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تهدف الدراسة الراهنة إلى الكشف عن اإلسهام النسبي لكل من المساندة
االجتماعية وفعالية الذات في التنبؤ بمحددات نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي
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المساندة االجتماعية ومقياس فعالية الذات .أسفرت النتائج عن داللة العالقة بين كل من
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ثانية  ،كما كشفت النتائج عن داللة تنبؤ المساندة االجتماعية وفعالية الذات بنمو ما بعد
الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني؛ ما يدعم صحة الفروض حيث مساهمة
كل من المساندة االجتماعية بنسبة ( ،)0،49وفعالية الذات بنسبة ( )0،51في التنبؤ بنمو
ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.
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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 selfefficacy 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 - selfefficacy
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مُدخلُملشكلةُالدراسة

وج ههل العلم هها اهتمام ههاتهم البحثي ههة ف ههي ا ون ههة األخيههرة نح ههو د ارس ههة
السمات النفسية والخصائص الشخصية اإليجابية بدالً من التركيز علي النواحي
السلبية أو القا الضو علي األمراض واالضطرابات فقط ،األمر الذي أدي إلهي
الدرسه ههة العلمي ههة ذات الطبيع ههة النظريهههة
ظه ههور عل ههم الهههنفس اإليج ههابي( )1حي ههث ا
والتطبيقية للخبرات اإليجابية والخصائص الوقائية.

ولعل من أبرز المفاهيم المنبثقهة عهن علهم الهنفس اإليجهابي وكهذل علهم
النفس الوقائي مفهوم نمو ما بعد الصدمة( )2ذل المفههوم الهذي يعبهر عهن النمهو
والتطههور النفس هي اإليجههابي الشههامل للشخصههية ،ويعكههس الت يههر اإليجههابي الههذي
ينشأ نتيجة الصراع مع أزمات الحياة ،و تتضح مالمح نمو ما بعد الصدمة من
خالل بعهض السهمات الممثلهة فهي تقهدير الحيهاة وتقهدير العالقهات مهع األشهخاص
والشعور المتزايد بقوة الشخصية وت ير األولويات وتبني أساليب روحانية ودينية،
كما يعبر مفهوم نمو ما بعد الصدمة عن مدي شعور الفهرد بأنهل قهد ازداد حكمهةً
وفه ًم ها للحيههاة بعههد تعرضههل للصههدمة ويشههير إلههى مههدى تطههور حياتههل بعههد ح هدوث
الصههدمة؛ فكثي ه ار مههن األف هراد يههزداد تقههديرهم للحيههاة بعههد نجههاتهم مههن حههادث معههين
(عبدالكريم واسماعيل.)2017 ،
وقد تناول الباحثين دراسة نمو ما بعد الصدمة لدي عينات متباينة من
األفراد ،وال سيما الذين يعانون من أزمات صحية مزمنة ،مثل دراسة سمير وأبو
عيشة وعبدالعزيز( )2017ودراسة مان  Manneوأسترو  Ostroووينكل
 Winkelوجولدشتاين  Goldsteinوآخرين ( )2014ودراسة ميكليمبورج
 (2019) Mecklembourgالتي أجريت على عينات من مرضى السرطان
ب رض الكشف عن نمو ما بعد الصدمة لديهم ،وعالقتل ببعض المت يرات مثل
المساندة االجتماعية وفعالية الذات وجودة الحياة وأعراض االضطراب النفسي.
(1) Positive Psychology
(2) Post traumatic Growth
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وكذل هدفت دراسة أبو القمصان ( )2017قياس العالقة بين نمو ما بعد
الصدمة وفعالية الذات لدى مبتوري األطراف بعد الحرب.
وثمة باحثون تناولوا مفهوم نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال
ذوي العجز الذهني( )1ب رض قياسل والكشف عن دينامياتل وأبعاده؛ مثل دراسة

كليب  Kielbوبارجيل  M. Bargielوماتاسي  MatusieوايوابيسوالEwapisula

( (2019والتي كشفت نتائجها عن ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى
أمهات األطفال ذوي العجز الذهني ،وكذل دراسة ما جراث Mc Grath
ولينلي )2006( linleyوأشارت نتائجها إلى مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى
المصابين بإصابات دماغية .ودراسة زانج  zhangويان  yanوباريبال
 Barriballووايل  (2019( whileودراسة بيليكانو (2019) Pellicanoودراسة
محمد( )2017ودراسة يونس ( )2018التي أسفرت نتائجها عن أبعاد نمو ما
بعد الصدمة لدي أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.
وفي سياق الكشف عن العوامل المنبئة بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات
األطفال ذوي طيف الذاتوية؛ أجرى كل من أورمينت  Awarmentوالكير Al
 kireوبوكشير (2006) bookshirدراسة ،أسفرت نتائجها عن أن الدعم
االجتماعي والنفس المتزنة ينبئان بمستوى نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات
األطفال ذوي طيف الذاتوية ،هذا ما دعمتل نتائج دراسة زانج  zhangويان yan
وباريبال  Barriballووايل  whileوآخرين) (2013حيث أظهرت النتائج أن
العوامل الميسرة والمرتبطة بنمو ما بعد الصدمة تمثلت في الكفا ة الذاتية والدعم
االجتماعي ،كما اتسقت نتائج دراسة ألون  (2013) Alonمع هذه النتائج،
حيث كشفت عن مساهمة المساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة
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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اهتمامهها مههن قبههل البههاحثين بد ارسههة العوامههل الوقائيههة
ومههن المالحههظ أن ثمههة
ً
وااليجابية المساهمة في بنا الشخصية والتي تقوم بدور فعال ورئيس فهي تهيئهة
الفههرد للمواقههف الصههادمة؛ وتههأتى المسههاندة االجتماعيههة فههي مقدمههة هههذه العوامههل
وذله لمهها تحمل هل المسههاندة االجتماعيههة فههي طيههها مههن مع هان المعاضههدة والم هؤازرة
والمس ه ههاعدة ف ه ههي مواجه ه ههة المواق ه ههف ويعتب ه ههر بداي ه ههة ظه ه ههور مص ه ههطلح المس ه ههاندة
االجتماعية حهديثاً فهي العلهوم اإلنسهانية مهع تنهاول علمها االجتمهاع لههذا المفههوم
ف ه ههي إط ه ههار تن ه ههاولهم للعالق ه ههات االجتماعي ه ههة ،حي ه ههث ص ه ههاغوا مص ه ههطلح الش ه ههبكة
االجتماعيههة( )1الههذي يعتبههر البدايههة الحقيقيههة لظهههور مفهههوم المسههاندة االجتماعيههة
والههذي يطلههق عليههل الههبعض مسههمي الم هوارد االجتماعيههة( )2بينمهها يحههدده الههبعض
ا خهر علههى أنهل امههدادات اجتماعيهة ( )3وتعتمههد المسهاندة فههي تقهديرها علههي إد ار
األفهراد لعالقههاتهم االجتماعيههة باعتبارههها األطههر االجتماعيههة التههي تتضههمن األفهراد
الذين يثقون فيهم ويستندون علي عالقتهم بهم(الشناوي وعبدالرحمن.)1994 ،

وعن دور المساندة االجتماعية فهي التنبهؤ بنمهو مها بعهد الصهدمة أوضهحت نتهائج
دراسة محمد( )2017عن مساهمة المساندة االجتماعيهة فهي التنبهؤ بنمهو مها بعهد
الصههدمة لههدي أمهههات األطفههال ذوي الشههلل الههدماغي ،كههذل أسههفرت نتههائج د ارسهة
إليسههي  )2004( Elciعههن الههدور التنبههؤي لكههل مههن المسههاندة االجتماعيههة وأسههاليب
التكيف وبعض المت يرات الديموغرافية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدي آبها
وأمهات األطفال ذوي الصعوبات العقلية.
كمهها اتفقههت نتههائج د ارسههة كههل مههن شههاين  )2002( Shunبويههل )1991( Boyleمههع
هههذه النتههائج وأشههارت إلههي الههدور الوقههائي والمعههدل للمسههاندة االجتماعيههة فههي الحههد
من الشعور بتأثير الض وط وذل لدي والدي األطفال ذوي الصعوبات العقلية.

ويتبه ههاين األف ه هراد فه ههي اس ه ههتجاباتهم تجه ههاه األزمه ههات والصه ههدمات الت ه ههي
يتعرضون لها بتبهاين خصائصههم الشخصهية ،وفهي ههذا الصهدد يهذكر مها مهيلن
 McMilenوفيش ه ه ه ههر  )1998(Fisherأن األفه ه ه ه هراد ال ه ه ه ههذين يس ه ه ه ههتثمرون األزم ه ه ه ههات
(1)Social net work
(2) Social resource
(3)Social provision
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ويس ههتفيدون م ههن خبه هرات الص ههدمات يميل ههون إل ههي ال ههتخلص م ههن أعههراض م هها بع ههد
الص ههدمة بحي ههث تتالش ههي أعه هراض االض ههطراب م ههع م ههرور الوق ههت ،ف ههي ح ههين أن
هنا أفراد قد يستمر أعهراض االضهطراب مهع مهرور الوقهت ،فهي حهين أن هنها
أفراد قد تستمر أعراض االضطراب لهديهم لسهنوات ،األمهر الهذي يتعلهق بالسهمات
الشخصية ورؤية الفرد للمواقف ومدي إيمانل بقدراتل وامكاناتل.
ولعههل أبههرز السههمات الشخصههية المتعلقههة بثقههة الفههرد فههي قد ارتههل تتمثههل فههي فعاليههة
ذاتهل؛ فاألحكههام والمعتقههدات التههي يمتلكههها الفههرد حههول مها ارتههل تسهههم بشههكل كبيههر
ف ههي قدرت ههل عل ههى اإلنج ههاز وأدا المهه ههام .تع ههزى الج ههذور األول ههي لمفه ههوم فعاليهههة
الههذات( )1ألفكههار روتههر  Rotterحينمهها أشههار إلههي اخههتالف األف هراد فههي معتقههداتهم
حول مهدي سهيطرتهم علهي مصهادر التعزيهز التهي تحهر سهلوكهم ،فإمها أن تكهون
هه ههذه المصه ههادر داخليه ههة أو خارجيه ههة ،بيه ههد أن بانه ههدو ار  Banduraقه ههد أشه ههار إله ههي
مص ههطلح فعالي ههة ال ههذات بوص ههفل عملي ههة معرفي ههة داخلي ههة يق ههوم الف ههرد م ههن خالله هها
بتشههكيل مجموعههة مههن األحكههام والمعتقههدات حههول قدرتههل علههي أدا عمههل معههين
بنجاح (خميس.)2013 ،
وفههي سههياق الكشههف عههن العالقههة بههين فعاليههة الههذات ونمههو مهها بعههد الصههدمة ،أكههد
بيري  )2018( Beryدور كل من المساندة االجتماعية وأساليب المواجهة الفعالهة
وفعالي ههة ال ههذات ف ههي ح ههدوث نم ههو م هها بعه هد الص ههدمة ،ويش ههير إل ههي أن الم ههدعمات
البيئية والعمليات المعرفية والتعبير عن الذات جميعها عوامل ميسرة وتهؤدي إلهي
رسههة بيليكههانو )(2019
تطههور نمههو مهها بعههد الصههدمة ،كههذل أوضههحت نتههائج د ا
 Pellicanoأن هنا عالقهة بهين فعاليهة الهذات ونمهو مها بعهد الصهدمة وأن فعاليهة
الذات يتوسط العالقة بين نمو ما بعد الصهدمة وبهين ممارسهة األمههات لةنشهطة
رس ههة ش ههامينكا shaminkaومرثتي ههز Martthais
الص ههحية ،كم هها أظه ههرت نت ههائج د ا
وجين ههرونج  Jianrongوايف هها (2019) Evaال ههدور المض ههاد لفعالي ههة ال ههذات كمت ي ههر
وقائي الضطراب ما بعد الصدمة.
(1)Self-Efficacy
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وانطالق هها مم هها تق ههدم نلح ههظ أن ثم ههة توجهه هاً عالميه هاً لد ارس ههة نم ههو م هها بع ههد
الصدمة لدى شرائح متباينة من األفهراد ممهن يمهرون بأزمهات وصهدمات مختلفهة؛
وذله ه ب ههرض وص ههفل والكش ههف ع ههن أبع ههاده ودينامياته هل والكش ههف ع ههن العوام ههل
المرتبطههة والمنبئهة بههل ،فههي حههين نلحههظ نههدرة البحههوث العربيههة المعنيههة بد ارسههة هههذا
المفهوم رغم أهميتل ،ولذل فإن الدراسة الراهنهة تسهعي للكشهف عهن العالقهة بهين
فعالي ههة ال ههذات والمس ههاندة االجتماعي ههة وب ههين نم ههو م هها بع ههد الص ههدمة ل ههدي أمه ههات
األطفههال ذوي العجههز الههذهني والتحقههق مههن مههدى مسههاهمة مت يههري فعاليههة الههذات
والمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة
أهدافُالدراسةُ :

تهدف الدراسة الحالية إلى:

 -1الكشههف عههن العالقههة بههين كههل مههن المسههاندة االجتماعيههة وفعاليههة الههذات
ومحه ههددات نمه ههو مه هها بعه ههد الصه ههدمة له ههدى أمهه ههات األطفه ههال ذوي العجه ههز
الذهني.
 -2الكش ههف ع ههن اإلس هههام النس ههبي لك ههل م ههن المس ههاندة االجتماعي ههة وفعالي ههة
الذات في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لهدى أمههات األطفهال ذوي العجهز
الذهني.

أهميةُالدراسةُ :

 .1تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل تناولها ثالثة من المفاهيم النفسية
الحديثة نسبيا ،التي تنتمي إلى علم النفس اإليجابي ،وال سيما نمو ما
بعد الصدمة ،ذل المفهوم الذي يعبر عن الت ير اإليجابي الذي يشهده
الفرد نتيجة تعرضل للصدمات واألزمات ،كما تستمد هذه الدراسة
أهميتها من خالل تناول المساندة االجتماعية باعتبارها أحد مت يرات
علم النفس الوقائي ،لما تقوم بل من دور رئيس في خفض الشعور
بالتوتر والقلق والحد من شدة المواقف الناجمة عن حدوث الصدمة،
كما أن المساندة تعد أحد أهم مصادر إمداد الفرد الشعور باألمن
-317-

"اإلسهام النسبي ٍ
لكل من الم ساندة االجتماعية وفعالية الذات في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة

النفسي والشعور باالهتمام والتقدير.
 .2تس هههم الد ارس ههة ف ههي التأص ههيل النظه ههري للمت يه هرات الثالث ههة نم ههو م هها بعهههد
الصدمة والمساندة االجتماعية وفعالية الذات.
 .3كما أضحى االهتمام بقضايا المعاقين وذويهم بشكل عام ،واالهتمام
بأمهاتهم بوجل خاص ،قضية بحثية حتمية ،تش ل بال الباحثين
والمتخصصين باستمرار ،لذا تم تخصيص هذه الدراسة إللقا الضو
على الجوانب والخصائص اإليجابية التي تتمتع وتتسم بها أمهات
األطفال ذوي العجز العقلي بعد أن كان االهتمام سابقا منصب على
إبراز الجوانب السلبية والمشكالت التي تعاني منها.
 .4ندرة البحوث العربية المعنية بتناول مفهوم نمو ما بعد الصدمة ،بيهد أنهل
رسهة مهان Manne
اسعا علهى الصهعيد العهالمي وال سهيما د ا
ًا
القي
انتشار و ً
وأسترو  ostroووينكهل  winkelوجولدشهتاين (2014) Goldsteinود ارسهة
أربهاد بهاراث ) Arpad Barath (1996ود ارسهة أوركيبهي  orkibiوههود رام
 Hod Ramوفيا سوف .(2019) Vla sov
حدودُالدراسةُ :

تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

الحدددود البيددرية :تتمثههل فههي عينههة الد ارسههة ،وتحههددت فههي أمهههات األطفههال ذوي
العجز الذهني ممن لديهن طفل يعاني من واحدة من العجز الذهني مثل التهأخر
العقلي– الذاتوية– الشلل الدماغي.
الحدود الجغرافية :وتتحدد في اإلطار المكاني المنتقي منل عينهة الد ارسهة وتحهدد
فههي مركههز سههعاد كفههافي للرعايههة االجتماعيههة المتكاملههة ،وأكاديميههة ذكههائي لرعايههة
وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.
الحدود الزمنية :حيث الفترة الزمنية التي طبقت خاللها مقاييس الدراسة والممثلة
في شهري أكتوبر ونوفمبر .2019
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الحدود األدائية :وتحددت في المقاييس الثالثة للدراسة.
أ -مقي ههاس نم ههو م هها بع ههد الص ههدمة إع ههداد تيديشه هي  Tedeschiوك ههالهون
 Colhounترجمة :كي ار )2013( Kira
ب -مقياس المساندة االجتماعية إعداد شويخ .(2013) Shuwaikh
ج -مقياس فعالية الذات إعهداد سهكوارز وجيروسهالم &(1995) Schwarzer
.Jerusalem
كما تحددت ميكلة الدراسة في التساؤلين التاليين:
 -1هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بهين كهل مهن المسهاندة االجتماعيهة
وفعاليههة الههذات وب ههين نمههو م هها بعههد الصههدمة ل ههدى أمهههات األطف ههال ذوي
العجز الذهني.
 -2ما مدى مساهمة كل من المساندة االجتماعيهة وفعاليهة الهذات فهي التنبهؤ
بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.

مفاهيمُالدراسة ُ

تتحدد في ثالثة مفاهيم ،يمكن ذكرها على النحو التالي:
أواال :نمو ما بعد الصدمة

أحد مصطلحات علم النفس الحديثة نسبيا وذات الصلة الوثيقة بعلم
النفس اإليجابي ،يعرفها تيديشي  tedeshiوكالهون  (2004) Calhounبأنها
حالة ت يير ونمو نفسي إيجابي لةفراد الذين تعرضوا لخبرات وأحداث صادمة
خالل فترة حياتهم ،أدت إلى ت ير جذري بجوانب شخصيتهم على المستوى
الشخصي من خالل نظرتهم ألنفسهم وعلى مستوى عالقاتهم با خرين وعلى
مستوى نظرتهم للحياة بشكل كلي ،وأضافا أن مفهوم نمو ما بعد الصدمة يشير
إلى تطور ونمو نفسي إيجابي شامل بجوانب الشخصية؛ إذ يعبر مفهوم نمو ما
بعد الصدمة عن تجربة الت ير والنمو والتطور اإليجابي الذي يحدث نتيجة
الصراع مع أزمات الحياة الصعبة والمؤلمة ،ويتجلى ذل من خالل مجموعة
وضوحا ،ولديل
متنوعة من الت يرات حيث تقدير الحياة ،ويصبح الفرد أكثر
ً
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شعور متزايد بقوة الشخصية ،ولديل ت ير في األولويات وظهور حياة وجودية
وروحية أكثر ث ار ً .ويتفق هذا مع تعريف جيري  (2011) Jirekبأن مفهوم نمو
ما بعد الصدمة يعبر عن مدى الت ير اإليجابي ،نتيجة الصراع مع درجة
مرتفعة من ظروف الحياة الصعبة.
وقد أشار أفي  (1996) Affeckإلى ثالثة مت يهرات مترتبهة علهى تعامهل
األش ههخاص م ههع الص ههدمات ،وتتمث ههل ه ههذه المت يه هرات ف ههي الت ي ههر اإليج ههابي ف ههي
الشخصههية ،واالتجههاه اإليجههابي فههي العالقههة مههع ا خ هرين ،وت ييههر فلسههفة الحيههاة.
ويؤكههد فأفيه ف هههذا الههدور الههذي تقههوم بههل الصههدمات واألزمههات فههي نمههو الشخصههية
وتطور أسلوب الفرد في التعامل والتكيف معها.
العوامل المؤثرة في مرحلدة نمدو مدا بعدد الصددمة :تعتمهد أبعهاد نمهو مها بعهد
الصدمة على القاعدة األساسية والبنية الفكرية للفرد ،وتتمثل في ثالثة ت يرات:

 -1النظرة إلى الذات :فالفرد الذي يتمتع بمفهوم إيجابي عهن ذاتهل وعهن طموحهل
وقد ارتههل ،وثقتههل فههي نفسههل بأنههل لديههل القههدرة علههى إنجازههها وتحقيقههها ،رغههم كههل
التحديات؛ تل الصورة تدفع بالفرد نحو الت يير واإلبداع ،وذل علهى عكهس
الفرد الذي يعاني من انخفاض مستوى الثقة بالنفس ،وشعوره بالدونية؛ فذل
يقلل من قدرتل على التكيف مع الصعوبات التي يواجهها.

 -2العالقات اليخصية :فطبيعة اإلنسان تفرض عليل التعايش في مناخ يسوده
التفاعل االجتماعي ،لتحقيق قدر من االرتياح الوجداني ،وذل بتلقي الدعم
من ا خرين ،وكثي ار ما يشعر الفرد بحاجتل إلى ا خرين ،ومن التعرض
للقلق أو الخوف أو األحداث الصادمة؛ فالعالقات الشخصية أصبحت فنا
يتم التعامل بل من أجل رفع معوقات الفرد ،وضمان النمو السليم والتكيف
مع ا خرين ،ومن ثم التكيف مع المجتمع.
 -3فلسدددفة الحيدددداة :حي ههث تق ههدير الش ههخص لحيات ههل ولةش ههيا الت ههي كان ههت ف ههي
الماضهي أقهل قيمهة بأنههها ذات أهميهة كبيهرة فهي وقههت معهين ،وههذا يقهود الفههرد
لعدة ت يرات في نمط الحيهاة التهي يعيشهها؛ فيبهدأ باالهتمهام بالجانهب الروحهي
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والديني (سمير وأبو عيشة وعبد العزيز.)2017 ،
ويعههرف نمدددو مدددا بعدددد الصددددمة إجرائيددداف بأن هل الدرجههة التههي تحصههل عليههها
أمهات األطفال ذوي العجز الذهني على مقياس نمو ما بعد الصدمةف.
النمددددددوذ الددددددوظيفي– الوصددددددفي( )1لكددددددالهون  Calhounوتيدييددددددي
هادا علههى التهراث البحثههي للمشههقة التاليههة
 Tedeschiحيههث طههو ار هههذا النمههوذج اعتمه ً
للصدمة ،الذي يبهرز أهميهة عمليهات التقيهيم ،تظههر عمليهة نمهو مها بعهد الصهدمة
مهن خههالل حههدوث أزمههات حياتيهة كبههرى ،والتههي تعههد شهديدة التحههدي ،بحيههث تهههدد
تص ه ههور الفه ه هرد للع ه ههالم ،وم ه ههن الخص ه ههائص الشخص ه ههية الميسه ه هرة لح ه ههدوث النم ه ههو:
االنبساطية واالنفتاح على الخبرة والتفاؤل ،وكخطوة أساسية يجهب أن يقهوم الفهرد
بشكل نمطي باستجابات المواجهة المتطلبة إلدارة المشاعر الطاغية وفي الوقهت
نفسههل الههذي تحههدث فيههل معالجههة معرفيههة عميقههة لظههروف الشههدة ،وتعتبههر الدرجههة
التي تشير إلى مدى انشه ال الفهرد معرفيها باألزمهة ،بمثابهة العنصهر الرئيسهي فهي
عملية نمو ما بعد الصدمة (محمد.)2017 ،
ويظهر نمو مها بعهد الصهدمة فهي ههذا النمهوذج علهى مهرحلتين (االجتهرار
ا لههي ،االجتهرار القصههدي)؛ حيههث إن االجتهرار ا لههي يشههير إلههى تنوعههات عديههدة
من التفكيهر المتكهرر حهول الحهدث ،والتهي تتضهمن إيجهاد معنهى وحهل المشهكالت
والتههذكر والتوقههع ،ويتحههول االجت هرار ا لههي مههن الحههدوث بصههور متكههررة وبههدون
القدرة على السيطرة عليل إلى اجترار مقصهود وواع .ويعكهس مفههوم نمهو مها بعهد
الصدمة القدرة على معايشة ت يرات إيجابية واالرتقها إلهى مها يعلهو علهى مسهتوى
األدا النفسه ههي السه ههابق واله ههوعي بالحيه ههاة نتيجه ههة للص ه هراع مه ههع الحه ههدث الصه ههدمي
ومعالجتل.
ثانيا :المساندة االجتماعية:
ثمههة تعريفههات متعههددة للمسههاندة االجتماعيههة ،يههدور معظمههها حههول دورههها
(1)Functional descriptive model
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الوق ههائي ف ههي التخفي ههف م ههن ح ههدة آث ههار الص ههدمات ،وم هها يه هربط ب ههين الف ههرد وبيئت ههل
االجتماعية من عالقات وروابط وما يقدمونل لل من أنواع مختلفة من الدعم.
عرفهها كهل مهن كهابلن  cablineوكيليها  Cilliaواليوسهف ( )2011وحنفهي
( )2007بأنههها مجموعههة مههن األسههاليب المختلفههة المقدمههة مههن البيئههة االجتماعيههة
للفرد واألسرة واألصدقا  ،وتتضمن هذه األساليب تقديم أوجهل الرعايهة واالهتمهام.
وفههي نفههس السههياق عرفههها كههل مههن حكمههة ورشههيد ( )2011وملكههوش ()2000
ويحيى ( )1995بأنها تشهير إلهى إحسهاس الفهرد بأنهل محبهوب مهن النهاس ومقهدر
فضال عن تقديم معلومات ومساعدة.
وذو قيمة وينتمي لشبكة اجتماعية،
ً
وينطوي مفهوم المساندة االجتماعية على مكونين رئيسين ،هما:

أ -أن يههدر الفههرد أنههل يوجههد عههدد كههاف مههن األشههخاص فههي حياتههل يمكنههل
الرجوع إليهم وقت الحاجة.
ب -شعور الفرد بمستوى من الرضا عن هذه المساندة المقدمة لل(Cohen, .
)Sherrod& Clark, 1986

كم هها ت ههنعكس أهمي ههة المس ههاندة االجتماعي ههة ف ههي ال ههدور اإلنم ههائي وال ههدور
الوقائي اللذين تقوم بهمها ،حيهث أن تمتهع الفهرد بشهبكة مهن العالقهات االجتماعيهة
وشههعوره بالثقههة تجههاه هههذه العالقههات يحقههق لههل الشههعور باالنتمهها وال هوال  ،ويشههعره
بالص ههحة النفس ههية ه ههذا عل ههى المس ههتوى اإلنم ههائي أم هها ع ههن ال ههدور الوق ههائي فتق ههوم
المساندة بتخفيف أثر األحداث الضاغطة (عبد اهلل.)2001 ،
أنواع المساندة:

 -1مساندة التقدير( )1أو المسهاندة التعبيريهة( )2أو مسهاندة تقهدير الهذات( )3أو
الوثيقة( ،)4ويظهر هذا النوع من المساندة في شه ل معلومهات عهن الفهرد
بأنههل مقههدر ومقبههول لقيمتههل الذاتيههة وخب ارتههل ،علههى الههرغم مههن أي أخطهها
(1) Esteem Support
(2)Support Express
(3)Self-esteem support
(4)Close

-322-

دراسات نفسية (مج ،30ع 2أبريل  2020ص ) 358- 311

شخصية.
 -2مس ههاندة معلوماتي ههة()1أو التوجي ههل المعرف ههي( ،)2أو النص ههح حيه هث إعط هها
الفرد معلومات تساعده في التعامل مع األحداث الصادمة.
 -3الصحبة االجتماعية( :)3إذ قضا بعض الوقت مع ا خرين ومشهاركتهم
األنشطة ،وكذل تظهر أهمية الصحية االجتماعية فهي دورهها فهي إبعهاد
الفرد عن االنش ال بالمشكالت أو عن طريق تيسهير الجوانهب الوجدانيهة
اإليجابية.
 -4المسههاندة اإلجرائيههة( :)4وتتضههمن المسههاندة الماديههة والخههدمات والمسههاهمة

ف ه ههي تحفي ه ههف الضه ه ه ط ع ه ههن طري ه ههق الح ه ههل المباش ه ههر للمش ه ههكالت ،وم ه ههن
مس ه ههمياتها المس ه ههاندة المادي ه ههة( ،)5والع ه ههون(( )6الش ه ههناوي وعب ه ههد ال ه ههرحمن،
.)1998
وتعب ه ه ههر المس ه ه ههاندة االجتماعي ه ه ههة ع ه ه ههن مجموع ه ه ههة ال ه ه ههروابط والتف ه ه ههاعالت
االجتماعية مع ا خرين ،التي تتسم بطول المدى ،ويمكن االعتماد عليهها والثقهة
بههها عنههدما يشههعر الفههرد فههي حاجههة إليههها لتمههده بالسههند العههاطفي ،فضه ًهال عههن أنههها
دور مهما
مستديما من العالقات المتصلة أو المتقطعة التي تؤدي ًا
طا
تتضمن نم ً
ً
ف ههي المحافظ ههة عل ههى وح ههدة الجس ههم ،كم هها أن العالق ههات االجتماعي ههة للف ههرد ت ههزوده
باإلمدادات النفسية ،ومن ثم المحافظة على الصحة النفسية.
أنماط المساندة االجتماعية:
أوضح كوب  Cobbأن هنا ثالث أنواع للمساندة المدركة ،تتمثل في:
أ -المعلومات التي تحمل للفرد معاني بأنل محبوب ويتلقى الرعاية.
ب -المعلومات التي تدفع الفرد لالعتقاد بأنل مقدر.
(1)Information Support
(2)Cognitive guidance
(3)ship Social Companies
(4)Instrumental support
(5)Material
(6)Aid
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ج -المعلومههات التههي تههدفع بههالفرد لالعتقههاد بأنههل ينتمههي إلههى شههبكة التواصههل
االجتم ههاعي ،وأن هن هها الت ازم ههات متبادل ههة بين ههل وب ههين ا خه هرين (إس ههماعيل،
.)2004
أيضا المساندة السلوكية والعائهد أو المهردود أو التوجيهل واإلرشهاد والتفاعهل
وهنا
ً
الحميم والتفاعل االجتماعي اإليجابي (عشماوي.)2001 ،
ثالثا :فعالية الذات
لعههل الجههذور األولههى لمفهههوم فعاليههة الههذات بههدأت بأفكههار روتههر Rotter؛
حينم هها أش ههار إل ههى اخ ههتالف األفه هراد ف ههي معتق ههداتهم ح ههول م ههدى س ههيطرتهم عل ههى
مصههادر التعزيههز التههي تحههر سههلوكهم ،فإم ها أن تكههون هههذه المصههادر داخليههة أو
خارجي ههة ،إال أن بان ههدو ار  Banduraأش ههار إل ههى مص ههطلح فعالي ههة ال ههذات بوص ههفل
عملي ههة معرفي ههة داخلي ههة يق ههوم الف ههرد م ههن خالله هها بتش ههكيل مجموع ههة م ههن األحك ههام
والمعتقدات حول قدرتهم على أدا عمل معين بنجاح (خميس.)2013 ،
كما عرفها كل من الشهعراوي ( )2000وسهعيد ( )2010بأنهها مجموعهة
مههن األحكههام الصههادرة عهن الفههرد ،والتههي تعكههس معتقداتههل تجههاه قدرتههل علههى القيههام
بسههلوكيات معينههة وينطههوي مفهههوم فعاليههة الههذات علههى الثقههة بههالنفس ،والههتحكم فههي
ض وط الحياة والصمود أما الخبرات الضاغطة.
وفههي نفههس السههياق عرفههها كههل مههن سههعد ( )2010وأبههو غههالي ()2011
والمصري ( )2011بأنها االستعداد والقدرة على التهأثير النشهط وممارسهة الهتحكم
عبه ههر المت ي ه هرات البيئيه ههة والتعامه ههل بإيجابيهههة ،تجه ههاه مختل ههف األح ههداث وجميعهه هها
مظاهر تؤدي إلى الشعور بالقدرة على اإلنجاز وتقدير الذات.
توقعات فاعلية الذات
ثمة ثالثة أنواع من التوقعات مرتبطين بمفهوم فعالية الذات ولكل منهمها
تأثيراتل القوية على السلو .
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أ -التوقعددات الخاصددة بفعاليددات الددذات :تشههير التوقعههات الخاصههة بفعاليههة
الذات إلى إد ار الفرد وتنبؤه بقدرتل على القيهام بهأدا سهلو محهدد ،مهن
حي ههث تحدي ههد الق ههدرة الفعلي ههة ومق ههدار الجه ههد المطل ههوب ،ومس ههتوى البن هها
المعرفي للتعامل مع الصعوبات التي تواجهل.
ب -التوقعات الخاصدة بالنتدائج :وتشهير إلهى االعتقهاد بهأن النتهائج يمكهن أن
تحههدث م ههن االنخ هراط ف ههي سههلو مح ههدد ،وتظهههر العالق ههة بوضههوح ب ههين
توقعات النتائج وتحديد السلو المناسب للقيام بمهمة معينة.
ج -قيمة النتدائج :وههي القيمهة الذاتيهة التهي يعطيهها الفهرد للنتهائج (المشهوح،
.)2015
()1
أبعاد فعالية الذات
وقد حدد باندو ار ثالثة أبعاد رئيسية لفعالية الذات ،ممثلهة فهي قهدر الفعاليهة
والعمومية والقوة.

تبعهها لطبيعههة الموقههف أو صههعوبتل ويكههون مسههتوى
يختلههف قددددر الفعاليدددة ً
الفعالي ههة واض ه ًهحا عن ههدما تك ههون المه ههام مرتب ههة وفقً هها لمس ههتوى ص ههعوبتها ،ويتب ههاين
مستوى فعالية الذات لدى األفراد بتباين عدة مت يرات ،وال سيما مستوى اإلبداع.

والمهارة والدقة واإلنتاجية والضبط الذاتي .وتسهم العمومية في ت يير
فعالية الذات من خالل قيام األفراد بتعميم إحساسهم بالفعالية في المواقف
المشابهة ،وانتقال فعالية الذات من موقف إلى مواقف أخرى مشابهة.
ويشههير مفهههوم القددوة إلههى أن اعتقههاد الفههرد بفعاليههة ذاتههل تدفعههل لمواجهههة أي
ضههعف ق ههد يحههدث ف ههي األدا  ،وتتح ههدد القههوة م ههن خ ههالل الخب هرات الس ههابقة للف ههرد
ومدى مال متها للموقف (يعقوب.)2013 ،
النظرية المعرفية االجتماعية وتفسير فعالية الذات.
أس ههفرت النظري ههة المعرفي ههة ع ههن أن األدا اإلنس ههاني يمك ههن تفس ههيره م ههن
خههالل البنهها ات المعرفيههة والعالقههات االجتماعيههة والشخصههية ،ويشههير بانههدو ار إلههى

(1) Dimensions of self-efficacy
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نظري ههة فعالي ههة ال ههذات باعتباره هها اش ههتقت م ههن النظري ههة المعرفي ههة االجتماعي ههة (،)1
وأوضح أن األدا اإلنساني يمكن تفسيره في ضو المقابلة بين السلو ومختلف
العوامل المعرفية والبيئية والشخصية ،وتقوم اإلمكانهات المعرفيهة للفهرد بهدور مههم
رئيس ههي ف ههي عملي ههة التفس ههير ،حي ههث تتض ههمن ق ههدرة الف ههرد عل ههى اس ههتخدام الرم ههوز
والتعليم من خالل المالحظة والتدبر وتنظيم الذات ،فمهن خهالل اسهتخدام الرمهوز
يمكن لةفراد أن ينقلوا خبراتهم خالل النماذج المعرفية ،وأن يتحكموا فهي أفعهالهم
وأدا اتهم المستقبلية.
ويمكن لةنواع المختلفهة مهن الهتعلم أن تحهدث مهن خهالل مالحظهة الفهرد
للسلو المتنوع الصهادر عهن ا خهرين ،وفيمها يتعلهق بتنظهيم الهذات ،فهإن السهلو
اإلنسههاني يمكههن أن يههدفع ويههنظم مههن خههالل مهها يمل ه الفههرد مههن معههايير داخليههة،
ومههن خههالل التفههاعالت التقويميههة للههذات( ،)2وكههذل القههدرة االنعكاسههية للههذات()3؛
بحي ههث ي ههتمكن الف ههرد م ههن تحلي ههل خب ارت ههل الشخص ههية( .محم ههود ومحم ههد)2003 ،
و(المشوح.)2015 ،
وفيما يلي نموذ مقترح يوضح العالقة بين المتغيرات الثالثة للدراسة:
الصدمة

المساندة
االجتماعية

التكيف

فعالية الذات

قوة الشخصية

نمو ما
بعد
الصدمة

يكل ( )1نموذ توضيحي مقترح للعالقة بين متغيرات الدراسة

ُ
ُ
(1)Social cognitive theory
(2)Self-evaluative reactions
(3)Ability of self-refection
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الدراساتُالسابقةُ ُ

المحدددور األول :دراسددددات تناولدددت نمددددو مدددا بعددددد الصددددمة وعالقتدددد
بالمساندة االجتماعية وفعالية الذات لدى أمهات األطفال المعاقين

أجرى إليسي  )2004( Elciدراسة وصفية على عينة من آبا وأمهات
األطفال المعاقين ب رض الكشف عن اإلسهام النسبي لبعض المت يرات ،وال
سيما المت يرات الديموغرافية والمساندة االجتماعية ،وأساليب التكيف في التنبؤ
بنمو ما بعد الصدمة لوالدي األطفال المعاقين ،وقد كشفت النتائج عن ارتفاع
مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال المعاقين عن ا با  ،كما
أشارت النتائج إلى دور كل من المساندة االجتماعية والمواجهة المتمركزة حول
المشكالت في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة.
وهذا ما أكدتل نتائج الدراسة التي أجراها كل من زانج  zhangويان yan

وباريبال  Barriballووايل  whileوآخرون) (2013ب رض الكشف عن نمو
ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي طيف التوحد ،بل ت عينة الدراسة
 11أما ا ْخت ْرن من خمسة مراكز لرعاية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقات وتمثلت
األدوات في مقياس نمو ما بعد الصدمة ومقياس المساندة االجتماعية ،أسفرت
نتائج الدراسة عن المساندة االجتماعية المدركة والمواجهة الفعالة وفعالية الذات
بوصفها عوامل ميسرة لنمو ما بعد الصدمة.
وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي أسفرت عنها دراسة محمد (،)2017
التي هدفت إلى الكشف عن اإلسهام النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ
بنمو ما بعد الصدمة ،وذل على عينة مكونة من ( )60أما من أمهات أطفال
الشلل الدماغي ،بمتوسط عمر ( ،)31.8اعتمدت الدراسة على مقياس نمو ما
بعد الصدمة واستخبار المساندة االجتماعية ،وقد أظهرت النتائج إسهام مساندة
األصدقا في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة.
وتتسق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من أورمينت Awarment
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والكير Al kireوبوكشير (2006) bookshier؛ إذ هدف الباحثون إلى الكشف
عن دور المساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات
األطفال ذوي طيف التوحد؛ أظهرت النتائج العالقة بين المساندة االجتماعية،
ونمو ما بعد الصدمة ،والدور التنبؤي للمساندة االجتماعية.
وفي إطار الكشف عن العالقة بين مهارات التفكير اإليجابي ،ونمو ما
بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي طيف الذاتوية أجرى يونس ()2018
دراسة ارتباطية على عينة من األمهات ممن تراوحت أعمارهن بين ()55-25
بمتوسط عمر ( ،)35.79اعتمد الباحث على مقياس مهارات التفكير اإليجابي،
وقائمة نمو ما بعد الصدمة ،وكشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بين
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
اإلعاقات العقلية؛ أجرى كل من كليب  Kielbوبارجي  Bargielوماتاسي
 Matusieوايوابيسوال (2019) Ewapisulaدراسة على عينة من األمهات البالغ
عددهن  85ممن خضعن لتطبيق أدوات الدراسة ،والممثلة في مقياس نمو ما
بعد الصدمة ،ومقياس أثر األحداث الحياتية ،كشفت النتائج عن ارتفاع مستوى
نمو ما بعد الصدمة لدى  %52من أمهات األطفال ذوي اإلعاقات العقلية.
وفي ضو الكشف عن حاجة أمهات األطفال الذاتويين للمساندة
االجتماعية ،وعالقتها بالتكيف والرضا عن الحياة أجرى كل من جيتينباكيز
 Getinbakisوأوزيل  (2018) .Ozelدراسة على عينة مكونة من مجموعتين،
تألفت المجموعة األولى من  62من أمهات األطفال الذاتويين ،وتألفت
المجموعة الثانية من  60من أمهات األطفال العاديين ،وتمثلت األدوات في
مقياس المساندة االجتماعية المدركة ،ومقياس الرضا عن الحياة ،وقائمة حدة
سلو الذاتوية .وقد أوضحت النتائج أن هنا عالقة بين الرضا عن الحياة
وبين المساندة االجتماعية ،والتكيف لدى أمهات األطفال الذاتويين ،أوصت
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الدراسة بضرورة تقديم المساندة االجتماعية ألمهات وآبا وأشقا
الذاتويين.

األطفال

وللتحقق من العالقة بين نمو ما بعد الصدمة وفعالية الذات؛ أجرت
بيلكانو (2019) .Pellcanoدراسة على عينة مكونة من  123امرأة ممن تعرضن
لصدمة جسدية وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس نمو ما بعد الصدمة .أسفرت
النتائج عن وجود عالقة بين نمو ما بعد الصدمة والسلو الصحي ،وأن فعالية
الذات تتوسط العالقة بين نمو ما بعد الصدمة وبين األنشطة الجسدية الصحية.
كما أجرت ألون  (2019) Alonدراسة ب رض التحقق من مدى تنبؤ
المساندة االجتماعية بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال المعاقين،
تكونت العينة من  99من أمهات األطفال الذاتويين و 119من أمهات األطفال
ذوي متالزمة داون ،اعتمدت الدراسة على بعض األدوات مثل مقياس المساندة
االجتماعية ،ومقياس النمو المرتبط بالض وط ،واستبيان التقرير الذاتي ،وبعض
القياسات الديموغرافية .أظهرت النتائج وجود عالقة بين المساندة االجتماعية
ونمو ما بعد الصدمة ،وأن نوع اإلعاقة يتوسط هذه العالقة ،كما كشفت النتائج
عن مساهمة المساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى
األمهات.

المحور الثاني :دراسات تناولت نمو ما بعد الصدمة وعالقتد بدبع
المتغيرات
ههدفت د ارسهة مها جهراث Mc Grathولينلهي  )2006( linleyالكشهف
عن مستوى نمو ما بعد الصدمة لدى المصابين بإصابات دماغيهة ،تألفهت عينهة
الدراسة من مجمهوعتين :المجموعهة األولهى ممهن تعرضهوا إلصهابات دماغيهة مهن
 7أشهر والمجموعة الثانية من المرضى الذين تعرضوا إلصابة دماغية من 10
سنوات ،تمثلت األدوات في مقياس نمو ما بعهد الصهدمة ،أظههرت نتهائج الد ارسهة
وجود فروق بين المجموعتين بصدد مستوى نمو ما بعهد الصهدمة ،وذله لصهالح
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مجموعة المرضى المصابين دماغيا من عشر سنوات.
كما أجرى سكريجنار  (2011) scrignarدراسة بهدف قياس نمو مها بعهد
الصههدمة بعههد ز ارع ههة النخههاع العظم ههي لمرضههى السههرطان ،بل ههت عينههة الد ارس ههة
يضا ،وأوضحت النتائج نمو ما بعد الصدمة بعد إجه ار ز ارعهة النخهاع،
( )72مر ً
وأن ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصدمة ،يعزى لبعض العوامل مثل صه ر السهن
والمستوى المنخفض من التعليم واعادة التفسير اإليجابي وحل المشكالت.
وفي سياق الكشف عن العالقة بين نمو مها بعهد الصهدمة وفعاليهة الهذات
لههدى مبت ههوري األطه هراف ،بع ههد الح ههرب األخي هرة عل ههى غههزة ،أج ههرت أب ههو القمص ههان
فردا) ،ممن خضعوا لتطبيق مقياسي
( )2014دراسة على عينة تألفت من (ً 40
نمو ما بعد الصدمة وفعالية الذات ،وكشهفت النتهائج عهن داللهة العالقهة بهين نمهو
ما بعد الصدمة وبين فعالية الذات.
وكذل هدفت دراسة مان  (2014) Manneإلى الكشف عن مستوى نمو
مهها بعههد الصههدمة لههدى المصههابات بمههرض سههرطان الثههدي وآبههائهم ،تكونههت عينههة
الدراسة من ( )162امرأة مصابة بسرطان الثدي ،واعتمهدت الد ارسهة علهى قيهاس
نمههو مهها بعههد الصههدمة وبعههض العمليههات المعرفيههة علههى مههدى ثههالث سههنوات ،وقههد
أسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصهدمة بها المريضهات،
وعن داللة العالقة بين نمو ما بعهد الصهدمة والمعالجهة والوجدانيهة واعهادة التقيهيم
اإليجابي لدى السيدات المصابات بسرطان الثدي.

تعقيب
.1

توج ههد وفه هرة ف ههي الته هراث الع ههالمي بص ههدد مت ي ههر نم ههو م هها بع ههد الص ههدمة ل ههدى
عينات متباينة من األفراد ،حيث اهتم كهل مهن ) scrignar (2011وآال أبهو
القمصههان ( )2014و) Mann (2014بد ارسههة نمههو مهها بعههد الصههدمة علههى
عينههات صههحية ،وتنههاول كههل مههن ) Elci (2004ومحمههد ( )2017ويههونس
( )2018دراسة نمو ما بعد الصدمة ألمهات األطفال المعاقين.
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 .2مدددن حيدددف الهددددف ،هههدفت بعههض الد ارسههات إلههى الكشههف عههن العالقههة بههين
المسههاندة االجتماعيههة وبههين نمههو مهها بعههد الصههدمة ،وال سههيما د ارسههة إليسههي
 )2004( Elciود ارسههة أورمينههت  Awarmentو الخيههر  Al kireوبوكشههير
زنهج  zhangويهان  yanو باريباال Barriball
 (2006) book shirود ارسهة ا
ووايال  whileوآخهرون (. (2013وقهد أسهفرت نتائجهها عهن اإلسههام النسهبي
للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو ما بعد الصهدمة ألمههات األطفهال ذوى
اإلعاقات العقلية.
وهدفت الدراسات األخرى مثل دراسة أبو القمصهان  2014ود ارسهة مهن وي
ازنهج  Wie zhangوتهنج تهنج  Ting Ting yanوكلهويز  K looiseوأليسهون
 Ailsonوآخرون ) (2013إلى الكشف عن العالقة بين نمو ما بعد الصدمة
وفعالية الذات.
 .3معظههم الد ارسههات اعتمههدت علههى المددنهج الوصددفي ،فههي حههين اعتمههد

zhang

ويهان  yanو باريباال  Barriballووايال  whileوآخهرون( (2013وكهذل
سههونج  -Songو-كسههيو (2014( xiao-علههى المددنهج التجريبددي ،حيههث
إنما نمو ما بعد الصدمة ألمهات األطفال الذاتويين باعتباره أحد مت يهرات
علم النفس الوقائية.

 .4مدددن حيدددف األدوات ،اتج ههل معظ ههم الب ههاحثين الس ههتخدام مقي ههاس نم ههو م هها بع ههد
()1
الصه ه ههدمة  ،إع ه ه ههداد ك ه ه ههل م ه ه ههن تيديش ه ه ههي  ،Tedeschiوك ه ه ههالهون Calhoun
( ،)1996وذله ه لقي ههاس نم ههو م هها بع ههد الص ههدمة ل ههدى عين ههات متباين ههة م ههن
األفهراد ،وال سههيما أمهههات األطفههال ذوي اإلعاقههات العقليههة ،وكههذل المرضههى
ذوي اإلص ه ههابات الدماغي ه ههة ،م ه هها يش ه ههير إل ه ههى ص ه ههالحية المقي ه ههاس وكفا ت ه ههل
السيكومترية.
ُ
)(1)The post –traumatic growth Inventory (PTGI
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فروضُالدراسة ُ

 .1توج ههد عالق ههة ذات دالل ههة إحص ههائية ب ههين ك ههل م ههن المس ههاندة االجتماعي ههة
وفعاليههة الههذات ،وبههين نمههو مهها بعههد الصههدمة لههدى أمهههات األطفههال ذوي
العجز الذهني.

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

منهجُالدراسةُوإجراءاتهاُ :
أوال :المنهج:

اعتمدت هذه الدراسة على المهنهج الوصهفي ،حيهث الكشهف عهن العالقهة
بههين فعاليههة الههذات والمسههاندة االجتماعيههة ،وبههين نمههو مهها بعههد الصههدمة ألمهههات
األطف ههال ذوي العج ههز ال ههذهني ،وك ههذل الكش ههف ع ههن اإلس هههام النس ههبي لمت ي ههري
المسههاندة االجتماعيههة وفعاليههة الههذات فههي التنبههؤ بنمههو مهها بعههد الصههدمة ألمهههات
األطفال المعاقين.
ثانيا :العينة :تألفت عينة الدراسة من مجموعتين:
المجموعدددة األولدددى :عين ههة اس ههتطالعية ،ال ههرض م ههن اختياره هها حس ههاب الكف هها ة
السه ههيكومترية لمقه ههاييس الد ارسه ههة ،بله ههغ عه ههددها ( )30مه ههن أمهه ههات
األطفال ذوي العجز الذهني.

المجموعدددة الثانيدددة :العينههة األساس ههية متمثلههة ف ههي أمهههات األطف ههال ذوي العج ههز

الذهني بواقع ( )86أما لطفل مصاب بشلل دماغي أو اضهطراب
الذاتويههة أو تههأخر عقلههي بسههيط وتتهراوح أعمههارهن بههين ()45 :28
سنة ،بمتوسط ( )35،34وانحراف معياري (.)4،3

وفيما يلي وصف لخصائص العينة في جدول (.)1
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جدول ()1
خصائص عينة الدراسة من أمهات األطفال ذوي العجز الذهني ن=86
المتغيرات
العمر

مستوى التعليم

نوع إعاقة األبناء

التكرار

النسبة المئوية

33-28
39-34

31
37

%36
%43

45-40

28

%21

متوسط

16

%18.6

عال

51

%59.3

دراسات عليا

19

%22.1

تأخر عقلي

37

%43

ذاتوية

40

%46.5

شلل دماغي

9

%10.5

ثالثددا :األدوات :اعتمههدت الد ارسههة الراهنههة علههى ثالثههة مقههاييس ،مقيههاس نمههو بعههد
الصدمة ومقياس المساندة االجتماعية
ومقياس فعالية الذات .وفيما يلي وصف لكل مقياس:
 -1مقياس نمو ما بعد الصدمة The post– traumatic growth Inventory
)(PTGI

أعده كل من تيديشي  Tedeschiوكالهون ) Calhoun (1996وترجمل
بندا موزعة على خمسة
إبراهيم كي ار  )2013) Kiraيتألف المقياس من ً 21
أبعاد ،هي ،التعامل مع ا خرين وامكانات جديدة وقوة الشخصية والت يير
الروحاني وتقدير الحياة ،ويتم اإلجابة عن المقياس من خالل بدائل االستجابة
التالية (لم يحدث أي ت يير= 0واجهت هذا الت ير بدرجة ص يرة جدا = 1
بدرجة ص يرة =  2بدرجة متوسطة =  3بدرجة شديدة =  4بدرجة شديدة جدا
=  ،)5وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستوى نمو ما بعد الصدمة.
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وتحقق الباحثان األصليان والمعدان للمقياس من الكفا ة السيكومترية
بحساب الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ ( )0.90وطريقة إعادة التطبيق (.)0.71
الخصائص السيكومترية لمقياس نمو ما بعد الصدمة في الثقافة
العربية ،تم حساب الكفا ة السيكومترية للمقياس على العينة العربية بحساب
الثبات من خالل معامل ألفا لكرونباخ ،وتراوحت معامالت الثبات على
المقاييس الفرعية الخمسة للمقياس بين (.)0.70-0.83
)(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:
أواال :بناء المقياس ،حيث التحقق من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل
االرتباط بين أبعاده الخمسة ،وبين الدرجة الكلية للمقياس على عينة مكونة من
 30من أمهات األطفال المعاقين ،ويوضح جدول ( )2قيم معامل االرتباط.
جدول ()2
لحساب االتساق الداخلي لمقياس نمو ما بعد الصدمة ألمهات األطفال ذوي
العجز الذهني
المقياس الفرعي

الدرجة الكلية للمقياس

التعامل مع اآلخرين

** 0.666

إمكانات جديدة

** 0.861

التغيير الروحاني

** 0.687

قوة اليخصية

** 0.686

تقدير الحياة

** 0.764

وتشير معامالت االرتباط الواردة في الجدول السابق والتي تراوحت بين
( )0.861-0.666إلى التجانس الداخلي للمقياس؛ حيث االرتباط بين
المقاييس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة .0.05
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ثانيا :حساب الثبات ،تم حساب ثبات المقياس في هذه الدراسة بطريقتي ألفا
ا
لكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية ،ويوضح جدول ( )3قيم الثبات.
جدول ()3
ثبات مقياس نمو ما بعد الصدمة بطريقتي ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية
(ن =  )30من أمهات األطفال ذوي العجز الذهني
طريق الثبات

ألفا لكرونباخ

التجزئة النصفية

قيم الثبات

0.735

0.723

وتشير قيم الثبات الواردة في الجدول السابق إلى ثبات مقياس نمو ما
بعد الصدمة ،حيث بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا ( )0.735وبطريقة التجزئة
النصفية (.)0.723
ثالثا :حساب الصدق ،تم حساب القدرة التمييزية للمقياس بحساب

الفروق بين درجات اإلرباع األعلى واإلرباعي األدنى لعينة أمهات األطفال
ذوي العجز الذهني ،ويوضح جدول ( .)4قيمة ت للفروق بين المجموعتين.
جدول ()4
قيمة " ت" لداللة الفروق بين مجموعتين لحساب
القدرة التمييزية لمقياس نمو ما بعد الصدمة ألمهات األطفال ذوي العجز الذهني

المجموعة
المجموعة األولى
اإلرباع األعلى
المجموعة الثانية
اإلرباع األدنى

ن

المتوسط

االنحراف
المعياري

22

87.55

4.87

22

42.73

13.20

قيمة ت

14.93

مستوى
الداللة
0.001

وبمالحظة القيم الواردة في الجدول السهابق ،يتضهح أن قيمهة فتف لداللهة
الفههروق بههين مجمههوعتي األربههاع األعلههى واألربههاع األدنههى للمقيههاس؛ قههد بل ههت-
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 14،93ومستوى داللتها  0،001ما يشير إلى قدرة مقياس نمو ما بعد الصدمة
على التميز بين طرفي السمة ،وهذا يدل على صدق المقياس.
-2مقيدداس المسدداندة االجتماعيددة إعددداد :يددوي  (2017) Shuwaikhيتههألف

بندا موزعة على خمسة مقاييس فرعية ممثلة في المساندة
المقياس من ً 23
الوجدانيه ههة والمس ه ههاندة األدائيه ههة والمس ه ههاندة المعلوماتيه ههة والمس ه ههاندة التقديري ه ههة
والشبكات االجتماعية ،وتتوزع الدرجة علهى المقيهاس علهى بهدائل االسهتجابة
=كثير
ً 3ا
طا
نادر
على النحو التاليً =1 :ا
=2متوس ً

وتشههير الدرجههة المرتفعههة إلههى ارتفههاع مسههتوى المسههاندة االجتماعيههة ،وتههم
التحقق من ثبات المقياس بطريقة ألفا لكرونباخ وطريقة التجزئهة النصهفية ،حيهث
بلغ قيمة ألفا لكرونباخ ( )0.96والتجزئة النصفية (.)0.92
الكفدداءة السدديكومترية لمقيدداس المسدداندة االجتماعيددة ألمهددات األطفددال
ذوي العجز الذهني في الدراسة الراهنة
 -1بناء المقيداس ،تهم التحقهق مهن بنها المقيهاس بحسهاب االتسهاق الهداخلي

ب ههين الدرج ههة الكلي ههة للمقي ههاس وب ههين ال ههدرجات الكلي ههة للمق ههاييس الفرعيه هة،
ويوضح جدول ( )5قيم معامل االرتباط.

جدول ( )5قيم االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية وبين
الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية
المقاييس الفرعية
الدرجة الكلية
الدرج ه ه ه ه ه ه ه ههة الكلي ه ه ه ه ه ه ه ههة
للمساندة االجتماعية

اليبكة
االجتماعية

المساندة
الوجدانية

المساندة المساندة المساندة
األدائية المعلوماتية التقديرية

0.776

0.910

0.834

0.772

0.865

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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وبهههين المقه ههاييس الفرعيهههة قه ههد تراوحه ههت ب ه هين ()0.910-0.772؛ مههها يشهههير إله ههى
االتساق الداخلي للمقياس.
-2حساب الثبات ،تم حساب مقياس المساندة االجتماعية ألمهات األطفهال ذوي
العجز الذهني بطريقتي ألفا لكرونباخ ،والتجزئة النصفية ويوضح جدول
( )6قيم الثبات.
جدول ( )6قيم ثبات مقياس المساندة االجتماعية ألمهات األطفال ذوي
العجز الذهني ن= ()30
الطريقة

ألفا لكرونباخ

التجزئة النصفية

معامل الثبات

0.87

0.90

ويتضههح مههن خههالل الجههدول السههابق أن معامههل ثبههات مقيههاس المسههاندة
االجتماعيههة بطريقههة ألفهها لكرونبههاخ ( ،)0.78وأن معامههل الثبههات بطريقههة التجزئههة
النصفية قد بلغ ()0.90؛ ما يشير إلى ثبات المقياس.
-3حساب الصددق ،تهم التحقهق مهن صهدق المقيهاس عهن طريهق حسهاب الصهدق

التمييزي ،ويوضح جدول ( )7قيمة الفروق بين اإلرباع األعلهى واإلربهاع األدنهى
لعينة الدراسة.
جدول ( )7حساب الصدق التمييزي لمقياس المساندة االجتماعية ألمهات
األطفال ذوي العجز الذهني
المتوسط

االنحراف
المعياري

اإلرباع األعلى

22

50.86

5.25

اإلرباع األدنى

22

35.86

9.27

المجموعة

ن

ت

مستوى
الداللة

8.84

0.001

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة فتف للفروق بين اإلرباع
األعلى واإلرباع األدنى ألمهات األطفال ذوي العجز الذهني على مقياس
المساندة االجتماعية ،قد بل ت  8.84ومستوى داللتها 0.001؛ ما يشير إلى
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القدرة التمييزية للمقياس بين طرفي السمة ،وهذا يدل على صدق المقياس.
 -3مقياس فعالية الذات ،إعداد سيوارزر Schwarzerوجيروسالم Jerusalem

) (1995يت ه ههألف المقي ه ههاس م ه ههن  10بن ه ههود ،صه ه هممت لقي ه ههاس المعتق ه ههدات الذاتي ه ههة
اإليجابيه ههة المسه ههتخدمة للتعامه ههل مه ههع متطلبه ههات الحيه ههاة ،وتته ههوزع اله ههدرجات عله ههى
دائما
تبعا ألربعة بدائل استجابات =1 :ال ً =2ا
نادر ً =3
المقياس ً
غالبا ً =4

وتشههير الدرجههة المرتفعههة إلههى االعتقههاد القههوي بفاعليههة الههذات ،وقههد تههم التحقههق مههن
احدا ( Scholez, dona,
بعدا و ً
كفا ة بنا المقياس عبر  28دولة ،وليس لل سوى ً
.)sub& schwarzer, 2005

حسددددب ثبددددات المقيدددداس عبهههر ل ههات مختلف ههة وم ههن خ ههالل إص ههدارات متعهههددة،
وتراوحت قيمة معامل ألفا لكرونباخ  0.75و 0.94وال سهيما د ارسهة لوسزكزنسهكا
 Luszczynskaوسكولز  scholzوسشوارزر .)2005( Schwarzer
وحسههب صههدق المقيههاس مههن خههالل ارتباطههل بعههدة محكههات أو مت ي هرات معرفيههة
اجتماعية مثل النية وتوقعات النتائج وتنظيم الذات.
الكفددداءة السددديكومترية لمقيددداس فعاليدددة الدددذات ألمهدددات األطفدددال ذوي العجدددز
الذهني في الدراسة الراهنة
 -1بناء المقيداس ،تهم التحقهق مهن بنها المقيهاس بحسهاب االتسهاق الهداخلي
ب ههين درج ههة ك ههل مف ههردة وب ههين الدرج ههة الكلي ههة للمقي ههاس ،وه ههو م هها يمك ههن
إيضاحل من خالل جدول (.)8
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جدول ()8
االتساق الداخلي لمقياس فعالية الذات بحساب االرتباط بين درجات البنود
والدرجة الكلية للمقياس
رقم المفردة
1
2
3
4
5

ارتباطها بالدرجة
الكلية

رقم المفردة

0.49
0.54
0.50
0.64
0.47

6
7
8
9
10

ارتباطها بالدرجة
الكلية
0.63
0.54
0.64
0.65
0.40

ويتضهح مهن خههالل القهيم الهواردة فهي الجههدول السهابق والتههي تراوحهت بههين
( )0.65-0.49ارتباط بنهود مقيهاس فعاليهة الهذات ألمههات األطفهال ذوي العجهز
الذهني بالدرجة الكلية للمقياس ،ما يشير إلى ثبات بنا المقياس واتساقل.
 -2حسدداب الثبددات ،تههم التحقههق مههن ثبددات المقيدداس بطريقتههي ألفهها لكرونبههاخ
وطريقة التجزئة النصفية .ويمكن إيضاح قهيم الثبهات مهن خهالل الجهدول
(.)9
جدول ()9
قيم ثبات مقياس فعالية الذات ألمهات األطفال ذوي العجز الذهني
طرق الثبات

ألفا لكرونباخ

التجزئة النصفية

معامل الثبات

0.68

0.70

وبمراجعة القيم الواردة في الجدول السهابق يتضهح أن قيمهة ثبهات مقيهاس
فعالية الهذات ألمههات األطفهال ذوي العجهز الهذهني بطريقهة ألفها لكرونبهاخ 0.68
وقيمه ههة الثبه ههات بطريقه ههة التجزئه ههة النصه ههفية بل ه ههت  0.70ممه هها يه ههدل عله ههى ثبه ههات
المقياس.
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 -3صددددق المقيددداس ،ت ههم حس ههاب الص ههدق التمييه هزي لمقي ههاس فعالي ههة ال ههذات
بحسههاب الفههروق بههين اإلربههاع األعلههى واإلربههاع األدنههى ألمهههات األطفههال
ذوي العجههز الههذهني ،ويوضههح جههدول ( )10قيمههة ت لداللههة الفههروق بههين
المجموعتين.
جدول ()10

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

المتوسط

اإلرباع األعلى

23.9

اإلرباع األدنى

االنحراف
المعياري
4.15
2.36

15.36

قيمة ت

مستوى
الداللة

7.59

0،001

وتش ه ههير الق ه ههيم اله ه هواردة ف ه ههي الج ه ههدول الس ه ههابق إل ه ههى دالل ه ههة الف ه ههروق ب ه ههين
المجمههوعتين ،إذ بل ههت قيمههة فتف للفههروق بههين اإلربههاع األعلههى واإلربههاع األدنههى
ل ه ههدرجات أمه ه ههات األطف ه ههال ذوي العج ه ههز ال ه ههذهني عل ه ههى مقي ه ههاس فعالي ه ههة ال ه ههذات
( )7،59-بمس ههتوى دالل ههة 0،001؛ مه ها يؤك ههد ق ههدرة المقي ههاس عل ههى التميي ههز ب ههين
طرفي السمة ،وهذا يشير إلى صدق المقياس.
الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة

تددم حسدداب المتوسددطات واالنحرافددات المعياريددة لكد ٍدل مددن نمددو مددا بعددد
الصدمة والمساندة االجتماعية وفعالية الذات لدى أمهات األطفدال ذوي العجدز
الذهني ،وهي موضحة في جدول (.)11
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جدول ()11

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ٍ
لكل من نمو ما بعد الصدمة والمساندة
االجتماعية وفعالية الذات لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني (ن=.)86
المتغيرات

المتوسط

االنحراف المعياري

نمو ما بعد الصدمة

67.38

15.75

المساندة االجتماعية
فعالية الذات

51.69
24.47

10.94
8.70

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لنمدو مدا بعدد
الصدمة قد بلغت ( ،)67،38واالنحراف المعياري ( ،)15،75كما بلغت قيمدة
المتوسددط للمسدداندة االجتماعيددة ( ،)51،69واالنح دراف المعيدداري (،)10.94
وتمثلدددت قيمدددة متوسدددط فعاليدددة الدددذات فدددي ( ،)24،47واالنحدددراف المعيددداري
(.)8،70

نتائجُالدراسة ُ

الفدددر األول :توجدددد عالقدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين كدددل مدددن المسددداندة
االجتماعية وفعالية الذات وبين نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفدال ذوي
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
والمساندة االجتماعية ،ويوضح جدول ( )12قيمة االرتباط بينهم.
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جدول ()12
قيمة معامل االرتباط بيرسون بين كل من المساندة االجتماعية وفعالية الذات
وبين نمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني
المتغيرات

ارتباطها بنمو ما بعد الصدمة

فعالية الذات

* * 0.54

المساندة االجتماعية

* * 0.70

وبمالحظة القيم الهواردة فهي الجهدول السهابق ،يتضهح أن ثمهة ارتبهاط دال
بههين مت ي هرات الد ارسههة؛ إذ بل ههت قيمههة (ر) لالرتبههاط بههين المسههاندة االجتماعيههة،
ونمههو مهها بعههد الصههدمة ( )0،70بمسههتوى داللههة  ،0،001كمهها بل ههت قيمههة (ر)
للعالقه ههة به ههين فعاليه ههة اله ههذات ونمه ههو مه هها بعه ههد الصه ههدمة ( )0،54بمسه ههتوى دالله ههة
 ،0،001م هها يش ههير إل ههى ص ههحة الف ههرض ودالل ههة العالق ههة ب ههين كه هل م ههن المس ههاندة
االجتماعي ههة وفعالي ههة ال ههذات وب ههين نم ههو م هها بع ههد الص ههدمة ألمه ههات األطف ههال ذوي
العجز الذهني.
الفر الثاني :تسهم كل من المساندة االجتماعية وفعالية الذات بيكل نسبي
في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.
وللتحقههق مههن صههحة هههذا الفههرض ،تههم حسههاب معامههل االنحههدار البسههيط
لمت ي ه هرات الد ارسه ههة ،ويوضه ههح جه ههدول ( )13وجه ههدول ( )14قيمه ههة (ر) لمت يه ههري
الدراسة (المساندة االجتماعية وفعالية الذات).
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جدول ()13
قيمة معامل االنحدار واإلسهام النسبي للمساندة االجتماعية في التنبؤ بنمو
ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني.
المتغير
المستقل

معامل
االرتباط
الخطي

مربع
االرتباط

المساندة
االجتماعية

0.71

0.49

قيمة
ف

داللتها

قيمة
ت

داللتها

0.001 9.07 0.001 82.35

بمراجعة البيانات الواردة في الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل
االرتباط الخطي قد بل ت ( ،)0،71ومربع االرتباط ( ،)0،49كما بل ت قيمة
(ف)  ،82،35وهي دالة عند مستوى  ،0.001وبل ت قيمة (ت) .9.07
وهي دالة عند مستوى ()0.001؛ ما يدل على إسهام المساندة
االجتماعية بنسبة ( )0،49في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال
ذوي العجز الذهني.
هذا عن المساندة االجتماعية؛ أما عن قيمة إسهام فعالية الذات في
التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة فيمكن إيضاحها في جدول (.)14
جدول ()14
قيمة معامل االنحدار واإلسهام النسبي لفعالية الذات في التنبؤ بنمو ما بعد
الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني
المتغيددددددددر معامل االرتباط
المستقل الخطي
فعالي ه ه ه ه ه ه ه ه ههة
الذات

0.71

قيمددددة داللتها
مربع
االرتباط" "Rف
0.51
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بمراجعة البيانات الواردة في الجدول السابق ،يتضح أن قيمة معامل
االرتباط الخطي قد بل ت ( ،)0،71ومربع االرتباط ( ،)0،51كما بل ت قيمة
(ف)  ،44،8وهي دالة عند مستوى  ،0.001وبل ت قيمة (ت)  ،8،10وهي
دالة عند مستوى ( ،)0.001وتشير هذه القيم إلى إسهام فعالية الذات بنسبة
( ،)0،51في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات األطفال ذوي العجز
الذهني.

مناقشةُالنتائج ُ

فرضي الدراسة في ضوء مدى تحقق الفر وفي ضدوء
تمت مناقية َ
نتائج الدراسات السابقة واألطر النظرية وفي ضوء السياق الثقافي والمجتمعي
لعينة الدراسة.
أواال :فددي ضددوء مددددى تحقددق الفدددر  :أسههفرت نتههائج معامههل االرتبههاط

بيرسون عن داللة العالقة بين كل من المساندة االجتماعية وفعاليهة الهذات وبهين
نمههو مهها بعههد الصههدمة ،كمهها كشههفت نتههائج تحليههل االنحههدار عههن الداللههة التنبؤيههة
للمت يرين المستقلين (المسهاندة االجتماعيهة وفعاليهة الهذات) بهالمت ير التهابع (نمهو
ما بعد الصدمة)؛ ما يدعم ويؤكد صحة فرضى الدراسة.
ثانيددا :فددي ضددوء نتددائج الدراسددات السددابقة واألطددر النظريددة المفسددرة
لمتغيرات الدراسة :تتفق هدذ النتدائج مدع نتدائج العديدد مدن الدراسدات السدابقة
وال سددديما د ارس ههة إليس ههي  )2004( Elciوالت ههي ه ههدف فيه هها الباح ههث الكش ههف ع ههن
المساندة االجتماعية وأساليب المواجهة والمت يرات الديموغرافيهة كمت يهرات منبئهة
بنمههو مهها بعههد الصههدمة لههدى والههدى األطفههال الههذاتويين ،تمثلههت عينههة الد ارسههة فههي
 65أ و 17أم لطف ههل ذات ههوي ،وتض ههمنت األدوات مقي ههاس نم ههو م هها بع ههد الص ههدمة
ومقي ههاس المس ههاندة االجتماعي ههة ومقي ههاس أس ههاليب المواجه ههة ،وق ههد كش ههفت نت ههائج
التحلي ههل الع ههاملي ع ههن وج ههود ع ههاملين منبئ ههين بنم ههو م هها بع ههد الص ههدمة؛ المس ههاندة
االجتماعي ههة وأس ههاليب المواجه ههة ،كم هها أظه ههرت النت ههائج ال ههدور النس ههبي للمس ههاندة
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االجتماعيههة وأسههلوب حههل المشههكالت فههي التنبههؤ بالحههد مههن الشههكوى الشخصههية
لةمهات.
زنهج zhang
وههذا أيضها مها أكدتهل نتهائج الد ارسهة التهي أج ارهها كهل مهن ا

ويان  yanوباريبال  Barriballووايل  whileوآخرون) (2013ودراسة ألون
 (2019( Alonوب رض الكشهف عهن نمهو مها بعهد الصهدمة لهدى أمههات األطفهال
ذوي طي ههف التوح ههد ،بل ههت عين ههة الد ارس ههة  11أمه ها ،أس ههفرت نت ههائج الد ارس ههة ع ههن
المسههاندة االجتماعيههة المدركههة والمواجهههة الفعالههة وفعاليههة الههذات بوصههفها عوامههل
ميسرة لنمو ما بعد الصدمة.
وف ههي ض ههو الوظ ههائف الت ههي تؤديه هها المس ههاندة االجتماعي ههة أوض ههح بوي ههل
 (1991) Boyleأنههها تصههف معتقههدات الشههخص عههن ذاتههل وعههن المحيطههين بههل،
ومن حيث أنل موضع رعاية واهتمام وتقدير ،وكهذل مهن حيهث انتمائهل لنخهرين
وأنههها تقههوم بههوظيفتين ،الوظيفيههة األولههى تشههير إلههى الههدور الوقههائي مههن المواقههف
الضه ههاغطة والوظيفهههة الثانيهههة تعبه ههر ع ههن دور المسه ههاندة فه ههي خف ههض حهههدة ته ههأثير
الض وط.
وفي سياق الكشف عن اإلسهام النسهبي للمسهاندة االجتماعيهة فهي التنبهؤ
بنم ههو م هها بع ههد الص ههدمة ل ههدى أمه ههات األطف ههال ال ههذاتويين ،كش ههفت نت ههائج د ارس ههة
أورمينهت  Awarmentوالكيهر Al kireوبوكشهير  (2019) bookshireعهن دور
كههل مههن المسههاندة االجتماعيههة وهههدو الههنفس فههي التنبههؤ بنمههو مهها بعههد الصههدمة
ألمه ههات األطفه ههال ال ههذاتويين ،وذل ه ه لةمه ههات الالتهههي يتم ههتعن بشهههبكة عالقه ههات
اجتماعية ،فالمساندة تقلل من شعور األمهات بالوحدة وتعمهل علهى ت يهر المهزاج
لةفضل (تحسن المزاج) ،والشعور بجودة الحياة ،وتقلل من مدى حساسيتهن أو
إدراكهن للض وط.
وفههي إطههار الد ارسههات المقارنههة وعبههر الثقافيههة ،أكههد شههاين )2002( shin
في د ارسهة أج ارهها علهى والهدي األطفهال ذوي العجهز الهذهني األمهريكيين (= )38
والك ه ه ههوريين (ن= ،)40عل ه ه ههى أن حص ه ه ههول ا ب ه ه هها واألمه ه ه ههات عل ه ه ههى المس ه ه ههاندة
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االجتماعية يقلل من أثر مستوى الض ط التي يعانون منها.
كما أظهرت نتائج دراسة كليب  Kielbوبارجي Bargielوماتاسي
 Matusieوايوابيسوال (2019) Ewapisulaوآخرين عن ارتفاع مستوى نمو ما
بعد الصدمة ،لدى أمهات األطفال ذوي العجز الذهني Intellectual Disability
وحول نفس الهدف وللكشف عن العوامل المنبئة بنمو ما بعد الصدمة ألمهات
األطفال المعاقين ،أسفرت نتائج دراسة محمد ( )2017عن اإلسهام النسبي
للمساندة االجتماعية ودرورها في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات
األطفال الشلل الدماغي.
كمهها دعمههت نتههائج د ارسههة صههامويل Samuelوسيسههيال  Cecillaورينبههو
 )2004( Rainbowاله ههدور الوقه ههائي للمسه ههاندة االجتماعيه ههة فه ههي تحسه ههين الصه ههحة
النفس ههية لعين ههة م ههن مرض ههى الس ههرطان ،وح ههث المرض ههى عل ههى الت ي ههر اإليج ههابي
واع ههادة تفس ههير المواق ههف بإيجابي ههة ،األم ههر ال ههذي ي ههنجم عن ههل تط ههور نم ههو م هها بع ههد
الصدمة.
وفهي نفهس السهياق فسهر كهل سهيجل  siegelوسكريمشهاو schrim shaw

) (2000و ميكليمبههورج ) ،Meckiembourg (2019وكههذل بيلكههانو
) (2019نمههو مهها بعههد الصههدمة لههدى السههيدات الالتههي يعههانين مههن اإلصههابة بأحههد
األمه هراض الجس ههمية ف ههي ض ههو تبن ههيهن لمع ههاني إيجابي ههة وس ههعيهم نح ههو اكتس ههاب
سههلوكيات حميههدة ،حيههث كشههفت نتههائج الد ارسههة عههن توجههل السههيدات نحههو ت ييههر
حيههاتهم نحههو اإليجابيههة ،كمهها عبههر  %83مههن السههيدات عينههة الد ارسههة عههن ت يههر
نم ههط حي ههاتهم وع ههاداتهم ال ذائي ههة والس ههعي نح ههو إقام ههة عالق ههات طيب ههة م ههع أفه هراد
أسرهن.

Pellicano

ويتن ههاغم مفهددددوم فعاليدددة الددددذات م ههع مفه ههوم ت ي ههر النظه هرة إل ههى ال ههذات،

باعتبههاره أحههد مكونههات نمههو مهها بعههد الصههدمة ،إذ يشههير مكههون النظ هرة إلههى الههذات
إلى تمتع الفهرد بمفههوم إيجهابي عهن ذاتهل ،وعهن طموحهل وقد ارتهل وثقتهل فهي نفسهل
بأنههل لديههل القههدرة علههى إنجازههها وتحقيقههها رغههم كههل التحههديات ،تل ه الصههورة التههي
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تههدفع ب ههالفرد نحههو الت يي ههر واإلبههداع ،وذله ه علههى عك ههس الفههرد ال ههذي يعههاني م ههن
انخف ههاض مس ههتوى الثق ههة ب ههالنفس وش ههعوره بالدوني ههة؛ ف ههذل يقل ههل م ههن قدرت ههل عل ههى
التكيههف م ههع الص ههعوبات والص ههدمات الت ههي يواجههه ها ،حي ههث يش ههير مفه ههوم فعالي ههة
الههذات إلههى ثقههة الفههرد الكامنههة فههي قد ارتههل خههالل المواقههف الجديههدة والمواقههف ذات
المطاله ههب الكثي ه هرة وغيه ههر المألوفه ههة واعتقه ههاد الفه ههرد فه ههي ق ه هواه الشخصه ههية (العه ههدل،
.)2001
وينشأ ميكانزيم فعالية الذات من خالل تفاعهل الفهرد مهع البيئهة واسهتثماره
إلمكاناتههل المعرفيههة ومها ارتههل االجتماعيههة والسههلوكية الخاصههة بالمهمههة ،ويعكههس
مفهوم فعالية الذات مدى ثقة الفرد في نفسل وقدرتل على النجاح في أدا المههام
(عبههد اهلل .)2016 ،ويتسههق ذل ه مههع مهها أوضههحتل نتههائج د ارسههة أبههو القمصههان
( ،)2014التههي هههدفت الكشههف عههن العالقههة بههين نمههو مهها بعههد الصههدمة وفعاليههة
ال ههذات ل ههدى مبت ههوري األطه هراف بع ههد الح ههرب األخيههرة عل ههى غههزة ،إذ تألف ههت عين ههة
هردا) مم ههن خض ههعوا لتطبي ههق مقياس ههي نم ههو م هها بع ههد الص ههدمة
الد ارس ههة م ههن ( 40ف ه ً
وفعالية الذات ،وكشفت النتائج عن داللة العالقة بين نمو ما بعد الصهدمة وبهين
فعالية الذات.
يؤكههد بانههدو ار أن معتقدددات فعاليددة الددذات تههنظم الوظههائف اإلنسههانية ،مههن
خههالل أربههع عمليههات رئيسههة تتمثههل فههي العمليههات المعرفيههة والدافعيههة واالنفعاليههة
وعمليههات االختيههار ،وتههؤثر معتقههدات الههذات حههول الفعاليههة علههى أنمههاط التفكيههر
المختلف ههة ،الت ههي م ههن الممك ههن أن تع ههزز األدا أو تض ههعفل ،وللت ههأثيرات المعرفي ههة
أشكال مختلفة؛ فمعظم السهلو اإلنسهاني ههو سهلو مقصهود يهتم تنظيمهل بأفكهار
مسبقة تضهم أههدافها المعروفهة ،وتتهأثر ههذه األههداف الشخصهية بتوقعهات الهذات
حههول قههدراتها ،فكلمهها كانههت توقعههات األف هراد حههول فعاليههة ذواتهههم مرتفعههة؛ وضههع
هؤال األفراد أهدافًا عالية ألنفسهم.

وفيمهها يتعلههق بالعمليددات الدافعيددة ،تههؤدي معتقههدات الههذات حههول الفعاليههة
دور مركزًيهها فههي التنظههيم الههذاتي للدافعيههة؛ إذ يعمههل األف هراد علههى تحفيههز أنفسهههم،
ًا
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ويوجه هوا نش ههاطهم مههن خ ههالل أفك ههارهم المسههبقة ،وه ههم يتوقعههون نت ههائج نش ههاطاتهم
ويضعون األهداف ألنفسهم ويخططون لها.
أمه هها عه ههن العمليددددات االنفعاليددددة ،فتؤكه ههد النظريه ههة المعرفيه ههة االجتماعيه ههة

لباندو ار أن معتقدات الناس حول قدراتهم تؤثر في مدى الضه ط واالكتئهاب الهذي
دور مهم ه ها اسه ههتثارة القله ههق إذ إن فهه ههم
يخبرونه ههل ،كمه هها أن معتقه ههداتهم هه ههذه ته ههؤدي ًا
توقعههات األفهراد للتهديههد الخههارجي وردود أفعههالهم االنفعاليههة تجههاه هههذا التهديههد هههي
التي تحهدد إلهى درجهة كبيهرة المخهاطر والوقهائع المحيطهة ،فهاألفراد الهذين يعتقهدون
أنهم قادرون على التحكم في الض وط التهي يتعرضهون لهها ال يعهانون مهن القلهق
بعكههس األفهراد الههذين ال يعتقههدون فههي قههدرتهم علههى الههتحكم فههي المواقههف المهههددة،
وفيما يتعلق بعمليات االختبهار تشهير النظريهة المعرفيهة االجتماعيهة إلهى أن الفهرد
بإمكانههل أن يههتحكم فههي حياتههل باختبههار المحههيط وتطويعههل واختيههار النشههاط ،والههذي
يمك ههن ممارس ههتل ف ههي ه ههذا المح ههيط ،ف الب هها م هها يمي ههل الف ههرد إل ههى تجن ههب النش ههاط
والموقف الذي يعتقد بأنل يتجاوز قدراتل ،بينما تقبل على النشاط الهذي يعتقهد أنهل
قادر على القيام بل (جبريل.)2002 ،
وتشه ههير األدبيه ههات المعنيه ههة بنمه ههو م ه هها بعه ههد الصه ههدمة ،إله ههى الخص ه ههائص
والسمات التي يتحلى بهها األفهراد الهذين يحققهون نمهو مها بعهد الصهدمة ،ومهن ههذه
السمات :أن يكون الفرد اجتماعيا ،إذ إن أكثر األفراد قابلية للنمو بعهد الصهدمة،
هم األشخاص االجتماعيون الذين يفضلون مخالطهة ا خهرين ،وممها ال شه فيهل
أنن هها بحاج ههة لم ههن ي ههدعمنا وم ههن يلت ههف حولن هها بع ههد ح ههدوث الص ههدمة مم هها يؤهلن هها
لالرتق هها وتخط ههي المحن ههة .وتش ههير (عرف ههة )2014 ،أن النم ههو م هها بع ههد الص ههدمة
يحدث للنسا أكثر من الرجال ،وربما يعزى ذل إلى مهارات التواصهل والتفاعهل
االجتماعي التي يتسم بها السيدات عن الرجال.
وفددي ضددوء النمددوذ الددوظيفي– الوصددفي
 modelلكالهون  Calhounوتيديسدكي  ،tedeschiيمكدن تفسدير نتدائج البحدف،

Functional descriptive

اعتمادا على التهراث البحثهي للمشهقة التاليهة للصهدمة ،الهذي
إذ طو ار هذا النموذج
ً
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يبرز أهمية عمليات التقييم ،تظهر عملية نمو ما بعد الصدمة من خالل حدوث
أزمات حياتية كبرى ،والتي تعد شديدة التحدي ،بحيث تهدد تصهور الفهرد للعهالم،
ومههن الخصههائص الشخصههية الميس هرة لحههدوث النمههو :االنبسههاطية واالنفتههاح علههى
الخبهرة والتفهاؤل ،وكخطهوة أساسهية يجههب أن يقهوم الفهرد بشهكل نمطهي باسههتجابات
المواجهة المتطلبهة إلدارة المشهاعر الطاغيهة ،وفهي الوقهت نفسهل الهذي تحهدث فيهل
معالجههة معرفي ههة عميق ههة لظ ههروف الش ههدة ،وتعتب ههر الدرج ههة الت ههي تش ههير إل ههى م ههدى
انش ه ال الفههرد معرفيهها باألزمههة ،بمثابههة العنصههر الرئيسههي فههي عمليههة نمههو مهها بعههد
دور فهي العمليهة العامهة
الصدمة ،كما يمكن أن يمارس النظام االجتماعي أيضها ًا
للنمههو ،وبصههورة خاصههة مههن خههالل إعههداد مخططههات جديههدة ت هرتبط بههالنمو عههن
طريه ههق التقبه ههل الوجه ههداني لثفصه ههاح عه ههن األحه ههداث الصه ههادمة ،وعه ههن األخطه ههار
المرتبطة بالنمو ،ويعكس مفهوم نمو ما بعد الصدمة القدرة على معايشة ت يرات
إيجابية واالرتقا إلى ما يعلو على مستوى األدا النفسي السابق والوعي بالحياة
نتيجة للصراع مع الحدث الصدمي ومعالجتل (محمد.)2017 ،
وبصهدد جواندب التغيدرات اليخصددية عقدب حدددوف الصددمات أيدار كههل
من تيديشى  Tedschiوكالهون  )2006( Calhounإلى الت يرات التهي تطه أر علهى
الفرد ،وتصل بل لنمو ما بعد الصدمة وتتمثل في:
أوًال :ت يههر النظ هرة إلههى الههذات ،وظهههور إمكانههات جديههدة للفههرد تتمثههل فههي قيامههل
بههبعض األنشههطة واألعمههال التههي تعتبههر إبداعيههة ،وال يتوقههع أن يقههوم بههها
من قبل.
ثانيددا :الت يهر بالعالقههات والتواصههل مهع ا خهرين ،وينبههع ههذا مههن مههرورهم بتجربههة
ا
المعان ههاة والفق ههدان نتيج ههة الح ههدث الص ههادم؛ فيص ههبح ل ههديهم اتص ههال ق ههوي
وقريههب مههن ا خهرين ،فضه ًهال عههن نمههو مشههاعر التعههاطف مههع ال يههر ،وال
سيما الذين تعرضوا ألحداث صادمة.
هدر لحياتههل ،ومهها كههان
ثالثاددا :الت يههر بفلسههفة حيههاة الشههخص ،فيصههبح الشههخص مقه ًا

بسههيطا فيمهها مضههى يصههبح ذا أهميههة كبيهرة فههي وقتههل الهراهن ،فضه ًهال عههن
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الت يرات الروحانية والدينية التي تط أر على الفرد ،ومهن ثهم يحهدث تحهول
عميق في معتقداتل ونظرتل للعالم ولنخرين.
ثالثا :في ضوء السياق الثقافي والمجتمعدي لعينهة الد ارسهة ومهع انتشهار

وسههائل التواصههل االجتمههاعي وتعههدد مصههادر المعرفههة يمكههن تفسههير النتههائج؛ فقههد
أص ههبح م ههن اليس ههير ف ههي عصه هرنا الح ههالي والمح ههاط بك ههل وس ههائل التقني ههة الحديث ههة
الحصول على المعلومات واثقال الجانب المعرفي ألفراد المجتمع ،ومن ثم عينهة
الدراسة من أمهات األطفال المعاقين فلم تعد قضية اإلعاقة يشوبها ال موض أو
اإلبهام ،وانما هنا العديد من التفسيرات الطبية والنفسية واالجتماعية الموضحة
والمفسرة ألنواع اإلعاقات المختلفة من حيث مسبباتها ،وطهرق تشخيصهها وسهبل
رعايتها وتأهيلهها ،ومهع انتشهار وسهائل التواصهل االجتمهاعي وفعاليهة اسهتخدامها،
بش ههكل مثم ههر أصهههبح م ههن الس هههل الوص ههول للم ارك ههز وللمؤسس ههات المتخصصهههة
والمعنيههة برعايههة وتأهيههل األطفههال ذوى اإلعاقههات ،فضههال عههن إمكانيههة حصههول
األمه ههات عل ههى االستش ههارات ،وبع ههض أوج ههل النص ههح واإلرش ههاد م ههن خ ههالل ه ههذه
الوسائط المتعددة.
ومع انتشار الوعي واكتساب العلم والمعرفة؛ اتجهت األمهات نحو تبني
فلسههفة جديههدة للحيههاة ،وت يههر نظ هرتهن لةمههور ،وكههذل اعتقههادهن حههول قههدراتهن
علههى تخطههي األزمههات والصههدمات ،فبههدأْن بطلههب العههون والمسههاندة مههن ا خهرين،
والتواصههل مههع نظ هرائهن مههن األمهههات ،لتكههوين شههبكة مههن العالقههات االجتماعيههة
الداعمهة والمحفهزة علههى مواجههة مشههكالت أبنههائهن المعهاقين والتفكيههر حههول كيفيههة
التعامل معها؛ فصدمة إنجاب طفل معاق تفرض على األم كثير من التحهديات،
تبههدأ بمتطلبههات الطفههل ورعايتههل وتأهيلههل واالرتقهها بمها ارتههل وقد ارتههل والبحههث عههن
البههدائل والتفكيههر فههي كيفيههة حههل المشههكالت ،كلههها أمههور ال تنتهههي وتفههرض علههى
خاصا من نوعية الحيهاة يهدفع بهها للتكيهف والتعهايش مهع صهدمة إعاقهة
نوعا
األم ً
ً
االبن ،بل ومواجهتها بشكل إيجابي والسعي و ار االرتقا بقدرات الطفل.

ُ
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التوصيات ُ

خلصددددت الدراسددددة لددددبع

التوصدددديات حي ههث تكثي ههف الجه ههود البحثي ههة

للكشههف عههن الخصههائص اإليجابيههة ألمهههات األطفههال ذوي العجههز الههذهني ،كمهها
توصي الدراسة بالتركيز على البحوث التجريبية واعداد الخطط اإلرشادية بههدف
إنما مهارات األمهات واكسابهن استراتيجيات مواجهة الصدمات واألزمات.
إثقال الهوعي المجتمعهي لتقبهل األطفهال ذوي العجهز الهذهني ،وحهث أفهراد
المجتم ه ههع عل ه ههى التفاع ه ههل معه ه ههم ودمجه ه ههم ومش ه ههاركتهم ف ه ههي مختل ه ههف األنش ه ههطة
المجتمعية ،ورفع العنا عن كاهل األمههات واكسهابهن الشهعور بالثقهة فهي الهنفس
واستبدال عبارات اللوم والنقد مشاعر الشفقة بتقديم المساندة بأشكالها المختلفة.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
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