم ومشههههههاركتهم فههههههي مختلههههههف األنشههههههطة 
كسهابهنالمجتمعية، ورفع العنا  عن كاهل األمههات  الشهعور بالثقهة فهي الهنفس  وا 

 .واستبدال عبارات اللوم والنقد مشاعر الشفقة بتقديم المساندة بأشكالها المختلفة
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
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