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دور العطف عمى الذات والمساندة االجتماعية في التنبؤ بالرفاهية النفسية لدى 
 عينة من أمهات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة

 2فاطمة خميفة السيد                                     1خمود يحي الزهراني
 االكمينيكي المشارك أستاذ عمم النفس             باحثة ماجستير                     

 كمية اآلداب والعموم االنسانية                                                    
 جامعة الممك عبدالعزيز                                                         

 : الممخص
الجتماعية في التنبؤ ىدفت الدراسة الى معرفة القيمة التنبؤية لمعطف عمى الذات والمساندة ا

بالرفاىية النفسية ، ومعرفة مدى االختالف بين متوسطات درجات افراد العينة في ) العطف 
الرفاىية النفسية ( تبعا الختالف ) المستوى التعميمي  –المساندة االجتماعية  –عمى الذات 

   الدراسة من  شدة اإلعاقة( ، وتكونت عينة -نوع اإلعاقة-لألم المستوى االقتصادي لألسرة
( أم من أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة، و تم تطبيق مقياس العطف ٧٨١) 

( وترجمة الباحثة، ومقياس المساندة fNef(2003,عمى الذات من إعداد كريستن نيف
( ، ومقياس الرفاىية النفسية من اعداد عفراء ٢١٧٢االجتماعية من اعداد إبراىيم العثمان ) 

(. توصمت نتائج الدراسة إلى وجود قدرة تنبؤية لمعطف عمى الذات والمساندة ٢١٧٢خميل ) 
االجتماعية في التنبؤ بالرفاىية النفسية ، ولم تظير الدراسة وجود أي فروق بين متغيرات 

الرفاىية النفسية( وفقا لالختالفات في )مستوى تعميم االم،  –الدراسة ) العطف عمى الذات 
شدة اإلعاقة(، في حين أظيرت الدراسة وجود  -نوع اإلعاقة-دي لألسرةالمستوى اإلقتصا

فروق بين متوسطات افراد العينة في المساندة االجتماعية وفقا لالختالف في المستوى 
التعميمي لالم فقط، عمى العكس من المستوى االقتصادي ونوع اإلعاقة وشدتيا حيث لم 

 بعد المساندة االجتماعية.يشكل أي فرق في درجات افراد العينة عمى 
ذوي  –الرفاىية النفسية  -المساندة االجتماعية-: العطف عمى الذاتالكممات المفتاحية

 االحتياجات الخاصة.
 
 

                                                 

  * بحث يستم يٍ رسبنت يبجستُز إػذاد انببحث األول وإشزاف انببحث انثبٍَ
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 مقدمة:
كان الباحثون في الماضي يركزون تقميديا عمى التأثيرات السمبية لممواقف بغرض 

حثية تعتبر ضرورية وميمة، اال فيم المرض بصورة أفضل، وعمى الرغم من ىذه الزاوية الب
ان ىذا التوجو المرتكز عمى الصعوبات أو النواقص، قد وفر رؤية محدودة لألفراد والمدى 
الذي يمكن ان تذىب اليو استجاباتيم، وقد بدأ الباحثين المعاصرين في االلتفات الي 

ج إيجابية )عبد العمميات السيكولوجية والمصادر التي قد تعاون في التكيف وتقود الى نوات
 (.٢١٢: ٢١٧٢الجواد، عبد الفتاح، 

ويعد العطف عمى الـذات من المصادر الشخصية التي تنتمي الى منظومة متغيرات 
يركز عمى عمم النفس االيجابي، وقد ظير في التراث النفسي مع بداية االلفية الثالثة، حيث 

النفسية التي تنطوي عمى ايجاد احتواء المعاناة، فيو قوة نفسية ايجابية ومصدر لمرفاىية 
غرض ومعنى في حياة الشخص بدال من السعي وراء المتعة وتجنب األلم، فبالعطف عمى 
الذات ال يتجنب الفرد األلم بل يتبناه في كونو تجربة انسانية ويولد من خاللو شعورا بالرفاىية 

(4:2017،xoff  ffeN.) 
عاالت السمبية الى حالة شعور أكثر ومن خالل العطف عمى الـذات يتم تحويل االنف

إيجابية، مما يسمح لفيم أكثر وضوحا لمموقف الحالي لمفرد، وتبني األفعال التي تغير ذات 
 (.Bohadana, Morrissey, Paynter, 2019:(12الفرد وبيئتو بطرق مناسبة وفعالة 

ر الذات، وقد كشفت الدراسات الحديثة أن ممارسة العطف عمى الذات وسيمة صحية لتصو 
وطريقة جيدة وىامة بشكل خاص في التعامل مع المواقف الضاغطة، والتي توفر آليات 
مواجية االنفعاالت السمبية والتغمب عمييا بشكل توافقي 

(Yang,Guo,Kou,Liu,2019:14.) 
انو بالرغم من  ( Scherer, Verhey, Kuper,2019:16يشير أسبرج )

من إعاقة يزيد التوتر لدى الوالدين، فأنو ليس جميع  االفتراض العام ان تربية طفل يعاني
اسر األطفال المعاقين يواجيون ىذا الخطر، فيناك بعض العوامل التي تقي الوالدين من 

واحدة من أكثر النتائج الضغوط التي تنشأ نتيجة وجود طفل يعاني من صعوبة ما.  و 
يرتبط عكسيا بالقمق واالكتئاب، اتساقا في االدب البحثي تشير الى أن العطف عمى الذات 

فاألشخاص الذين يتصفون بالعطف عمى ذواتيم ىم أقل تركيزا عمى مشاعرىم وافكارىم 
 السمبية، وفي دراسة طولية لعينة
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من المصابين باالكتئاب تبين أن االشخاص ذوي الدرجات المرتفعة في العطف عمى الذات 
 (. ffeN    Neff(2017,7,اظيروا اعراض اكتئابية أقل 

حيث وجد أن االباء الذين يتحمون بالعطف عمى الذات كانوا أقل احتمااًل لرؤية 
شكالي. عندما ييدئ الوالدان أنفسيم إذا صدر من الطفل  سموك أطفاليم عمى أنو صعب وا 
سموكا نمطيا مثل العدوان ونوبات الغضب وعدم المرونة فإنيم يعون الموقف جيدا ويتذكرون 

صعوبات ىي جزء من الحياة البشرية ومن ثم يكونون أقل انزعاجا واحباطا أن التحديات وال
واشارت نتائج بعض الدراسات (. Neff, Faso,2016: 941في استجاباتيم ليذه المواقف )

كما الى ارتباط االرتفاع في مستويات العطف عمى الذات بارتفاع مستوى الرفاىية النفسية 
            ( ودراسة u&sraf   sa& naesrA،  2013في دراسة سارسيقمو وأرسالن )

(Neff, faso,2016) . 
وتعد الرفاىية النفسية احد مجاالت عمم النفس اإليجابي، اذ يشكل ىذا المفيوم العمود الفقري 
لعمم النفس اإليجابي الذي يتناول الجانب اإليجابي من شخصية االنسان بعيدا عن االمراض 

تي لطالما تناوليا عمماء النفس كيدف نبيل يسعى االنسان لمعيش في النفسية، ىذه الرفاىية ال
ظاللو والذي تتشارك العوامل النفسية واالجتماعية والوجدانية والمعرفية واالقتصادية في 

 (.Gull, 2015:147بمورتيا وبنائيا. )
 - العوامل االجتماعية والبيئية-وتتأثر الرفاىية النفسية بكل من العوامل الخارجية 

وواحد من العوامل  .((Gardner & Webb,2019: 710 -الشخصية-والعوامل الداخمية
الخارجية ىو المساندة االجتماعية، فالوالدين الذين يدركون مساندة اجتماعية أكثر كفاية 

يخبرون مستويات منخفضة من الضغوط مقارنة بالوالدين الذين يدركون مساندة اجتماعية 
حيث راك الوالدين لكفاية المساندة يرتبط إيجابيا برضاىم عن الحياة، أقل كفاية، كما ان اد

تعتبر المساندة االجتماعية أحد أىم المصادر التي تساعد عمى التكيف مع الخبرة المؤلمة 
وعمى االثار المترتبة عمييا، ألن الفرد من خالل المساعدة االجتماعية يتمقى مشاعر الدفء 

المقربين منو، حيث يساعدونو في التغمب عمى أزماتو  والود و المحبة من االشخاص
وشدائده، ولكي يصل إلى درجة مرتفعة من الرضا عن تمك المساندة المقدمة لو فإن ذلك 

(. حيث ٢١٧٢:١٧٢يتوقف عمى عمق تمك المساندة واعتقاده بكفايتيا )العثمان و الببالوي، 
اندة االجتماعية والرفاىية النفسية أكدت بعض الدراسات السابقة عمى ارتباط كال من المس

                                          إيجابيا كما في دراسة شكسبير وريس وارمسترونق
(Shakespear, Rees,& Armstrong, 2015:552). 
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ومن ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة التي تسعى لمبحث في مفيوم العطف عمى الذات 
ى اسيام كال منيما في تحقيق الرفاىية النفسية لدى أميات ذوي والمساندة االجتماعية ومد

االحتياجات الخاصة ،واكتشاف الفروق بين عينة الدراسة في مستويات العطف عمى الذات 
والمساندة االجتماعية والرفاىية النفسية وفقا الختالف نوع اإلعاقة والمستوى التعميمي 

 واالقتصادي لالم.
 مشكمة الدراسة:

لعناية بذوي االحتياجات الخاصة ضرورة انسانية واجتماعية، حيث تعتبر االم القائم تمثل ا
بالرعاية االساسي، فيي مصدر لتشكيل البيئة المحيطة بالفرد وبخاصة ذوي االحتياجات 
الخاصة، إذ أن عمييا أدوار ومسؤوليات تجاه رعايتو، ولتنشئة االبن ذي االحتياجات الخاصة 

ن االم لمتحمل واتساع االفق والقدرة عمى التكيف وىذه الحاجات تجعميا ىناك حاجة شديدة م
 (.  ٧٢: ٢١٧٢بحاجة الى الدعم والمساندة )أحمد، يسري ، 

والن الصحة النفسية ال تتمثل في غياب اعراض االضطراب النفسي، ولكنيا يجب ان 
ص مختمف تتضمن مكونات الرفاىية النفسية، حيث كرس عمم النفس مساحة كبيرة لفح

جوانب الحزن واالكتئاب والقمق والخوف والعدوان والمرض، وبدأ يسود مجال البحث في عمم 
النفس تيار يعزز التوجو الى عمم النفس اإليجابي، وبدأ العمماء يستقصون في مفاىيم مثل 

  االمل والتفاؤل والطمأنينة وجودة الحياة والرفاىية النفسية.
( بشكل psychological well-beingالنفسية ) تزايد تطبيق مفيوم الرفاىية

ممحوظ الى الحد الذي أدى الى ظيور مجال جديد يسمى مجال عمم النفس االيجابي 
(Positive Psychology)  لقد كان لحركة عمم النفس والعالج النفسي لمجوانب ، و

التي تؤدي اإليجابية لإلنسان، حيث تركز معظم األبحاث عمى استراتيجيات العالج النفسي 
الى خفض االضطراب، وقد تغير ىذا الوضع نسبيا منذ ظيور عمم النفس اإليجابي، حيث 
أكد الباحثون عمى أىمية مساعدة االفراد عمى تطوير استراتيجيات تيدف الى تعزيز الشعور 

(، وأصبحت      sin, Lyubomirsky,2009 :486اإليجابي والفاعمية واألداء األمثل )
العالج النفسي طبقا لتصور عمم النفس اإليجابي تسعى الى زيادة الرفاىية استراتيجيات 

 النفسية بدال من مجرد خفض االعراض. 
أن معظم ىذه الدراسات تركز عمى خفض االضطراب كالضغوط واالكتئاب  وجد

ابن ذو احتياج خاص ، حيث لم يتم التطرق لتنمية الجوانب اإليجابية  من تنشئة الناشئ
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النفسية بشكل واسع في الدراسات الواردة في األدب النفسي العربي، و تبدو الحاجة  كالرفاىية
اسر ذوي االحتياجات الخاصة ممحة لمكشف عن الرفاىية النفسية ، وذلك الن ىذه  عند

تعاني من بعض االزمات وىي بحاجة الى االخذ بالمتغيرات اإليجابية ليس من اجل  االسر
، وبعد  االجتماعية وانما لرفع كفاءتيم في مواجية التحدياتالمعاناة النفسية و  تخفيف

.ولما  أميات ذوي االحتياجات الخاصة-االطالع عمى األبحاث التي تناولت عينة الدراسة
كان العطف عمى الذات مفيوما تبمور حديثا في ميدان عمم النفس االيجابي، باعتباره عامال 

من الرفاىية النفسية، وعمى الرغم من أىميتو إال أن ىدفا فعاال لتحقيق مستوى  وقائيا ميم او
التعرض االدب النفسي العربي ليذا المتغير نادر، األمر الذي يثير الحاجة لمبحث في ىذا 
الموضوع من منظور مغاير يركز عمى أميات ذوي االحتياجات الخاصة، والالتي ركزت 

 مبية لتربية طفل معاقأغمب الدراسات السابقة الالتي تشممين عمى الجوانب الس
(Yagmurlu, Yavuz, Sen, 2015: 952) . 

وألن الرفاىية النفسية تتطور من خالل مجموعة من المتغيرات باإلضافة الى أنيا تزيد مع 
العمر والتعميم كما أشارت بعض الدراسات ،تأتي المساندة االجتماعية كمصدر ىام من 

الذي يعيش فيو عندما يشعر أن طاقتو قد  مصادر االمن الذي يحتاجو االنسان من عالمو
استنفذت أو اجيدت، فالفرد الذي يتمتع بمساندة اجتماعية من االخرين يصبح أكثر قدرة عمى 
المقاومة والتغمب عمى االحباطات ويكون قادرا عمى حل مشكالتو بطريقة ايجابية 

    (.٩٩٢: ٢١٧٢)شاش،
أميات ذوي االحتياجات الخاصة ب ويمكن القول بأن الدراسات واألبحاث الخاصة

أخذت منحنًى جديدًا، فبداًل من التركيز عمى التوترات التي تتعرض ليا األم فقط، أصبحت 
األبحاث تركز أيضًا عمى التكيف اإليجابي لألم مع اإلعاقة، وتتضمن ىذه األبحاث االىتمام 

وفي ضوء ذلك فإن بالتكيف األسري والرفاىية النفسية عبر مراحل حياة األسرة كاممة. 
الدراسة اىتمت بدراسة العطف عمى الذات والمساندة االجتماعية ومدى اسيام كال منيما في 
تحقيق مستوى من الرفاىية النفسية لدى أميات ذوي االحتياجات الخاصة. ومع كم ىذا 
االىتمام عمى المستوى العالم بموضوع البحث الحالي ، فان االىتمام عمى المستوى العربي 
لم يحظ باألىمية الكافية، إذ إن ندرة في الدراسات، والبحوث المحمية، ومن ىنا تحددت 

   : مشكمة البحث الحالي في األسئمة التالية
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 أسئمة الدراسة :
ـ ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العطف عمى الذات والرفاىية النفسية لدى عينة 

ينة جدة؟من أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمد  
ـ ىل توجد قيمة تنبؤيو دالة لمعطف عمى الذات في التنبؤ بالرفاىية النفسية لدى عينة من 

 أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة؟
ـ ىل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين المساندة االجتماعية والرفاىية النفسية لدى عينة 

دة؟من أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة ج  
ـ ىل توجد قيمة تنبؤيو دالة لممساندة االجتماعية في التنبؤ بالرفاىية النفسية لدى عينة من 

 أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة؟
ـ ىل تختمف درجات أفراد العينة في العطف عمى الذات تبعا الختالف )المستوى التعميمي 

دة اإلعاقة(؟لألم/ المستوى االقتصادي لألسرة/نوع اإلعاقة/ ش  
ـ ىل تختمف درجات أفراد العينة في المساندة االجتماعية تبعا الختالف ) المستوى التعميمي 

 لألم/ المستوى االقتصادي لألسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة( ؟
ـ ىل تختمف درجات أفراد العينة في الرفاىية النفسية تبعا الختالف ) المستوى التعميمي لألم/ 

 قتصادي لألسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة( ؟المستوى اال
 أهداف الدراسة :

 تيدف الدراسة الحالية إلى :
الكشف عن العالقة بين العطف عمى الذات والرفاىية النفسية لدى أميات ذوي  -

 االحتياجات الخاصة.
 معرفة القيمة التنبؤية لمعطف عمى الذات في التنبؤ بالرفاىية النفسية لدى أميات ذوي -

 االحتياجات الخاصة بمدينة جدة.
الكشف عن العالقة بين المساندة االجتماعية والرفاىية النفسية لدى عينة من أميات ذوي  -

 االحتياجات الخاصة بمدينة جدة؟
معرفة القيمة التنبؤيو لممساندة االجتماعية في التنبؤ بالرفاىية النفسية لدى أميات ذوي  -

دة.االحتياجات الخاصة بمدينة ج  
المستوى معرفة مدى اختالف درجات أفراد العينة في العطف عمى الذات تبعا الختالف ) -

  التعميمي لألم/ المستوى االقتصادي لالسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة(
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تبعا الختالف) المستوى معرفة مدى اختالف درجات أفراد العينة في المساندة االجتماعية  -
االقتصادي لألسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة( .التعميمي لألم/ المستوى   

تبعا الختالف) المستوى معرفة مدى اختالف درجات أفراد العينة في الرفاىية النفسية  -
 التعميمي لألم/ المستوى االقتصادي لألسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة( .

 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية :

 وء ما يمي:يستمد البحث الحالي أهميته في ض
ـ حداثة مفيومي العطف عمى الذات والرفاىية النفسية في مجال الدراسات النفسية، فتأتي ىذه 
الدراسة مسايرة لالتجاىات الحديثة لعمم النفس اإليجابي، وذلك من خالل التطرق لمتغير 

اس العطف عمى الذات وىو متغيرا نفسيا إيجابيا ميما يستحق مزيدا من البحث والدراسة وقي
 أثره في رفع مستوى الرفاىية النفسية عند أميات ذوي اإلعاقة.

ـ تساىم ىذه الدراسة في اثراء المعرفة فيما يخص تنمية رفاىية أميات ذوي االحتياجات 
الخاصة النفسية في ظل ندرة الدراسات المحمية التي تناولت موضوع الرفاىية النفسية بوجود 

 طفل ذو احتياج خاص داخل االسرة. 
لزيادة االىتمام بتقديم خدمات نمائية ووقائية  -محميا وعالميا –ـ االستجابة لمدعوات المتنامية 

 وعالجية ألسر ذوي االحتياجات الخاصة.
ـ القاء الضوء عمى أىمية شكل ونوع المساندة االجتماعية التي تقدم ألسر ذوي االحتياجات 

 الخاصة عموما واالميات خصوصا.
العربية بالدراسات المتعمقة بمجال العطف عمى الذات في مجال ذوي ـ اثراء المكتبة 

 االحتياجات الخاصة تحديدا.
ـ تفتح ىذه الدراسة المجال أمام الباحثين إلجراء دراسات مماثمة عمى عينات أخرى لبحث أثر 

 كل من العطف عمى الذات والمساندة االجتماعية عمى الرفاىية النفسية.
 األهمية التطبيقية:

ـ قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في اعداد البرامج الوقائية لمساعدة األميات عمى تطوير 
 مياراتيم في التعامل مع وجود طفل ذو احتياج خاص في االسرة.

ـ ترجمة وتقنين مقياس العطف عمى الذات عمى البيئة السعودية والذي يشكل اضافة لممكتبة 
وي االحتياجات الخاصة سواء كانت مقدمة من خالل ـ تطوير خدمات المساندة لذ النفسية
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جيات )المراكز، االعالم( او من خالل افراد ذو صمة مباشرة بأسرة الطفل ذو االحتياج 
 الخاص.

ـ تزويد المراكز المتخصصة لمعمل عمى تضمين مفاىيم العطف عمى الذات والرفاىية النفسية 
 ذوي االحتياجات الخاصة. ضمن البرنامج االرشادية الموجية ألميات أطفال

 مصطمحات الدراسة:
يتجسد مفيوم العطف عمى الذات في قيام الفرد بالتعامل مع نفسو العطف عمى الذات : 

بمطف ورفق اثناء التجارب الموترة واالعتراف بتجاربو المؤلمة و تمييز فشمو كجزء من 
ات، االنسانية المشتركة، التجربة االنسانية ويتضمن سمات المطف مع الذات، الحكم عمى الذ

ويعرف  .(Neff & faso,2016: 939)العزلة، اليقظة واالنتباه والتوحد المفرط مع الذات 
العطف عمى الذات بأنو بناء متعدد االبعاد يتكون من مكونات  Jinpa (:35 (2014جينبا 

ي والمتمثل في رئيسية وىي العامل المعرفي والذي يتمثل في ادراك المعاناة ، والعامل الوجدان
التعاطف مع المعاناة انفعاليا وعامل القصدية المتضمن الرغبة لتحقيق التحرر من المعاناة، 

 وأخيرا العامل الدافعي ويقصد بو االستعداد لمتحرر من ىذه المعاناة.
وتعرف الباحثة العطف عمى الذات بأنو وسيمة إيجابية في توجو الفرد نحو ذاتو من حيث 

ا واالىتمام بيا والتعامل معيا بمطف عند التعرض لمعاناه أليمة أو لفشل بدال من االنتباه إليي
توجيو النقد الالذع ليا، ويرتبط العطف عمى الذات بزيادة الوعي اإليجابي وتقبل الخبرات 

 الوجدانية وادارتيا عمى نحو جيد.
بارات مقياس العطف اجرائيا بالدرجة الكمية التي تحصل عمييا االم بإجاباتيا عمى ع ويعرف

 (.٢١١٢) Neffعمى الذات من اعداد كريستن نيف 
خاللو  تعرف المساندة االجتماعية بأنيا "الدعم والعون الذي يشعر منالمساندة االجتماعية: 

مشكمة  الفرد بأنو محبوب ومقبول وموضع رعاية اآلخرين وتقديرىم، مما يساعده عمى حل
وتمبية حاجتو المادية والنفسية، األمر الذي يعكس آثاره  والتغمب عمى الصعوبات التي يواجيا

عمى إحساسو باألمن واالستقرار والطمأنينة، وأنو جزء من شبكة عالقات اجتماعية ودودة 
وتعرف المساندة االجتماعية أيضا بأنيا:  (.٢١٧: ٢١٧٩وآمنة وتنال القبول لديو" )عرابي، 

د أداء سموك ما ويتم تحديدىا عمى أنيا إمكانية لتمقى المساعدة والتوجيو عن "إدراك الفرد
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أثير قوى لزيادة النشاط البدني واالجتماعي عند مواجية المواقف الضاغطة")  وجودت
 . (١٨٢: ٢١٧٢و الببالوي،  العثمان

أساليب المساعدة المختمفة التي يتمقاىا الفرد من االسرة واالصدقاء وتعرفيا الباحثة بأنيا 
القة القوية بو، والتي تتمثل في تقديم المساعدة والمشاركة واالىتمام واالخرين ذوي الع

والتوجيو والتشجيع في جميع جوانب الحياة والتي تشبع الحاجات المختمفة لمفرد وتشعره 
 .باألمان، وتزيد من ثقتو بنفسو وامكانياتو، وتساعده عمى تكوين عالقات اجتماعية جيدة

المساندة التي تحصل عمييا االم بإجاباتيا عمى عبارات مقياس اجرائيا بالدرجة الكمية  ويعرف
 (.٢١٧٢االجتماعية من اعداد إبراىيم العثمان )

بأنيا بنية متعددة االبعاد التي تعكس تقييمات  تعرف الرفاىية النفسيةالرفاهية النفسية : 
قات االيجابية في ستة عوامل ىي: تقبل الذات، العال االفراد ألنفسيم ونوعية حياتيم وحددت

مع االخرين، االستقاللية،االجادة البيئية، اليدف من الحياة، النضج 
    (Ryff&Signer,2008:22).الشخصي

ان الرفاىية النفسية تعني الشعور (Kozka, & Przybla ,2016 )  وتشير كوزكا و بريزبال
فإن الرفاىية الحياة، ومن ىذه الوجية  بانفعاالت جيدة وصحة نفسية جيدة كأساس لجودة
في الماضي والحاضر، وىذه التقييمات  النفسية تتضمن طريقة األشخاص في تقييم حياتيم

االحداث الحياتية واالمزجة واالحكان المتعمقة  تشمل ردود األفعال االنفعالية لألشخاص تجاه
ى حياتيم الخاصة، ومن ثم فالرفاىية النفسية تشتمل عم بالطريقة التي يعيش بيا األشخاص

 .والبعد النفسي، وأخيرا البعد االجتماعي ثالثة ابعاد ىي البعد العضوي،
مجموعـة مـن المؤشـرات السـموكية التـي تـدل عمـى تـوفر وتعرف الباحثة الرفاىية النفسية بأنيا 

حالـة مـن الرضـا العـام لـدى الفـرد وسـعيو المسـتمر لتحقيـق أىدافـو الشخصـية فـي إطـار 
ظ بالعالقـات االجتماعيـة اإليجابيـة مـع اآلخـرين وعمى ىذا فإن مفيوم الرفاىية النفسية االحتفـا

 يتضمن الشعور بالسعادة والرضا وتطوير الشخص لذاتو وتحقيقو ليا.
ويستدل عمى مستوى الرفاىية النفسية اجرائيا بالدرجة الكمية التي تحصل عمييا االم في 

 (.٢١٧٢اد عفراء خميل )مقياس الرفاىية النفسية من اعد
اميات ذوي االحتياجات الخاصة في ىذه الدراسة يقصد أمهات ذوي االحتياجات الخاصة : 

بين االميات الالتي لديين ابن او اكثر ممن يبعدون عن المتوسط بعدا واضحا سواء في 
ية قدراتيم العقمية او الجسمية بحيث يترتب عمى ذلك حاجتيم الى نوع من الخدمات والرعا

 (.٢١٧٢)عبدالرحيم،
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وأميات ذوي االحتياجات الخاصة في ىذه الدراسة يقصد بين االميات المقيمات بمدينة جدة 
إعاقة عقمية، إعاقة حركية/بصرية/سمعية، الالتي لديين ابن/ابنة مصاب بأحد االعاقات )

 متالزمة داون، توحد، إعاقة مركبة(.
  لدراسات السابقة :ا

 ة بين العطف عمى الذات والرفاهية النفسية:المحور االول: العالق
( العالقة بين العطف عمى Neff & Faso, 2014)" ٢١٧٢تناولت دراسة "نيف وفاسو، 

من  ٢٧الذات والرفاىية بين آباء األطفال المصابين بالتوحد، وقد تكونت عينة الدراسة من 
باالستعانة بمقياس تقييم  اإلباء واالميات لألطفال المصابون بالتوحد ، وقد قام الباحثان

(Gilliam, 2006 كما تم االعتماد عمى مقياس التعاطف الذاتي . ووجدت الدراسة أن ، )
اآلباء الذين لدييم مستويات أعمى من التعاطف الذاتي كانوا أكثر مرونة عاطفية من الذين 

اآلباء  لدييم مستويات منخفضة من التداخل الذاتي، كما أشارت نتائج الدراسة عمى أن
واألميات الذين لدييم مستويات أعمى من التعاطف الذاتي كانوا أكثر تفاؤاًل بالمستقبل، عمى 
الرغم من أن آباء األطفال التوحديين غالبًا ما يعانون من القمق من المستقبل ويفقدون األمل، 

في  وأشارت النتائج إلى أن الثقة بالنفس الناتجة عن العطف عمى الذات تساعد اآلباء
الحصول عمى نظرة أكثر تفاؤاًل، ألن األفراد المتعاطفين بالذات مدركون تمامًا بأن العواطف 
واألفكار السمبية بال فائدة، وبالتالي يكونوا حريصون عمى الوصول إلى الرفاىية النفسية، كما 

ليم أكدت الدراسة عمى أن اآلباء الذين يتعاطفون مع أنفسيم أقل عرضة لرؤية تصرفات أطفا
عمى أنيا صعبة ومثيرة لممشاكل، إذا قام اآلباء بتيدئة أنفسيم عندما أظير أطفاليم سموكيات 

 التوحد مثل نوبات الغضب، العدوان، الوسواس وعدم المرونة. 
( في Sun, Chan, Chan, 2016" )٢١٧٢وبحثت دراسة "صن وآخرون،  

بين مجموعة من المراىقين في  العالقة بين مكونات العطف عمى الذات والرفاىية النفسية
من البنين والبنات الذين تراوحت أعمارىم  ٧١١ىونج  كونج، وقد تكونت عينة الدراسة من 

عامًا، ، وتمثمت أداة الدراسة في كل من مقياس العطف عمى الذات  ٧٢إلى  ٧٢بين 
الرفاىية  ومقياس الرفاىية الذاتية ، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن الفتيات يحتفظن بدرجة

النفسية أعمى من األوالد، كما تشارك الفتيان والفتيات في صور متشابية من العطف عمى 
الذات، وأظير األوالد مقياس العزلة أعمى من البنات، كما أكدت نتائج الدراسة عمى أن 
العطف عمى الذات يؤدي إلى الكثير من اآلثار اإليجابية عمى كل من البنين والبنات من 
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و يساعد عمى تحقيق الرفاىية النفسية، االستقاللية، تحقيق العالقات اإليجابية مع حيث أن
 اآلخرين.
(، إلى تقييم Barlas & Duran, 2016" )٢١٧٢وىدفت دراسة "بارالس و ديران،  

آثار "برنامج التثقيف النفسي" عمى الرفاىية النفسية والعطف عمى الذات لدى آباء األفراد من 
العقمية ، تم االعتماد عمى المنيج التجريبي، إذ تم تقسيم أفراد العينة المكونة ذوي اإلعاقات 

من آباء وأميات األطفال المصابين باإلعاقات العقمية إلى مجموعتين أحدىما  ٧١٧من 
ضابطة واألخرى تجريبية، تم االعتماد عمى مقياس الرفاىية النفسية  الذي تتم تطويره 

، ومقياس العطف عمى الذات الذي تم تطويره بواسطة  (، وقدDost, 2004بواسطة )
(Neff, 2003 وقد أكدت نتائج الدراسة عمى أن أميات األطفال المرضى أو المعاقين ، )

يتمتعون برفاىية نفسية أقل من أميات األطفال األصحاء، إال أن النتائج قد أكدت أيضًا 
واألميات عمى الوصول إلى عمى أن العطف عمى الذات من الممكن أن يساعد اآلباء 

الرفاىية النفسية والتقميل من المعاناة العاطفية والقمق الذي تمر بو أسر األطفال من ذوي 
اإلعاقات العقمية، أكدت النتائج كذلك عمى أن األفراد الذين لدييم عطف عمى الذات 

لذات يقمل يتمتعون بصحة نفسية أكثر إيجابية مقارنة بغيرىم من األفراد، فالعطف عمى ا
كذلك من تجارب الضيق والفشل التي تمر بيا اسر ىؤالء األطفال، إذ أن ىناك عالقة 

 إيجابية بين العطف عمى الذات والرضا عن الحياة.
 Rafique, ,Masood) " (٢١٧٨بحثت دراسة كال من " رفيق و مسعود واحمد ) 

& Ahmad, 2018) بين الصراع بين  دور العطف عمى الذات كمتغير وسيط في العالقة
( رجل وسيدة من العاممين ٢١١االسرة والرفاىية النفسية، تكونت عينة الدراسة من )-العمل 

، تم تطبيق مقياس لمرفاىية النفسية ومقياس لمعطف عمى الذات باإلضافة الى مقياس 
االسرة ىو مؤشر  -االسرة. كشفت الدراسة أن وجود صراع بين العمل -الصراع بين العمل

ي لمرفاىية النفسية،  ووجدت أن لمعطف عمى الذات تأثير إيجابي في ىذا الصراع. سمب
وتوصي نتائج الدراسة بدمج العطف عمى الذات باعتباره تدخال ناجحا إلدارة الصراعات 

 .االسرة  -الناتجة عن مسؤوليات العمل
 المحور الثاني: العالقة بين المساندة االجتماعية والرفاهية النفسية

( إلى Bodla, Saima, Ammara, 2012" )٢١٧٢ىدفت دراسة "بودال وآخرون،  كما
التعرف عمى العالقة بين المساندة االجتماعية والرفاىية النفسية لدى آباء وأميات األطفال 

من آباء وأميات األطفال من ذوي  ٢١من ذوي اإلعاقات الفكرية، وتكونت عينة الدراسة من 
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تمدت الدراسة عمى مقياس الرفاىية النفسية ، وكذلك مقياس اإلعاقات الفكرية، وقد اع
المساندة االجتماعية . تم التوصل إلى عدد من النتائج التي من أىميا أن ىناك عالقة بين 
الرفاىية النفسية والمساندة االجتماعية لدى أباء وأميات األطفال المصابون باإلعاقات 

وى الرفاىية النفسية أكثر تأثيرًا لدى أطفال اإلناث الذىنية من الذكور واإلناث، وقد كان مست
%(، في حين أن ٢٢.٢١من ذوي اإلعاقات الذىنية إذ وصل مستوى الرفاىية النفسية لدييم )

%(، أكدت النتائج أيضًا عمى أن مستوى ٢٢.٢٢ىذا المستوى لدى آباء الذكور كان )
ي اإلعاقات الذىنية كان ضعيفًا المساندة االجتماعية لدى آباء اإلناث من األطفال من ذو 

 لمغاية.  
 ,Smith, Greenberg, Seltzer" )٢١٧٢وبحثت دراسة "سميث وآخرون،  

أم  ٢٢٩دور المساندة االجتماعية في التنبؤ بالرفاىية النفسية لدى عينة بمغت في  (2012
دة المقدمة من أميات المراىقين والبالغين المصابين باضطراب التوحد، تم قياس كمية المسان

من أعضاء الشبكة االجتماعية وتكافؤ المساندة )مساندة ايجابية مساندة سمبية( وذلك 
انتوتوشي   من اعداد Convy model باستخدام نسخة معدلة من نموذج 

لالكتئاب من اعداد  CES-Dومقياس   Antonucci and Akiyama  (1987) واكياما
تأثير   ة المزاجية، أشارت نتائج الدراسة الى أنومقياس الحال  Radolff  (1977)رادولف 

وجود شبكة عالقات اجتماعية كبيرة عمى تحسين مستوى الرفاىية النفسية لدى أميات 
شيرا، باإلضافة الى ارتباط  ٧٨المراىقين والبالغين المصابين باضطراب التوحد عمى مدى 

 المساندة السمبية طرديا مع االعراض االكتئابية.
( إلى التحقق من Sohrabbeig, 2015" )٢١٧٢راسة "سوىرابيج، وىدفت د 

العالقة بين المساندة االجتماعية المدركة وحجم الرفاىية النفسية لدى أميات األطفال 
من أميات  ٢١١العاديين واألطفال من ذوي اإلعاقات المختمفة، وتكونت عينة الدراسة من 

، وقد تمثمت أداة الدراسة في مقياس الرفاىية األطفال العاديين واألطفال من ذوي اإلعاقات
الذاتية، و مقياس الرضا عن الحياة . أظيرت الدراسة أن أميات األطفال العاديين لدييم 
مستوى كبير من الرفاىية النفسية وقميل من المساندة االجتماعية عمى عكس أميات األطفال 

عية كبير في حين أن الرفاىية من ذوي اإلعاقات الذين حصموا عمى مستوى مساندة اجتما
 النفسية لدييم قد جاءت قميمة لمغاية.
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( Halstead, Hastings ,Griffith, 2018)" 2018وىدفت دراسة "ىالستيد  وآخرون، 
إلى التعرف عمى دور المساندة االجتماعية في تحقيق الرفاىية النفسية لدى أميات األطفال 

عاقات ا من أميات  ٧٢٨لنمو، وتكونت عينة الدراسة من المصابون باإلعاقات الذىنية وا 
عاقات نمو والذين تتراوح أعمارىم بين   ٧٨إلى  ٢األطفال الذين يعانون من إعاقات ذىنية وا 

عامًا،  وقد تم في ىذه الدراسة استخدام مقياس المساندة االجتماعية وكذلك مقياس الرفاىية 
ن أىميا أن المساندة االجتماعية تعمل النفسية، تم التوصل إلى عدد من النتائج والتي م

كعامل حماية يؤثر عمى العالقة بين مشاكل الطفل السموكية والعاطفية واالكتئاب األمومي 
والرضا عن الحياة والتأثير اإليجابي، كما أشارت نتائج الدراسة عمى أن المساندة االجتماعية 

شكالت سموكية قد يؤدي إلى من قبل اآلباء خاصة في أسر األطفال الذين يعانون من م
 تحسين الرفاىية النفسية عند أميات األطفال المصابين باإلعاقات المختمفة. 

 & Gardner" ٢١٧٩قاردنر و ويب ،  "ىدفت الدراسة التي أجراىا كال من
Webb,2019) الى بحث تأثير كال من المساندة االجتماعية وتقدير الذات في مستويات )

( .اكدت نتائج الدراسة ٢٢٢ى عينة من المراىقين والمراىقات بمغت ) الرفاىية النفسية لد
عمى وجود عالقة بين المساندة االجتماعية المقدمة من قبل االسرة ومستويات االكتئاب 
والقمق عند المراىقين، باإلضافة الى ذلك اكدت النتائج عمى ارتباط المساندة االجتماعية 

مع مستويات الرفاىية النفسية و تقدير الذات، كما سجل المقدمة من قبل االقران إيجابيا 
المراىقون الذكور مستويات اعمى في الرفاىية النفسية مقارنة باالناث ، وبدورىا اكدت النتائج 

 عمى الدور الوقائي لممساندة االجتماعية وتقدير الذات عند المراىقين.
 والرفاهية النفسية المحور الثالث: العطف عمى الذات والمساندة االجتماعية

( إلى التعرف عمى Du, Li, Chi, 2014" )٢١٧٢ىدفت دراسة "دو وآخرون، 
دور العطف عمى الذات والمساندة االجتماعية في مؤشرات الرفاىية النفسية لدى األطفال 
المصابون بنقص المناعة البشرية، وتمثمت أداة الدراسة في مقياس المساندة االجتماعية 

عمى الذات، وقد توصمت الدراسة إلى أن المساندة االجتماعية من اآلخرين ومقياس العطف 
يجابية عمى تقدير الذات والعطف عمى الذات لدى األطفال، كما  قد أثرت بصورة مباشرة وا 
أكدت الدراسة عمى أن العطف عمى الذات يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بتحقيق الرفاىية النفسية 

 لدى األطفال.
( إلى Joen, Lee, Kwon, 2016" )٢١٧٢سة "جون وآخرون، كما ىدفت درا

التعرف عمى ما إذا كان العطف عمى الذات يتوسط العالقة بين المساندة االجتماعية 
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من  ٢٢٢والرفاىية النفسية من وجية نظر الرياضيون، وتكونت عين الدراسة من 
لرفاىية الذاتية، ، ومقياس االذاتالرياضيون، اعتمدت الدراسة عل مقياس العطف عمى 

وكذلك مقياس الرضا عن الحياة ، ومقياس التجربة العاطفية، إضافة إلى مقياس المساندة 
االجتماعية. وقد أكدت نتائج الدراسة عمى أن العطف عمى الذات قد توسط العالقة بين 
المساندة االجتماعية والرفاىية النفسية، كما اشارت الدراسة إلى أنو من الممكن تعزيز 
المواقف ذات العطف عمى الذات من خالل المساندة االجتماعية وينعكس ذلك بالنياية عمى 

 الرفاىية النفسية لمفرد. 
( إلى التعرف Bozorgi & Homaei, 2018)" ٢١٧٨وىدفت دراسة "بوزوجي وىوماقي، 

ات عمى عالقة العطف عمى الذات والمساندة االجتماعية واألمل بالرفاىية النفسية لدى طالب
طالبة ، وقد تمثمت أداة الدراسة في مقياس  ٧٨١التمريض، وتكونت عينة الدراسة من 

العطف عمى الذات ومقياس الرفاىية الذاتية ومقياس المساندة االجتماعية وكذلك مقياس 
األمل، وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن الرفاىية الذاتية تعتبر واحدة من أىم مكونات 

مية، كما أكدت الدراسة عمى أن ىناك عالقة إيجابية وىامة بين العطف الصحة والسالمة العق
عمى الذات والمساندة االجتماعية واألمل وبين الرفاىية الذاتية، إذ أن الدراسة أشارت إلى أن 
ىذه المتغيرات تمعب دور أساسي في الوصول إلى الرفاىية النفسية لدى طالبات التمريض، 

لى أن األمل والعطف عمى الذات قد لعبا الدور األكبر في الوصول وقد أكدت الدراسة أيضًا إ
 إلى الرفاىية النفسية. 

 التعميق عمى الدراسات السابقة : 
ىدفت جميع الدراسات إلى التعرف عمى العالقة بين العطف عمى الذات و المساندة 

ذات والرفاىية االجتماعية والرفاىية النفسية ، حيث ركز المحور االول عمى العطف عمى ال
النفسية وجمع المحور الثاني بين المساندة االجتماعية والرفاىية النفسية، أما المحور الثالث 

تشابيت الدراسات و  فقد جمع بين العطف عمى الذات والمساندة االجتماعية والرفاىية النفسية،
فسية، المساندة السابقة في أن أغمبيا قد اعتمد عمى مقياس العطف عمى الذات، الرفاىية الن

االجتماعية ،وىناك بعض من الدراسات التي جمعت بين مقياسين أو أكثر من ىذه المقاييس 
 ,Barlas & Duran, 2016; Sun, Chan, Chan, 2016; Halstead)مثل 

Hastings ,Griffith, 2018) في حين أن ىناك بعض من الدراسات التي اعتمدت عمى ،
التي اعتمدت  (Joen, Lee, Kwon, 2016)مثل دراسة  مقاييس أخرى مع ىذه المقاييس
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عمى مقياس الرضا عن الحياة، وتكونت أغمب أفراد العينة من آباء وأميات االشخاص من 
ذوي االحتياجات الخاصة سواء المصابون بالتوحد أو اإلعاقات الفكرية أو إعاقات النمو أو 

 ;Neff & Faso, 2014; Sohrabbeig, 2015)غير ذلك من اإلعاقات مثل دراسة  
Smith, Greenberg, Seltzer, 2012; Smith, Greenberg, Seltzer, 2012)  

 & Gardnerفي حين أن بعض الدراسات قد اعتمدت عمى العينة من الطالب كدراسة 
Webb,2019)) والطالب مثل دراسة ،(Bozorgi & Homaei, 2018) . أكدت النتائج

 عمى الذات والرفاىية النفسية لدى أفراد العينة مثل دراسة عمى أن ىناك عالقة بين العطف
(Neff & Faso, 2014; Barlas & Duran, 2016; Sun, Chan, Chan, 2016)، 

 Bodla, Saima, Ammara, 2012; Halstead, Hastingsوأثبتت دراسة كال من  )
,Griffith, 2018 )ساندة االجتماعية ، عمى وجود عالقة إيجابية بين الرفاىية النفسية والم
( عمى وجود عالقة سمبية بين Smith, Greenberg, Seltzer, 2012وأكدت دراسة )

( Du, Li, Chi, 2014أثبتت دراسة ) .المساندة االجتماعية وبعض من األعراض االكتئابية
عمى أن ىناك عالقة إيجابية بين المساندة االجتماعية والعطف عمى الذات وتقدير الذات، 

ثبتت الدراسة أيضًا أن ىناك عالقة إيجابية بين العطف عمى الذات والرفاىية النفسية، كما أ
( أن ىناك عالقة إيجابية بين العطف عمى Joen, Lee, Kwon, 2016وأثبتت دراسة )

 ,Bozorgi & Homaei)الذات والمساندة االجتماعية والرفاىية النفسية، كما أثبتت دراسة 
جابية بين الرفاىية النفسية والعطف عمى الذات والمساندة أن ىناك عالقة إي (2018

 االجتماعية واألمل.
 فروض الدراسة :

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العطف عمى الذات والرفاىية النفسية لدى أميات ذوي ـ 
 االحتياجات الخاصة بمدينة جدة.

اىية النفسية لدى أميات ذوي توجد قيمة تنبؤيو دالة لمعطف عمى الذات في التنبؤ بالرفـ 
 االحتياجات الخاصة بمدينة جدة

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين المساندة االجتماعية والرفاىية النفسية لدى عينة من ـ 
 أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة

ذوي   أمياتتوجد قيمة تنبؤيو دالة لممساندة االجتماعية في التنبؤ بالرفاىية النفسية لدى ـ 
 االحتياجات الخاصة بمدينة جدة
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تختمف درجات أفراد العينة في العطف عمى الذات تبعا الختالف ) المستوى التعميمي لألم/ ـ 
 المستوى االقتصادي لالسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة(.

ي تختمف درجات أفراد العينة في المساندة االجتماعية تبعا الختالف ) المستوى التعميمـ 
 لألم/ المستوى االقتصادي لالسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة(.

تختمف درجات أفراد العينة في الرفاىية النفسية تبعا الختالف ) المستوى التعميمي لألم/ ـ 
 المستوى االقتصادي لالسرة/نوع اإلعاقة/ شدة اإلعاقة(.

 المنهج واإلجراءات:
 العينة : 

ن اميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة ، ( ام م٧٨١تكونت عينة البحث من) 
الالتي تم التواصل معين من خالل مراكز ذوي االحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية ، معظم أفراد عينة البحث من اميات ذوي االحتياجات الخاصة ىم من 

( ،معظم األسر التي ينتمي ٪٢٢.٢الحاصالت عمى الشيادة الجامعية حيث بمغت نسبتيم )
الييا افراد عينة البحث من اميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة ىي اسر ذات 

٪(، معظم أبناء/بنات افراد عينة البحث من اميات ٨٢.٢مستوى اقتصادي متوسط بنسبة )
٪( ٢٩.٩ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة مصابين بمتالزمة داون حيث بمغت نسبتيم )

٪( ،و معظم أبناء/بنات افراد عينة البحث من ٢١.٢في حين بمغت نسبة المصابين بالتوحد )
٪( ٢١.٢اميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة إعاقتيم متوسطة حيث بمغت نسبتيم )

 ٪(.٢٨.٩وبمغت نسبة المعاقين إعاقة بسيطة )
 أدوات الدراسة : 

 قامت الباحثة باستخدام االدوات التالية:
تكونت االستمارة من  استمارة البيانات االولية ألميات ذوي االحتياجات الخاصة:  -٧

البيانات االولية والمتعمقة المستوى التعميمي لالم،المستوى االقتصادي لالسرة، نوع اإلعاقة، 
 شدة اإلعاقة.

يتكون (، ترجمة الباحثة: ٢١١٢مقياس العطف عمى الذات إعداد كريستن نيف ) -٢
( عبارة سمبية، وبني المقياس عمى ٧٢( عبارة إيجابية و )٧٢( عبارة منيا )٢٢س من )المقيا

ثالثة عناصر أساسية موزعة عمى ستة أبعاد فرعية وىي عمى النحو التالي:المطف مع الذات 
في مقابل الحكم عمى الذات، اإلنسانية المشتركة  في مقابل العزلة، اليقظة واالنتباه في 

مفرط مع الذات. أظيرت الدراسات أن المقياس يتمتع بمعامالت صدق مقابل التوحد ال
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( باإلضافة الى قيمة معامل ثبات ١.٩٢-١.٩٢واتساق داخمي جيدة وقوية ترواحت من )
             ( باستخدام طريقة إعادة االختبار عمى فترة ثالثة أسابيع١.٩٢واستقرار جيدة ) 

 (Neff,2003aوقد تراوحت معامالت ا ،) لصدق في الدراسة الحالية وذلك عن طريق
(، ومعامل ١.٨١-١.١١حساب االتساق الداخمي لعبارات المقياس مع الدرجة الكمية بين )

 (.١.٨٩ثبات مقداره )
يتكون المقياس من (: ٢١٧٢مقياس المساندة االجتماعية إعداد د. إبراىيم العثمان ) -٢
 -ندة االجتماعية المقدمة من) الزوج( أبعاد ، وىي المسا١( عبارة موزعة عمى )٢٢)

المختصين( ، ولحساب الثبات قام معد -المدرسة/المعيد-وسائل االعالم-األصدقاء-االسرة
المقياس بإعادة تطبيق االختبار بفاصل زمني قدره أسبوعين وكان معامل ثبات المقياس 

بمغ معامل ثبات  وىو معامل ثبات دال احصائيا، وباستخدام طريقة التجزئة النصفية  ١.١٩
مما يؤكد أن المقياس ١.١٧وخو معامل ثبات دال احصائيا عند مستوى ١.٨٢االختبار 

يتمتع بمعامالت صدق وثبات مناسبة. وفي الدراسة الحالية تراوحت قيم معامالت الثبات 
( وىذه النتيجة تشير إلى صالحية المقياس لمتطبيق ١.٩٢٧إلى  ١.٨٢٢لألبعاد ما بين )

مكانية  االعتماد عمى نتائجيا والوثوق بيا ، كما بمغت  قيم معامالت االرتباط بين مجموع وا 
درجات كل بعد من االبعاد الرئيسية الستة لممقياس والدرجة الكمية لممقياس  بين 

 (.١.١٢و ١.١٧( ، ىي قيم دالة عند مستوى داللة )١.٨٧٢و١،٢١١)
بني المقياس عمى ستة أبعاد وىي (: ٢١٧٢مقياس الرفاىية النفسية اعداد عفراء خميل ) -٢

عمى النحو التالي )تقبل الذات، العالقات اإليجابية مع اآلخرين، التحكم البيئي )السيطرة 
( عبارة. قامت معدة ٢٢عمى البيئة(، االستقاللية، ىدف الحياة ، النمو الشخصي( بمجموع) 
مؤشرات صدق البناء  االختبار بحساب صدق االختبار من خالل الصدق الظاىري، وحساب

، حيث تبين أن جميع معامالت االرتباط دالة احصائيا ، ولحساب ثبات االختبار قامت 
معدة االختبار بحساب معامل الفا لالتساق الداخمي وأسموب إعادة االختبار، حيث تم إعادة 

مقياس ( طالبا وطالبة، وبمغ معامل الثبات لم٢١تطبيقو بعد أسبوعين عمى عينة مكونة من ) 
( وتعد ىذه قيمة يمكن الركون الييا. وقد تراوحت معامالت الصدق ١،٨٢بصورتو الكمية ) 

في الدراسة الحالية وذلك عن طريق حساب االتساق الداخمي لعبارات المقياس مع الدرجة 
( ومعامل ثبات ١.١٧( وىي قيم دالة عند مستوى داللة )١.١٢٢و ١.٢٢٢الكمية بين )

مكانية االعتماد عمى نتائجيا (، وىذه النت١.٨٢) يجة تشير إلى صالحية المقياس لمتطبيق وا 
 والوثوق بيا.
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 عرض النتائج ومناقشتها
لبحث الفرض األول من فروض الدراسة تم نتيجة اختبار الفرض االول ومناقشتها : 

دى استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين العطف عمى الذات والرفاىية النفسية ل
 ( النتائج:٧عينة من أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة جدة ويوضح الجدول رقم )

 ( معامل االرتباط بين درجات العطف عمى الذات والرفاىية النفسية٧جدول )
أبؼبد يقُبس انؼطف 

 ػهً انذاث

 أبؼبد يقُبس انزفبهُت اننفضُت

 تقبم انذاث
انؼالقبث اإلَدببُت 

 يغ اِخزَن

نبُئٍ انتحكى ا
)انضُطزة ػهً 

 انبُئت(
 اننًى انشخصٍ هذف انحُبة االصتقالنُت

انذرخت انكهُت نًقُبس 
 انزفبهُت اننفضُت

 **10111 **10111 **10121 **10131 **10112 *10111 **10111 انهطف يغ انذاث

 **-10111 **-10513 **-10132 **-10511 **-10111 **-10111 **-10511 انحكى ػهً انذاث

 10111 10152 *10131 10111 10111 10111 10111 نضبنُت انًشتزكتاإل

 **-10233 **-10111 **-10111 **-10111 **-10211 **-10111 **-10112 انؼزنت

 **10113 **10513 **10112 **10111 **10511 *10111 **10551 انُقظت واالنتببه

انتىحذ انًفزط يغ 
 انذاث

10115-** 10131-** 10231-** 10211-** 10115-** 10131-** 10321-** 

انذرخت انكهُت 
نًقُبس انؼطف ػهً 

 انذاث
10251** 10111** 10311** 10311** 10311** 10212** 10151** 

 ١.١٢*وجود داللة عند مستوى - ١.١٧**وجود داللة عند مستوى 
عاد مقياس الجدول أعاله يبين معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس العطف عمى الذات و أب

الرفاىية النفسية، فنجد أن معامالت االرتباط ألبعاد مقياس العطف بالذات وعالقتو بالدرجة 
( بداللة إحصائية أقل من ١.٢٢٢الى  ١.٢٢٢ الكمية لمقياس الرفاىية النفسية تراوحت بين )

ت ( وىي عالقة ليس١.٧١٢.، ماعدا بعد االنسانية المشتركة حيث بمغ معامل االرتباط )١٧
 ذات داللة احصائية.

وأظيرت نتائج الجدول أن ىناك عالقة عكسية سالبة وذات داللة احصائية بين بعد )الحكم 
عمى الذات،العزلة، التوحد المفرط مع الذات( والدرجة الكمية لمقياس الرفاىية النفسية حيث 

حصائي ( عند مستوى داللة ا ١.٢٢٢الى ١.٢٩١تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين )
( ، أي أن الزيادة في  بعد ) الحكم عمى الذات، العزلة، التوحد المفرط مع الذات( ١.١٧)

 تؤدي لنقصان الرفاىية النفسية لدى أفراد العينة.
وبينت نتائج الجدول أعاله أن ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين الدرجة الكمية لمقياس 

إلى ١.٢١١لنفسية حيث تراوحت ما بين )العطف عمى الذات وابعاد مقياس الرفاىية ا
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( وكذلك بمغت قيمة معامل االرتباط مع الدرجة ١.١٧( دالة عند مستوى داللة )١.٢٨٢
 (.١.١٧( بمستوى داللة احصائي )١.١٢٢الكمية لمقياس الرفاىية النفسية )

ى أظيرت نتيجة الفرض السابق وجود عالقة بين العطف عمى الذات و الرفاىية النفسية  لد
عينة من أميات ذوي االحتياجات الخاصة ، وىي عالقة طردية ، فمع ارتفاع العطف عمى 
الـذات ترتفع الرفاىية النفسية، وىذه النتيجة تتفق مع ما ورد في االطار النظري لمعطف عمى 

 الذات، وأيضا تتفق مع الدراسات السابقة التي درست نفس المتغيرات.
 ;Barlas&Duran,2016; Tarbr, et al., 2016كل من )فأتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

Neff& Faso,2014; Arslan& saricaogln , 2013)   
فكان العطف عمى الذات لدى االميات يرتبط إيجابيا بالرفاىية النفسية ، ووفقا لالطار 
النظري فإن إن المستويات المرتفعة من العطف عمى الذات ترتبط بمستويات أعمى من 

النفسية، ألن التعاطف الذاتي يحد من مقدار النقد الذاتي الذي نوجيو ألنفسنا، حيث  الرفاىية
يظير االفراد ذو التعاطف الذاتي بانتظام قدرة أكبر عمى التعامل مع المشاعر السمبية، ألنيم 
أكثر ميال لالعتراف بأفكارىم السمبية وعواطفيم وال يميمون بالضرورة الى قمعيا وىذا قد 

 ف يكون العطف عمى الذات مرتبط إيجابيا بالرفاىية النفسية .يفسر كي
لمتغير العطف  كما كشفت نتائج تحميل االرتباطات بين متغيرات الدراسة أن االبعاد الفرعية

بالـذات قد ارتبطت عكسيا بالرفاىية النفسية وىذه االبعاد ىي الحكم عمى الذات، و العزلة 
عام تنسجم ىذه النتيجة مع الدراسات ) عالء الدين،  ،والتوحد المفرط مع الذات و بوجو

 ( والتي توصمت لقيم ارتباط كانت مماثمة نسبيا. ٢١٧٢، عويضة، ٢١٧٢
وتفسر الباحثة العالقة العكسية لكال من ) الحكم عمى الـذات والعزلة والتوحد المفرط مع 

ميما في مساعدة الفرد  الـذات ( مع الرفاىية النفسية الى ان العطف عمى الذات يمعب دورا
عمى ان يتمطف بذاتو بدال من توجيو النقد الالذع الييا، فالعطف عمى الذات يعمل عمى أن 
يعي الفرد ويدرك أن مروره بخبرات الفشل أمر طبيعي ليس قاصرا عميو وحده بل جزء من 

ن معيم بدال الخبرات االنسانية مما يجعمو أكثر اقباال عمى االخرين يشاركيم مشاعرىم ويتعاو 
 من العزلة التي تجعمو يدرك أنو وحده ىو الذي يعاني في ىذا العالم.

ووفقا لإلطار النظري لمرفاىية النفسية فإن أميات المرضى والمعاقين يتمتعون برفاىية نفسية 
أقل من أميات االصحاء ، إال أن النتائج أكدت أيضا عمى ان العطف عمى الذات يساعد 

مى الوصول الى الرفاىية النفسية والتقميل من المعاناة العاطفية وذلك من اإلباء واألميات ع
،  Barlas& Duran,2016)خالل التقميل من تجارب الضيق والفشل التي تمر بيا االسر )
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باإلضافة الى أن العطف عمى الذات يساعد عمى تعزيز المشاعر االيجابية وبالتالي تحقيق 
 (. (Tarber, et al.,2016كبيرة  الرضا والرفاىية النفسية بصورة

لذا يمكن القول أنو عندما تتمتع أميات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  بدرجات مرتفعة 
من العطف عمى الذات والرفاىية النفسية، كمما تمكنت االم من مواصمة مسيرتيا في تحسين 

 حالة طفميا.
 نتيجة اختبار الفرض الثاني ومناقشتها :

لثاني من فروض الدراسة قامت الباحثة بإجراء تحميل االنحدار إلكتشاف لبحث الفرض ا
مدى وجود أثر ذو داللة إحصائية لمعطف عمى الذات في التنبؤ بالرفاىية النفسية، وفيما يمي 

 عرض بأىم النتائج المتصمة بيذا الفرض:
فاهية النفسية( ( نتائج تحميل االنحدار الختبار العالقة بين المتغير التابع )الر 2جدول )

 والمتغير المستقل )العطف عمى الذات(
R R²  قًُتF  يستىي دالنتF درجبث انحزَت 

10151 10251 5110111 10111 18112 

( العالقة بين المتغير المستقل )العطف عمى الذات( والمتغير التابع ٢يبين لنا الجدول رقم )
( من التباين في ١.٢٢٢ات ما مقداره ))الرفاىية النفسية(، حيث فسر متغير العطف عمى الذ

( بمغت F(، في حين أن قيمة )١.١٢٢الرفاىية النفسية، كما بمغ معامل االرتباط )
(، وىذا ١.١٢( وىو أقل من مستوى الداللة المعتمد )١.١١١( ومستوى الداللة )٢١٢.٧٢٧)

مى وجود أثر ( دالة إحصائيا، وبناء عميو نقبل الفرضية التي تنص عFيدل عمى أن قيمة )
 ذي داللو إحصائية لمعطف عمى الذات عمى الرفاىية النفسية.

ولمعرفة مقدار مساىمة كل بعد من أبعاد العطف عمى الذات في التأثير عمى الرفاىية 
( Stepwiseالنفسية. قامت الباحثة بإجراء تحميل االنحدار المتعدد باستخدام طريقة )

ئية لمعطف عمى الذات عمى الرفاىية النفسية، الكتشاف مدى وجود أثر ذو داللة إحصا
 وكانت النتائج كالتالي:

( نتبئح تحهُم االنحذار انًتؼذد ألثز أبؼبد انؼطف ػهً انذاث )انهطف يغ انذاث، ٣خذول )
انحكى ػهً انذاث، اإلنضبنُت انًشتزكت، انؼزنت، انُقظت واالنتببه، انتىحذ انًفزط يغ انذاث( 

 ػهً انزفبهُت اننفضُت
ؼبيم ي

 االَحذار
 انثببث

انتىحذ انًفزط 
 يغ انذاث

 انهطف يغ انذاث
اإلَسبَُت 
 انًشتزكت

 R R² انؼشنت
ف ودرجبث 

 انحزَت

B 330111 10111 10112 10131 10111 
10121 10231 

310123 
(1 8115) Beta  10131- 10115 10511 10131 
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B  .معامل االنحدار غير المعياري :-Beta دار المعياري. : معامل االنح-R   معامل :
:  معامل التحديد )مربع معامل االرتباط المتعدد( ويعبر عن التباين  R² -االرتباط المتعدد. 

 ف : النسبة الفائية لتحميل تباين االنحدار. -المفسر. 
( بأنو يمكن من خالل كل من التوحد المفرط مع الذات ٢يتضح من الجدول السابق )

إلنسانية المشتركة والعزلة التنبؤ بدرجة الرفاىية النفسية حيث لم يكن والمطف مع الذات وا
 ىناك أي تأثير لألبعاد األخرى.

( * درجة التوحد المفرط مع الذات( + ٧.٩٨٨( + ))٢٢.١٩٢درجة الرفاىية النفسية = )
( * درجة اإلنسانية المشتركة( + ٧.٨٢٧( * درجة المطف مع الذات( + ))٧.٧٨٢))
 درجة العزلة(.  ( *٧.٢٨٧))

أتت النتائج مؤكدة عمى صحة الفرضية الثانية لمدراسة، فقد اشارت نتائج نماذج تحميالت 
االنحدار لمعرفة أثر مستوى الدرجة التي أبمغت عنيا أميات ذوي االحتياجات الخاصة  
عمى مقياس العطف بالذات وذلك عمى متغير الرفاىية النفسية ، حيث تمكن العطف عمى 

من التنبؤ بالرفاىية النفسية لدى عينة من أميات ذوي االحتياجات الخاصة كمتغير  الذات
-( ، فإن ىذه النتيجة تشير الى أن نسبة اسيام المتغير المستقل ١.٢٢٢تابع بمقدار ) 

٪ ، وتتسق ىذه ٢٢ىي  -الرفاىية النفسية-عمى المتغير التابع   -العطف عمى الذات
ي أشارت الى أن االفراد في المستويات المرتفعة من العطف النتيجة مع بعض النتائج الت

عمى الذات غالبا مايكون لدييم مستوى رفاىية نفسية أعمى مقارنة بما يشعر بو االفراد في 
 ,Rafique& Masood & Ahmad)المستويات المنخفضة من العطف عمى الذات مثل 

2018; Barlas & Duran, 2016; Sun, et al, 2016; Arslan, Saricaoglu, 2013) 
وبالرغم من أن تقديم الرعاية لشخص ذو احتياج خاص داخل االسرة قد يكون مصدر 
لمضغوط والتوترات ، اال أن الباحثة تفسر أن عطف االميات عمى ذواتين يعتبر عامل 

(  فإن ٢١٢١)  Mossanenحماية ضد التوترات التي تنشأ نتيجة ذلك .وبحسب موسانين 
ن يعطفون عمى ذواتيم يميمون  الى ان يكونوا أفضل حاال ويسعون الى األشخاص الذي

تحقيق التغييرات االيجابية في حياتيم ولدييم الشجاعة بعد الفشل ، وىذا قد يفسر العالقة 
 (.  (Mossanen, 2020االيجابية بين العطف عمى الذات والرفاىية النفسية
والتي ىدفت لمعرفة مقدار اسيام كل متغير و يتضح من  نماذج تحميالت االنحدار المتعدد 

من متغيرات العطف عمى الذات في الرفاىية النفسية، أن متغير  ) االنسانية المشتركة( كان 
أفضل متنبئ بتقديرات أميات ذوي االحتياجات الخاصة لمستويات الرفاىية النفسية ، تاله 
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م بوجود أميات أخريات لديين متغير ) المطف مع الذات( ، ويمكن تفسير ذلك أن شعور اال
نفس الخبرة التي تمر بيا يجعميا تشعر بأن المشكمة ليست مشكمتيا وحدىا، وانما تدرك أن 
كثير من االميات لديين مالدييا ، وبالتالي تصبح أكثر ميال لالعتراف بأفكارىا وعواطفيا وال 

شتركة منبأ بالرفاىية تميل بالضرورة الى قمعيا وىذا قد يفسر كيف تكون االنسانية الم
النفسية، وتستمزم االنسانية المشتركة المطف الذاتي ألن رؤية الشخص لتجاربو الخاصة كجزء 
صغير من تجارب االنسانية الكبرى يتضمن حكم أقل عمى الذات فبالتالي يعزز لطف الفرد 

اسة دام واتسقت ىذه النتيجة مع در مع ذاتو وبالتالي تحقيق مساعي أكثر نحو الرفاىية. 
والتي أظيرت أن بعد "  (Dam,Sheppard,Forsyth& Earleywine,2011)واخرون 

االنسانية المشتركة" بمقياس العطف عمى الذات منبئ قوي وميم لصحة االفراد النفسية 
 وجودة حياتيم ، مقارنة باألبعاد األخرى.

 نتيجة اختبار الفرض الثالث ومناقشتها :
الدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة  لبحث الفرض الثالث من فروض

 ( النتائج:٢بين المساندة االجتماعية والرفاىية ويوضح جدول رقم )
 ( معامل االرتباط بين درجات المساندة االجتماعية والرفاهية النفسية4جدول )

أبؼبد يقُبس انًضبنذة 
 االختًبػُت

 أبؼبد يقُبس انزفبهُت اننفضُت

 انذاث تقبم
انؼالقبث 

اإلَدببُت يغ 
 اِخزَن

انتحكى انبُئٍ 
)انضُطزة 
 ػهً انبُئت(

 هذف انحُبة االصتقالنُت
اننًى 

 انشخصٍ

انذرخت انكهُت 
نًقُبس 

 انزفبهُت اننفضُت

انًضبنذة االختًبػُت 
 ين انزوج

10111** 10111 10511** 10131* 10515** 10511** 10531** 

انًضبنذة االختًبػُت 
 صزةين األ

10511** 10152** 10111** 10511** 10111** 10511** 10111** 

انًضبنذة االختًبػُت 
 ين األصذقبء

10511** 10112** 10521** 10151 10521** 10513** 10111** 

انًضبنذة االختًبػُت 
 ين وصبئم االػالو

10111 10111 10111 -10113 10112 10111 10121 

انًضبنذة االختًبػُت 
 رصت/انًؼهذين انًذ

10115 10131 10115 10115* 10111 10111 10111 

انًضبنذة االختًبػُت 
 ين انًختصُن

10512** 10111 10111** 10113 10521** 10155 10511** 

انذرخت انكهُت نًقُبس 
 انًضبنذة االختًبػُت

10511** 10521** 10115** 10111* 10111** 10111** 10131** 

 ١.١٢*وجود داللة عند مستوى - ١.١٧عند مستوى **وجود داللة         
أن قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لمقياس المساندة  ( ٢نجد من نتائج الجدول ) 

( بمستويي ١.٢١٢-١.٧٨١تراوحت ما بين ) االجتماعية وابعاد مقياس الرفاىية النفسية
الرتباط بين كل من الدرجة (،وكذلك نجد أن معامل ا١.١٢-١.١٧داللة احصائي أقل من )
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( ١.٢٢٢الكمية لمقياس المساندة االجتماعية والدرجة الكمية لمقياس الرفاىية النفسية بمغ )
(، ما يعني أن ىناك عالقة طردية وذات داللة ١.١٧بمستوى داللة احصائي أقل من )

المساندة احصائية بين كل المساندة االجتماعية والرفاىية النفسية ، أي أن الزيادة في 
االجتماعية تؤدي لزيادة الرفاىية النفسية لدى أفراد العينة ، كما ان معامالت االرتباط بين 
الدرجة الكمية لمقياس الرفاىية النفسية وابعاد مقياس المساندة االجتماعية دالة احصائيا عند 

ساندة ماعدا بعدي ) المساندة االجتماعية من وسائل االعالم، والم ١.١٧معامل ارتباط
ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى ضوء األفكار التي وضعيا  المقدمة من المركز/المعيد(.

           الباحثين لتحديد المتغيرات التي تؤثر في الرفاىية النفسية ، حيث أشار
(Gardner & Webb,2019: 709 الى انو كما تتأثر الرفاىية النفسية بالعوامل الداخمية )

 أيضا تتأثر بالعوامل الخارجية ) االجتماعية والبيئية( وأشار الي أنو )الشخصية( فإنيا
باإلضافة الى العطف عمي الذات فإن تمقي المساندة االجتماعية باستمرار يرتبط إيجابيا 
بالرفاىية النفسية. وتفسر الباحثة أن المساندة االجتماعية بأنواعيا والتي تقدم لألميات 

لتحديات التي يواجيونيا في حياتيم اليومية ، وجاءت المساندة تساعدىن عمى التعامل مع ا
المقدمة من االسرة ومن األصدقاء في المرتبة االولى ، وىذه النتيجة تتفق مع ما ورد في 
االطار النظري لممساندة االجتماعية ، وأيضا تتفق مع الدراسات السابقة التي درست نفس 

 0(Bodla, Saima, Ammara, 2012; Sohrabbeig, 2015; Gardner & Webb,2019)المتغيرات كدراسة 
وكانت انواع المساندة االجتماعية المقدمة من  كال من : وسائل االعالم،ومركز/معيد 
الطفل ليست ذات داللة إحصائية لدى عينة أميات ذوي االحتياجات الخاصة ، وتفسر 

من وسائل االعالم ، ونظرا الباحثة ذلك بضعف المعمومات المتمقاة من معيد الطفل أو 
اقة والثورة التي أحدثيا مؤخرا في المجتمع السعودي، فإن لحداثة االىتمام بمجال اإلع

الخدمات المقدمة لم تكتمل بعد أو لم تصل الى الدرجة التي تشكل فييا فرقا لألسر ، حيث 
( أما ، ٧٢٢جاءت ىذه النتيجة معاكسة لمدراسة التي أجريت في نيويورك عمى عينة من ) 

ن بصورة كبيرة عمى المساندة االجتماعية والتي اشارت نتائجيا الى أن االميات يعتمدو 
التي تقدم من المراكز والجيات المتخصصة أكثر من اعتمادىن عمى مساندة األصدقاء 

( ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أىمية العالقات Levy,2007:29واالقارب )  
رى والتي تتسم االجتماعية في الثقافة العربية مقارنة بالحياة في المجتمعات الثقافات األخ

 بقمة العالقات والروابط االجتماعية.
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يالحظ من خالل النتائج أيضا أن درجات االرتباط بين أبعاد متغيري المساندة االجتماعية 
والرفاىية النفسية قد تفاوتت ، أعالىا كانت العالقة بين متغير المساندة االجتماعية من 

القة موجبة ذات داللة إحصائية ، وتتفق ( وىي ع١.٢١١االسرة وىدف الحياة حيث بمغت ) 
( عمى عينة تكونت ٢١١١) Lansfordىذه الدراسة مع النتائج التي توصل الييا النسفورد 

( شخصا بأرتباط نوعية العالقات االسرية مع الرفاىية النفسية إيجابيا ، كما تأثر ٢٧٢٩من )
 & Gardnerدنر وويب  عالقة الصداقة عمى مستويات الرفاىية النفسية ، ودراسة قار 

Webb  (التي اكدت عمى ارتباط المساندة االجتماعية المقدمة من قبل االصدقاء ٢١٧٩ )
 إيجابيا مع مستويات الرفاىية النفسية.

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن االسرة واألصدقاء ىما أىم مصدرين لممساندة االجتماعية لما 
قائمة عمى االىتمامات والمشاعر والصفات المشتركة ليما من قيمة لمفرد حيث أنيا عالقات 

و التي تؤىل الفرد لمنجاح في تحقيق أىدافو والمضي قدما في حياتو، ويدعم ذلك دراسة 
( التي اكدت الى أنو عند استبعاد الجوانب الشخصية، فإن االسرة واألصدقاء ٢١٧٢)ياسين،

ود اليدف في الحياة بحسب )االطار تبقى من أىم محددات الرفاىية النفسية لالفراد. و وج
النظري( يعني أن الشخص لديو معتقدات إيجابية في الحياة والتي بدورىا تعطيو ىدف 
ومعنى في الحياة ، وال شك أن وجود محيط داعم حول االم سيشكل فرقا في مجموعة 

 المعتقدات الي تعتنقيا.
 نتيجة اختبار الفرض الرابع ومناقشتها :

ابع من فروض الدراسة قامت الباحثة بإجراء تحميل االنحدار الكتشاف مدى لبحث الفرض الر 
وجود أثر ذو داللة إحصائية لممساندة االجتماعية في التنبؤ بالرفاىية النفسية، وفيما يمي 

 عرض بأىم النتائج المتصمة بيذا الفرض:
لرفاهية النفسية( ( نتائج تحميل االنحدار الختبار العالقة بين المتغير التابع )ا5جدول )

 والمتغير المستقل )المساندة االجتماعية(
R R²  قًُتF  يستىي دالنتF درجبث انحزَت 

10131 10115 510511 10111 18112 

( العالقة بين المتغير المستقل )المساندة االجتماعية( والمتغير التابع ٢يبين لنا الجدول رقم )
( من التباين ١.٧٢٢اندة االجتماعية ما مقداره ))الرفاىية النفسية(، حيث فسر متغير المس

( بمغت F(، في حين أن قيمة )١.٢٢٢في الرفاىية النفسية، كما بمغ معامل االرتباط )
(، وىذا ١.١٢( وىو أقل من مستوى الداللة المعتمد )١.١١١( ومستوى الداللة )٢٨.٢٧٧)
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ة التي تنص عمى وجود أثر ( دالة إحصائيا، وبناء عميو نقبل الفرضيFيدل عمى أن قيمة )
 ذي داللو إحصائية لممساندة االجتماعية عمى الرفاىية النفسية. 

إن األثر اإليجابي لمعطف عمى الذات عمى الرفاىية النفسية يبرر الحاجة لمعرفة مقدار 
مساىمة كل بعد من أبعاد المساندة االجتماعية في التأثير عمى الرفاىية النفسية. ولتحقيق 

( Stepwiseجة قامت الباحثة بإجراء تحميل االنحدار المتعدد باستخدام طريقة )تمك الحا
الكتشاف مدى وجود أثر ذو داللة إحصائية لممساندة االجتماعية عمى الرفاىية النفسية، 

 وكانت النتائج كالتالي:
( نتائج تحميل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد المساندة االجتماعية )المساندة 6جدول )

جتماعية من الزوج  المساندة االجتماعية من األسرة  المساندة االجتماعية من اال
األصدقاء  المساندة االجتماعية من وسائل االعالم  المساندة االجتماعية من 
 المدرسة/المعهد  المساندة االجتماعية من المختصين( عمى الرفاهية النفسية.

 انثببث يؼبيم االنحذار
انًضبنذة 

ين  االختًبػُت
 األصزة

انًضبنذة االختًبػُت ين 
 األصذقبء

R R² ف ودرخبث انحزَت 

B 215.021 2.25٣ 5.855 

5.4٣0 5.215 
12.0٣٣ 

(4 ،281) 
Beta  5.٣22 5.1٣4 

B .معامل االنحدار غير المعياري :- Beta  .معامل االنحدار المعياري :-R   معامل :
 االرتباط المتعدد.

R² ف :  -ربع معامل االرتباط المتعدد( ويعبر عن التباين المفسر.:  معامل التحديد )م
 النسبة الفائية لتحميل تباين االنحدار.

( بأنو يمكن من خالل كل من المساندة االجتماعية من األسرة ٢يتضح من الجدول السابق )
ي والمساندة االجتماعية من األصدقاء التنبؤ بدرجة الرفاىية النفسية حيث لم يكن ىناك أ

 تأثير لألبعاد األخرى.
( * درجة المساندة االجتماعية من ٧.٧١٢( + ))٧٢١.٢٧٩درجة الرفاىية النفسية = )

 ( * درجة المساندة االجتماعية من األصدقاء(.١.٨١١األسرة( + ))
أتت النتائج مؤكدة عمى صحة الفرضية الرابعة لمدراسة، ، حيث تمكنت المساندة االجتماعية 

          فاىية النفسية لدى عينة من أميات ذوي االحتياجات الخاصة بمقدار من التنبؤ بالر 
المساندة –( ، فإن ىذه النتيجة تشير الى أن نسبة اسيام المتغير المستقل ١،٧٢٢) 

٪ ، وىي نسبة ضعيفة وتعني أن ٧٢ -الرفاىية النفسية-عمى المتغير التابع   -االجتماعية
فسية عند أميات ذوي االحتياجات الخاصة تتنبأ بيا عوامل ٪ من مستويات الرفاىية الن ٨١
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أخرى ، ورغم أن االدب البحثي يؤكد عمى أن لممساندة االجتماعية اسيام في التنبؤ بالرفاىية 
لى أن ا(Halstead, et al,  2017; Emadpour, et al, 2015)النفسية كما اشارت كال من  

أميات ذوي االحتياجات الخاصة عمى مستويات  انخفاض ىذه الدرجة قد يعود الى عدم رضا
السيما وسائل االعالم والمراكز  –المساندة التي يتمقونيا من المصادر المختمفة المحيطة بيم 

وقد تشير ىذه النتيجة الى أن مصادر تحقيق الرفاىية  -كما اثبتت نتائج الفرض السابق –
 –المساندة االجتماعية  –الخارجية  النفسية ) الشخصية( قد تمعب دورا اكبر من المصادر

 –أي المساندة االجتماعية غير ثابتة و تتعمق دائما بأطراف أخرى -في ىذه الدراسة ، ألنيا
وىذه األطراف قد ال تقدم الدعم والمساندة المطموبة كما تدركيا االميات ، في حين أن 

كم في مقداره وبالتالي ميكانزم داخمي ولمفرد تح –العطف عمى الذات  -العوامل الشخصية
 يسيم بشكل أكبر في رفاىية االميات النفسية.
 نتيجة اختبار الفرض الخامس ومناقشتها :

 –لبحث الفرض الخامس من فروض الدراسة قامت الباحثة بإجراء باستخدام اختبار كروسكال
ف عمى واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات أفراد العينة في العط

الذات تبعا الختالف المستوى التعميمي لألم والمستوى االقتصادي لألسرة ونوع اإلعاقة وشدة 
 اإلعاقة، وفيما يمي عرض بأىم النتائج المتصمة بيذا الفرض:

واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا  –قامت الباحثة باستخدام اختبار كروسكال . أ
توى التعميمي لألم، وكانت النتيجة في درجات العطف عمى الذات وفقا لممس

 كالتالي:
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واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات العطف عمى  –( نتائج تحميل اختبار كروسكال7جدول )
 الذات وفقا لممستوى التعميمي لألم.

 انبؼذ
انًضتىي 

 انتؼهًٍُ نألو
 انؼذد

يتىصط 
 انزتب

قًُت يزبغ 
 كبٌ

يضتىي 
 انذالنت

 ثانهطف يغ انذا

 22052 3 أيٍ

 11011 11 ثبَىٌ فأقم 10122 10151

 15031 11 جبيؼٍ

 انحكى ػهً انذاث

 111011 3 أيٍ

 15011 11 ثبَىٌ فأقم 10211 10121

 11013 11 جبيؼٍ

 اإلنضبنُت انًشتزكت

 11021 3 أيٍ

 11021 11 ثبَىٌ فأقم 10111 10115

 11011 11 جبيؼٍ

 انؼزنت

 111015 3 أيٍ

 111011 11 ثبَىٌ فأقم 10533 50311

 11011 11 جبيؼٍ

 انُقظت واالنتببه

 11012 3 أيٍ

 11011 11 ثبَىٌ فأقم 10111 10311

 13051 11 جبيؼٍ

انتىحذ انًفزط يغ 
 انذاث

 12011 3 أيٍ

 12013 11 ثبَىٌ فأقم 10111 10511

 15051 11 جبيؼٍ

ُبس انذرخت انكهُت نًق
 انؼطف ػهً انذاث

 11011 3 أيٍ

 12011 11 ثبَىٌ فأقم 10111 10111

 11011 11 جبيؼٍ

واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات  –الجدول أعاله عبارة عن نتائج اختبار كروسكال 
العطف عمى الذات وفقًا لممستوى التعميمي لألم. فنجد أن قيم مستويات الداللة االحصائية 

( ما يعني أنو ال توجد فروق  بين ١.١٢بار مربع كآي المقابمة لكل االبعاد أكبر من )الخت
متوسطات درجات أفراد العينة في العطف عمى الذات تبعا لممستوى التعميمي لألم والمستوى 
االقتصادي لألسرة ونوع اإلعاقة وشدة اإلعاقة، أي االجابة عمى درجات أبعاد العطف ال 

 لمستوى التعميمي لألم.تختمف باختالف ا
واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا في –ب. قامت الباحثة باستخدام اختبار كروسكال

 درجات العطف عمى الذات وفقا لممستوى االقتصادي لألسرة، وكانت النتيجة كالتالي:
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 وانُش نتحذَذ دالنت انفزوق بُن درخبث انؼطف–( نتبئح تحهُم اختببر كزوصكبل8خذول )
 ػهً انذاث وفقب نهًضتىي االقتصبدٌ نألصزة.

 انبؼذ
انًضتىي 

 االقتصبدٌ نألصزة
 انؼذد

يتىصط 
 انزتب

قًُت يزبغ 
 كبٌ

يضتىي 
 انذالنت

 انهطف يغ انذاث

 113011 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط 10115 10311

 111011 11 يزتفغ

 انحكى ػهً انذاث

 11031 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط 10311 10135

 111012 11 يزتفغ

 اإلنضبنُت انًشتزكت

 12011 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط 10211 10511

 111031 11 يزتفغ

 انؼزنت

 12025 51 يُخفض

 11031 123 يتىسط 10111 10315

 11052 11 يزتفغ

 انُقظت واالنتببه

 151015 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط *10121 30115

 11012 11 يزتفغ

انتىحذ انًفزط يغ 
 انذاث

 11011 51 يُخفض

 13011 123 يتىسط 10133 50111

 11011 11 يزتفغ

انذرخت انكهُت نًقُبس 
 انؼطف ػهً انذاث

 15013 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط 10111 10111

 11011 11 يزتفغ

 ١.١٢وجود داللة عند مستوى  *
واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات  –ه عبارة عن نتائج اختبار كروسكالالجدول أعال

العطف عمى الذات وفقًا لممستوى االقتصادي لألسرة. فنجد أن قيم مستويات الداللة 
( ما عدا بعد اليقظة ١.١٢االحصائية الختبار مربع كآي المقابمة لكل االبعاد أكبر من )

( ما يعني معنوية الفروق في االجابة عمى ١.١٢تساوي )واالنتباه حيث نجد المقابمة لو 
اليقظة واالنتباه وفقًا لممستوى االقتصادي، أي ان االجابة عمى عبارات بعد اليقظة تختمف 

 (.١.١٢باختالف المستوى االقتصادي لألسرة وذلك عند مستوى داللة احصائي)
ستوى االقتصادي لألسرة( نجد ومن خالل المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات متغير )الم

( ما يعني أن اتجاه الفروق لصالح ٧٢٧.١.٢أكبر متوسط المقابل لمفئة منخفض حيث بمغ )
 الفئة منخفض.

واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا في –ج. قامت الباحثة باستخدام اختبار كروسكال
 لتالي:درجات العطف عمى الذات وفقا لنوع اإلعاقة، وكانت النتيجة كا
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واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات العطف –( نتائج تحميل اختبار كروسكال9جدول )
 عمى الذات وفقا لنوع اإلعاقة.

 انؼذد نىع اإلػبقت انبؼذ
يتىصط 
 انزتب

قًُت يزبغ 
 كبٌ

يضتىي 
 انذالنت

انؼذ نىع االػبقت انبؼذ
 د

يتىصط 
 انزتب

قًُت 
يزبغ 
 كبٌ

 يضتىي 
 انذالنت

انهطف يغ 
 اثانذ

 11011 51 إػبقت ػقهُت

 انؼشنت 10121 10321

 12011 51 إػبقت ػقهُت

20111 10515 

 13032 11 إػبقت حزكُت/بصزَت/سًؼُت
إػبقت 

حزكُت/بصزَت/سً
 ػُت

11 13015 

 11031 23 يتالسيت داوٌ 13011 23 يتالسيت داوٌ

 12015 21 تىحذ 13051 21 تىحذ

 12031 11 إػبقت يزكبت 15012 11 إػبقت يزكبت

انحكى ػهً 
 انذاث

 12011 51 إػبقت ػقهُت

10121 10112 
انُقظت 
 واالَتببِ

 12011 51 إػبقت ػقهُت

10111 10111 

 11011 11 إػبقت حزكُت/بصزَت/سًؼُت
إػبقت 

حزكُت/بصزَت/سً
 ػُت

11 11021 

 13011 23 يتالسيت داوٌ 15011 23 يتالسيت داوٌ

 11022 21 تىحذ 11011 21 حذتى

 11011 11 إػبقت يزكبت 11055 11 إػبقت يزكبت

اإلنضبنُت 
 انًشتزكت

 15015 51 إػبقت ػقهُت

10112 10111 
انتىحذ 

انًفزط يغ 
 انذاث

 11011 51 إػبقت ػقهُت

10113 10113 

 12051 11 إػبقت حزكُت/بصزَت/سًؼُت
إػبقت 

حزكُت/بصزَت/سً
 ػُت

11 13011 

 11011 23 يتالسيت داوٌ 11025 23 يتالسيت داوٌ

 31011 21 تىحذ 11025 21 تىحذ

 13013 11 إػبقت يزكبت 12015 11 إػبقت يزكبت

انذرخت 
انكهُت 

نًقُبس 
انؼطف ػهً 

 انذاث
 

 13021 51 إػبقت ػقهُت

10111 10111  

 11011 11 إػبقت حزكُت/بصزَت/سًؼُت

 13015 23 السيت داوٌيت

 11013 21 تىحذ

 11023 11 إػبقت يزكبت

 13021 51 إػبقت ػقهُت

 11011 11 إػبقت حزكُت/بصزَت/سًؼُت

 
 
 
 
 
 
 
 



 فبطًت خهُفت انضُذ د/  خهىد َحٍ انزهزانٍ /انببحثت 

 

 1511 مجمة بحوث كمية اآلداب  

واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –الجدول أعاله عبارة عن نتائج اختبار كروسكال
جد أن قيم مستويات الداللة االحصائية الختبار مربع العطف عمى الذات وفقا لنوع اإلعاقة فن
( ما يعني أنو ال توجد فروق بين درجات العطف ١.١٢كآي المقابمة لكل االبعاد أكبر من )

عمى الذات وفقًا لنوع االعاقة وأن االجابة عمى ىذه األبعاد ال تتأثر بأنواع إعاقات أفراد 
 (.١.١٢العينة عند مستوى داللة احصائي )

والــيس لتحديــد وجــود فــروق دالــة احصــائيًا فــي –قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار كروســكال د.
 درجات العطف عمى الذات وفقا لشدة اإلعاقة، وكانت النتيجة كالتالي:

واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –( نتائج تحميل اختبار كروسكال1١جدول )
 العطف عمى الذات وفقا لشدة اإلعاقة

 

واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –الالجدول أعاله عبارة عن تحميل اختبار كروسك
العطف عمى الذات وفقا لشدة اإلعاقة، فنجد أن قيم مستويات الداللة االحصائية الختبار 

( ما يعني أنو ال توجد فروق بين درجات ١.١٢مربع كآي المقابمة لكل االبعاد أكبر من )
ألبعاد ال تتأثر بشدة  إعاقات العطف عمى الذات وفقًا لشدة االعاقة وأن االجابة عمى ىذه ا

 (.١.١٢أفراد العينة عند مستوى داللة احصائي )
دلت النتائج عمى رفض ىذا الفرض ، حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
مستويات العطف لدى عينة الدراسة عمى المتغيرات التالية : المستوى التعميمي لالم، 

 قة ، شدة اإلعاقة .المستوى االقتصادي لألسرة، نوع اإلعا

 البعد
دة ش

 اإلعاقت
 العدد

متوسط 
 الزتب

قيمت 
مزبع 
 كاً

مستوى 
 الداللت

 البعد
شدة 
 اإلعاقت

 العدد
متوسط 
 الزتب

قيمت 
مزبع 
 كاً

مستوى 
 الداللت

اللطف مع 
 الذاث

 15.49 45 بسيطة

 العزلة 6.410 6.7.4

 0..21 45 بسيطة

 14.24 967 متوسطة 14.79 967 متوسطة 6.749 6.470

 14.65 04 شديدة 24.47 04 شديدة

الحكم علي 
 الذاث

 .17.2 45 بسيطة

6.565 6.297 
اليقظة 
 واالنتباه

 20.74 45 بسيطة

 11.97 967 متوسطة 10.90 967 متوسطة .6.92 15...

 14.62 04 شديدة 77..1 04 شديدة

اإلنسانيت 
 المشتزكت

 22.26 45 بسيطة

0.074 6..09 

التوحد 
المفرط 

مع 
 الذات

 21.91 45 بسيطة

 15.24 967 متوسطة 11.66 967 متوسطة 6.442 6.2.7

 966.40 04 شديدة 25.04 04 شديدة

الدرجت 
الكليت 

لمقياس 
العطف علي 

 الذاث

 22.41 45 بسيطة

6.274 6.454  
 14.11 967 متوسطة

 10.15 04 شديدة
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ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن تركيبة العطف عمى الذات وطريقة تكوين ىذا الميكانيزم 
مختمفة، وفقا لإلطار النظري، فإن الفروق الفردية في مستويات العطف عمى الذات مرتبطة 
 جزئيا بتجارب الطفولة المبكرة، من المرجح أن يكون لدى األشخاص الذين يفتقرون إلى
العطف عمى الذات أميات ناقدات، او يتعرضون ألحوال نمطية غير آمنة أو يصادفون 

 (.Germer , Neff, 2015: 45صدمة ما في مرحمة الطفولة )
و قد يكون الدافع في عطف االميات عمى ذواتين ومحاولتين المستمرة لتعزيز قدراتين في 

والتطابق بين الخبرة وذواتين،  انطالقا من االستبصار -يكون–تيدئة وتسكين السمبيات 
والتي تتضمن عمومية خبراتين الذاتية كجزء من خبرات عامة الناس، ويقظتين في تناول 

 المشكالت بأبعادىا ،
مرتبطة بشكل واضح مع المعايير الثقافية،  –العطف عمى الذات  –و قد تكون ىذه القدرة 

 ,Neff)اقة ونوعيا، كما في دراسة أكثر من المعايير التعميمية واالقتصادية وشكل اإلع
Pisitsungkagarn, and Hsieh,2008) التي درست مستويات العطف عمى الذات

والرفاىية النفسية في تايالند وتايوان والواليات المتحدة وأشارت النتائج الى ان  مستويات 
د عمى العطف عمى الذات األعمى كانت في تايالند، نظرا الن الثقافة تعزز عطف االفرا

 ذواتيم.
وترى الباحثة أن العطف عمى الذات يتمثل قدرة الفرد عمى التصالح مع ذاتو في المواقف 
الصعبة التي يمر بيا ويميل الى اخضاع حاجاتو الى حاجات الجماعة وقبول النماذج 
المعيارية لمجماعة فتميل االم الى نيل توقعات المجتمع من خالل اعتبار الخبرة التي تمر 

 ىي ابتالء ، ويجب عمييا التعامل معيا برفق ولين.بيا 
أخيرا ، ال بد من مراعاة أن الدراسة الحالية اعتمدت عمى البيانات المستندة الى التقارير 
الذاتية في االستجابة لمقاييس الدراسة وىذا يطرح عددا من التحديات ، ألن بعض المبحوثين 

ون الطريقة التي تم طرح فييا ىذا االستبيان من قد يمجؤون عمدا لتغيير استجاباتيم، وقد يك
قبل المراكز المعتمدة التي تحتضن أبناء وبنات االميات مما قد يكون أثر عمى أجوبة 

 المشاركات نظرا ألن شروط السرية ال يمكن أن تكون مضمونة.
 نتيجة اختبار الفرض السادس ومناقشتها :

ليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا في وا–قامت الباحثة باستخدام اختبار كروسكال  . أ
 درجات المساندة االجتماعية وفقا لممستوى التعميمي لألم، وكانت النتيجة كالتالي:

 
 
 



 فبطًت خهُفت انضُذ د/  خهىد َحٍ انزهزانٍ /انببحثت 

 

 1515 مجمة بحوث كمية اآلداب  

واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات  –( نتائج تحميل اختبار كروسكال11جدول )
 المساندة االجتماعية وفقا لممستوى التعميمي لألم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبؼذ
انًستىي 

 ؼهًٍُ نألوانت
 انؼذد

يتىسط 
 انزتب

قًُت 
يزبغ 
 كبٌ

يستىي 
 انذالنت

 انبؼذ
انًستىي 
انتؼهًٍُ 

 نألو
 انؼذد

يتىسط 
 انزتب

قًُت 
 يزبغ كبٌ

يستىي 
 انذالنت

انًسبَذة 
االجتًبػُت 
 يٍ انشوج

 21021 3 أيٍ

11013
1 

10111* 

انًسبَذة 
االجتًبػ
َت يٍ 
وسبئم 
 االػالو

 111012 3 أيٍ

 111011 11 ٌ فأقمثبَى *10111 30111
ثبَىٌ 
 فأقم

11 12011 

 11011 11 جبيؼٍ 11011 11 جبيؼٍ

انًسبَذة 
االجتًبػُت 
 يٍ األسزة

 21015 3 أيٍ

11031
3 

10111* 

انًسبَذة 
االجتًبػ
َت يٍ 

انًذرست/ا
 نًؼهذ

 151011 3 أيٍ

 111051 11 ثبَىٌ فأقم *10115 150111
ثبَىٌ 
 فأقم

11 111021 

 11011 11 جبيؼٍ 11012 11 ٍجبيؼ

انًسبَذة 
االجتًبػُت 

يٍ 
 األصذقبء

 111031 3 أيٍ

10151 10231 

انًسبَذة 
االجتًبػ
َت يٍ 
انًختصُ

ٌ 

 111011 3 أيٍ

 11051 11 ثبَىٌ فأقم *10111 30121
ثبَىٌ 
 فأقم

11 111012 

 11011 11 جبيؼٍ 11011 11 جبيؼٍ

انذرجت 
انكهُت 

نًقُبص 
ًسبَذة ان

 االجتًبػُت

 111021 3 أيٍ

11015
5 

 115011 11 ثبَىٌ فأقم *10111

 11051 11 جبيؼٍ
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واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات المساندة –الجدول أعاله عبارة عن تحميل كروسكال
ية الختبار االجتماعية وفقا لممستوى التعميمي لألم، فنجد أن قيم مستويات الداللة االحصائ

( ما يعني أنو توجد فروق بين درجات  أبعاد ١.١٢مربع كآي المقابمة لكل االبعاد أقل من )
المساندة االجتماعية وفقًا  لممستوى التعميمي ما عدا بعد المساندة االجتماعية من األصدقاء 

يعني  ( ما١.١٢حيث نجد أن قيمة مستوى الداللة االحصائي المقابل ليذا البعد أكبر من )
 (.١.١٢أن االجابة عمى ىذا البعد ال تتأثر بالمستوى التعميمي عند مستوى داللة احصائي )

ومن خالل المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات المستوى التعميمي لألم نجد أن ىذه 
الفروق لصالح المستوى الثانوي فأقل حيث يقابميا أكبر متوسط عند األبعاد )المساندة 

من الزوج و المساندة االجتماعية من األسرة والمساندة االجتماعية من المختصين االجتماعية 
باإلضافة إلى الدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية(، بينما لصالح المستوى أمي عند 
األبعاد )المساندة االجتماعية من األصدقاء و المساندة االجتماعية من االعالم و 

 المدرسة/المعيد(.
والــيس لتحديــد وجــود فــروق دالــة احصــائيًا فــي –مــت الباحثــة باســتخدام اختبــار كروســكالب. قا

 درجات المساندة االجتماعية وفقا لممستوى االقتصادي لألسرة، وكانت النتيجة كالتالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 فبطًت خهُفت انضُذ د/  خهىد َحٍ انزهزانٍ /انببحثت 

 

 1511 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 
 

وانُش نتحذَذ دالنت انفزوق بُن درخبث –( نتبئح تحهُم اختببر كزوصكبل21خذول )
 ختًبػُت وفقب نهًضتىي االقتصبدٌ نألصزةانًضبنذة اال

 انبؼذ
انًستىي 

االقتصبدٌ 
 نألسزة

 انؼذد
يتىسط 
 انزتب

قًُت يزبغ 
 كبٌ

يستىي 
 انذالنت

 انبؼذ
انًستىي 

االقتصبدٌ 
 نألسزة

 انؼذد
يتىسط 
 انزتب

قًُت 
يزبغ 
 كبٌ

يستىي 
 انذالنت

انًسبَذة 
االجتًبػُت يٍ 

 انشوج

 11013 51 يُخفض

10115 10111 

ة انًسبَذ
االجتًبػُت 
يٍ وسبئم 

 االػالو

 115031 51 يُخفض

 15011 123 يتىسط 11015 123 يتىسط 10351 10111

 115012 11 يزتفغ 11022 11 يزتفغ

انًسبَذة 
االجتًبػُت يٍ 

 األسزة

 11011 51 يُخفض

10335 10111 

انًسبَذة 
االجتًبػُت 

يٍ 
انًذرست/انً

 ػهذ

 11011 51 يُخفض

10215 10131 
 11011 123 يتىسط 11011 123 يتىسط

 11011 11 يزتفغ 11022 11 يزتفغ

انًسبَذة 
االجتًبػُت يٍ 

 األصذقبء

 15011 51 يُخفض

10121 10111 

انًسبَذة 
االجتًبػُت 

يٍ 
 انًختصٍُ

 111011 51 يُخفض

 15012 123 يتىسط 11015 123 يتىسط 10211 10111

 115021 11 يزتفغ 11011 11 يزتفغ

انذرجت انكهُت 
نًقُبص انًسبَذة 

 االجتًبػُت

 111051 51 يُخفض

 11015 123 يتىسط 10111 10111

 11011 11 يزتفغ
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واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات المساندة  –الجدول أعاله عبارة عن اختبار كروسكال
دي لألسرة، فنجد أن قيم مستويات الداللة االحصائية االجتماعية وفقا لممستوى االقتصا

( ما يعني أنو ال توجد فروق بين ١.١٢الختبار مربع كآي المقابمة لكل االبعاد اكبر من )
درجات أبعاد المساندة االجتماعية وفقًا  لممستوى االقتصادي لألسرة، أي االجابة عمى 

دي لألسرة عند مستوى داللة المساندة االجتماعية ال تتأثر بالمستوى االقتصا
 (.١.١٢احصائي)

والــيس لتحديــد وجــود فــروق دالــة احصــائيًا فــي –ج. قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار كروســكال
 درجات المساندة االجتماعية وفقا لنوع اإلعاقة، وكانت النتيجة كالتالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فبطًت خهُفت انضُذ د/  خهىد َحٍ انزهزانٍ /انببحثت 
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داللة الفروق بين درجات  واليس لتحديد–( نتائج تحميل اختبار كروسكال13جدول )
 المساندة االجتماعية وفقا لنوع اإلعاقة

 انؼذد نىع اإلػبقت انبؼذ
يتىصط 
 انزتب

قًُت 
 يزبغ كبٌ

يضتىي 
 انذالنت

 انؼذد نىع اإلػبقت انبؼذ
يتىصط 
 انزتب

قًُت 
يزبغ 
 كبٌ

يضتىي 
 انذالنت

 انًضبنذة  ين انزوج

 11011 51 إػبقت ػقهُت

20531 10535 
انًسبَذة يٍ 

سبئم و
 االػالو

 11011 51 إػبقت ػقهُت

10215 10111 

إػبقت 
حزكُت/بصزَت/

 سًؼُت
11 11011 

إػبقت 
حزكُت/بصزَت/

 سًؼُت
11 13011 

 11032 23 يتالسيت داوٌ 11055 23 يتالسيت داوٌ

 15011 21 تىحذ 11011 21 تىحذ

 11011 11 إػبقت يزكبت 11011 11 إػبقت يزكبت

 نًضبنذة ين األصزةا

 11011 51 إػبقت ػقهُت

10335 10121 
انًسبَذة يٍ 
انًذرست/انً

 ػهذ

 11012 51 إػبقت ػقهُت

30112 10111 

إػبقت 
حزكُت/بصزَت/

 سًؼُت
11 15023 

إػبقت 
حزكُت/بصزَت/

 سًؼُت
11 11011 

 11011 23 يتالسيت داوٌ 13011 23 يتالسيت داوٌ

 11011 21 حذتى 11031 21 تىحذ

 12023 11 إػبقت يزكبت 11011 11 إػبقت يزكبت

 انًضبنذة ين األصذقبء

 13051 51 إػبقت ػقهُت

10111 10115 
انًسبَذة يٍ 
 انًختصٍُ

 10111 11011 51 إػبقت ػقهُت

10121 

إػبقت 
حزكُت/بصزَت/

 سًؼُت
11 11011 

إػبقت 
حزكُت/بصزَت/

 سًؼُت
11 15011 

 12011 23 يتالسيت داوٌ 11011 23 اوٌيتالسيت د 

 11015 21 تىحذ 12025 21 تىحذ

 11031 11 إػبقت يزكبت 11012 11 إػبقت يزكبت

انذرخت انكهُت نًقُبس 
 انًضبنذة االختًبػُت

 13011 51 إػبقت ػقهُت

50311 10353 

إػبقت 
حزكُت/بصزَت/

 سًؼُت
11 11011 

 11011 23 يتالسيت داوٌ

 11013 21 تىحذ

 11013 11 إػبقت يزكبت
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والــيس لتحديــد داللــة الفــروق بــين درجــات –الجــدول أعــاله عبــارة عــن تحميــل اختبــار كروســكال
المســاندة االجتماعيــة وفقــا لنــوع اإلعاقــة ، فنجــد أن قــيم مســتويات الداللــة االحصــائية الختبــار 

( مــا يعنــي أنــو ال توجــد فــروق بــين درجــات ١.١٢ر مــن )مربــع كــآي المقابمــة لكــل االبعــاد أكبــ
الرفاىيــة النفســية تبعــا الخــتالف نــوع اإلعاقــة، أي االجابــة عمــى المســاندة االجتماعيــة ال تتــأثر 

 (.١.١٢بنوع االعاقة عند مستوى داللة احصائي)
 والــيس لتحديــد وجــود فــروق دالــة احصــائيًا فــي–د. قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار كروســكال

 درجات المساندة االجتماعية وفقا لشدة اإلعاقة، وكانت النتيجة كالتالي:
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واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –( نتائج تحميل اختبار كروسكال14جدول )
 المساندة االجتماعية وفقا لشدة اإلعاقة

 يتىصط انزتب انؼذد شذة اإلػبقت انبؼذ
قًُت يزبغ 

 كبٌ
يضتىي 

 نذالنتا
 انبؼذ

شذة 
 اإلػبقت

 انؼذد
يتىصط 
 انزتب

قًُت يزبغ 
 كبٌ

يضتىي 
 انذالنت

انًضبنذة 
االختًبػُت 

 ين انزوج

 111011 21 بسُطت

10323 10131 

انًسبَذة 
االجتًبػُت 
يٍ وسبئم 

 االػالو

 11011 21 بسُطت

 11023 111 يتىسطت 11012 111 يتىسطت 10313 10111

 11011 53 َذةشذ 11012 53 شذَذة

انًضبنذة 
االختًبػُت 
 ين األصزة

 11022 21 بسُطت

10111 10111 

انًسبَذة 
االجتًبػُت 

يٍ 
انًذرست/ا

 نًؼهذ

 11051 21 بسُطت

10321 10111 
 13011 111 يتىسطت 11015 111 يتىسطت

 11011 53 شذَذة 111015 53 شذَذة

انًضبنذة 
االختًبػُت 

 ين األصذقبء

 11051 21 بسُطت

10111 10111 

انًسبَذة 
االجتًبػُت 

يٍ 
 انًختصٍُ

 15011 21 بسُطت

 11055 111 يتىسطت 11012 111 يتىسطت 10211 10511

 11035 53 شذَذة 15011 53 شذَذة

انذرخت انكهُت 
نًقُبس 
انًضبنذة 
 االختًبػُت

 11013 21 بسُطت

 11031 111 يتىسطت 10111 10351

 11031 53 شذَذة
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واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –الجدول أعاله عبارة عن تحميل اختبار كروسكال
المساندة االجتماعية وفقا لشدة اإلعاقة فنجد أن قيم مستويات الداللة االحصائية الختبار 

وق بين درجات ( ما يعني أنو ال توجد فر ١.١٢مربع كآي المقابمة لكل االبعاد اكبر من )
أبعاد المساندة االجتماعية وفقًا لشدة االعاقة، أي االجابة عمى المساندة االجتماعية ال تتأثر 

 (.١.١٢بمستوى شدة االعاقة عند مستوى داللة احصائي)
ووفقا لمنتائج فإن وجود الفروق بين متوسطات أفراد العينة في المساندة االجتماعية المقدمة 

سرة/وسائل االعالم/المركز/ المختصين(  تبعا لممستوى التعميمي يتفق مع من قبل ) الزوج/اال
 ;Contractor & Deuskar, 2012; Meral & Cavkaytar,2012دراسة كال من )

Ammari, Morris, Schoenbeck, 2015)  
أن أكثر اشكال الدعم  (Deris, et al.,2015) حيث أكدت دراسة  دريس واخرون 

ية التي يحتاجيا اإلباء واالميات تتمثل في االحتياج لممعمومات وىي التي والمساندة االجتماع
،  ومن نتائج اختبار الفروق بين ابعاد المساندة  تقدم من المختصين واالعالم والمراكز

االجتماعية في الفرض السابق وجد أن اتجاه الفروق يختمف باختالف الجية التي تقدم 
ميم ) ثانوي فأقل ( يتمقون المساعدة من الزوج واالسرة ، المساندة ، فاألميات ذوات التع

وبالمقابل كانت االميات االميات يتمقون المساندة االجتماعية من وسائل االعالم ومدرسة 
األبناء ، وتعزو الباحثة ذلك الى أن ارتفاع المستوى التعميمي لالم يعطييا فرصة أكبر 

نيا ، في حين أن االميات الالتي ال يحممن لمحصول عمى المعمومات المتعمقة بإعاقة اب
شيادة بحاجة الي مصادر رسمية و يعتمد عمييا بنظرىن ) وسائل االعالم و المدارس 

 والمراكز ( اكثر من اعتمادىن عمى الدعم المقدم من االسرة والزوج.
ة ان وجود فروق في المساندة االجتماعية تبعا الختالف المستوى التعميمي يناقض النتيج

( والتي أظيرت عدم وجود فروق في المساندة ٢١٧٢التي توصمت الييا دراسة ) عبدالرحيم، 
 االجتماعية تبعا لمتغير المستوى التعميمي لالم.

وفيما يتعمق بالمستوى االقتصادي ، أظيرت النتائج عدم وجود فروق بين متوسطات افراد 
ادي لألسرة ، بمعنى أن المساندة العينة في المساندة االجتماعية وفقا لممستوى االقتص

االجتماعية ال تتأثر بالمستوى االقتصادي لألسرة ، وتعزو الباحثة عدم وجود فروق الى ان 
الخدمات التي تقدم لفئات ذوي االحتياجات في المممكة العربية السعودية ىي خدمات تقدم 

جتمع بغض النظر بشكل مجاني من خالل المراكز والمعاىد والمتخصصة لجميع طبقات الم
 عن المستوى االقتصادي لألسرة.

( والتي أكدت عمى وجود فروق في ٢١٧٢وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة  أحمد ويسري ) 
المساندة االجتماعية بين افراد العينة تبعا لمتغير الدخل الشيري لصالح االسر ذات الدخل 

حصول عمى أفضل الخدمات المنخفض، حيث أن انخفاض مستوى الدخل ال يتيح لألسرة ال
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لألسرة والطفل ، فاألسرة التي لدييا ابن ذو احتياجات خاصة تحتاج الى تكاليف مادية لكي 
يتمقى ابنيا التدريب والعالج الالزمين كما انو اذا انخفض الدخل ارتفعت المشكالت المادية 

جتماعية سواء داخل عمى االسرة في تمبية احتياجات ومتطمبات ابنيا وبذلك تقل العالقات اال
 االسرة أو خارجيا ، 

أما ما يتعمق بنوع اإلعاقة ودرجتيا، أظيرت النتائج عدم وجود فروق بين متوسطات المساندة 
 االجتماعية لدى افراد العينة وفقا الختالف نوع اإلعاقة أو درجتيا.

 سابعا : نتيجة اختبار الفرض السابع ومناقشتها :
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة في الفرض السابع: توجد فروق 

الرفاىية النفسية تبعا الختالف المستوى التعميمي لألم والمستوى االقتصادي لألسرة ونوع 
 اإلعاقة وشدة اإلعاقة:

واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا في –أ. قامت الباحثة باستخدام اختبار كروسكال
 سية وفقا لممستوى التعميمي لألم، وكانت النتيجة كالتالي:درجات الرفاىية النف

وانُش نتحذَذ دالنت انفزوق بُن درخبث –( نتبئح تحهُم اختببر كزوصكبل20خذول )
 انزفبهُت اننفضُت وفقب نهًضتىي انتؼهًٍُ نألو

 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد المستوى التعميمي لألم البعد

 تتقبل الذا
 ٧١١.٢٢ ٢ أمي

 ٩٢.٢٩ ٨٢ ثانوي فأقل ١.٩٧١ ١.٧٨٩
 ٩٢.٩١ ٩٨ جامعي

 العالقات اإليجابية مع اآلخرين
 ٧٢٢.٩٢ ٢ أمي

 ٩١.٢٢ ٨٢ ثانوي فأقل ١.١٢١ ٢.١٢٩
 ٩٢.٩٨ ٩٨ جامعي

التحكم البيئي )السيطرة عمى 
 البيئة(

 ٧١٢.٢١ ٢ أمي
 ٩٢.٢٢ ٨٢ ثانوي فأقل ١.٨١٢ ١.٢٢٢

 ٩٢.٩٩ ٩٨ جامعي

 االستقاللية
 ١٢.٢١ ٢ أمي

 ٩٧.٩٢ ٨٢ ثانوي فأقل ١.٢١٩ ٧.١٩٢
 ٩٢.٨٨ ٩٨ جامعي

 هدف الحياة
 ٩٢.١٢ ٢ أمي

 ٩١.٨٢ ٨٢ ثانوي فأقل ١.١٢٢ ١.٢٢٧
 ٩٢.١٢ ٩٨ جامعي

 النمو الشخصي
 ٩١.٢١ ٢ أمي

 ٨٩.٢٢ ٨٢ ثانوي فأقل ١.٢٧٢ ١.٩٨٢
 ٩١.٢٩ ٩٨ جامعي

الدرجة الكمية لمقياس الرفاهية 
 النفسية

 ٩٢.١٢ ٢ أمي
 ٩٧.٧٨ ٨٢ ثانوي فأقل ١.٨٧٢ ١.٢١٢

 ٩٢.٢٨ ٩٨ جامعي
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نجد من الجدول السابق  أن قيم مستويات الداللة االحصائية الختبار مربع كآي المقابمة لكل 
اىية النفسية وفقا ( ما يعني أنو ال توجد فروق بين درجات  الرف١.١٢االبعاد اكبر من )

لممستوى التعميمي لألم، أي االجابة عمى الرفاىية النفسية ال تتأثر بمستوى تعميم األم عند 
 (.١.١٢مستوى داللة احصائي)

واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا في –ب. قامت الباحثة باستخدام اختبار كروسكال
 لألسرة، وكانت النتيجة كالتالي:درجات الرفاىية النفسية وفقا لممستوى االقتصادي 

وانُش نتحذَذ دالنت انفزوق بُن درخبث –( نتبئح تحهُم اختببر كزوصكبل20خذول )
 انزفبهُت اننفضُت وفقب نهًضتىي االقتصبدٌ نألصزة 

 انبؼذ
االقتصبدٌ انًضتىي 

 نألصزة 
 يضتىي انذالنت قًُت يزبغ كبٌ يتىصط انزتب انؼذد

 تقبم انذاث

 115031 51 يُخفض

 11021 123 يتىسط 10111 50511

 111012 11 يزتفغ

انؼالقبث اإلَدببُت يغ 
 اِخزَن

 11013 51 يُخفض

 11051 123 يتىسط 10115 10511

 11052 11 يزتفغ

انتحكى انبُئٍ )انضُطزة 
 ػهً انبُئت(

 11031 51 يُخفض

 11025 123 يتىسط 10335 10151

 111031 11 يزتفغ

 الصتقالنُتا

 13025 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط 10111 10535

 13011 11 يزتفغ

 هذف انحُبة

 111051 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط 10111 20131

 151021 11 يزتفغ

 اننًى انشخصٍ

 111051 51 يُخفض

 11011 123 يتىسط 10113 10125

 111012 11 يزتفغ

قُبس انذرخت انكهُت نً
 انزفبهُت اننفضُت

 111012 51 يُخفض

 15011 123 يتىسط 10212 10133

 111012 11 يزتفغ

واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات  –تحميل اختبار كروسكالالجدول أعاله عبارة عن 
 ،فنجد أن قيم مستويات الداللة االحصائية الرفاىية النفسية وفقا لممستوى االقتصادي لألسرة

( ما يعني أنو ال توجد فروق بين ١.١٢الختبار مربع كآي المقابمة لكل االبعاد أكبر من )
 درجات الرفاىية النفسية وفقا لممستوى االقتصادي لألسرة.

واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا في –ج. قامت الباحثة باستخدام اختبار كروسكال
 ة، وكانت النتيجة كالتالي:درجات الرفاىية النفسية وفقا لنوع اإلعاق
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وانُش نتحذَذ دالنت انفزوق بُن درخبث –( نتبئح تحهُم اختببر كزوصكبل2١خذول )
 انزفبهُت اننفضُت وفقب ننىع اإلػبقت

 انؼذد َىع اإلػبقت انبؼذ
يتىسط 
 انزتب

قًُت يزبغ 
 كبٌ

يستىي 
 انذالنت

 انؼذد َىع اإلػبقت انبؼذ
يتىسط 
 انزتب

قًُت 
يزبغ 
 كبٌ

يستىي 
 ذالنتان

 تقبم انذاث

 12011 51 إػبقت ػقهُت

 االستقالنُت 10311 50211

 11012 51 إػبقت ػقهُت

10311 10131 

إػبقت 
 حزكُت/بصزَت/سًؼُت

11 12011 
إػبقت 

 حزكُت/بصزَت/سًؼُت
11 11011 

 11011 23 يتالسيت داوٌ 11011 23 يتالسيت داوٌ

 11012 21 تىحذ 13011 21 تىحذ

 11013 11 إػبقت يزكبت 12011 11 إػبقت يزكبت

انؼالقبث 
اإلَجببُت يغ 

 اِخزٍَ

 11055 51 إػبقت ػقهُت

 هذف انحُبة 10225 10111

 11031 51 إػبقت ػقهُت

10113 10111 

إػبقت 
 حزكُت/بصزَت/سًؼُت

11 11011 
إػبقت 

 حزكُت/بصزَت/سًؼُت
11 11011 

 11011 23 يتالسيت داوٌ 11013 23 يتالسيت داوٌ

 11011 21 تىحذ 13011 21 تىحذ

 11011 11 إػبقت يزكبت 12011 11 إػبقت يزكبت

انتحكى انبُئٍ 
)انسُطزة 
 ػهً انبُئت(

 11011 51 إػبقت ػقهُت

10131 10111 
انًُى 

 انشخصٍ

 11011 51 إػبقت ػقهُت

10113 10111 

إػبقت 
 حزكُت/بصزَت/سًؼُت

11 15015 
إػبقت 

 حزكُت/بصزَت/سًؼُت
11 11011 

 11012 23 يتالسيت داوٌ 11031 23 يتالسيت داوٌ

 11011 21 تىحذ 12012 21 تىحذ

 12031 11 إػبقت يزكبت 11011 11 إػبقت يزكبت

انذرجت 
انكهُت 

نًقُبص 
انزفبهُت 
 انُفسُت

 11011 51 إػبقت ػقهُت

10122 10111 

إػبقت 
 زكُت/بصزَت/سًؼُتح

11 15021 

 11051 23 يتالسيت داوٌ

 11012 21 تىحذ

 13013 11 إػبقت يزكبت
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واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –الجدول أعاله عبارة عن تحميل اختبار كروسكال
ائية الختبار مربع الرفاىية النفسية وفقا لنوع اإلعاقة ،فنجد أن قيم مستويات الداللة االحص

( ما يعني أنو ال توجد فروق بين درجات الرفاىية ١.١٢كآي المقابمة لكل االبعاد أكبر من )
النفسية تبعا الختالف نوع اإلعاقة، أي االجابة عمى الرفاىية النفسية ال تتأثر بنوع االعاقة 

 (.١.١٢عند مستوى داللة احصائي)
واليس لتحديد وجود فروق دالة احصائيًا في –كالد. قامت الباحثة باستخدام اختبار كروس

 درجات الرفاىية النفسية وفقا لشدة اإلعاقة، وكانت النتيجة كالتالي:
واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –( نتائج تحميل اختبار كروسكال18جدول )

 الرفاهية النفسية وفقا لشدة اإلعاقة
 يستىي انذالنت قًُت يزبغ كبٌ انزتب يتىسط انؼذد انًستىي انتؼهًٍُ نألو انبؼذ

 تقبم انذاث

 11011 21 بسُطت

 12011 111 يتىسطت 10311 10111

 11015 53 شذَذة

انؼالقبث اإلَجببُت 
 يغ اِخزٍَ

 15011 21 بسُطت

 11011 111 يتىسطت 10111 10151

 111052 53 شذَذة

انتحكى انبُئٍ 
)انسُطزة ػهً 

 انبُئت(

 11033 21 بسُطت

 11051 111 يتىسطت 10151 10131

 11011 53 شذَذة

 االستقالنُت

 11011 21 بسُطت

 111031 111 يتىسطت 10111 10121

 15051 53 شذَذة

 هذف انحُبة

 11011 21 بسُطت

 13011 111 يتىسطت 10113 10121

 15051 53 شذَذة

 انًُى انشخصٍ

 12015 21 بسُطت

 11011 111 يتىسطت 10112 10115

 11011 53 شذَذة

انذرجت انكهُت 
نًقُبص انزفبهُت 

 انُفسُت

 11021 21 بسُطت

 12031 111 يتىسطت 10131 10211

 13035 53 شذَذة

واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات –تحميل اختبار كروسكالالجدول أعاله عبارة عن 
،فنجد أن قيم مستويات الداللة االحصائية الختبار مربع  ة اإلعاقةالرفاىية النفسية وفقا لشد

تحميل ( ما يعني أنو ال توجد فروق بين درجات  ١.١٢كآي المقابمة لكل االبعاد أكبر من )
 واليس لتحديد داللة الفروق بين درجات الرفاىية النفسية وفقا لشدة اإلعاقة–اختبار كروسكال
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النفسية ال تتأثر بشدة  االعاقة عند مستوى داللة ، أي االجابة عمى الرفاىية 
 (.١.١٢احصائي)

اثبتت نتائج الفرض السابق عدم وجود فروق بين متوسطات درجات العينة في الرفاىية 
النفسية تبعا الختالف ) المستوى التعميمي لالم ، المستوى االقتصادي لألسرة ، نوع اإلعاقة 

تختمف ىذي النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة " ، وشدة اإلعاقة( وتم رفض الفرض ، و 
( أن اباء واميات األطفال المذين Griffith, Moss, Petty, 2011جريفيث وآخرون ) 

يعانون من متالزمات نادرة أكثر عرضة لمضغوط وتسجيل درجات منخفضة في مستويات 
( والتي Hayat,2015الرفاىية النفسية مقارنة باإلعاقات األخرى ، ودراسة " حياة" ) 

توصمت الى أن آباء واميات البنات المصابات بمتالزمة داون اخبروا عن مستويات رفاىية 
 أعمى من غيرىم .

ووفقا لالطار النظري اوضح الباحثون الى أن الرفاىية النفسية تتطور من خالل مجموعة من 
عارض مع النتيجة ( ، وىو ما يت٢١٧٢المتغيرات وأنيا تزيد مع العمر والتعميم ) خميل ، 

التي توصمت الييا ىذه الدراسة ، وتعزو الباحثة سبب ىذا االختالف الى أن المتغيرات التي 
تؤثر في الرفاىية النفسية تتعدد وتختمف وترتبط غالبا بالتقييمات المعرفية لمحياة بشكل عام 

لتي تنص عمى عن التوازن الديناميكي وا  Reberوالتي يحمميا الفرد ، وتفسر نظرية روبير
أن االفراد يميمون الى العودة الى خط األساس من السعادة حتى بعد أحداث الحياة الرئيسية، 
فمعظم الناس لدييم رفاىية نفسية مستقرة الى حد ما وذلك بسبب مستويات تخزين وتدفق 
المدخالت النفسية التي تحفظ الرفاىية في حالة توازن ديناميكي، فالفروق بين الناس في 

 (.٢٢:٢١٧٢الرفاىية النفسية بين الناس موجودة ) طو ، 
وتميل الدراسات الى بحث أثر المستوى االقتصادي ونوع اإلعاقة وشدتيا بمستويات الضغوط 
، حيث اثبتت مجموعة من الدراسات وجود فروق في مستويات الضغوط وفقا لمتغير نوع 

 ( .Tabassum & Mohsin,2013اإلعاقة مثل دراسة ) 
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 التوصيات :
تصميم برامج عالجية وارشادية من اجل رفع مستويات العطف عمى الذات عند أميات  -

 ذوي االحتياجات الخاصة.
ضرورة زيادة أشكال ومضمون المساندة االجتماعية المقدمة الميات ذوي االحتياجات  -

 الخاصة.
ن في مستوى المزيد من الدراسات لمبحث عن متغيرات أخرى لتفسير ماتبقى من التباي -

 رفاىية اىات ذوي االحتياجات الخاصة.
تركيز وسائل االعالم المختمفة عمى تثقيف المجتمع ورفع وعيو بما يتعمق بمجال  -

 االحتياجات الخاصة.
توجيو نظر االخصائيين االجتماعيين و النفسيين الى دور العطف عمى الذات في  -

 الخاصة.التعامل مع مشكالت الخاصة بأميات ذوي االحتياجات 
التأكيد عمى أىمية دور المساندة االجتماعية ألسر ذوي االحتياجات الخاصة، من  -

خالل تنظيم الحمالت التوعوية، واالستفادة من وسائل االعالم المختمفة واعداد برامج 
 إعالمية تستيدف التوعية العامة ألسر ذوي االحتياجات الخاصة.

لتي تساىم في تنمية رفاىية أميات ذوي االىتمام بانشاء مراكز االرشاد االسري ا -
 االحتياجات الخاصة.

ضرورة التعاون بين الييئات التي تعمل في مجال ذوي االحتياجات الخاصة من أجل  -
 توفير خدمات وقائية وعالجية لمحاالت المستفيدة وذوييا. 

 المقترحات البحثية :
قيام بمزيد من البحوث والدراسات في ضوء ما أسفرت عنو النتائج تقترح الباحثة إمكانية ال  

في ىذا المجال والتي الزالت في حاجة لمزيد من البحث والدراسة، ومن البحوث المقترحة 
 مايمي :

فعالية برنامج تدريبي في تنمية العطف عمى الذات لدى أميات ذوي االحتياجات  -
 الخاصة.

 وي االحتياجات الخاصة.فعالية برنامج تدريبي في تنمية الرفاىية النفسية لدى أميات ذ -
دراسة العالقة بين العطف عمى الذات واالكتئاب لدى أميات ذوي االحتياجات  -

 الخاصة.
 دراسة العالقة بين سمات الشخصية والعطف عمى الذات. -
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 دراسة تتبعية لتطور العطف عمى الذات عبر المراحل العمرية المختمفة. -
 المراجع العربية :

(. المساندة االجتماعية وأثرىا عمى ٢١٧٢،أفنان محمد )أحمد، إيمان شعبان.، ويسرى -
، مصر-مجمة القراءة والمعرفة تنمية الميارات الحياتية ألسر ذوي االحتياجات الخاصة. 

٢٢ - ٧( ، ٧١٩)٢. 
(. المساندة االجتماعية، وعالقتيا بالشعور بالتماسك ٢١٧٢العثمان، إبراىيم عبداهلل .)  -

 ٧١اب التوحد، المركز القومي لمبحوث التربوية والنفسية، لدى والدي األطفال ذوي اضطر 
(٢٢ ،)٢٢١-٧١٩. 

(. المساندة االجتماعية ٢١٧٢العثمان، إبراىيم عبداهلل.، و الببالوي، ايياب عبدالعزيز ) -
مجمة والتوافق الزواجي وعالقتيما بالضغوط لدى أميات األطفال ذوي اضطراب التوحد. 

 .١١٨ - ١٢٩،  ٧(٢٢، )مصر-عين شمس  -كمية التربية 
(. المراقبة الذاتية والوجود النفسي االفضل لدى طمبة الجامعة ٢١٧٢خميل، عفراء. ) -

 - ٧٢١، ٩٢، العراق-العموم التربوية والنفسية مرتفعي ومنخفضي القابمية لالستيواء. 
٢١٢ . 

(. صراع الدور وعالقتو بالضغوط النفسية والمساندة ٢١٧٢شاش، سيير محمد ) -
دراسة تنبؤيو.  -ماعية لدى أميات األطفال المعاقين: العامالت وغير العامالت االجت

 .٩٢٢-٧١٢١( ،٢)٢، السعودية -جامعة القصيم  -مجمة العموم التربوية والنفسية 
(. االنتماء وعالقتو بالرفاىية النفسية لدى المغتربين وأبنائيم. ٢١٧٢طو، منال محمد ) -

 .١٢-٩(، ٢)٧٢٩، مجمة التربية )جامعة االزىر(
(. الصمود النفسي وعالقتو ٢١٧٢عبدالجواد، وفاء محمد، و عبدالفتاح، عزة خميل ) -

مجمة االرشاد بطيب الحال لدى عينة من اميات األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة. 
 .٢٢٢-٢١٢، ٢٢، مصر-النفسى 

ن الحياة لدى (. المساندة االجتماعية وعالقتيا بالرضا ع٢١٧٢عبدالرحيم، آرام إبراىيم ) -
أميات األطفال المصابين بالتوحد بوالية الخرطوم. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 

 النيمين، الخرطوم.
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(. الوحدة النفسية والمساندة االجتماعية المدرکة لدى ٢١٧٩عرابي، محمد محمد عمی ) -
 ٢٢٢،  ٢٢، يةكمية الترب -مجمة كمية التربية: جامعة بورسعيد الطالب المعاقين بصريًا. 

– ٢١٨. 
(. العطــف عمــى الــذات و تقــدير الــذات و عالقتيمــا بالعافيــة ٢١٧٢عــالء الــدين، جيــاد. ) -

 .٢٩٢ - ٢٢٩( ، ٧٧١)٢١ الكويت،-المجمة التربوية النفسية لدى الطمبة الجامعيين. 
(. الحنو عمى الذات وتقدير الذات كمنبئات بجودة الحياة ٢١٧٢عويضة، ايمن حممي )  -

-٢١٨(، ٢٢) ٢، جامعة طنطا -مجمة كمية التربيةلدى طالب كمية التربية.النفسية 
٢٧٢. 

(. الصداقة والرفاىية النفسية لدى عينة من طمبة الجامعة. ٢١٧٢ياسين، حمدي محمد )  -
 .٢١٩ – ٢٢٧(، ٩١)٢٢، كمية التربية -مجمة كمية التربية: جامعة بنيا 
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The role of self-Compassion and social support in predicting with 
psychological well-being among a sample of special needs mothers 

in Jeddah 
Kholoud Yahya Alzahrani                                  Fatma Khalifa Elseyed 
 
Abstract 
this study aimed to know the predictive value of self- compassion and 
social support in prediction of psychological well-being, and to know 
the degree of difference between averages of the degrees of sample 
members according to the elements of this study (self- compassion - 
social support - psychological well-being) due to the differences of 
(educational level of mother - economic level of family - type and 
degree of handicap). The sample of this study contained 187 mothers 
of special needs persons in Jeddah. To achieve the aims of this study, 
we applied the scale of self- compassion, which were prepared by Dr. 
Kristin Neff (Neff, 2003) and were translated by the researcher, the 
scale of social support, which were prepared by Ibraheem Al-outhman 
(2012), and the scale of psychological well-being, which were 
prepared by Afra kahlil (2012). This study proved the predictive 
possibility of self- compassion and social support in prediction of 
psychological well-being among the sample members. Moreover, this 
study did not show any differences between the variables of the study 
(self- compassion - psychological well-being) according to variables 
of (educational level of mother, economical level, the type and degree 
of handicap). The study showed differences between the averages of 
the sample members in social support due to the difference in only the 
educational level of mother. The other elements such as economical 
level and the type and degree of handicap showed no differences in 
the degrees of sample members due to social support. 
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