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 الشفقة بالذات وعالق��ا بالتمك�ن املعر	� لدى أسر 

يذو 'عاقة الفكر&ة امل%$ص�ن حديثا  

س مصطفىمصطفى ، عبد الناصر مو567 إسماعيل القرالة 1ن حنور فا  

شاد وال=>بو&ة ا;$اصة،  Hلية العلوم ال=>بية، جامعة مؤتةرقسم @  

  hannoun_mustafa@yahoo.com :الO>يد @لك=>وNي للباحث الرئJس1

 :م`$ص

اســـة�ـــدف  الـــشفقة بالـــذات وعالق$#ـــا بـــالتمك�ن املعر�ـــ� ى ا��اليـــة للتعـــرف ع�ـــ� مـــستو رالد

اســــة فقـــــد تــــم تطـــــو3ر يلــــدى أســــر ذو 4عاقـــــة الفكر3ــــة امل12ـــــص�ن حــــديثا ر، وللوصــــو ل>ـــــدف الد ل

 للتمكــ�ن املعر�ــ�، وتــم التحقــق مــن ا�1ــصائص الــسيBو مقياســ�ن أحــد�ما للــشفقة بالــذات وAخــر

اســة مــن أم>ــات Jبنــاء  رمNOيـة للمقياســ�ن مــن خــالل الــصدق والثبــات، وKعــد�ا تــم اختيــار عينــة الد

يامل12ص�ن بذو 4عاقة الفكر3ة حديثا خالل السنوات الثالثة Jخ�Nة من مراكـز الNOبيـة ا�1اصـة 

ـــائج ال ت نتـ ـــد أشــــا ـــة إ]ــــ� وجــــود مــــستو متوســــط مــــن الــــشفقة بالــــذات ر�ــــ� دولــــة الBو3ــــت، وقـ اسـ ىد ر

يوالتمك�ن املعر�ـ� لـدى أم>ـات Jبنـاء ذو 4عاقـة الفكر3ـة امل12ـص�ن حـديثا، كمـا توصـلت النتـائج 

جـة الBليـة [انـت عالقـة  رإ]� أن العالقة ب�ن الشفقة بالـذات والتمكـ�ن املعر�ـ� سـواء باأل^عـاد أو الد

ـــة إحــــــصائي تباطيـــــة طرديــــــة ذات داللــ ق ذات داللــــــة را ــــــ� عـــــدم وجــــــود فـــــر ت النتـــــائج إ] وة، كمـــــا أشــــــا ر

جـة  رإحصائية �� الشفقة بالذات والتمك�ن املعر�� لدى أم>ات Jبناء ذو 4عاقة الفكر3ة تبعا لد ي

ة العمــل ع�ــ�  ج بــبعض التوصــيات مe#ــا ضــر اســة تــم ا�1ــر ر4عاقــة الفكر3ــة، وhنــاء ع�ــ� نتــائج الد ور و

  .لذات لدى �ؤالء Jم>اتتحس�ن الشفقة بالذات والتمك�ن ا

يالـــشفقة بالـــذات، التمكـــ�ن املعر�ـــ�، اســـر ذو 4عاقـــة الفكر3ـــة، الlـــ12يص : الbلمـــات املفتاحيـــة

  .حديثا
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Abstract 

The aim of the current research is to identify the level of self-

compassion and its relationship to cognitive empowerment among 

families of people with newly diagnosed intellectual disabilities. 

Mothers of newly diagnosed children with intellectual disabilities 

during the last three years of special education centers in the State of 

Kuwait. The results of the research indicated that there is an average 

level of self-compassion and cognitive empowerment among mothers 
of newly diagnosed intellectually disabled children, and the results 

concluded that the relationship between self-compassion And 
cognitive empowerment, whether in terms of dimensions or the total 

degree, was a direct correlation with a statistical significance, and the 
results indicated that there were no statistically significant differences 

in self-compassion and cognitive empowerment among mothers of 
children with intellectual disabilities according to the degree of 

intellectual disability, and based on the results of the study, some 

recommendations were made. The need to work on improving self-

compassion and self-empowerment among these mothers. 

Keywords: self-compassion, cognitive empowerment, families of 

people with intellectual disabilities, recent diagnosis. 
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  :مقدمة البحث

اســــــة املتغ�ــــــNات 4يجابيــــــة �ــــــ�    ـــة Jخ�ــــــNة بد ــــات �ــــــ� Aونـــ اســ رلقــــــد ا�تمــــــت البحــــــوث والد ر
ال12صية t4سانية، والrs من ضمe#ا الشفقة بالـذات؛ والتمكـ�ن املعر�ـ� لـدى فئـات عديـدة ومe#ـا 

 .يذو 4عاقة الفكر3ة

اس$#ا [أحد املتغ�Nات 4ي جابية امل>مة �� 1vصية رومن خالل التأصيل للشفقة بالذات ود
نالفـــرد، ففــــي بدايــــة القـــر ا��ــــادي والعــــشر3ن ظ>ـــرت كمف>ــــوم مــــن مفـــا�يم علــــم الــــنفس والــــ�wة 

ًحيـث نظـرت إل�#ـا ع�ـ� أ�#ـا تتـضمن ^عـدا أساسـيا  Neff, (2003) النفـسية ع�ـ� يـد العاملـة Jمر3كيـة ً

ً وحــاجزا نفــسيا مــن مـن أ^عــاد البنــاء النفــ��r للفــرد، وســمة م>مــة مــن ســمات ال12ــصية 4يجابيــة، ً

وذلك عندما �ع�ش الفرد حالة من الفشل، أو املعاناة أو , Aثار السلبية ألحداث ا��ياة الضاغطة
  J)(Neff & Stephanie, 2007لم، أو عدم الكفاية ال12صية �� حل مشكالتھ ا��ياتية 

تمثــل خ�ــNة وتتــضمن الــشفقة بالــذات الف>ــم الــوا�� للــذات ونظــرة الفــرد إ]ــ� خ�Nاتــھ بأ�#ــا 
إtسانية مشNOكة بدال من اtعزال>ا وابتعاد�ا عن Aخر3ن، وذلك �ساعد الفرد ع�� التعامل الواق�� 
ـــاء  ــــسما باالنتقــــ ـــار واملــــــشاعر الــــــسلبية وإحــــــداث اتــــــزان مlــ ــــالل دحــــــض JفBـــ ـــع املــــــشكالت مــــــن خــ مـــ

) ،rي�hإ]ــ� ). 2016الــشر N�ـــو ودودا و"كمـــا ¡ـــشBًعايـــة الفـــرد املعتدلـــة لنفــسھ، وأن ي ن ًمحبـــا ومتف>مـــا ر ً

لنحو�ا عند مواج>ة أوجھ القصو �ـ� ال12ـصية والعيـوب أو ¤خفاقـات، والsـr تتم�ـ£ بقبـو Aالم  ر
�ـا رأو أوجـھ القـصو مـع حـضو الـذ�ن بـدال مـن تجن¦#ـا أو إنBا

ً
ر  ,Hwang, Kim, Yang & Yang) ر

ت أن الــشفقة بالــذا) Dzwonkowska & Lykus, 2015(ى وتــر جسونBوســ�r ولــيكس . (2016
ة الفــــرد ع�ــــ� التوافــــق نحــــو الــــذات و3تBــــو �ــــذا ¤تجــــاه مــــن 4حــــساس  ناتجــــاه صــــ�º يخــــتص بقــــد ر
اك الـــذات، والــو�� بـــا�N�1ة الذاتيـــة و4حــساس بـــا�N�1ات t4ــسانية وتlـــسم الـــشفقة  ربــالعطف وإد

  .بالذات من الناحية الوظيفية برثاء الذات و4حساس باألسف مما يؤدي إ]� سوء التوافق

ئ�ــسة و½ـ�) Neff, 2003 (وقـسمت نيــف الطيــف بالــذات : رالـشفقة بالــذات إ]ــ� ثالثـة أ^عــاد 
ا :  مقابل ا��كم الذا¡ي و¿ش�N إ]ـ� التفـا�م والرفـق بالـذات �ـ� حالـة 4حبـاط والفـشل بـدال مـن لوم>ـ

إذ إن خ�ـــNات الفــــرد جـــزء ممـــا �عانيـــھ معظــــم :  والنقـــد الـــذا¡ي، وt4ـــسانية املــــشNOكة مقابـــل العزلـــة
3$#ا ^شBل منعز عن Aخر3ن، واليقظة العقلية مقابل 4فراط �� التوحدJفراد بد لال من ر حالة : ؤ

3ــة وتحديــد JفBــار واملــشاعر املؤملــة بــدال مــن 4فــراط �ــ� تحديــد املــشاعر  ؤمــن الــو�� املتــواز �ــ� ر ن
  .السلبية للفرد

نإن Jفــــراد املــــشفق�ن بــــذواÂ#م �ــــ� املواقــــف املؤملــــة يختلفــــو عــــن Jفــــراد غ �ــــN املــــشفق�ن �ــــ� ّ
نة، وأكNÄ انفتاحـا ع�ـ� خ�ـNاÂ#م، وأ�#ـم أكÄـN عقالنيـة �ـ� التعامـل : ّسماÂ#م ال12صية؛ ف>م ّأكNÄ مر ً

و
، وال12ــصية . ّمــع [ــل جوانــب ا��1ــNة الــسلبية ّكمــا أن الــشفقة بالــذات تــرتبط بالــسعادة، والتفــاؤ ل ّ

ن بخ�ــNات مؤملــ. الناÇــÆة ّوفــاألفراد املــشفقو ع�ــ� ذواÂ#ــم عنــدما يمــر ة أو حــاالت مــن الفــشل، قــد ن
ن إ]� أنفس>م نظرة تف>م واÆÈtام وعطف بدال من املبالغة �� ا��كم النقدي أو جلد الذات  ينظر

ً ّ و
ّأن الشفقة بالذات ½� أكNÄ من مجرد حب الذات، إ�#ا معا�ـشة ا��1ـNة " نيف"ىوتر . ملا يحدث ل>م ّ ّ

ولكـــن عنــدما ¡ـــسيطر ¤نفعـــاالت . فعاليـــةنالذاتيــة املؤملـــة بيقظـــة عقليــة عاليـــة، ومـــن دو مبالغــة ان
لالـسلبية ع�ـ� الــذات �ـ� ��ظــات Jلـم، فـإن الــشفقة بالـذات تفقــد قيم$#ـا وتتحـو إ]ــ� الـشفقة ع�ــ�  ّ

 )2014العاسSelf -Pity ) ،rÍ الذات
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ات الفـــرد العقليـــة �ـــ� العـــصر ا��اضـــر، امل�ـــ�ء بـــالتغ�Nات  روتـــزداد أ�ميـــة املعرفـــة وتنميـــة قـــد
عة واملتفاوتة �� اÆÏاالت [افة، ومن تلك التغ�Nات والتحوالت والتحوالت العاملية ر املتالحقة واملlسا

يوجـــود طفــــل ذو احتياجـــات خاصــــة �ـــ� Jســــرة، ممـــا �ــــستد�� التمكـــ�ن املعر�ــــ� وتحـــس�ن الــــشفقة 
شادية   .ربالذات لدى Jسر، وال يتحقق ذلك إال من خالل ال�Nامج 4

�ديثـــة �ـــ� علـــم الـــنفس 4يجـــاKي والـــذي يـــؤدي إ]ـــ� ُو¿عـــد التمكـــ�ن مـــن املفـــا�يم النفـــسية ا�
تيــاح، فــالتمك�ن النفــ��r �ــو أداءات ¡ــش�N ملــا بــداخل  رشــعو الفــرد بالرضــا والــسعادة والــشعو باال ر ر
ة، ومن أقو مBونات  ه بامتالك �ذه القد ة �� السيطرة ع�� أtشطتھ اليومية وشعو ىالفرد من قد ر رر

تباطــا بالرضـا والــسعادة  اســة الـÆ2�Nرالتمكـ�ن النفــ��r ا ي�ــو املع�ـÒ، وتؤكــد د ع�ــ� فوائــد ) 2014( ر
 فـالتمك�ن Ó#ـدف إ]ـ� .التمك�ن �� أن وجوده لدى الفرد مرتبط بوجود ال�wة النفسية بBل أ^عاد�ا

د Jساســية عــن طر3ــق املــشاركة �ـــ�  مــة مــن ا�1ــدمات ع�ــ� املــوا رحــصو Jفــراد وا�Æماعــات ا�Ïر و ل
ات اÆÏتمعية    ).2009وعطا هللا، عبد املنعم (راتخاذ القرا

اتـــھ  روتمكـــ�ن الفـــرد �ـــو العمليـــة الsـــr يÖـــتج عe#ـــا حـــصولھ ع�ـــ� ¤ســـتقالل الـــذا¡ي وتنميـــة قد
̂ـشBل يمنحـھ 4حـساس بالرضــا و3حقـق أ�دافـھ  مـة ألداء أعمالـھ  اتـھ الال زوم>ا  Harrison, 1995)(ر

س املØـــr ملـــساعدة أفـــراد  رو¿عـــرف التمكـــ�ن بأنـــھ العمليـــات الsـــr يقـــوم Ù#ـــا املمـــا اÆÏتمـــع ع�ـــ� تحقيـــق ُ
3ن ع�ـ� مواج>ـة الـضغوط واملواقـف  عة مـن أجـل مـساعدÂ#م ع�ـ� أن يـصبحوا قـاد رمطـال¦#م املـشر و
ع Jمل وتقليل املقاومة وتحديد وتدعيم مناطق القـوة  روالتحوالت الrs يمر Ù#ا اÆÏتمع من خالل ز

اتھ ¤جتماعية ، ( ر�� ال12ص وقد   ).2000يالسكر

 d6eــ5، والتــأث�>، والكفــاءة، وتقر&ــر نو&تكـو التمكــ�ن النفــjــ� املع	عــاد متمثلـة kعــة أl رمــن أ
و�ـــو القيمـــة الsـــr يحـــصل عل�#ـــا الطالـــب عنـــدما يحقـــق أ�ـــداف امل>ـــام Meaning املع�Ò فـــ، املــص�>

وtJـــشطة أو ا��كـــم املـــرتبط بمعـــاي�N الفـــرد واملثاليـــة  �ـــ� أداء امل>ـــام، واملع�ـــÒ �ـــشمل التناســـب بـــ�ن 
املعتقـــدات والقـــيم والـــسلوكيات، والـــذي �عت�ـــN دافعيـــة داخليـــة مÖـــشطة رمتطلبـــات العمـــل والـــدو و
  و¡ع�ـCompetence:r ، والكفـاءة4Sense of Meaningحـساس بـاملع�Ò ومحفـزة للفـرد ألداء م>امـھ

ةself-efficacy    الـذاتفعاليـة ة ع�ـ� أداء م>امـھ بم>ـا رو½ـ� املعتقـدات الفرديـة أو القـد ، )الكفـاءة(ر
��  و½� :ImpactوJثر r�ßل>ا دو أسا rsات ال ر شعو الفرد بأنھ يؤثر �� صنع وتنفيذ ومتا^عة القرا ر ر

ة الفــرد ع�ــ� اختيــار البــديل  :Self-determination ، و4صــرار الــذا¡ي)التــأث�N(تحديــد مــص�Nه  ر قــد
  .(Spreitzer, 1995) )تقر3ر املص�N(والتصميم املالئم إلنجاز عملھ 

لة ¡ــس$#دف حــصو Jفــراد ع�ــ� القــوة وتفOــNض أن يــتم �ــذا عمليــة ¡غ�Nيــ: والتمكــ�ن املعر�ــ�
نمــن خـــالل اكlـــساب املعلومـــات ا�1اصـــة Ù#ـــم وhالب�ئـــة الsــr �ع�ـــشو ف�#ـــا، ومـــن خـــالل التطلـــع نحـــو 
العمـــل مــــع Jفـــراد واملؤســــسات مــــن أجـــل إحــــداث التغي�ــــN املطلـــوب �ــــ� اÆÏتمــــع، ومـــن خالل>ــــا يــــتم 

ات t4ـسان Jصـلية واملكlـسبة ¤ستخدام الBامل واملكثف للمعلومات والبي رانات الsـr تـرتبط بقـد
اك والتصو والف>م  روالrs توفر لھ 4د ، (ر يجو�ر وقشقر   ).2014ي

ليتجا�ـل الـبعض Jمـر وال يحرصـو ع�ـ� ا��ـصو ع�ـ� : وتحتاج املـرأة إ]ـ� املعرفـة مـن حيـث ن
لاكرتــھ فقــط للوصــو املعلومـات الsــr تلãــr حاجــاÂ#م، و¿ــس�� الــبعض للتفك�ــN الــذا¡ي و¤ســتعانة بذ

ل�åـــل، و¿ستفـــسر الــــبعض مـــن مـــصادر عــــدة ســـواء أvـــ1اص أو كتــــب أو مكتبـــات وAن مـــن خــــالل 
  )2006بامفçå، . (شبكة ¤نNOنت وما تحو3ھ من مصادر آنية متعددة الوسائط وJدوات
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اك : و�ناك عدة أوجھ لÆå>ل باملعلومات يمكن ت1åيص>ا �� A¡ي ر¤فتقار إ]� املعلومات وإد
ب املعلومـات لـدى الفـرد، وعـدم معرفتـھ الـ�wيح مe#ـا، وج>ـل الفـرد ا رلفرد عدم معرفتھ Ù#ا، وتـضا

 ).Buckland, 1991(باملعلومات وعدم معرفتھ بأن �ناك معلومات م>مة بالÖسبة لھ ولكنھ يج>ل>ا 

ًإن وجـود ابـن �عــاtي مـن قــصو نمـاêي يمثــل خلـال �ــ� Jسـرة، نظــرا ملـا قــد يNOتـب ع�ــ� مثـل �ــذا  ر
ج ^ـشBل خـاص،  والقصو من اضطرابات �� عالقات Jم ¤جتماعيـة ^ـشBل عـام، وعالق$#ـا مـع الـز ر
دود فعــل ال  مـات و J سـرة عنـدما تنجـب طفـال مــن ذو ¤حتياجـات ا�1اصـة ^سلـسلة مـنJ روتمـر ز ي
نيمكــــن التÖبــــؤ Ù#ــــا، وJبــــوان غ�ــــN املــــؤ�الن غالبــــا مــــا �عــــانو العديــــد مــــن املــــشا[ل ^ــــسëب التــــوترات  ً

لنفسية و¤نفعالية الناشئة عن وجود طفل ذي احتياجات خاصة، Jمر الذي يؤدي �� الكث�N من ا
جيـة و3تج�ـ� ذلـك عنـد عـدم وجـود  وا��االت إ]� إيجـاد آثـار نفـسية تـؤدي إ]ـ� اخـتالل �ـ� العالقـة الز

ا�ì قادر ع�� مواج>ة تلك املشكالت واسlيعاب ¤نفعاالت الناشئة عe#ا  .وتوافق ز

فـإن التعامـل مــع ذو ¤حتياجـات ا�1اصـة يتطلـب ا�تمامـا خاصــا ) 2002(لÆíـرس وhحـسب ا
ً ً ي

ضـع بـرامج ترhو3ـة تlناسـب مـع �ـذه  ومن قبـل Jسـر واملـرhي�ن مـن أجـل إعـداد طرائـق ¡12يـص>م، و
 Ò�îم إ]ـ� أقــ#Âا اÂ#م مـن أجــل تنميـة قـد ر4عاقـات، وكـذلك اختيـار وسـائل ¡عليميــة تlناسـب مـع قـد ر

  . قد املعو أن يصل إليھىمستو �ستطيع الفر

يو�ـــ� ضـــوء مـــا ســـبق تتـــçï أ�ميـــة وضـــع بـــرامج خاصـــة لـــذو 4عاقـــة الفكر3ـــة ومراعـــاة جميـــع 
ــــاة جميـــــع املتغ�ـــــNات الsــــــr تـــــؤثر إيجابـــــا ع�ــــــ�  ــــو�م واحتياجــــــاÂ#م املتعـــــددة، بجانـــــب مراعــ جوانـــــب نمـ

ً

  .1vصي$#م، ومن ب�ن ذلك الشفقة بالذات

  :مشbلة البحث

مشكالت اقتـصادية واجتماعيـة ومـشكالت تتعلـق بالرعايـة Jسـر3ة ل>ـم و�عاtي ذو 4عاقة من عدة 
نمـــن قبيــــل قلــــة الرعايــــة الـــ�wية والتعليميــــة و4تاحــــة الف�£يقيــــة و�ـــذه تمثــــل تحــــديات تحــــو دو  ل
راندماج>م �� اÆÏتمع ليBونوا قطاعا منتجا وفعاال وB3و ل>م دو �� ا��ياة ول�س عبئا ع�� أسر�م  ن

فيــھ ع�ــ� الــرغم أن �نــاك ج>ــودا كب�ــNة تبــذل>ا ا��Bومــة لتــوف�N الرعايــة نومجــتمع>م الــذي �ع�ــشو 
3ر منظمــــة Jمــــم املتحــــدة ومنظمــــة الــــ�wة  رل>ــــم، ومــــن بــــ�ن tــــسب ذو 4عاقــــة  حيــــث أفــــادت تقــــا ى

من اÆÏموع العـام للـسBان �ـ� أي مجتمـع، وتختلـف % 12 -10العاملية إ]� أ�#ا تNOاوح tسب$#م ما ب�ن 
لإلعاقة الفكر3ـة، ومـن ا�Æـدير بالـذكر أن % 3لrs يÖتrÍ إل�#ا فتصل إ]� �ذه الÖسب حسب الفئة ا

أيضا ما يقرب من 
ً

نمن فئة ذو 4عاقة الفكر3ة يÖتمو إ]� 4عاقة العقلية الëسيطة وأفادت % 90 ي
3ر منظمة ال�wة العاملية أن حوا]�  �� الوقت ا��ا]� �عانو من 4عاقة الفكر3ة %) 3(رتقا NÄنأو أك

العالم، ولذلك نجد إن املعاق�ن فكر3ا لدÓ#م العديد من Jنماط السلوكية غ�N التكيفية من سBان 
ً

ادي، والÖــــشاط الزائــــد والعــــصيان  رأو الــــشاذة والsــــr ¡ــــشمل إيــــذاء الــــذات والفوòــــ�Ò والتبــــو الــــالإ ل
 و¤tعزال ¤جتما�� و¤نطواء و¤�Ètاب، كما أن لدÓ#م اضطرابات وا�Çة �� اللغة والكالم مما

ــــر  ي�عـــــو عمليـــــة تواصـــــل>م اجتماعيـــــا ولـــــذا يحتـــــاجو للتـــــدعيم ¤جتمـــــا�� Jسـ ن ًق
منظمـــــة الـــــ�wة (

  ).2021العلمية، 

ونظرا ملا يتم�£ بھ العصر ا��ا]� من خصائص تحدد �و3تھ، مe#ا التغ�N املlسارع، والتدفق   
ة التكنولوجيــة �ـ� [افــة اÆÏــاالت ا كب�ــNا يواجــھ فـإن تلــك ا�1ــصائص تمثـل تحــدي. راملعلومـا¡ي، والثــو

3ة �� تحس�ن  ة ¤�تمام بتطو3ره وتحس�نھ ملا لھ من أ�مية ك�N ومحو رالتعليم، مما �ستلزم ضر ىو ر
ىاقتصاديات الدو والتنافسية ع�ـ� املـستو الـدو]�، و تأس�ـسا ع�ـ� مـا تقـدم فمـن املالحـظ أنـھ ع�ـ� ل
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ة ملواكبــة اقتــصاد املعرفــة، لالــرغم مــن ا�Æ>ــود الsــr تبــذل>ا الــدو العرhيــة �ــ� تطــو3ر أنظم$#ــا الNOبو3ــ
فتظ>ــــر ا��اجــــة إ]ــــ� تقــــديم املز3ــــد مــــن املعلومــــات واملعرفــــة الsــــr ¡ــــساعد Jســــرة ع�ــــ� املــــr�ô قــــدما 
3ا �ـساعد�ا �ـ� تخطـي املـشكالت  ورملساعدة ابe#ا، فيعد وصو Jسرة إ]� الكفاية املعرفية أمرا ضـر

ً ل
  . الrs تواجھ ابe#ا

اســات مثــل د   ت نتــائج ^عــض الد رفقــد أشــا إ]ــ� أن )  (Neff & Stephanie 2007راســة  ر
ة لل12ـصية  �ـا صـفة معـز زالشفقة بالذات ترتبط بال12صية السو3ة والسعادة النفسية، باعتبا ر
نوداعمة ل>ا �� توافق>ا النف��r و¤جتما��، وأن Jفراد الذين يمتلBو مثـل �ـذه الـصفات �ـم أقـل 

نة مع الذ   .نين يتعاملو مع الذات بقسوة �� تلك املواقفرمعاناة من القلق والتوتر و¤كتئاب مقا

اسة السيوف  أن برامج تمك�ن الÖساء أحدثت ¡غ�Nا اجتماعيا إيجابيا ) 2007(روأظ>رت د
دنية وع�ـ� أوضـاع>ا النفـسية و¤جتماعيـة و¤قتـصادية، حيـث أن تقبـل  J انة املرأةBرع�� أدوار وم

جـة Jو]ـ� بÖـسبة الÖساء املستفيدات من برامج التمكـ�ن تـؤثر ع�ـ�  ربـرامج التمكـ�ن ¤قتـصادي بالد
جــة الثانيــة 82.41% جــة %77.85ر، وhــرامج التمكــ�ن النفــ��r بالد ر، وhــرامج التمكــ�ن الــسياr�ß بالد

ـــة %64.16الثالثــــــة  جــــــة الرا^عـــ ـــ�ن املعر�ــــــ� بالد ـــر % 62.21ر، وhــــــرامج التمكـــ يوhــــــرامج التمكــــــ�ن الفكـــ
جة ا�1امسة  جة السادسة ، وhرامج التمك�ن القانو%53ربالد   %.38رtي بالد

¿ش و اســـة ســـو رتناولـــت د تـــأث�N تكنولوجيـــا ¤تـــصال واملعلومـــات ع�ـــ� ) Suresh, 2011(ر
اســـة إ]ـــ� أن ال>نـــد عمـــدت إ]ـــ� تمكـــ�ن املـــرأة Ù#ـــا وخـــصوصا �ـــ� Jمـــاكن  رتمكـــ�ن املـــرأة، وأوÇـــ�ت الد

ومـات فـوفرت الر3فية نا�يك عـن ا��ـضر3ة مـن خـالل تطـو3ر واسـتخدام تكنولوجيـا ¤تـصال واملعل
ســـائل وhـــرامج ع�ـــN ال>واتــــف ا�Ïمولـــة لتوعي$#ـــا �ـــ� مجــــاالت  رمواقـــع ع�ـــN ¤نNOنـــت وhـــرامج إذاعيــــة و
ات وhرامج تأ�يلية وفرص للعمـل، و¤قتـصاد  رمتعددة، مثل ال�wة و�� مجال التعليم وتقديم دو

ث وhنـــــاء القيـــــا ة الBـــــوا ــــانو وإدا ــــة والقـ ــــا��قو واملواطنـ رمـــــن بيـــــع وشـــــراء و¡عر3ـــــف بـ ر ن ـــا، ق دات وغ��Nــ
اســة ال�ـNامج املقدمــة للمـرأة ال>نديــة وأ�ــداف>ا وأمـاكن وجود�ــا، فخلـصت إ]ــ� أن تلــك  روتناولـت الد

ا أثـر �ــ� ¡عز3ــز ثقـة املــرأة ال>نديــة بنفـس>ا وخلقــت الــو�� لـدÓ#ا ت نتــائج . ال�ـNامج [ــان ل>ــ روكــذلك أشــا
اسـة الـشفقة بالـذات ¡عـد طر3قـة  إ]ـ� أن ) (Ferrari, Yap, Scott,  Einstein & Ciarrochi, 2018رد

ُ

ســ>ا الفــرد نفــسھ مــن خــالل ¡عز3ــز اللطــف بالــذات وقبول>ــا، وتحÍــr مباشــرة مــن Aثــار  رøــ�ية يما
نالسلبية للكمالية، و3مكن غرس>ا، ألن Jفراد �� �ذه ا��الة �ستجيبو بالشفقة بالذات �� أوقات 

تBاب Jخطاء، بدال من النقد الذا¡ي الالذع الذي يؤدي إ]� ا
ً

  .  الكمالية العصابيةر

اسـة ت أيـضا نتـائج د روأشا إ]ـ� وجـود عالقـة  (Potter, Yar, Francis & Schuster, 2014) ًر
يســالبة بــ�ن الــشفقة بالــذات والقلــق ¤جتمــا��، أي أن Jفــراد ذو القلــق ¤جتمــا�� املرتفــع لــدÓ#م 

ًمـــــستو مـــــنخفض مـــــن الـــــشفقة بالـــــذات، وكـــــذلك تـــــرتبط ســـــلبيا بـــــا�1وف مـــــن تقييمـــــا  .ت Aخـــــر3نى
اسة م>يدات  ت د روأشا يإ]� وجود احتياجات م�åة لدى أولياء أمو Jطفال ذو 4عاقة، ) 2016(ر ر

3د�م باملعلومات الrs يحتاجو�#ـا ومراعـاة خـصوصية [ـل أسـرة،  ة تمك�ن Jسر وتز ووأوصت بضر رو
  لباإلضافة إ]� مراعاة تفضيالت �ذه Jسر �� ا��صو ع�� املعلومات

يل البـاحث�ن �ـ� مراكـز الNOبيـة ا�1اصـة فقـد لـوحظ أن أسـر ذو ¤حتياجـات ومن خالل عم  
نا�1اصــة وخاصـــة 4عاقــة الفكر3ـــة حـــديثا يحتــاجو إ]ـــ� املز3ــد مـــن املعلومـــات لBــي يتمكنـــوا وكـــذلك  ً

ا  ــ شـــادي إtـــسانية، و�ـــذا مـ ريحتـــاجو إ]ـــ� تحـــس�ن الـــشفقة بالـــذات لـــدÓ#م وذلـــك مـــن خـــالل بـــرامج إ ن
اسـة ا��اليـة �ـ� تـأث�N برنـامج سيقوم بھ الباحث�ن �� ال اسة ا��الية، ومما سبق تظ>ر مشBلة الد رد ر
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شــــادي إtــــساtي �ــــ� تحــــس�ن التمكــــ�ن املعر�ــــ� والــــشفقة بالــــذات لــــدى أســــر Jطفــــال ذو 4عاقــــة  يإ ر
  . الفكر3ة امل12ص�ن حديثا

اسة ا;oالية حو السؤال الرئJس حو لوتدو الد ل ر   : ر

��r ومــا طبيعــة العالقــة بــ�ن الــشفقة بالــذات والتمكــ�ن ىمــا مــستو الــشفقة بالــذات والتمكــ�ن النفــ
  ياملعر�� لدى أسر ذو 4عاقة الفكر3ة امل12ص�ن حديثا؟

  : و3تفرع عنھ Jسئلة التالية

يمـــا مــــستو الـــشفقة بالــــذات لـــدى أم>ــــات Jبنـــاء ذو 4عاقــــة الفكر3ـــة امل12ــــص�ن حــــديثا  .1 ى
  باإلعاقة؟

يء ذو 4عاقــــة الفكر3ــــة امل12ــــص�ن حــــديثا ىمــــا مــــستو التمكــــ�ن املعر�ــــ� لــــدى أم>ــــات Jبنــــا .2
 باإلعاقة؟

يمـا العالقــة بــ�ن الـشفقة بالــذات والتمكــ�ن املعر�ـ� لــدى أم>ــات Jبنـاء ذو 4عاقــة الفكر3ــة  .3
 امل12ص�ن حديثا؟ 

ق �ــــ� الــــشفقة بالــــذات والتمكــــ�ن املعر�ــــ� لــــدى أم>ــــات Jبنــــاء ذو 4عاقــــة  .4 ي�ــــل �نــــاك فــــر و
جة 4عاقة؟ الفكر3ة امل12ص�ن حديثا تختلف تب  رعا لد

  :أqداف البحث

اسة إ]� الوصو ملا ي�� ل�دفت الد   :ر

يالتعرف ع�� مستو الشفقة بالذات لدى أسر ذو 4عاقة الفكر3ة امل12ص�ن حديثا •   .ى

يالتعرف ع�� مستو التمك�ن املعر�� لدى أسر ذو 4عاقة الفكر3ة امل12ص�ن حديثا •   .ى
ي والتمكـــ�ن املعر�ــ� لـــدى أســـر ذو 4عاقـــة استقــصاء طبيعـــة العالقـــة بــ�ن الـــشفقة بالـــذات •

  .الفكر3ة امل12ص�ن حديثا
ق ذات داللــة إحــصائية �ــ� الــشفقة بالــذات والتمكــ�ن املعر�ــ� لــدى  • والتحقــق مــن وجــود فــر

جة 4عاقة رأسر ذو 4عاقة الفكر3ة امل12ص�ن حديثا تختلف تبعا لد  .ي

  :أqمية البحث

اسة ا��الية �� أ�مية ا�Æا اسـة ا��اليـة لـھ، وال شـك رتكمن أ�مية الد رنب الذي تتـصدى الد
 .يإن �ذا ا�Æانب ينطو ع�� أ�مية كب�Nة سواء من الناحية النظر3ة أومن الناحية التطبيقية

أوال
ً

اسة ا��الية وطر3قة تناول>ا،  تÖبع من خالل: quمية النظر&ة:  رأ�مية املتغ�Nات الrs تëن$#ا الد
 أ�#ــا ¡ــس>م �ــ� التعــرف ع�ــ� طبيعــة الــشفقة بالــذات والتمكــ�ن و�Jــداف البحثيــة املرجــوة مe#ــا، كمــا

املعر�� لدى Jسر الrs لدÓ#ا أبناء م12ص�ن حديثا، مما يlيح لفت النظر لطبيعة الشفقة بالذات 
��  .والتمك�ن املعر

ثانيا
ً

توجيـھ نظـر القـائم�ن ع�ـ� العمليـة الNOبو3ـة إ]ـ� ¤�تمـام بlنميـة التمكـ�ن : quمية التطبيقيـة: 
ياملعر�� والشفقة بالذات لـدى أسـر ذو 4عاقـة فكر3ـا امل12ـص�ن حـديثا، واملـسا�مة �ـ� ¡ـ12يص 
اسـة �ـ�  رالشفقة بالذات والتمك�ن املعر�� لـدى أسـر لـدÓ#ا أبنـاء م12ـص�ن حـديثا، كمـا ¡ـسا�م الد
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3ب Jســر �ـــ� التمكـــ�ن املعر�ــ� والـــشفقة بالـــذات؛ لlــسا�م �ـــ� تحقيـــق  رإلقــاء الـــضوء ع�ــ� أ�ميـــة تـــد
ـــع أبنــــاú#مم ـــات نجــــاح>م �ــــ� التعامــــل مــ اســــة ا��اليــــة أن تث�ــــN ا�تمـــــام . تطلبـ ركمــــا يمكــــن لنتـــــائج الد

اســـات والبحــــوث الsـــÂ r#ـــدف لتحـــس�ن العمليـــة الNOبو3ـــة، وتنميــــة  رالبـــاحث�ن إلجـــراء العديـــد مـــن الد
ات املرشدين وامل>تم�ن بالشأن الNOبو والتعامل مع ذو ¤حتياجات ا�1اصة يم>ا ي   . ر

  :حدود البحث

    �wما ي xwا عy}عميم نتائج �	اقتصر البحث :  

  . مراكز الNOبية ا�1اصة �� دولة الBو3ت:  ا;oدود املbانية-

  ). 2021/2022(العام :  ا;oدود الزمانية-

يعينـــة مــن أســـر ذو 4عاقـــة فكر3ــا املـــ12ص أوالد�ـــم حــديثا خـــالل الـــسنوات :  ا;oــدود ال~ـــشر&ة-
  . الثالثة السابقة

اسة بالتمك�ن املعر�� والشفقة بالذات: ضوعية ا;oدود املو-   .رتحددت الد

ـــ�:  ا;oــــدود 'جرائيــــة- ـــا، و½ــ اســــة بــــاألدوات املـــــستخدمة ف�#ــــا، ومــــدى صــــدق>ا وثباÂ#ـ : رتحــــددت الد
  . مقياس التمك�ن املعر�� ومقياس الشفقة بالذات

  :مصط`oات البحث

  ) Self-compassion (الشفقة بالذات -1

شفقة بالــذات بأ�#ـا اتجـاه إيجـاKي نحـو الـذات �ـ� املواقــف الـ) Neff, 2003( عرفـت نيـف 
ياملؤملـــة أو �ـــ� مواقــــف الفـــشل ينطـــو ع�ــــ� اللطـــف بالـــذات وع�ــــ� عـــدم ¤نتقـــاد الــــشديد ل>ـــا وف>ــــم 

 .خ�NاÂ#ـا كجــزء مــن ا��1ـNة الsــr �عان�#ــا اغلـب النــاس ومعا�Æــة املـشاعر املؤملــة �ــ� و�ـ� و¿عقــل منفــتح
جــة الsـr يحــ رو¡عـرف إجرائيــا بالد

ً
يصل عل�#ــا أسـر ذو 4عاقــة الفكر3ــة امل12ـص�ن حــديثا باملقيــاس 

اسة ا��الية راملطو �� الد   .ر

جــــة وع�#ــــا باإلعاقــــة : التمكــــ�ن املعر	ــــ� اك Jم ملع�ــــÒ الرعايــــة املتBاملــــة للطفــــل املعــــاق ود رمــــدى إد ر
اك>ــا ألثــر �ــذه الرعايـة وفاعلي$#ــا ع�ــ� الطفــل،  وإيما�#ــا روال>ـدف مــن الرعايــة الsــr تقـدم>ا، ومــدى إد

  ).2008سالم وكفا��، (بحق>ا �� الرعاية ومدى مناسبة �ذه الرعاية مع معتقدات Jم ومبادú#ا 

  :'عاقة الفكر&ة -2

ا واســــتخداما ألنـــھ �عتمــــد ع�ـــ� مــــستو Jداء  ى�عت�ـــN التـــصÖيف املتعــــدد J^عـــاد JكÄــــN انlـــشا ر
جــــة القــــص جــــة النمــــو والنــــüï باإلضــــافة إ]ــــ� د رالــــوظيفي الــــذ��r وع�ــــ� د رو �ــــ� الــــسلوك التكيفــــي ر

 تــصÖيفا لفئــات 4عاقــة العقليــة حيــث تــم  (AAMD)وأعلنــت ا�Æمعيــة Jمر3كيــة للــضعف العق�ــ� 
  )2002شاش،   :(تقسيم حاالت 4عاقة العقلية إ]� الفئات التالية

-70(إ]ــ� ) 55-50(وتOــNاوح tـسبة ذ[ـاء أفراد�ـا بـ�ن ): ا�1فيفـة(4عاقـة العقليـة الëـسيطة  .1
جة) 75  .رد

جة) 75-70(إ]� ) 40-35(وتNOاوح tسبة ذ[اء أفراد�ا ب�ن : عاقة العقلية املتوسطة4 .2  .رد
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جة) 40-35(إ]� ) 25-20(وتقع tسبة ذ[اء أفراد�ا ب�ن : 4عاقة العقلية الشديدة .3  .رد

جة) 25-20(نوتBو tسبة ذ[اء أفراد�ا أقل من : 4عاقة العقلية العميقة .4  .رد

J ــــسيطة وإجرائيـــا ســــ�تم التعامـــل مــــعëجــــة ال رطفــــال امل12ـــص�ن باإلعاقــــة الفكر3ــــة �ـــ� الد
 .واملتوسطة

  :uسر ألبناء م%$ص�ن حديثا باإلعاقة الفكر&ة -3

جات 4عاقة الفكر3ـة خـالل الـسنوات الثالثـة  جة من د ر [ل أسرة لدÓ#ا ابن م12ص حديثا بأي د ر
 .Jخ�Nة

اسات وuبحاث السابقة   :رالد

س  اسـة قـام Ù#ـا بـر وو�ـ� د وج>ـات نظـر Aبـاء وJم>ـات : "  ^عنـوان(Bruce, et al, 2001)ر
ل، �ــدفت ملعرفــة وج>ــات نظــر Jم>ــات وAبــاء حــو أثــر مــساعدة "عنــد وجــود طفــل معــاق �ــ� Jســرة

. ىAبــاء لألم>ـــات �ـــ� ¤عتنـــاء بالطفـــل املعـــاق داخــــل Jســـرة، �ـــ� مـــستو التـــوترات Jســـر3ة والتكيـــف
اسة مـن  اسـة إ]ـ� أن �نـاك اتفاقـا كب�ـNا بـ�ن Aبـاء أسـرة، ) 60(رتBونت عينة الد وتوصـلت نتـائج الد

ً ً
ر

 ��لوJم>ات �� وج>ات النظر حو مساعدة Jب لألم �� ¤عتناء بالطفل املعاق، وظ>ر �ذا ¤تفاق 
. مــساعدة Jب �ــ� اللعــب مــع الطفــل املعــاق، وإطعامــھ، وتر�hتــھ، وتنظــيم خدماتــھ: اÆÏــاالت التاليــة

، وأظ>ـرت النتـائج كـذلك أن �نـاك ومعظم Jم>ات أظ تياحا ملدى مساعدة Aباء داخل امل�£ ل>ر ا ن
ً

ر
ىعالقـة إيجابيـة قو3ـة بــ�ن مـساعدة Aبـاء وhــ�ن انخفـاض مـستو التــوترات، ومـستو التكيـف لــدى  ى

  . Jسرة

اسـة ا�1ـدمات املقدمـة إ]ـ� أسـر  (Williams, 2002) كما أجرت وليامز اسة �ـدفت إ]ـ� د رد ر
مة داو(ص�ن Jطفال امل12 نبمتال مثل خدمات الدعم ¤جتمـا�� والعـاطفي واملعلومـا¡ي وخاصـة ) ز

ً

�ـــ� فOـــNات نمائيـــة محـــددة، وأثـــر �ـــذه  أســـر Jطفـــال الـــذين يواج>ـــو نقـــصا �ـــ� مثـــل �ـــذه ا�1ـــدمات 
ً ن

ن4عاقة ع�� Jسرة، ودو التمك�ن والدعم Jسر واملصادر املتوافرة الrs يحتاجو إل�#ا، وحاج$#م  ي ر
ـــم تــــصميم مجموعـــــة دعــــم أســـــر3ة محــــددة الوقـــــت لعنونــــة القـــــضايا . لتقيــــيم املناســـــبإ]ــــ� ا ول>ــــذا تــ

برنامج التدخل املبكر لألطفال حدي�r الوالدة إ]� عمر (املتعلقة بانتقال الطفل من ا�1طوات Jو]� 
ت النتــائج . ولتقيــيم ال�Nنــامج تــم اســتخدام تــصميم اÆÏموعــة القبليــة والبعديــة) ثــالث ســنوات رأشــا

3ة ل>مإ   .ور]� أ�مية توف�N الدعم ¤جتما�� والعاطفي واملعلوما¡ي ل>ذه Jسر وتوف�N املصادر الضر

اسة نا¡ش�ن إ]� معرفة العوامل الsـr ¡ـس>م �ـ� تمكـ�ن أسـر  (Nachshen, 2004) رو�دفت د
ُ

اسـة ع�ـ�  سـة، اشـتملت عينـة الد رJطفال ذو 4عاقة وأسر Jطفـال العـادي�ن �ـ� سـن املد ر  )100(ي
ـــادي�ن ) 100(مـــــe#م أم>ـــــات، و%) 97(يأســـــرة لألطفـــــال ذو 4عاقـــــات  مـــــe#م %) 98(أســـــرة ألطفـــــال عــ

ىأم>ــات، وقــد اخت�ــNت �ــذه Jســر مــن Jســر ذات املــستو التعليÍــr و¤قتــصادي املرتفــع و[ــل �ــذه 
 J ABCXســر الوالــدان ف�#ــا ع�ــ� وفــاق فــال توجــد حــاالت وفــاة وال طــالق، وتــم اســتخدام نمــوذج

ـــو للتكيــــف  ـــائج إ]ـــــ� أن أســـــر Jطفــــال ذو 4عاقـــــة يواج>ــ ت النتـ ـــو أشـــــا نJســـــر ملBو�hنــــو باترســ ي ن ري
نــة بأســر Jطفــال العــادي�ن، و3تــوفر ل>ــم دعــم  رضــغوط نفــسية مرتفعــة نlيجــة إلعاقــة أطفــال>م مقا
ق بيe#م �� مستو التمكـ�ن  ىاجتما�� أقل ما يتوفر لدى أسر Jطفال العادي�ن، ب�نما لم توجد فر و

جـــدت عالقـــة خطيـــة بـــ�ن مـــستو التمكـــ�ن Jســـر ومـــشا[ل الطفـــل الـــسلوكية، حيـــث يJســـر ي، و ى و
ادت شدة �ذه املشا[ل لدى الطفل زينخفض مستو التمك�ن [لما   .ى
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اسة ضمرة  يللتعرف ع�� مستو تمك�ن اسر Jطفال ذو 4عاقة �� ) 2016(روقد سعت د ى
اســـة مــــن  دن �ـــ� ضــــوء ^عـــض املتغ�ــــNات وتBونـــت عينــــة الد Jر يأســـرة مــــن اســـر Jطفــــال ذو ) 120(ر

اســـة، و ر4عاقـــات العقليـــة وا��ركيـــة والـــسمعية والبـــصر3ة وذو التوحـــد مـــن مجتمـــع الد مـــن ) 50(ي
س العاديــة القر3بــة مــن مراكــز Jطفــال ذو 4عاقــة، وقــد  ياســر Jطفــال العــادي�ن امللتحقــ�ن باملــدا ر

ت النتائج إ]� أن مستو نوع التمك�ن والتعب�N عن الت ىأشا ت النتـائج ر رمك�ن [ان متوسـطا، كمـا أشـا
ق ذات داللــة إحـــصائية �ــ� مـــستو التمكــ�ن ألســر Jطفـــال ذو 4عاقــة ¡عـــز  ىإ]ــ� عــدم وجـــود فــر ي ى و
 rــــÍاملـــستو التعلي Nـــ�طفــــال ذو 4عاقـــة الـــذ[و و4نــــاث ومتغJ ن اســـر�ىلنـــوع 4عاقـــة، وكــــذلك بـــ ري

 ةللوالدين ومتغ�N ا��الة ¤جتماعية و¤قتصادية لألسر

ــــنعم  اســـــة عبـــــد املـ ـــ�ن الـــــشفقة بالـــــذات وســـــمات ) 2018(رو�ـــــدفت د ـــة بــ ـــة العالقــ إ]ـــــ� معرفــ
نوتتBو عينة البحث الBلية من . ىال12صية كما تق�س>ا قائمة العوامل ا�1مسة الك�N لل12صية

، وطبق علـ�#م مقيـاس الـشفقة بالـذات 65 ي من أباء وأم>ات وذو 4عاقة العقلية باÆÏتمع القطر ي
تباطيــة ومقيـاس العو اســة إ]ـ� وجــود عالقـة ا رامـل ا�1مــسة الك�ـN لل12ــصية، وتوصـلت نتـائج الد ر ى

يإيجابية ب�ن أ^عاد الشفقة بالذات، وh�ن سمات ال12صية لدي أباء وأم>ات ذو 4عاقة العقلية، 
ق دالة إحـصائيا بـ�ن أفـراد العينـة ع�ـ� مقيـاس الـشفقة بالـذات حـسب  وكما أظ>رت عدم وجود فر

  ¤قتصادي–يالتعليم، أيضا حسب املستو ¤جتما�� يالنوع، ومستو 

اسة النوا��ة  ىالتعرف ع�� مستو الشفقة بالذات لدى أم>ات أطفال ) 2019(رتناولت د
ق بالـشفقة بالــذات تبعـا ملتغ�ــN نـوع الطفــل  مـة داو �ــ� قطـاع غــزة، والكـشف عــن داللـة الفــر ومتال ن ز

ألم وعمر�ـــا، تـــم اســـتخدام  مقيـــاس الـــشفقة بالـــذات مـــن إعـــداد نيـــف ىوعمـــره واملـــستو التعليÍـــr لـــ
أمـــا مــن أم>ــات أطفـــال ) 150(¡عر3ــب الباحــث، وتــم تطبيـــق املقيــاس ع�ــ� عينـــة بلــغ قوام>ــا ) 2003(

مـــــة داو  ـــة أن أم>ــــات Jطفــــال املــــصاب�ن بمتال اسـ ـــة داو بقطــــاع غــــزة، وأظ>ــــرت نتـــــائج الد مـ نمتال زن ر ز
ق ذات ىيتمـــتعن بمـــستو مرتفـــع tـــسëيا مـــن الـــشفقة بالـــذات، كمـــا أظ>ـــرت و النتـــائج عـــدم وجـــود فـــر

ألم  ــ ىداللــــة إحــــصائية �ــــ� الــــشفقة بالــــذات ¡عــــز ملتغ�ــــN جــــÖس الطفــــل وعمــــره واملــــستو التعليÍــــr لــ ى
  .وعمر�ا

اســــة م>يــــدات  ـــاء ) 2016(رو�ــــدفت د ـــات الsــــr يرغــــب آبــ ىإ]ــــ� معرفــــة مــــستو أولو3ــــة املعلومـ
J ــــ� ا��ــــصو عل�#ــــا، وعالقــــة ذلــــك بنــــوع�لJطفــــال ذو 4عاقــــة وأم>ــــاÂ#م  ب وعمــــره، ونــــوع الطفــــل ي

لوعمــره ونــوع إعاقتــھ، ومـــا أنمــاط التواصــل الsـــr يفــضل>ا Aبــاء وJم>ــات مـــع امل>نيــ�ن ل�åــصو ع�ـــ� 
اسة  ك �� �ذه الد ر�ذه املعلومات؟ وشا  يمن آباء Jطفال ذو ¤حتياجات ا�1اصة وأم>اÂ#م،) 80(ر

ت النتــائج إ]ـ� أن مــستو Jولو3ـة �ــ� ا��ـصو ع�ــ� املعلومـا لوأشـا ى رت لــدى أوليـاء Jمــو [ـان مرتفعــا ر
ع�ــ� جمــع J^عــاد؛ إذ [ــان أع�ــ� متوســط حــساKي متمــثال ببعــد مــساعدة Jســرة �ــ� إيجــاد املز3ــد مــن 

، يليــــھ أولو3ـــــة ^عــــد املدافعــــة والعمــــل مـــــع %(99.38)الــــدعم واســــتخدامھ وhأولو3ــــة tـــــسëية تقــــدر بــــــ 
، وأخ�Nا ^عـد مـساعدة )%99.27( تقدر بــ وhأولو3ة tسëية) 3.97(امل>ني�ن وhمتوسط حساKي يقدر بـــ 

للBـل وhأولو3ـة tـسëية  )J )3.96سـرة ع�ـ� ¤سـNOخاء و¤سـتمتاع با��يـاة وhمتوسـط حـساKي يقـدر بــــ
ــــ  لأمـــا بخـــصوص الطـــر وJســـاليب املفـــضلة لـــدى أوليـــاء Jمـــو �ـــ� ا��ـــصو ع�ـــ� ). 98.88(تقـــدر بــــ رق

ء �� التواصل مع امل>ني�ن �و املواد املكتوhة؛ إذ بلغـت املعلومات فقد [ان أكNÄ أسلوب يفضلھ Aبا
ات  ، يليــھ التواصـل بأســلوب ¤جتماعـات الفرديــة وÖhـسبة مئو3ــة ) %40.17(رالÖـسبة املئو3ــة للتكـرا

ات )38.52( ر، وأخ�Nا التواصل بأسلوب اجتماعات مجموعة Aباء حيث بلغت الÖسبة املئو3ة للتكرا
)21.23.% (  
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اسة غ الكشف عن كيفية إس>ام املشاركة اÆÏتمعية �ـ� تحقيـق ) 2020(نيم رواس$#دفت د
، اســـ$#دفت  ب ^عـــض الـــدو لجـــودة حيـــاة اســـر Jطفـــال ذو ¤حتياجـــات ا�1اصـــة ع�ـــ� ضـــوء تجـــا ري
اســة املـــنüí ¤نثــوجرا�� و�ـــو مــنüí لوصـــف الواقــع واســـتÖتاج الــدالئل وال�ـــNا��ن مــن املـــشا�دة  رالد

سـة، وتBونــت اســة مـن والفعليـة للظــا�رة املدر اسـة إ]ــ� ) 130(ر عينـة الد ر1vــصا، وقـد توصــلت الد
د إضــافية للطفـــل،  رأن وجــود طفــل مــن ذو ¤حتياجـــات ا�1اصــة يتطلــب مــن Jســـرة وســائل ومــوا ي
يوÂ#يئـة منـاخ صـ�º ي
ـ	 ألوليــاء Jمـو التعامـل مـع أطفــال>م مـن ذو ¤حتياجـات ا�1اصـة حيــث أن  ر

ندود الفعــل الsــr تظ>ــر لــدى Jســرة تBــو م يتباينــة ومتعــددة عنــد وجــود طفــل مــن ذو ¤حتياجــات ر
تبــاك، وÂ#ـتم Jسـرة ^ــشBل كب�ـN بالطفــل ذو  يا�1اصـة بـ�ن أفــراد Jسـرة أ�م>ـا ا�1ــوف وا���ـNة و¤ ر
¤حتياجـــات ا�1اصــــة Jمــــر الــــذي يتطلـــب تحقيــــق كث�ــــN مــــن املتطلبـــات 4ضــــافية الsــــr ال ¡ــــستطيع 

ىب Jمر تضافر ج>ود أخر من املؤسسات ا1Ïتلفة ومe#ا Jسرة أن تقوم Ù#ا بمفرد�ا ومن ثم يتطل
التعليميـــة مـــن اجـــل تـــوف�N وقـــت اك�ـــN لرعايتـــھ ومحاولـــة التواجـــد معـــھ �ـــ� [ـــل Jمـــاكن وعـــدم تركـــھ 

  .بمفرده وÂ#ي�تھ للتعامل مع Aخر3ن

اســــة ســـــالم  تباطيــــة بـــــ�ن اليقظـــــة ) 2020(ركمــــا �ـــــدفت د رإ]ــــ� فحـــــص طبيعــــة العالقـــــات ¤
جات أفــراد العينـــة العقليــة والــشفق نــة النفــسية، والكــشف عــن إمBانيــة التÖبــؤ بــد رة بالــذات واملر و

جـــة ع�ــ� مقياßــ�r اليقظـــة العقليــة والــشفقة بالـــذات،  نـــة النفــسية بمعلوميــة الد رع�ــ� مقيــاس املر و
يمـــــن أم>ـــــات Jطفـــــال ذو ¤حتياجـــــات ا�1اصـــــة ب�ـــــNامج الNOبيـــــة ) 200(وتBونـــــت عينـــــة البحـــــث مـــــن 

ــــة الباحـــــة، واعتمـــــد البحـــــث ع�ــــــ� ا�1اصـــــة امل�åقـــــة بمـــــدا رس التعلـــــيم ¤بتـــــداêي واملتوســـــط بمنطقـ
مقيــاس اليقظــة العقليــة إعــداد الباحــث، مقيــاس الــشفقة بالــذات إعــداد الباحــث، : Jدوات Aتيــة

تباطيــة موجبــة دالــة  نــة النفــسية إعـداد الباحــث، وأســفرت النتـائج عــن وجــود عالقـة ا رمقيـاس املر و
جــــات أفــــراد رإحـــصائيا بــــ�ن د

ً
نــــة  جــــاÂ#م ع�ــــ� مقيــــاس املر و العينـــة ع�ــــ� مقيــــاس اليقظــــة العقليـــة ود ر
جات أفراد العينة ع�� أ^عاد مقياس  تباطية موجبة دالة إحصائيا ب�ن د جود عالقة ا رالنفسية، و ر

ً
و

جـــاÂ#م ع�ـــ� ) اللطــف بالـــذات، اليقظــة العقليـــة، املــشاعر t4ـــسانية املــشNOكة(الــشفقة بالـــذات  رود
نــة النفــسية جــات أفــراد العينــة ومقيــاس املر تباطيــة ســالبة دالــة إحــصائيا بــ�ن د جــود عالقــة ا ر، و ر

ً
و

جــاÂ#م الBليـة ع�ــ� ) ا��كـم الــذا¡ي، التوحـد املفــرط، العزلـة(ع�ـ� أ^عـاد مقيــاس الـشفقة بالــذات  رود
نة النفسية   .ومقياس املر

اسة محمود  إ]� الكشف عـن 4سـ>ام الÖـسrã للـشفقة بالـذات والتـدين ) 2020(رو�دفت د
يلتÖبــؤ بـاالتزان ¤نفعــا]� لــدى طـالب ا�Æامعــة ذو 4عاقـة البــصر3ة، وتBونــت عينـة البحــث مــن �ـ� ا

3ة، وتـم ) 76( رطالبا وطالبة من ذو 4عاقة البصر3ة من [ليsـr الNOبيـة وAداب �ـ� جامعـة 4سـكند ي
ة، اســــتخدام ثالثــــة مقــــاي�س ½ــــ� الــــشفقة بالــــذات والتــــدين و¤تــــزان ¤نفعــــا]�، مــــن إعــــداد الباحثــــ

ونـوع ) إنـاث/ رذ[ـو(يعدم وجود تأث�N دال إحصائيا ملتغ�N النـوع : وأسفر البحث عن النتائج التالية
ـــل بيe#مـــــا ع�ــــ� ¤تـــــزان ¤نفعــــا]� والـــــشفقة ) مكفـــــوف�ن/ ضـــــعاف البــــصر(4عاقــــة البــــصر3ة  والتفاعـ

ق دالة إحصائيا ب�ن متوسـ وبالذات والتدين لدى الطالب ذو 4عاقة البصر3ة، توجد فر تـب ي رطي 
 çمـستو الـشفقة بالـذات ع�ـ� مقيـاس ¤تـزان ¤نفعـا]� لـصا� r�ôجات الطالب مرتف�� ومنخفـ ىد ر

  .ىالطالب مرتف�� مستو الشفقة بالذات

اســة داود وخليــل  إ]ــ� التعــرف ع�ــ� أ�ميــة التعلــيم الÆíــ�ن والكــشف ) 2021(ركمـا �ــدفت د
ه �ـــ� التمكـــ�ن املعر�ـــ� للطـــالب ذو ¤حتياجـــات ا�1اصـــة  يعـــن دو ع�ـــ� ضـــوء ¤تجا�ـــات ا��ديثـــة، ر

اســة مف>ــوم التعلــيم الÆíــ�ن،  رواســتخدمت املــنüí الوصــفي لتحقيــق ذلــك ال>ــدف، وقــد تناولــت الد
يوفلـسفتھ وأ�ميتــھ �ـ� ضــمان جــودة التعلـيم، ومتطلبــات تطبيقـھ وغ�ــN ذلــك، ثـم عــرض مف>ــوم ذو 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

377 

اسـة تـم عـرض ¤حتياجات ا�1اصة، وتصÖيف>م، و¤تجا�ات ا��ديثة �ـ� تمكيـe#م، واسـتكم راال للد
يدو التعليم الÆí�ن �� التمك�ن املعر�� للطالب ذو ¤حتياجات ا�1اصة   ر

اسات السابقة   :رالتعقيب عxw الد

اســــة  اســـات الـــسابقة ذات الـــصلة بموضـــوع الد ريالحـــظ مـــن خـــالل اســـتعراض أل�ـــم الد ر
اسات تناولت أما متغ�N الشفقة بالذات أو التمك�ن ^شBل  مستقل، ولم ¡س�� را��الية أن تلك الد

اسـة الــشفقة والتمكـ�ن لــدى Jفــراد املعـاق�ن أنفــس>م، كمــا  رللـرhط بــ�ن املتغ�ـNين، وKعــض>ا حــاو د ل
اســـة الــــشفقة بالــــذات والتمكــــ�ن ^عيــــدا عــــن 4عاقــــة  اســــات للعمــــل ع�ــــ� د راتج>ـــت ^عــــض تلــــك الد ر

جـــة 4عاقـــة،  كمـــا أن تلــــك رالفكر3ـــة أو البحـــث عـــن اخـــتالف الـــشفقة بالــــذات والتمكـــ�ن املعر�ـــ� بد
اســـة  اســـات الـــسابقة لـــم تتطـــر لإلعاقـــة الفكر3ـــة لـــدى امل12ـــص�ن حـــديثا، و�ـــذا مـــا يم�ـــ£ الد رالد قر
اســ$#ما ملعرفــة  را��اليـة أ�#ــا تlنـاو متغ�ــNين حــديث�ن �ـسlندان إ]ــ� علـم الــنفس 4يجــاKي، وتحـاو د ل ل

اســة ا��اليــة العالقــة بيe#مــا لــدى أســر Jطفــال املعــاق�ن فكر3ــا امل12ــص�ن حــديثا، واســتفادت ا رلد
اســــات الــــسابقة �ــــ� تــــدعيم 4حــــساس بمــــشBل$#ا و�ــــ� بنــــاء وتطــــو3ر املقــــاي�س و�ــــ� تــــصميم  رمــــن الد

اسة، باإلضافة لالستفادة مe#ا �� بناء 4طار النظر و�� تفس�N ومناقشة النتائج يمنÆíية الد   .ر

  :من��ية البحث

تباطي التحلي�� ملناسëتھ للد رتم استخدام املنüí الوصفي ¤   .اسة ا��اليةر

  :مجتمع البحث

نتBــــو مجتمــــع البحــــث مــــن جميــــع Jم>ــــات اللــــوا¡ي لــــدÓ#ن أطفــــال معــــاق�ن إعاقــــة فكر3ــــة 
جة ^سيطة ومتوسـطة وتـم ¡ـ12يص إعـاق$#م �ـ� الـسنوات الثالثـة Jخ�ـNة �ـ� دولـة الBو3ـت، ولـم  ربد

اسة ريlس�Ò الوصو إ]� أفراد اÆÏتمع، و3رغ�ن �� ¤ستجابة ع�� مقاي�س الد   .ل

  :ينة البحثع

غ ااســـتجاب ع�ـــ� فقـــرات املقياســـ�ن مـــن خـــالل الـــرابط ¤لكNOوtـــي عـــدد  مـــن املعلمـــات بلـــ
حيــث تــم الطلــب مــن Jم>ــات ¤ســتجابة ع�ــ� . أمــا خــالل مــدة شــ>ر3ن تــم إتاحــة الــرابط ل>ــن) 125(

  .فقرات املقاي�س

  :أدوات البحث

اسة ا��الية تم استخدام مقياس�ن و�ما   .رلتحقيق أ�داف الد

  ).إعداد الباحث�ن( :مقياس الشفقة بالذات: أوال

احمـــد وعبـــد الو�ـــاب و�يبـــة، (تـــم تطـــو3ر مقيـــاس الـــشفقة بالـــذات، اســـlنادا إ]ـــ� مقيـــاس 
ة Jوليــــة مـــن )2020؛ وعـــزب ودمحم و�يبــــة، 2020 ر، وقـــد تBــــو املقيــــاس بالـــصو Kعــــة ) 33(ن رفقــــرة، وأ

  : أ^عاد، و½�
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ـــ�Ò  حيــــ-1 ـــش�N اللطــــف بالـــــذات للــــشعو بالرأفـــــة اللطــــف بالـــــذات مقابــــل ا��كـــــم الــــذا¡ي القاßــ رث �ــ
والعطف بالذات �� املواقـف املؤملـة ب�نمـا �ـش�N ا��كـم الـذا¡ي إ]ـ� إصـدار أحBـام قاسـية ع�ـ� 

  .اعت�Nت فقرات سلبية) 8، 7، 6( فقرات مe#ا الفقرات 8نو3تBو من . الذات

 املبالغـة و¤tغمـاس �ـ� t4سانية املشNOكة مقابلة العزلة حيث ¡ش�t4 Nسانية املشNOكة إ]� عدم-2
وعـدد . راملعاناة ال12صية ب�نما ¡ش�N العزلة إ]� ¤tعزال عن Aخر3ن وعدم الشعو باملعاناة

  .اعت�Nت فقرات سلبية) 16، 15، 14(فقرات مe#ا الفقرات ) 8(الفقرات 

مشاعر اليقظة العقلية مقابل التوحد املفرط مع الذات، حيث ¡ش�N اليقظة العقلية إ]� الو�� ب-3
لAخر3ن وقبو املشكالت كجزء من مشا[ل Aخر3ن ب�نما ¡ش�N التوحد املفرط مع الذات ا]� 

ــــرات ) 8(نو3تBــــــو مـــــن . التوحـــــد مـــــع املـــــشكالت ال12ـــــصية ــــرات ومe#ـــــا الفقــ ) 24، 23، 22(فقـ
  .اعت�Nت فقرات سلبية

4- N�ة ع�ـــــ� تقيـــــيم ســــلوك الفـــــرد، وف>ـــــم العا��كمــــة مقابـــــل نقـــــص ا��كمــــة حيـــــث ¡ـــــش وامـــــل رالقــــد
3ــــة Jحـــــداث ^ــــشBل واق�ـــــ�،  ة ع�ـــــ� ر ـــد ؤ4يجابيــــة والــــسلبية الsـــــr تــــؤثر ع�ـــــ� تــــصرفاتھ، والقـ ر

 ب�نمـا ¡ـش�N نقـص ا��كمـة إ]ـ� ضـعف وتطـو3ر نظـرة ثاقبـة �ـ� تفـس�J Nحـداث، واتخـاذ القـرار
  .سلبية) 33(فقرات وقد اعت�Nت الفقرة ) 9(ا��كمة �� التعامل مع ¤بن، وعدد فقراتھ 

اتو3ــتم ¤ســتجا أوافــق ^ــشدة، أوافــق، : (ربة ل>ــا مــن خــالل اختيــار بــديل مــن خمــسة خيــا
  )محايد، ال أوافق، ال أوافق ^شدة

  :قوللتأكد من صدق وثبات املقياس قام الباحث�ن بحساب الصدق والثبات بالطر التالية

  :قصدق املقياس وتم التحقق منھ من خالل الطر التالية: أوال

  ي الصدق الظاqر-1

 محكمــ�ن مــن 10يحث�ن ع�ــ� الــصدق الظــا�ر مــن خــالل عــرض املقيــاس ع�ــ� اعتمــد البــا
دنية، وطلب مe#م إبداء الرأي �� الفقرات مـن حيـث مالئمـة  J امعاتÆا� ��¿س  رأعضاء �يئة التد ر
 ، ضــوح وســالمة الــصياغة اللغو3ــة، وأيــة ¡عــديالت أو إضــافات أخــر ىالفقــرة للبعــد الــذي تق�ــسھ و و

أي ا�Ïكم�ن، تم تثëيت ) 8(عيار اتفاق ُوقد حدد لصالحية الفقرة م رمن ا�Ïكم�ن عل�#ا، وhناء ع�� 
�� صيغة  N�فقرات ولم يتم حذف أو إضافة أي فقرة) 9(الفقرات املناسبة والتغي.  

2-�wساق الداخ{@    

جــة  جـة [ــل فقـرة مـن مقيــاس الـشفقة بالــذات مـع الد تبـاط بــ�ن د رتـم حـساب معامــل ¤ ر ر
أم لـدÓ#ا ابـن مـ12ص حـديثا �ـ� 4عاقـة ) 30(ع�� عينة سيBومNOية بلغت الBلية من خالل تطبيقھ 

اسة وخارج العينة، وقد تب�ن تباط ب�ن الفقرات رالفكر3ة من داخل مجتمع الد ر أن قيم معامالت ¤
تبــــاط ذات الداللــــة )α=0.05(ىدالـــة عنــــد مــــستو الداللـــة 4حــــصائية  ر، وقــــد تراوحـــت معــــامالت ¤

تباط ب�ن الفقرة ) 0.80-0.33(4حصائية ب�ن  جة الBلية، كما تراوحت معامالت ¤ رب�ن الفقرة والد ر
  . ، و�ذا يدل ع�� أن مقياس الشفقة بالذات يمتلك ا¡ساق  داخ��)0.89-0.40(والبعد ب�ن 
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  : ثبات املقياس: ثانيا

   الثبات بطر&قة 'عادة للمقياس-1

 تطبيــق املقيــاس ع�ــ� عينــة مBونــة تــم اســتخراج الثبــات بطر3قــة 4عــادة مــن خــالل إعــادة
اســة ومــن خــارج عينـــة ) 30(مــن  رأمــا لــدÓ#ا طفــل مــ12ص حــديثا باإلعاقــة الفكر3ــة مــن مجتمــع الد

اسة، و[انت الفNOة الزمنية الفاصلة بـ�ن التطبيـق Jو والثـاtي  لالد يومـا، وhلـغ معامـل الثبـات ) 19(ر
  .و½� قيمة مناسبة) 0.91( إعادة ¤ختبار للشفقة بالذات [أداة -بطر3قة ¤ختبار

نباخ ألفا-2   و الثبات بطر&قة @}ساق الداخ�w من خالل معادلة كر

أمـــا لـــدÓ#ا ابـــن مـــ12ص حـــديثا باإلعاقـــة ) 30(تـــم تطبيـــق املقيـــاس ع�ـــ� عينـــة مؤلفـــة مـــن 
نباخ ألفا الستخراج  والفكر3ة، وأخضعت جميع للمقاي�س للتحليل عن طر3ق استخدام معادلة كر

جة الBلية  جة الBلية وتراوحت معامالت ) 0.88(رمعامالت ¤¡ساق الداخ��، وقد [انت الد رمع الد
نبــاخ ألفــا لأل^عــاد بــ�ن الثبــات بطر3 ىو�ــذا يــدل ع�ــ� مــستو عــال مــن ¤¡ــساق ) 0.87-0.81(وقــة كر

قوhنـاء ع�ـ� الطـر الsـr تـم مـن خالل>ـا اسـتخالص دالالت صـدق وثبـات املقيـاس يتــçï أن . الـداخ��
اسة ا��الية ولذلك فقد اختار الباحث�ن . راملقياس يتمتع بدالالت صدق وثبات مناسبة ومالئمة للد

 .اس�ذا املقي

  : ت�oيح املقياس

فقرة، وجميع فقرات املقياس ذات اتجـاه إيجـاKي باسـت�ناء عـشر ) 33(تألف املقياس من 
جـــة الBليـــة ع�ـــ� املقيـــاس بـــ�ن  جـــة مـــن )165-33(رفقــرات، وقـــد تراوحـــت الد ر، و3ـــتم ا��كـــم ع�ـــ� الد

  1.33 = 1/3-5عدد الفقرات، /  أقل قيمة–خالل املدى حيث أن املدى �و أك�N قيمة 

جة ب�ن ا   . ى تدل ع�� مستو أقرب إ]� ا�Æانب السلrã من الشفقة بالذات لدى Jم>ات2.33-1رلد

جـــة بـــ�ن  ى تـــدل ع�ـــ� مـــستو أقـــرب إ]ـــ� الوســـط بـــ�ن ا�Æانـــب الـــسلrã و4يجـــاKي مـــن 3.67-2.34رالد
  .الشفقة بالذات لدى Jم>ات

ـــة بــــ�ن  جـ قة بالــــذات لــــدى ى تــــدل ع�ــــ� مــــستو أقــــرب مــــن ا�Æانــــب 4يجــــاKي مــــن الــــشف5-3.68رالد
  .Jم>ات

  )إعداد الباحث�ن( :مقياس التمك�ن املعر	�: ثانيا

ك، (يتــم تطــو3ر مقيــاس التمكــ�ن املعر�ــ� مــن خــالل Jدب النظــر و½ــ�  ؛ وداود 2017رمبــا
ـــد تــــــم ) 27(ن، وقــــــد تBـــــو املقيـــــاس مــــــن )2018؛ والقطاونـــــة والـــــسفاسفة، 2021وخليـــــل،  فقـــــرة، وقــ

لمقياس من صدق وثبات، وتتم 4جابة ع�� فقرات املقياس التحقق من ا�1صائص السيBومNOية ل
ـــديل مــــن البــــدائل ا�1مــــسة التاليــــة  أوافــــق ^ــــشدة، أوافــــق، محايــــد، ال أوافــــق، ال أوافــــق (باختيــــار بـ

اسة ا��اليـة فقـد تـم إخـضاع املقيـاس للـصدق والثبـات ، )^شدة روللتحقق من مناسبة املقياس للد
  :ع�� النحو التا]�
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  سصدق املقيا: أوال

حيــث تــم عــرض املقيــاس ع�ـــ� نخبــة مــن املتخصــص�ن �ــ� ميــدان علــم الـــنفس، صــدق ا�oكمــ�ن -1
لإلبقـــاء ع�ـــ� الفقـــرة، ) 8(محكمـــا بــاالطالع ع�ـــ� املقيـــاس، وتــم اعتمـــاد معيـــار اتفــاق ) 10(حيــث قـــام 

فقــرات، وhقــي عــدد فقــرات املقيــاس ) 3(وإبــداء جملــة مــن التعليقــات واملالحظــات عل�#ــا وتــم ¡عــديل 
  . فقرة)27(

2- �wساق الداخ{@   

جـة  جـة [ـل فقـرة مـن مقيـاس التمكـ�ن النفـ��r مـع الد تبـاط بـ�ن د رتم حـساب معامـل ¤ ر ر
أمـا لـدÓ#ا ابـن مـ12ص حـديثا باإلعاقـة ) 30(الBلية من خالل تطبيقھ ع�� عينة اسـتطالعية بلغـت 

اسة وخارج العينة، وقد تب�ن رتباط ب�ن الفقرات  أن قيم معامالت ¤رالفكر3ة من داخل مجتمع الد
تبــــاط ذات الداللــــة )α=0.05(ىدالـــة عنــــد مــــستو الداللـــة 4حــــصائية  ر، وقــــد تراوحـــت معــــامالت ¤

جة الBلية، و�ذا يدل ع�� أن مقياس التمك�ن املعر�� ) 0.78-0.40(4حصائية ب�ن  رب�ن الفقرة والد
  .يمتلك ا¡ساق داخ��

  : ثبات املقياس: ثانيا

ـــ� العينــــة : دةالثبــــات بطر&قــــة 'عــــا--1 ـــم حــــساب الثبــــات بطر3قــــة 4عــــادة مــــن خــــالل تطبيقــــھ ع�ـ تـ
�ن بطر3قــــــة ) 30(¤ســــــتطالعية  ــــ12ص حــــــديثا باإلعاقــــــة الفكر3ــــــة، وتــــــم اختيــــــا ـــن مــ ـــا لــــــدÓ#ا ابـــ رأمـــ

اســـة وداخـــل اÆÏتمـــع، وإعـــادة تطبيقـــھ  يومـــا، وقـــد تبـــ�ن أن ) 19(رعـــشوائية، و[ـــانوا خـــارج عينـــة الد
جة مناسبة من الثبات)0.82(الثبات بطر3قة 4عادة بلغ    .ر، مما يدل ع�� وجود د

نباخ ألفا-2   و الثبات بطر&قة @}ساق الداخ�w من خالل معادلة كر

أمـــا لـــدÓ#ا ابـــن مـــ12ص حـــديثا باإلعاقـــة ) 30(تـــم تطبيـــق املقيـــاس ع�ـــ� عينـــة مؤلفـــة مـــن 
نباخ ألفا الس تخراج والفكر3ة، وأخضعت جميع للمقاي�س للتحليل عن طر3ق استخدام معادلة كر

جـــة الBليــة  جـــة الBليـــة و�ـــذا يـــدل ع�ـــ� ) 0.89(رمعــامالت ¤¡ـــساق الـــداخ��، وقـــد [انـــت الد رمـــع الد
قوhنـاء ع�ـ� الطـر الsـr تـم مـن خالل>ـا اسـتخالص دالالت صـدق . ىمستو عال من ¤¡ساق الداخ��

اسـة ا��ال . يــةروثبـات املقيـاس يتــçï أن املقيـاس يتمتـع بــدالالت صـدق وثبـات مناســبة ومالئمـة للد
 .ولذلك فقد اختار الباحث�ن �ذا املقياس

  : ت�oيح املقياس

فقـرة، وجميـع فقـرات املقيـاس ذات اتجـاه ايجـاKي، وقـد تراوحــت ) 27(تـألف املقيـاس مـن 
جة الBلية ع�� املقياس ب�ن جة من خالل املدى حيث أن املدى )135-27(رالد ر، و3تم ا��كم ع�� الد

  1.33 = 1/3-5ات، عدد الفقر/  أقل قيمة–�و اك�N قيمة 

جـة بـ�ن  ل تـدل ع�ـ� مــستو مـنخفض مـن امـتالك Jم للتمكــ�ن املعر�ـ� حـو التعامـل مــع 2.33-1رالد ى
  . ابe#ا

جة ب�ن  ل تدل ع�� مستو متوسط من Jم للتمك�ن املعر�� حو التعامل مع ابe#ا3.67-2.34رالد   . ى

جة ب�ن    .. ل�� حو التعامل مع ابe#اى تدل ع�� مستو مرتفع من Jم للتمك�ن املعر5-3.68رالد
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  :إجراءات التطبيق البحث

  : تم القيام با�1طوات التالية لتنفيذ البحث

اسـة ا��اليـة حـو  .1 اسـات الـسابقة حـو موضـوع الد لتم ¤طالع ع�� Jدب النظر والد ل ري ر
��  .الشفقة بالذات والتمك�ن املعر

2. �� .تم تطو3ر مقياr�ß الشفقة بالذات والتمك�ن املعر

 .ق من ا�1صائص السيBومNOية من صدق وثبات للمقياس�نتم التحق .3

ســال الــرابط لعــدة مجموعــات مــن خــالل مراكــز الNOبيــة ا�1اصــة املنlــشرة �ــ� جميــع  .4 رتــم إ
 .لدولة الBو3ت، تم الوصو إ]� العينة ا��الية

 .لتم تحليل البيانات املتجمعة وتفس��Nا ومناقش$#ا والوصو إ]� التوصيات املناسبة .5

اس   :ة ومناقش��ارنتائج الد

يمــا مـستو الــشفقة بالـذات لــدى أمyـات uبنــاء ذو : لإجابـة الــسؤال uو ومناقـشتھ ى
  'عاقة الفكر&ة امل%$ص�ن حديثا باإلعاقة؟

3ــــة  رلإلجابــــة عــــن الــــسؤال Jو تــــم اســــتخراج املتوســــطات ا��ــــسابية و¤نحرافــــات املعيا ل
جة الBلية، وا�Æدو  للأل^عاد والد   : يوçÇ النتائج) 1(ر

  )1(لدو ج

جـة الBليـة وJ^عـاد للـشفقة بالـذات لـدى Jم>ـات  3ـة للد راملتوسطات ا��سابية و¤نحرافات املعيا ر
  امل12ص أبناú#ن حديثا باإلعاقة

 البعد الرقم
املتوسط 
 ا;oساlي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال=>تJب املتوسط

 1 متوسط 0.46 3.26 ا��كمة مقابل نقص ا��كمة 4

 2 متوسط 0.56 3.14 قابل ا��كم الذا¡ي^عد اللطف بالذات م 1

 3 متوسط t4 2.95 0.54سانية املشNOكة مقابل العزلة 2

3 
اليقظة العقلية مقابل التوحد املفرط مع 

 الذات
 4 متوسط 0.55 2.76

جة الBلية    متوسط 0.33 3.04 رالد

ت ىوجـــود مـــستو متوســـط مـــن الـــشفقة بالـــذات لـــدى أم>ـــا) 1(ليlبـــ�ن مـــن نتـــائج ا�Æـــدو 
بـانحراف ) J)3.04بناء امل12ص�ن حديثا باإلعاقة الفكر3ـة، حيـث تبـ�ن أن املتوسـط ا��ـساKي بلـغ 

نـة مـع ) 0.33(يمعيار جـة Jو]ـ� باملقا ركما يlب�ن من نتائج الـسؤال ا��ـا]� أن ^عـد ا��كمـة جـاء بالد ر
جـــة متوســـطة ^عـــد اليقظـــة العقليـــة مقابـــل التوحـــ Kعـــة ب�نمـــا جـــاء أيـــضا بد J عــاد^Jر د املفـــرط مـــع ر

3ة  رالذات، كما تم 4جابة عن السؤال Jو تم استخراج املتوسطات ا��سابية و¤نحرافات املعيا ل
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جـــــة متوســـــطة،  ـــاءت بد ـــن نتـــــائج ا�Æـــــدو الـــــسابق أيـــــضا أن جميـــــع J^عـــــاد جــ رللفقـــــرات، و3ظ>ـــــر مــ ل
فكر3ـة فقـد ىوللتعرف ع�� مستو الشفقة بالذات لدى أم>ات Jبناء امل12ص�ن حـديثا باإلعاقـة ال

3ة، وا�Æدو  لتم حساب املتوسطات ا��سابية و¤نحرافات املعيا   : يوçÇ النتائج) 2(ر

  )2(لجدو 

&ــــة لفقـــرات مقيــــاس الـــشفقة بالــــذات لـــدى uمyــــات  راملتوســـطات ا;oــــسابية و@نحرافـــات املعيا
  امل%$ص أبنا��ن حديثا باإلعاقة

املتوسط  الفقرةالرقم
 ا;oساlي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال=>تJب توسطامل

 1 مرتفع 1.18 3.98 .نأ[و لطيفا مع ذا¡ي �� أوقات الفشل 4

 2 مرتفع 1.19 3.96 *رأتردد �� أحBامي ع�� Jمو 33

 3 مرتفع 1.13 3.94 رأتأtى قبل أن أتصرف �� [ل أمو حيا¡ي 28

ي ^شBل جيد 32  4 مرتفع 1.22 3.92 راحسم أمو

ـــعر  23 ـــــا أشـــــ ـــة أمـــــــر مــ ـــــ� تأديــــ ــــدما أقـــــــصر �ــ عنـــ
 *الوحدةب

 5 مرتفع 1.07 3.86

ىأر أن املـشكالت الsــr تـواجrØ ال تــضعف  20
اد¡ي  .رإ

 6 مرتفع 1.20 3.71

 7 مرتفع 1.42 3.69 أ¡عامل Ù#دوء مع املواقف الضاغطة 31

 8 متوسط 1.25 3.50 *ألوم نف��r ع�� أخطاêي 8

ــــــÒ ال  16 ــــــر3ن حsــــــ ـــــن Aخــــــ ــــا¡ي عـــــــ ـــي معانــــــــ أخفـــــــــ
ن بالسوء  *و�شعر

 9 متوسط 1.21 3.47

 10 متوسط 1.47 3.38 .أتقبل 1vصيrs بما ف�#ا من عيوب 1

�� معاناÂ#ا 5 rن نف���11 متوسط 0.98 3.29 .أع 

 12 متوسط �J* 3.24 1.47م لدي تلبية حاجا¡ي ال12صية أوال 14

 13 متوسط 0.92 3.22 *لأtعز عن Aخر3ن عندما أتذكر أخطاêي 15

يأعOــNف بــأن لــدي عيــوب كعيــوب غ�ــN مــن  9
 .الناس

 14 متوسط 1.25 3.15

اء [ل مشكالت من حو]� 6  15 متوسط 1.19 3.10 *رأشعر أن�r و

يأتجا�ــــل مـــــا �ـــــشوش تفك�ــــN عنـــــد ا��كـــــم  30
 ع�� Jشياء

 16 متوسط 1.19 2.95

س عواقب ونتائج ا��ل الذي سأنفذه 25  17 متوسط 1.37 2.87 رأد
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املتوسط  الفقرةالرقم
 ا;oساlي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال=>تJب توسطامل

ك Aخر3ن آالم>م 10  18 متوسط 1.64 2.75 رأحب أن أشا

ــــھ  3 ـــ��r عنــــــدما أواجــ نأ[ـــــو عطوفــــــا ع�ــــــ� نفـــ
 مشكال¡ي

 19 متوسط 1.72 2.70

ـــعر بــــھ مــــن معانــــاة �ــــو مــــا  13 ك أن مــــا أشـ رأد
 .�شعر بھ Aخر3ن

 20 متوسط 1.47 2.66

ـــــــسب  29 ـــ� اختيـــــــــار أtــ ـــــدة ع�ــــــ ة جيــــ ـــــــد رلـــــــــدي قــ
 لا��لو �� املواقف ا��ياتية

 21 متوسط 1.09 2.62

ا ع�ــــ� ا�Æوانـــب الsـــr ال أح¦ 2 رأ[ـــو صـــبو #ــــا ن
rs1صيv ��. 

 22 متوسط 1.63 2.60

ــــصية  24 يــــــصعب ع�ـــــــ� حـــــــل مـــــــشكال¡ي ال12ـــ
 *بمفردي

 23 متوسط 1.29 2.59

 24 متوسط 1.25 2.57 *أقسو ع�� نف��r عند الفشل 7

اعت�N املشكالت الsـr تـواجrØ ½ـ� جـزء مـن  11
 .حياة أي فرد

 25 متوسط 1.41 2.57

ـــ� وقــــــت  26 ــــو]� ول�ــــــسوا م�ـــ ـــاس حــ ـ اشــــــعر بالنــ
 الضيق

 26 متوسط 1.32 2.57

ـــــــــاه  27 ــــــــــائبة تجـــ ات صــ ـــــــــرا ــــــــــاذ قــ ـــاtي اتخــ ربإمBــــــــ
 مصاعب ا��ياة

 27 متوسط 1.19 2.57

 28 متوسط 1.48 2.55 .أتف>م أن [ل إtسان معرض للفشل 12

 29 متوسط 1.23 2.55 .أفكر ^عقالنية �� حالة املعاناة 19

 30 متوسط 1.09 2.50 *أنا غ�N م>تم ��ل مشكال¡ي 22

ـــــوا 21 ـــدما تــ ـــــN عنـــ ـــــاو التفك�ــ لجrØ مــــــشBلة أحــ
 .بو�� منفتح

 31 متوسط 1.29 2.46

 32 منخفض 1.33 2.28 .ىأر أن ا��ياة بال مشكالت مملة 17

أتقبـــل الـــصعوhات الsــــr تـــواجrØ ف�ـــr أمــــر  18
 .طبي��

 33 منخفض 1.29 2.08

ج$#ا �� املقياس ومن ثم تم عكس مستوا�ا*   .رفقرات سلبية تم عكس د

ىؤال ا��ـا]� أن مـستو فقـرات مقيـاس الـشفقة بالـذات تراوحـت بــ�ن يlبـ�ن مـن نتـائج الـس
نأ[و لطيفا : ىاملستو املرتفع واملتوسط واملنخفض حيث جاءت الفقرات التالية [أع�� فقرات و½�
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، وأتأtى قبل أن أتصرف �� [ل أمو حيا¡ي،  رمع ذا¡ي �� أوقات الفشل، وأتردد �� أحBامي ع�� Jمو ر
لعنـــدما تـــواجrØ مـــشBلة أحـــاو التفك�ـــN بـــو�� : ت �ـــ� الـــشفقة بالـــذات ½ـــ�ب�نمـــا جـــاءت أقـــل الفقـــرا

  .ىمنفتح، وأر أن ا��ياة بال مشكالت مملة، وأتقبل الصعوhات الrs تواجrØ ف�r أمر طبي��

يlبـ�ن مــن نlيجــة الــسؤال ا��ــا]� وجــود حاجـة لــدى Jم>ــات لز3ــادة الــشفقة بالــذات لــدى 
 .ظرة ل�åياة وتقبل الصعوhات أل�#ا تواجھ أمرا طبيعياأبناú#م �� ^عض الفقرات وخاصة �� الن

الت Jسرة وخاصة Jم>ات  زو3بدو نlيجة وجود Jبناء حديثا لدى Jم>ات �� Jسرة فما 
hما لـم يـصلوا للتكيـف مـع الطفـل أو تقبلـھ، ولـ�س لـدÓ#م طر3قـة  ر¡ع�ش حالة من عدم ¤ستقرار و

غم  الوا  رمناسبة للتعا�ش معھ، ف>م ما  جة متوسطة إال أ�#ـم �عـانو مـن ز نوجود شفقة بالذات بد ر
3ن ع�ـ� التعامـل مـع  رالكث�N من الضغوطات الrs تقلل من الشفقة بالذات لدÓ#م وتجعل>م غ�N قـاد

  .الطفل بالشBل املناسب

اسة النوا��ة  ت إ]� مستو مرتفع من الشفقة ) 2019(روتختلف مع نlيجة د ىالrs أشا ر
hمـــا �عـــود ¤خـــتال اســـة ربالـــذات و رف الخـــتالف طبيعـــة العينـــة املـــستخدمة حيـــث اســـتخدمت �ـــ� الد

اسـة غنــيم  ) 2020(را��اليـة Jم>ـات ألبنـاء م12ـص�ن حـديثا باإلعاقــة الفكر3ـة، وتتفـق مـع نlيجـة د
دود فعــــل متباينــــة ومتعــــددة عنــــد وجــــود طفــــل مــــن ذو ¤حتياجــــات  يالsــــr أشــــرت إ]ــــ� ا��اجــــة إ]ــــ�  ر

  .ا�1اصة ب�ن أفراد Jسرة

لــن لــم يـــصلن ملرحلــة التكيـــف وو¿عــز  زالبــاحث�ن النlيجـــة ا��اليــة نظــرا لBـــو Jم>ــات مـــا  ن
فع الـشفقة بالـذات وhالتـا]� 4يمـان  روالتقبل البe#ا وتحتاج ملراجعة الذات وتقبل ¤بن لتعمل ع�� 
ة عـن  ة عـن فرصـة للتطـو3ر والتغي�ـN والتعـديل بـنمط ا��يـاة ولـ�س عبـا ربأن وجود �ـذا الطفـل عبـا ر

  .لrã يؤثر �� ا��ياةجانب س

يمــا مــستو التمكــ�ن املعر	ــ� لــدى أمyــات uبنــاء ذو 'عاقــة : إجابــة الــسؤال الثــاNي ومناقــشتھ ى
 الفكر&ة امل%$ص�ن حديثا باإلعاقة؟

3ــــة  رلإلجابــــة عــــن الــــسؤال Jو تــــم اســــتخراج املتوســــطات ا��ــــسابية و¤نحرافــــات املعيا ل
جة الBلية، وا�Æدو  لللفقرات والد  : لنتائجيوçÇ ا) 3(ر

  )3(لجدو 

جة الBلية للتمك�ن املعر�� لدى Jم>ات  3ة للفقرات والد راملتوسطات ا��سابية و¤نحرافات املعيا ر
  امل12ص أبناú#ن حديثا باإلعاقة

املتوسط  الفقرة الرقم
 ا;oساlي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال=>تJب املتوسط

6  rـــsأعــرف كيفيـــة التعامـــل مـــع املـــشكالت ال
 rتظ>ر ع�� اب� 

 1 مرتفع 1.19 3.96

ـــــة  4 ــــــــرص متBافئـــــــ ـــــــوف�N فــــ ـــ ـــــــــة تــ ـــــــرف كيفيـــ أعـــــ
 rات ¡عليمية عن اب�  رللمشاركة بدو

 2 مرتفع 1.19 3.95

17  rأمتلـــك معرفـــة با�1ـــصائص اللغو3ـــة الب�ــــ
كـــصعوhة النطـــق وإخـــراج الكـــالم بالـــشBل 

 3 متوسط 1.23 3.66
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املتوسط  الفقرة الرقم
 ا;oساlي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال=>تJب املتوسط

 .املناسب

أعرف عيوب وفوائد دمج اب�r مع Jطفـال  11
 .العادي�ن

 4 متوسط 1.39 3.34

 5 متوسط 1.69 3.14 أعرف كيفية اكlساب كفاءات جديدة  3

ــــات حـــــــو ا�1يــــــــار الNOبــــــــو  8 ـــــك معلومــــ يأمتلــ ل
rاملناسب ألب� 

 6 متوسط 1.72 3.14

¿ع>ا  2 ة املعرفة وتوليد�ا وتو زأ�تم بإدا  7 متوسط 1.74 3.13 ر

7  �� rدئة اب�#Â ��أمتلك معلومات ¡ساعدtي 
 حالة الغضب

 8 متوسط 1.68 3.12

ـــــة  16 ـــــة با�1ــــــــصائص ¤جتماعيـــ ــــــك معرفـــ أمتلــ
الب�ـــــr كـــــصعوhة التعامـــــل مـــــع Aخـــــر3ن �ــــــ� 

 .�ذه املرحلة

 9 متوسط 1.61 3.09

ـــــة  18 ـــــة الNOبو3ــ ــــك معرفـــــــة بطبيعـــــــة ا�1طــ أمتلــ
rيجب أن يخضع ل>ا اب� rsالفردية ال. 

 10 متوسط 1.29 3.08

3ب اب�r ع��  27  11 وسطمت 1.72 2.98 رأمتلك معرفة بكيفية تد

أعــــرف كيفيـــــة تنظـــــيم املعلومـــــات املقدمـــــة  12
 الب�r مما �سا�م �� س>ولة اسNOجاع>ا 

 12 متوسط 1.46 2.96

أ�ـتم بتـوف�N نظـم معلومـات ¡ـس>ل الولــوج  1
 للمعلومات واستخدام>ا

 13 متوسط 1.177 2.92

9  rـــــــsـــــة الوســـــــائل التعليميـــــــة ال أعـــــــرف طبيعــ
�� التحسن rساعد اب�¡. 

 14 متوسط 1.38 2.89

ــــك معرفــــــة بطبيعــــــة الغــــــذاء املناســــــب  25 أمتلــ
 rالب� 

 15 متوسط 1.41 2.89

26  r16 متوسط 1.69 2.87 أمتلك معرفة بطبيعة نوم اب� 

ــــــة  15 ــــــصائص ¤نفعاليــــ ــــــــة با�1ــــ ـــــــك معرفــ أمتلــ
�� �ذه املرحلة  rكسرعة الغضب الب� 

 17 متوسط 1.64 2.76

أعــــرف كيفيــــة تــــوف�N ب�ئــــة ترhو3ــــة مناســــبة  5
 rالب� 

 18 متوسط 1.50 2.69

ــــــ�  10 ــــة توظيــــــــف التكنولوجيــــــــا �ــ  19 متوسط 1.39 2.69أعــــــــرف كيفيــــ
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املتوسط  الفقرة الرقم
 ا;oساlي

@نحراف 
 ياملعيار

 ال=>تJب املتوسط

rمساعدة اب� 

�ـــــ�  19 rأمتلـــــك معرفـــــة بكيفيـــــة مـــــساعدة اب�ـــــ
اتھ ¿س بما يlناسب مع قد رالتد  ر

 20 متوسط 1.29 2.62

22  rـــــة ¡علــــــيم اب�ـــــــ ــــو كيفيــ ــــك معرفـــــــة حــ لأمتلــ
ــــھ  ــــــr تفـــــــــرغ مــــــــن طاقتـــــ ^عــــــــض Jلعـــــــــاب الsــ

 السلبية

 21 متوسط 1.69 2.62

ــــــة  13 ـــــــــصائص النمائيـــــــ ـــــة با�1ــــ ــ ـــــــــــك معرفــــــ أمتلــ
ـــــة  ــــــــ نـ ــــسrÍ مقا ــــــــ ــــــأخر ا�Æــ ــــــــسمية [التــــــــ را�Æــــــ

�� �ذه املرحلة  rن الب��بالعادي 

 22 متوسط 1.34 2.49

24  rــــ� ¡علــــيم اب�ــــ�ي  رأمتلــــك معرفــــة حــــو دو ل
ات العناية بالذات  رم>ا

 23 متوسط 1.55 2.49

ــــة  20 أمتلـــــك معرفـــــة بطبيعـــــة tJـــــشطة امل�£ليـ
� � تحس�ن اب�r الrs ¡سا�م 

 24 متوسط 1.37 2.48

أمتلك معرفة با�1ـصائص العقليـة كتـدtي  14
�� �ذه املرحلة  r£ الب��كNOالذاكرة وال 

 25 متوسط 1.36 2.44

أمتلك معرفة بطبيعة امل>ن الsـr يمكـن أن  21
 .�عمل Ù#ا اب�r الحقا

 26 متوسط 1.60 2.42

23  rــــ� ¡علــــيم اب�ــــ�ي  رأمتلــــك معرفــــة حــــو دو ل
رBـــو أكÄـــN اســـتقاللية بحياتـــھ [ــــأمو لBـــي ي ن

 النظافة و¡غي�N املال^س

 27 منخفض 1.25 2.26

جة الBلية    متوسط 0.44 2.92 رالد

ىيlبــ�ن مـــن نتــائج الـــسؤال ا��ــا]� أن Jم>ـــات امـــتلكن مــستو متوســـط مــن التمكـــ�ن املعر�ـــ� 
غ املتوســــــط ا��ــــــساKي  ــ ــــث بلــــ ــــة حيــ ــــة الفكر3ــ يحــــــو التعامــــــل مــــــع ابــــــe#م ذو 4عاقــ بــــــانحراف ) 2.92(ل

ىب�نما تراوحت الفقرات ب�ن املستو املرتفع واملتوسط واملنخفض، وقد جاءت أع�ـ� ) 0.44(يمعيار
أعــرف كيفيــة التعامــل مــع املــشكالت الsــr تظ>ــر ع�ــ� اب�ــr، وأعــرف كيفيــة : الفقــرات �ــ� املقيــاس ½ــ�

ات ¡عليميـــة عـــن اب�ـــr، وأمتلـــك معرفـــة با�1ـــصائص  اللغو3ـــة رتـــوف�N فـــرص متBافئـــة للمـــشاركة بـــدو
الب�ـــr كـــصعوhة النطـــق وإخـــراج الكـــالم بالـــشBل املناســـب، ب�نمـــا جـــاءت أدtـــى الفقـــرات �ـــ� التمكـــ�ن 

أمتلــــك معرفــــة با�1ــــصائص : املعر�ـــ� لــــدى أم>ــــات Jبنــــاء امل12ــــص�ن حــــديثا باإلعاقــــة الفكر3ــــة ½ــــ�
�ـ� �ـذه املرحلـة، وأمتلـك معرفـة بطبيعـة امل>ـن ال rـ£ الب�ـ�كNOي الذاكرة والtيمكـن أن العقلية كتد rـs

ي �ــ� ¡علــيم اب�ــr لBــي يBــو أكÄــN اســتقاللية بحياتــھ  ن�عمــل Ù#ــا اب�ــr الحقــا، وامتلــك معرفــة حــو دو رل
  .ر[أمو النظافة و¡غي�N املال^س
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و3بـدو تمكــن Jم>ــات مــن ^عـض املعلومــات الsــr ¡ــساعد�م �ـ� التعامــل مــع ابــe#م، ونقــص 
الــوا بح اجــة إ]ــ� الــتمكن مــن ^عــض املعلومــات ز^عــض املعلومــات لــدÓ#م ع�ــ� الطــرف Aخــر، ف>ــم مــا 

¿س ¤بــن  رحsــÒ يجــدوا طرقــا مناســبة للتعامــل مــع ابــe#م واحتوائــھ، فمــثال مــا �ــو مــرتبط بكيفيــة تــد
وJســـاليب التعليميـــة املناســــبة لالبـــن، و�نــــا تظ>ـــر ا��اجـــة لتقــــديم املز3ـــد مــــن املعلومـــات لألم>ــــات 

 .ملساعدة Jسرة �� التعامل مع ابe#ا

اسـة وتتفـق نlيجـة الـ س رسؤال ا��ـا]� مـع نlيجـة د ل حـو أن (Bruce, et al, 2001)وÙ#ـا بـر
 ، يالتعلم والتعاو من قبل الوالدين �ساعد �� تقليل التوترات Jسر3ة عند وجود طفل معاق فكر ن

اسة  ت إ]� أ�مية الدعم املعلومات ألسر (Williams, 2002) وليامزركما تتفق مع نlيجة د ر الrs أشا
اســة يJطفـال ذو 4 ت أن  (Nachshen, 2004) نا¡ـش�نرعاقــة، كمــا تتفـق مــع نlيجــة د رالsــr أشــا

اســة ضــمرة  ا �ــ� التعامــل مــع الطفـــل، كمــا تتفــق مــع نlيجــة د رتمكــ�ن Jســر يلعــب دو الsـــr ) 2016(ر
يركزت ع�� أ�مية دعم وتمك�ن أسر ذو 4عاقة بBافة أشBالھ وأنھ [ان متوسطا، وتتفق مع نlيجة 

اسة م>يدات  ت إ]� ا��اجة ألنواع مختلفة من املعلومات آلباء ذو ¤حتياجات ) 2016(رد يالrs أشا ر
  .ا�1اصة

لو¿عز الباحث�ن النlيجة ا��الية نظرا لBو التمك�ن املعر�� من أ�م وأو أنواع التمك�ن  ن و
hمــــا  رالsـــr ع�ـــ� Jم>ـــات عنـــد وجـــود طفـــل معـــاق فكر3ــــا �ـــ� أســـرÂ#ا أن ¡ـــس�� ل�åـــصو عليـــھ، ولكـــن  ل

ني تمـر بـھ Jم وصـعوhة التـواز ¤نفعـا]� يحـدان مـن فرصـة أن تقـوم Jم Ù#ـذا ¤مـتالك الظرف الـذ
hما �Æأت ^عـض Jم>ـات ملواقـع ¤نNOنـت ل�åـصو ع�ـ� املعلومـة ^عيـدا عـن  لاملناسب للمعلومات، و ر

  . يJخصاêي الNOبو املناسب

 املعر	ــــ� لــــدى أمyــــات  مـــا عالقــــة  الــــشفقة بالــــذات بـــالتمك�ن:إجابـــة الــــسؤال الثالــــث ومناقــــشتھ
  يuبناء ذو 'عاقة الفكر&ة امل%$ص�ن حديثا؟ 

تبــاط ب�Nســو بــ�ن الــشفقة بالــذات  نلإلجابـة عــن الــسؤال ا��ــا]� تــم اســتخراج معــامالت ا ر
 .يب�ن النتائج) 4(لوالتمك�ن املعر�� وا�Æدو 

  )4(لجدو 
تبـــاط بـــ�ن الـــشفقة بالـــذات والتمكـــ�ن املعر�ـــ� لـــدى أم>ـــات Jب ينـــاء ذو 4عاقـــة الفكر3ـــة رمعامـــل ¤

  )125=  ن (امل12ص�ن حديثا 

 N�الشفقة بالذات–املتغ  
 ��معامل / التمك�ن املعر
تباط  ر¤

 ىمستو الداللة 4حصائية

 0.00 **0.30 اللطف بالذات مقابل ا��كم الذا¡ي

 t4 0.25** 0.00سانية املشNOكة مقابل العزلة

اليقظة العقلية مقابل التوحد 
  مع الذاتاملفرط

0.28** 0.00 

 0.00 **0.67 ا��كمة مقابل نقص ا��كمة

جة الBلية للشفقة بالذات  0.00 **0.50 رالد
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تبــاط بــ�ن املتغ�ـNين �ــو  ريlبـ�ن مــن ا�Æــدو أن معامــل ¤ و�ــذا يــدل ع�ــ� وجــود **) 0.50(ل
تبـــاط ايجـــاKي بـــ�ن املتغ�ـــNين فز3ـــادة الـــشفقة بالـــذات يـــؤدي إ]ـــ� مـــساعدة Jم>ـــات �ـــ� ا لبحـــث عـــن را

املعلومات املناسبة البe#ا ومن ثـم امتالك>ـا ملـساعدة ¤بـن ^ـشBل مناسـب، وكـذلك �ـ� حالـة امـتالك 
لJم للمعلومـــات املناســـبة فـــإن ذلـــك س�ـــساعد �ـــ� الـــشفقة بالـــذات واللطـــف والوصـــو إ]ـــ� ا��كمـــة 

س إيجابيـا ع�ـ� وt4سانية �� التعامل مع ¤بن كما س�ساعد �� اليقظة العقلية لدى Jم بما يـنعك
  .الطفل

اســة عبــد املــنعم  ت إ]ــ� وجــود عالقــة بــ�ن الــشفقة ) 2018(روتتفــق مــع نlيجــة د رالsــr أشــا
اســــة ســــالم  ـــة د ـــة العقليــــة، وتتفــــق مــــع نlيجـ ربالــــذات وســــمات ال12ــــصية لــــدى أم>ــــات ذو 4عاقـ ي

نــة ا) 2020( تباطيــة بــ�ن اليقظــة العقليــة والــشفقة بالــذات واملر ت إ]ــ� عالقــة ا والsــr أشــا ر لنفــسية ر
  يلدى أم>ات Jطفال ذو ¤حتياجات ا�1اصة

ل و¿عز الباحث�ن النlيجة ا��الية نظرا لBو مساعدة Jم>ات �� ا��صو ع�� معلومات  ن و
ة Jم>ات �� ا�Æانب t4ساtي وخاصة �� الشفقة بالذات فسيؤدي  رمناسبة سيؤدي إ]� تحس�ن م>ا

 التعامـل بإtـسانية مـع ¤بـن بـدال مـن ¤بتعـاد عـن إ]� تحس�ن لطف>ا للتعامل مـع ابe#ـا، وسـيؤدي إ]ـ�
سـة العزلـة ¤جتماعيـة، كمـا سـيؤدي إ]ـ� اليقظـة العقليـة و¤نlبـاه لBـل سـلوك يقــوم  رالطفـل أو مما
لبـــھ الطفـــل مقابـــل ¤نطـــواء ع�ـــ� الـــذات، كمــــا ســـيؤدي إ]ـــ� الوصـــو ل�åكمـــة والقناعـــة والرضـــا بمــــا 

ـــل إ]ــــ� م�ــــNرات يحــــدث معــــھ وhوجــــود الطفــــل �ــــ� حياÂ#ــــا بــــدال مــــ فــــض الطفــــل وعــــز وجــــود الطفـ ون  ر
جية   .رخا

ق 	ــ� الـــشفقة بالـــذات والتمكــ�ن املعر	ـــ� لـــدى qـــل: إجابــة الـــسؤال الراkــع ومناقـــشتھ و qنــاك فـــر
جة 'عاقة؟  رأمyات uبناء ذو 'عاقة الفكر&ة امل%$ص�ن حديثا تختلف تبعا لد   ي

ق ب�ن متوسطات Jداء ع�� الداللة 4حصائية �ـ� الـشفقة بالـذات والتمكـ�ن ولفحص الفر 
جـــة 4عاقـــة الفكر3ـــة  تـــم اســـتخدام اختبـــار ت للعينـــات ) ^ـــسيطة، متوســـطة(راملعر�ـــ� تبعـــا ملتغ�ـــN د

  : يوçÇ ذلك) 5(لاملستقلة، وا�Æدو 

  )5(لا�Æدو 

جة 4عاقة) ت(نتائج اختبار  رملتوسطات الشفقة بالذات والتمك�ن املعر�� تبعا ملتغ�N د ً ِ  

 املقياس
جة  رد

 عاقة'
 املتوسط العدد

@نحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 ا;oر&ة

قيمة 
املتغ�> 

 )ت(

ىمستو 
 الداللة

الشفقة  0.29 2.99 61 ^سيطة
 0.35 3.08 64 متوسطة بالذات

123 1.50- 0.13 

التمك�ن  0.47 2.91 61 ^سيطة
�� 0.42 2.94 64 متوسطة املعر

123 0.38- 0.71 

ق �ـــ� الـــشفقة بالـــذات والتمكـــ�ن املعر�ـــ�، حيـــث عـــدم وجـــ) 5(ليظ>ـــر مـــن ا�Æـــدو  وود فـــر
و¿عــود ذلــك نظــرا ألن وجــود طفــل معــاق فكر3ــا �ــ� Jســرة . ع�ــ� التــوا]�) 0.38، 1.50(بلغـت قيمــة ت 
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hـة سـواء  ا �� التغ�Nات ا1Ïتلفة ع�� نمط حياة Jسرة، فيجعل Jم تتعامل بطر3قـة متقا ريلعب دو ر
  . أو متوسطةمع وجود الطفل بإعاقة فكر3ة ^سيطة

اســة ضــمرة وتتفــق مــع نlيجــة  ق �ــ� التمكــ�ن ¡عـــز ) 2016(رد ت إ]ــ� عــدم وفــر ىالsــr أشــا و ر
اســة عبـــد املــنعم  ق �ـــ� ) 2018(رلنــوع 4عاقـــة، وتتفــق مـــع نlيجـــة د ت إ]ــ� عـــدم وجــود فـــر والsـــr أشـــا ر
  .مقياس الشفقة بالذات حسب نوع 4عاقة الفكر3ة

يفقة بالــذات ســواء عنــد وجــود طفـــل ذو وو¿عــز البــاحث�ن عــدم اخــتالف Jم>ــات �ــ� الــش
 Nك�ـJ جـة رإعاقة فكر3ة ^سيطة أو متوسطة نظرا لBو الشفقة بالذات عـامال إtـسانيا �عتمـد بالد ن
ضـــا�ا بوجــــود الطفــــل وتقبل>ـــا للطفــــل أكÄـــN مــــن وجــــود طفـــل ذو إعاقــــة فكر3ــــة  يع�ـــ� قناعــــة Jم و ر

ق �� ا و^سيطة أو متوسطة، ب�نما �عز الباحث�ن عدم وجود فر لتمك�ن املعر�� ��اجة Jم>ات عند و
يوجود طفل معاق فكر للتعلم واكlساب املعلومات ا1Ïتلفة فم>ما [انت إعاقة الطفل فال بد من 

ب حو كيفية التعامل معھ، والقراءة عن خصائصھ النمائية لالتد   .ر

  :التوصيات

�wالباحث�ن بما ي d6¤اسة يو  :ر	� ضوء النتائج ال§d توصلت إل¥�ا الد

ي مـــستو الـــشفقة بالـــذات لـــدى Jم>ـــات عنـــد وجـــود ابـــن معـــاق فكـــر مـــ12ص تحـــس�ن • ى
ë3ية ات التد رحديثا من خالل الدو  .ر

h�ن وترhـو3�ن �ـ� الNOبيـة  • رتقديم معلومات منظمة وعلمية لألم>ات من قبـل أخـصائي�ن مـد
لا�1اصة ملساعدة Jم>ات �� الوصو إ]ـ� طر3قـة مناسـبة للتعامـل مـع ابe#ـا وقـد يـتم ذلـك 

 .ل جلسات منظمة أو كت�بات صغ�Nةمن خال
ة ¤�تمام بطبيعة العالقة ب�ن متغ�ـN الـشفقة بالـذات والتمكـ�ن املعر�ـ� وخاصـة  • يضر ور

 .عند تقديم ال�Nامج 4ثرائية لألم>ات حيث أن أحد�ما ينعكس إيجابيا ع�� Aخر
ض العمـــل ع�ـــ� إشـــراك Jم>ـــات بجلـــسات لتنميـــة الـــشفقة بالـــذات والتمكـــ�ن املعر�ـــ� ^غـــ •

جة 4عاقة الفكر3ة لدى ابe#ا سواء ^سيطة أو متوسطة  .رالنظر عن د
شــــادي إtــــساtي لتنميــــة  • ة عمــــل برنــــامج إ رإجــــراء بحــــوث مكملــــة ل>ــــذا البحــــث حــــو ضــــر ور ل

 .الشفقة بالذات والتمك�ن املعر�� لدى أسر Jطفال املعاق�ن فكر3ا امل12ص�ن حديثا
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، مركـز املعلومـات مجلـة ال=>بيـة ا;$اصـة. طالب قسم الNOبية ا�1اصة و4عاقات والتدخل

3ق،   .163-61، )4(16زالNOبو3ة والنفسية والبي�ية، [لية الNOبية، جامعة الزقا

دن �ـ� ضـوء ^عـض املتغ�ـNات). 2016(ضمرة، لي��  J ـ��رمستو تمك�ن اسر Jطفال ذو 4عاقـة  ي . ى
  .29-1، )7(2، مؤسسة الNOبية ا�1اصة والتأ�يل، مصر، ا;$اصة والتأqيلمجلة ال=>بية 
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3اض نايل  ،rÍّالشفقة بالذات وعالق$#ـا بـبعض سـمات ال12ـصية لـدى عينـة مـن ). 2014. (رالعاس ّ

  .56-17، )1(30، مجلة جامعة دمشق. طالب جامعة امللك خالد

مات ال12صية لدى عينة من آبـاء الشفقة بالذات وعالق$#ا ببعض س). 2018(ىعبد املنعم، نجو 
 مؤســسة الNOبيـة ا�1اصــة مجلـة ال=>بيــة ا;$اصـة والتأqيـل،. يوأم>ـات ذو 4عاقـة العقليــة

 .137-108، )7(26والتأ�يل، 
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®�ــا اســة مطبقــة عwــx مركــز طــوخ ̈و يد ار ة املــرأة بواشــنطن، ر، د رســة بحثيــة بــدعم مــن مبــاد

  .ا�Æمعية املصر3ة للتنمية الëشر3ة والبي�ية

ـــNة دمحم إمــــام، و�يبـــــة، حـــــسام إســـــماعيل ـــود، دمحم، أم�ــ الكفـــــاءة ). 2020. (عــــزب، حـــــسام الـــــدين محمــ
شــاد النفــd6e،. الـسيBومNOية ملقيــاس الـشفقة بالــذات لعينـة مــن شـباب ا�Æامعــة  رمجلـة '

  . 34 - 1 ،64ع

ـــيم، إبـــــرا�يم  ـــال ذو ). 2020(غنـ يإســـــ>ام املـــــشاركة اÆÏتمعيـــــة �ــــ� تحقيـــــق جـــــودة حيـــــاة أســـــر Jطفــ
، أبحــــاث املــــؤتمر الــــدو]� الــــسادس ب ^عــــض الــــدو ل¤حتياجــــات ا�1اصــــة ع�ــــ� ضــــوء تجــــا : ر

ـــيم  ب –الــــشراكة اÆÏتمعيــــة وتطــــو3ر التعلــ اســــات وتجــــا رد �ــــر، [ليــــة الNOبيـــــة ر J ز، جامعـــــة
 .12-76، 4للبن�ن بالقا�رة، 

شـــــادي جم°ـــــ� ســـــلوHي معر	ـــــ� 	ـــــ� ). 2018(القطاونـــــة، دالمـــــة والـــــسفاسفة، دمحم  رفعاليـــــة برنـــــامج إ
نــة النفــسية والتمكــ�ن النفــd6e لــدى عينــة مــن ال±ــساء املعنفــات 	ــ� جنــوب  وتحــس�ن املر

دن uاه، جامعة مؤتة، الكركر سالة دكتو ر،    ر

و  ك، مــر قمبــا ز اســة أثــر التمكــ�ن �ــ� تحقيــق ¤نــدماج ا). 2017(ر اســة حالــة -لــوظيفي للعــامل�نرد ر د
ي اسـات اقتـصادية ^سكرة، -رمجتمع عمو ي، جامعـة عبـد ا��ميـد م>ـر قـسنطينة رمجلة د

2 ،4)3( ،163-187.  

الشفقة بالذات والتدين كمنëئ�ن باالتزان ¤نفعا]� لدى طالب ا�Æامعة ). 2020(محمود، ج�#ان 
-156، )2(21جامعـة عـ�ن شـمس، ، مجلة البحث العل²ـd 	ـ� ال=>بيـة. يذو 4عاقة البصر3ة

199.  

ــــة املعلومــــــات ال§ـــــd يحتاجyــــــا آبـــــاء uطفــــــال ذو 'عاقــــــة ). 2016(م>يـــــدات، دمحم  يمــــــستو أولو&ـ ى
 مجلــــة جامعـــة امللــــك خالــــد .لوأمyـــا·�م وأنمــــاط التواصـــل املفــــضلة لــــد´�م ل`oـــصو عل¥�ــــا

  .239-202، )1(3للعلوم الNOبو3ة، جامعة امللك خالد، 

 Nــ�� مــة داو �ــ� قطــاع غــزة). 2019(زالنوا��ــة،  نالــشفقة بالــذات لــدى أم>ــات أطفــال متال مجلــة . ز
اســـــات ال=>بو&ـــــة والنفـــــسية ـــة 4ســـــالمية ^غـــــزة، را;�امعـــــة 'ســـــالمية للد ، )4(27، ا�Æامعــ

239-217.  

ية ).2002( أمل الÆíرس،   .العرKي الفكر دار :القا�رة .عقليا املعاق�ن uطفال ت̈ر
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