
  
  
  
  
  

  ا   ةذج ا اا
ا دو لطت ا ة اما  

  

  

  

  

iËN¶e  

 ا أ ا  ر  
  مدرس بقسم خدمة الجماعة 

  العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ



 
 
 

 

 
 

٦٤٢

  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://pshtt: الموقع االلیكتروني



 
 
 

 

 
 

٦٤٣

  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://pshtt: الموقع االلیكتروني

عية ألمهات األطفال استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المساندة االجتما
  مزدوجي اإلعاقة

 :ملخص البحث
توجـد  " هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرض الرئيـسي ومـؤداه       

عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعـم المـساندة               
ية، تنتمـي هـذه   وما يتبعه من فروض فرع" االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة  

الدراسة إلى الدراسات التجريبية، توصلت الدراسة صـحة الفـرض الرئيـسي وفروضـه      
الفرعية وظهر ذلك من خالل تغير استجابات الجماعة التجريبية بعد التدخل المهنـي نحـو             

  "المعلوماتية، اإلجرائية، االنفعالية " المساندة 
   أمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة-جتماعية المساندة اال- نموذج الحياة:الكلمات المفتاحية

Use the life model in social group work to support social support 
for mothers of children with dual disabilities  

Abstract: 
The current study aimed to verify the validity of the main hypothesis 
and that "there is a statistically significant relationship between the use 
of the life model in in social group work and the support of social 
support for mothers of children with dual disabilities" and its subsidiary 
hypotheses, this study belongs to experimental studies, the study 
concluded the validity of the main hypothesis Sub and this was 
manifested by the change of the experimental group responses after the 
professional intervention towards the "informational, procedural, and 
emotional" support. 

key words: The Life Model - Social Support - Mothers of children 
with dual disabilities 

 :مشكلة الدراسة: أوالً
أصبحت الضغوط الحياتية بمثابة مظهر طبيعي من مظاهر الحياة اإلنـسانية التـي ال                   

يمكن تجنبها فهي أمراً حتمياً من متالزمات الحياة وعلى الجميع أن يتعلم كيف يتعايش معها             
قد يسبب قدوم طفل معـاق      ،  )٧، ص   ٢٠٠١معروف،  (أساليب تجنبه أضرارها    ويديرها ب 

  .واالقتصادية  االجتماعية،لألسرة العديد من الضغوط النفسية
 أن Soponaru & Iorga (2015( يورجاوسوبونارو       وهذا ما أكدته دراسة كل من

مـاداً علـى الحالـة    يمكن أن يكون له تأثير كبير عليها اعت      وجود طفل معاق داخل األسرة    
النفسية للوالدين والمستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي ومستوى القيم والمعتقدات لديهم          
فبعض اآلباء قد ال يستطيعون قبول الواقع ويبحثون عن التبريرات مما يشكل صدمه نفسية              
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 سـة لألهل بحيث تصبح األسرة بحاجة إلى رعاية ومسانده اجتماعية، في حين أشارت درا            
 أن التأثيرات السلبية إلعاقة Greenberg & Seltzer (2012 (غرينبرغ وسيلتزركالً من 

 على دعم إيجـابي أكبـر مـن         الطفل على الصحة النفسية للوالدين تنخفض عندما يحصال       
 .األسرة

     ومما ال شك فيه أن عملية التربية والتنشئة االجتماعية للطفل المعاق ليصبح فرداً سوياً              
افقاً مع نفسه ومجتمعه مهمة صعبة تحتاج إلى جهد ووعي من القائمين عليهـا، أمـا                ومتو

 يعد أمراً أكثر صعوبة ومشقة حيث إن مثـل هـذا            هتأهيل وتربية طفل مزدوج اإلعاقة فإن     
، ٢٠١٩غريـب،  . (الطفل له احتياجات خاصة تُحمل األسرة ضغوطاً وأعباء نفسية عاليـة      

  )١٨٩ص
ة الطفل تأثيراً بالغاً حيث تعاني من ردود أفعال متعددة ومتباينة تتمثل                 وتتأثر األم بإعاق  

في الخجل واالرتباك والشعور بالصدمة وقد يصل األمر في بعض األحيان إلى إنكار حقيقة              
 كـالً مـن     وفي هذا الصدد فقد أكدت دراسـة      ) ٦٠٠٠، ص   ٢٠٠٨الشيخ،  (إعاقة الطفل   

 على احتياج أمهـات األطفـال   Newmark & Le Grange (2003 (نيومارك ولوجرانج
ذوي اإلعاقة الذهنية إلى الدعم حتى يتمكن من تقديم الدعم ألبنائهن، يمكن تبرير ما تعانيـه         
األم من ضغوط نفسية مرتفعة إلى دورها المهم في حياة طفلها المعاق فهي أكثر أعـضاء                 

يومية حيث إن األمهات يتحملن     األسرة قلقاً عليه واهتماماً به وحرصاً على إشباع حاجاته ال         
المسئولية األولية لتنشئة أطفالهن وأكثر تأثراً باألثر السلبي المرتبط بإعاقة أبنائهن لذا فـإن              

ومساندتهما لمواجهة تلك الضغوط والعمل علـى الحـد مـن    " وخاصة األم"إرشاد الوالدين   
غنـيم،  . (عايش مع طفلهـم   تأثيراتها النفسية من األمور الهامة لمساعدتهم على التكيف والت        

  )٣٠٤، ص ٢٠١٥
     فاألسرة التي لديها فرد معاق تحتاج إلى من يرشدها ويوجهها إلى كيفية مواجهـة مـا       
يقابلها من مشكالت، مساعدتها في كيفية تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتهم علـى             

، ٢٠١٦يـسري،   وأحمـد (التكيف مع المجتمع وحتى ال يصبح عالة على أسرته ومجتمعه       
 أن األسر التي تعـاني مـن   Plumb (2011(بالمب ما أشارت إليه دراسة  هذاو) ٣ ص

مستويات كبيرة من الضغط تحتاج إلى دعم ومساندة المجتمع بمعدالت أعلى مـن األسـر               
  .األخرى

     ومع ارتباط المساندة االجتماعية بالتخفيف من اآلثار النفسية السلبية لألحداث والمواقف           
لسيئة التي يتعرض لها الفرد فقد حظيت باهتمام الباحثين اعتماداً على مـسلمة مؤداهـا ان      ا

المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل الجماعات التـي ينتمـي اليهـا كاألسـرة،      
األصدقاء، الزمالء في العمل او المدرسة او الجامعة او النادي، تقوم بدور كبير في خفض               

، ٢٠١٣القطـراوي،   (لبية لألحداث الضاغطة والمواقف السيئة التي يتعرض لها         اآلثار الس 
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إلى أن المساندة االجتماعية تزيد مـن قـدرة         ) ٢٠١٦بريك،  (وقد أشارت دراسة    ) ٢١ص  
  .الفرد على مقاومة اإلحباط وتقلل من المعاناة النفسية في حياته االجتماعية

سين في حياة الفرد وعالقاته الشخصية باآلخرين            فالمساندة االجتماعية تؤدي دورين أسا    
دور نمائي ويتمثل في أن األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخـرين،              : هما

يدركون أن هذه العالقات تسير بهم نحو السواء ويصبحون أفضل في الصحة النفسية مـن               
 في أن المساندة االجتماعيـة التـي   اآلخرين الذين يفتقدون لهذه العالقات ودور وقائي يتمثل   

يتلقاها الفرد من خالل الجماعات التي ينتمي اليها كاألسرة، األصدقاء، الزمالء، تقوم بدور             
  )٥ ، ص٢٠١٢دراوشة، (كبير في خفض اآلثار السلبية للمشكالت واالضطرابات النفسية 

ين األداء االجتمـاعي         كما أن مهنة الخدمة االجتماعية تهدف إلى تدعيم ومساندة وتحس         
لألفراد واألسر والجماعات من خالل تنمية القدرة على تحديد الضغوط المرتبطة بالجوانب             
االجتماعية والنفسية واالقتصادية وتقديم الخدمات الوقائية والعالجية والتنموية لعمالئها للقيام         

، ٢٠١١شحاتة،  . (آلخرينبمهامهم في الحياة اليومية واالهتمام بتبادل العالقات السوية مع ا         
طريقة العمل مع الجماعات كإحدى طرق الخدمة االجتماعية تهـتم بـاألداء            ،  )٥٥٠٨ص  

االجتماعي لألفراد وزيادة قدرتهم على حل مـشكالتهم الشخـصية وتحمـل مـسئولياتهم              
االجتماعية المتعددة كمواطنين صالحين وتحسين الرفاهية االجتماعيـة لهـم مـن خـالل              

، ص ٢٠١٣عمـارة،  . (تماعية التي يكتسبونها من خالل انضمامهم للجماعات الخبرات االج 
٣٩٢٩(  

     هذا ويعد نموذج الحياة من النماذج المعاصرة في الخدمة االجتماعية التي تعتمد علـى              
العالج القصير ويساعد على تقوية ذات األفراد ودفعهم داخلياً نحو النمو المـستمر وإدراك              

اعدتهم على تحسين أدائهم االجتماعي وتحقيق مـستوى مالئـم مـن            إمكانياتهم وكذلك مس  
التوافق النفسي واالجتماعي وتحقيق مستوى بيئي مالئـم لألفـراد واألسـر والجماعـات              

، لذا فقد وجد الباحث في نمـوذج الحيـاة إطـاراً     )١٦٤٣، ص   ٢٠٠٦السيسي،  (الصغيرة  
قة لدعم المساندة االجتماعية لـديهن  مناسباً للتدخل المهني مع أمهات األطفال مزدوجي اإلعا 

  ومساعدتهن في التغلب على اآلثار السلبية الناتجة عن إعاقة أطفالهن
بضرورة استخدام وتجربـة   ) ٢٠١٠شاهين  (     وانطالقاً مما سبق وما أوصت به دراسة        

نموذج الحياة مع أنواع مختلفة من المشكالت والضغوط الحياتية ومع أنمـاط عديـدة مـن      
ء في مجاالت الممارسة المتنوعة للوقوف التام على مدى فعاليته ومالءمته لمشكالت            العمال

 Cuzzocrea, et alكوزكري وآخـرون العمالء في البيئة المصرية، ما دعت إليه دراسة 
إلى تعزيز استراتيجيات المساندة االجتماعية ألسر األطفال المعاقين، ما أوصـت           ) (2015
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 ضرورة تعزيز المساندة األدائيـة أو اإلجرائيـة ومـساندة           من) ٢٠١٨حسين  (به دراسة   
التوجيه أو المعلومات والتركيز عليها لما لها من أثر في تحسين شعور العمالء بالـصالبة               

من ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي       ) ٢٠١٨جاسم  (النفسية، ما أوصت به دراسة      
 فقد تحددت مشكلة الدراسة فـي قـضية         لها عالقه بالمساندة االجتماعية ومتغيرات أخرى،     

  :مؤداها
استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المساندة االجتماعية ألمهات األطفال 

  مزدوجي اإلعاقة
  :أهمية الدراسة: ثانياً

تلعب المساندة االجتماعية دوراً بارزاً في تعميق احتـرام وتقـدير الفـرد لذاتـه              .١
 .حياة الضاغطة التي يواجهها في حياته اليوميةوتشجيعه على مقاومة أحداث ال

االحتكاك المباشر بواقع أمهات األطفـال مزدوجـي اإلعاقـة ودعـم المـساندة               .٢
االجتماعية لديهن والتأكيد على حقوقهم المشروعة في تحقيق نوع مـن التوافـق             

 .واالستقرار األسري في ظل المتغيرات التي تفرضها طبيعة اإلعاقة على األسرة
اهمة في تقديم توجيهات ونصائح للمؤسسات المعنيـة باألطفـال مزدوجـي            المس .٣

اإلعاقة لتصميم برامج مستقبلية لمساعدتهم وأمهاتهم علـى التكيـف مـع البيئـة       
 .المحيطة بهم

التأكيد على إمكانية االعتماد على نموذج الحياة في تحقيق المـساندة االجتماعيـة              .٤
 .ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

تفاد من معطيات هذه الدراسة في إثراء الجانب التطبيقـي لطريقـة خدمـة            قد يس  .٥
 .الجماعة فيما يتعلق بدعم المساندة االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  :أهداف الدراسة: ثالثاً
تحديد العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمـة الجماعـة     "الهدف الرئيسي ومؤداه       

، ينبثق منـه مجموعـة مـن        "ة االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة     ودعم المساند 
  :األهداف الفرعية

تحديد العالقة بين استخدام نموذج الحياة فـي خدمـة الجماعـة ودعـم المـساندة                 .١
 .المعلوماتية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

مساندة اإلجرائية  تحديد العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم ال           .٢
 .ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
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تحديد العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة االنفعالية             .٣
 .ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  :فروض الدراسة: رابعاً
لحيـاة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج ا         "الفرض الرئيسي ومؤداه       

، ينبثق منه   "في خدمة الجماعة ودعم المساندة االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة         
  :مجموعة من الفروض الفرعية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج الحياة في خدمـة الجماعـة               .١
 .ودعم المساندة المعلوماتية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

 داللة إحصائية بين استخدام نموذج الحياة في خدمـة الجماعـة            توجد عالقة ذات   .٢
 .ودعم المساندة اإلجرائية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج الحياة في خدمـة الجماعـة               .٣
 .ودعم المساندة االنفعالية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  :يشتمل هذا البحث على المفاهيم األساسية اآلتية :اسةمفاهيم الدر: خامساً

  : مفهوم نموذج الحياة-١
منهج متكامل للممارسة المهنية مع األفـراد والجماعـات إلطـالق           "      ويشار إليه بأنه    

.  "قدراتهم المتاحة أو القوى الفعالة لديهم وتعزيز النمو والتطور واستعادة التعامالت البناءة           
)Barker, 2003, P. 250(  

أحد النماذج البيئية التي يمكن االعتماد عليها في مـساعدة األفـراد            "      كما يعرف بأنه    
الذين يعانون من مشكالت ناتجة عن ضغوط في عالقتهم بالبيئات المختلفـة لتعـديل تلـك           

  )١٨٦، ص ٢٠٠٨الميزر، . ( "العالقات وتحسين األداء االجتماعي
ماذج الممارسة في مهنة الخدمة االجتماعية والذي يستخدم مـن  أحد ن"      كما يعرف بأنه   

قبل األخصائيين االجتماعيين بغرض تحسين مستوى ونوعية الحياة للعمـالء مـن خـالل              
  )Turner, 2017, P. 299. ( "الموائمة بين األفراد وبيئاتهم

، ص  ٢٠١٤المعيلي،  : (أهداف الممارسة المهنية في خدمة الجماعة في ضوء نموذج الحياة         
١٦٥(  
تحسين قدرات األفراد والجماعات على التعامل مع الضغوط من خـالل تقييمـات              - ١

 .موقفيه وشخصية فعالة ومهارات سلوكية
التأثير في البيئات الطبيعية واالجتماعية لتكون أكثـر اسـتجابة لحاجـات األفـراد               - ٢

 .والجماعات
 .تحسين كفاءة التبادالت بين األفراد وبيئاتهم - ٣
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 .قات الداخلية لألفراد وإعطائهم القوة للعمل واالستمرار في الحياةتحرير الطا - ٤
 .حماية اإلنسان والمحافظة عليه على اعتبار أنه أهم ما في البيئة االجتماعية - ٥
تدعيم قوة شخصية العميل وتحسين شبكة عالقاتـه االجتماعيـة باألنـساق البيئيـة        - ٦

 .رات الالزمة في الحياةالرسمية وغير الرسمية والعمل على إكسابه بعض المها
  )٦٨ -٦٧ص . ، ص٢٠٠٣همام، : (مميزات نموذج الحياة

مرونة النموذج حيث يسمح لألخصائي باستخدام استراتيجيات، تكنيكات وأسـاليب        - ١
 .عالجية مختلفة فهو نموذج حر

يعد النموذج مدخالً تكاملياً في استخدامه في إطار المفاهيم النظرية المرتبطة بـه              - ٢
 .لعالجية العديدة التي يمكن استخدامها في الممارسة المهنيةواألساليب ا

يهتم النموذج ويركز على الجوانب الذاتية والبيئية للعميل معاً، وعالقتـه بالبيئـة              - ٣
 .االجتماعية المحيطة

 .واقعية النموذج من خالل تركيزه على الجوانب اإليكولوجية - ٤
خصية لـدى العمـالء وتـدعيم    اهتمام النموذج باألداء االجتماعي وتدعيم قوة الش    - ٥

 .الكفاءة وتقدير الذات والتوجيه الذاتي
  : مفهوم المساندة االجتماعية-٢

مقدار ما يتلقاه الفرد من دعم وجداني، ومعرفي، وسلوكي، ومادي خالل           " اهتعرف بأن      
عالقاته باآلخرين من حوله في الشبكة االجتماعية التي ينتمي لها الفرد، وخاصـة عنـدما               

الـصبحيين،   و الطراونـة . ("جه أحداثاً ضاغطة، أو مواقف تثير القلق، وتسبب المتاعب        يوا
  )٤٥١، ص ٢٠١٥

     كما تعرف بأنها المؤازرة والدعم والتعاطف والمعونة النفسية التـي يحـصل عليهـا              
اإلنسان من البيئة التي يعيش فيها سواء كانت مساندة رسمية تقدم من خـالل المؤسـسات                

الجتماعية المختلفة، أو غير رسمية تقدم مـن خـالل األشـخاص المحيطـين     والمنظمات ا 
. باإلنسان كأفراد أسرته وأقربائه وأصدقائه وزمالئـه وغيـرهم ممـن لهـم عالقـة بـه              

  )٧، ص ٢٠١٣القطراوي، (
  )٧، ص ٢٠١٦أحمد،  (:أهمية المساندة االجتماعية

تؤكد كيان الفرد من خـالل     في استمرار اإلنسان وبقائه؛ فهي التي         هاماً تؤدي دوراً  - ١
إحساسه بالمساندة والدعم من المحيطين به، وبالتقدير واالحترام من الجماعة التـي            

 .ينتمي إليها
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تساعد على مواجهة أحداث الحياة الضاغطة بأساليب إيجابية فعالة، وتدعم احتفـاظ             - ٢
 .الفرد بالصحة النفسية والعقلية

 مـن   سي لدى األفراد العاديين، وعـامالً      من مصادر األمن النف     هاماً تعتبر مصدراً  - ٣
 .عوامل إشباع احتياجاتهم الشخصية واالجتماعية، توافقهم النفسي واالجتماعي

 في المحافظة على وجود الفرد في حالـة رضـا عـن عالقاتـه      تأهيلياً تؤدي دوراً  - ٤
باآلخرين، وتقوم بحماية الفرد لذاته وزيادة اإلحساس بفاعليته، من خالل ما يتلقـاه             

 .لفرد من شبكة العالقات االجتماعية المحيطة بها
تعمل على زيادة الدافعية والقدرة على اإلنجاز، والوصول إلى األهداف المرجوة في             - ٥

  .مراحل النمو المختلفة للفرد
  )١٠١، ص ٢٠١٧توني، ( :أبعاد المساندة االجتماعية

مـور األطفـال ذوي     المساعدة أو المؤازرة التي يتلقاها أوليـاء أ        :المساندة األسرية  - ١
 .االحتياجات الخاصة من أسرهم سواء الصغيرة أو الكبيرة

 الدعم الذي يحصل عليه أوليـاء أمـور األطفـال ذوي         :المساندة من قبل األصدقاء    - ٢
االحتياجات الخاصة من أصدقائهم أو زمالء العمل ومشاركتهم اهتمامـاتهم بـابنهم            

 .المعاق وتقديم المساعدة عند الضرورة
 إمداد أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بكم مـن           : المعلوماتية المساندة - ٣

المعلومات والنصائح عن اإلعاقة، وكيفية الكشف المبكر عنها، والعـالج، وكيفيـة            
 .التعامل السليم مع طفلهم المعاق

 تقديم العون المالي والمادي والخدمات الالزمـة ألسـر          :المساندة اإلجرائية المادية   - ٤
ـ ال ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتهم في تخفيف المشكالت التي          األطف  مواجههت

أثناء تعاملهم مع طفلهم، ويكون ذلك عن طريق المراكز المتخصصة أو الجمعيـات            
  .األهلية المتطوعة

  )١٥، ١٤ ص .، ص٢٠١٢دراوشة، ( :شروط تقديم المساندة االجتماعية
تماعية والنفسية معتدلة عند تقديمها إلـى        البد أن تكون المساندة االج     :كمية المساندة  - ١

 .الفرد حتى ال تجعله أكثر اعتمادية، وينخفض بالتالي تقديره لذاته
وهذا يحتاج الكثير من المهارات االجتماعية      : اختيار التوقيت المناسب لتقديم المساندة     - ٢

 .لدى مقدم الدعم حتى تؤدي إلى نتائج جيدة لدى المتلقي
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ن تتوافر بعض الخصائص لدى مقدمي المساندة، تتمثل فـي           البد أ  :مصدر المساندة  - ٣
المرونة، النضج، الفهم الكامل لطبيعة المشكلة التي يمر بها المتلقي حتى يساهم بقدر            

 .فعال في تقديم المساندة
 إن مصادر المساندة االجتماعية والنفسية لدى المتلقي تؤدي سـريعاً           :كثافة المساندة  - ٤

 بها المتلقي، وتساعده سريعاً على تخطي األزمات التي         إلى حل المشكالت التي يمر    
 .يمر بها في حياته

 ويتمثل ذلك في القدرة، المهارة، والفهم لدى مقـدمي المـساندة فـي            :نوع المساندة  - ٥
تقديمها بما يتناسب مع ما يدركه ويرغبه المتلقي من تصرفات وسلوكيات تتناسـب             

 .مع نوع وطبيعة المساندة التي تقدم إليه
 إن المساندة االجتماعية يمكن تقبلها فـي حالـة التـشابه            :تشابه والفهم والتعاطف  ال - ٦

النفسي واالجتماعي للمقدم والمتلقي، وتكون فعالة لدى المتلقي إذا كانت الظـروف            
 .التي يمر بها المقدم والمتلقي متشابهة

جـي اإلعاقـة   وبناء على ما سبق يمكننا تعريف المساندة االجتماعية ألمهات األطفال مزدو        
  :إجرائياً كما يلي

 تقديم النصح واإلرشاد ألمهات األطفـال مزدوجـي اإلعاقـة           :المساندة المعلوماتية  .١
 .وتزويدهم بالمعلومات المناسبة للتغلب على مشكالتهم

 تقديم الدعم المادي والمعنوي ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة         :المساندة اإلجرائية  .٢
 . اء كانت صحية أو تعليميةوتقديم الخدمات ألطفالهن سو

 مساندة أمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة عاطفيـاً للتقليـل مـن            :المساندة االنفعالية  .٣
  .المشاعر السلبية لديهن وتقديرهن وإشعارهن بأنهن موضع اهتمام من قبل المجتمع

  : مفهوم األطفال مزدوجي اإلعاقة-٣
ن اإلعاقات المزدوجة هـي إعاقـات        إلى أ  IDEA     يشير التعريف األمريكي الفدرالي     

مثال اإلعاقة الفكرية مع كف البصر، اإلعاقـة الفكريـة مـع اإلعاقـة              (مصاحبة متزامنة   
والتي يسبب المزج بينها احتياجات تعليمية شديدة ال يمكن حصول الطالـب            ) الحركية، إلخ 

  )١٥١، ص ٢٠١٧علي، . (عليها في برامج التربية الخاصة المخصصة إلعاقة واحدة
  )١٣ -١٢ص . ، ص٢٠٠٧عواده،  (:أنواع اإلعاقات     
وهي الناتجة عن خلل وظيفي في األعصاب أو العضالت أو العظام            :الحركية اإلعاقة -١

 .والمفاصل، والتي تؤدي إلى فقدان القدرة الحركية للجسم
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كالعين  ، وهي الناتجة عن إصابة األعصاب الرئيسية لألعضاء الحسية        :الحسية اإلعاقة -٢
 .بصرية أو سمعية أو نطقية حسية  األذن أو اللسان وينتج عنها إعاقةأو

كـالتركيز والعـد      وهي الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للـدماغ         :الذهنية اإلعاقة -٣
تعلم أو خلـل     والذاكرة واالتصال مع اآلخرين وينتج عنها إعاقات تعليمية أو صعوبة         

 .في التصرفات والسلوك العام للشخص
 وهي الناتجة عن أمراض نفسية أو أمراض وراثية أو شـلل دمـاغي        :العقلية اإلعاقة -٤

عـن القيـام     نتيجة لنقص األكسجين أو نتيجة ألمراض جينية أو كل ما يعيق العقـل            
 .بوظائفه المعروفة

 . وهي عبارة عن وجود إعاقتين للشخص الواحد:اإلعاقة المزدوجة -٥
عاقات المختلقـة لـدى الـشخص        وهي عبارة عن مجموعة من اإل      :اإلعاقة المركبة  -٦

 .الواحد
  :وبناء على ما سبق يمكننا تعريف األطفال مزدوجي اإلعاقة إجرائياً كما يلي

األطفال الذين يعانون من إعاقتين في آن واحد من اإلعاقات المـصنفة ضـمن بـرامج         -١
 .التربية الخاصة

 .لديهم قصور واضح في التواصل مع اآلخرين -٢
ت الحياة اليومية ويكتسبون المهارات بمعـدل أبطـأ مـن           يعانون من قصور في مهارا     -٣

 .غيرهم
 .يحتاجون إلى تصميم برامج تأهيلية مخصصة لهم تراعي خصوصية كل حالة -٤
 .يصعب قبولهم في مدارس التربية الخاصة التي تم إعدادها إلعاقة واحدة -٥

  :سادساً اإلجراءات المنهجية للدراسة
 ختبـار  تصنيف الدراسات التجريبية حيث تهدف ال      تدخل هذه الدراسة في    : نوع الدراسة  -أ

دعم "كمتغير مستقل على متغير تابع وهو       " استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة     "فعالية  
من خالل استخدام جماعتين إحداهما     " المساندة االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة     

اسـبة مـن إجـراءات الـضبط     ضابطة واألخرى تجريبية وذلك في ضوء توافر درجة من      
  .التجريبي

تمشياً مع نوع الدراسة وتحقيقاً ألهدافها فإن هذه الدراسة تعتمد على  : المنهج المستخدم  -ب
المنهج التجريبي ويستخدم الباحث في هذه الدراسة نموذج التجربة القبلية البعدية باسـتخدام             

  :يليجماعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وذلك وفقاً لما 
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 .اختيار المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة متجانستين .١
 .إجراء قياس قبلي للمجموعتين قبل إجراء التدخل المهني .٢
 .تكوين عالقة مهنية مع الجماعة التجريبية دون الضابطة .٣
 .التدخل المهني مع الجماعة التجريبية دون الضابطة .٤
 . القياس البعدي للمجموعتين .٥
اس القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة لتحديد مدى        مقارنة نتائج القي   .٦

دعم المساندة االجتماعية ألمهات     ل استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة     فعالية  
 .األطفال مزدوجي اإلعاقة

المساندة االجتماعية ألمهـات    (اعتمدت الدراسة الحالية على مقياس       : أدوات الدراسة  -جـ
  هذا المقيـاس اعتمد في تصميم ، قام الباحث بإعداد أداة الدراسة،    )عاقةاألطفال مزدوجي اإل  

على الكتابات النظرية، البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالمساندة االجتماعية، بعـض           
  :المقاييس لالستفادة منها في تحديد أبعاد المقياس، وقد اشتمل المقياس على األبعاد اآلتية

السن، المستوى التعليمي لـألم، عمـل األم، الحالـة          ( األولية تشمل     البيانات :الجزء األول 
  ).االجتماعية لألم، عدد أفراد االسرة

لعالقة بين استخدام نموذج الحياة فـي خدمـة الجماعـة ودعـم المـساندة       ا:الجزء الثاني 
 في عـدد  ت تمثلاالجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة من خالل ثالث أبعاد رئيسية        

  :فقرة) ٥٣(
العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة المعلوماتية           : البعد األول 

  .)١٩ (ه عدد فقراتألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة،
العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة اإلجرائيـة       : البعد الثاني 

  .)١٥ (ه عدد فقراتاإلعاقة،ألمهات األطفال مزدوجي 
العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة االنفعاليـة        : البعد الثالث 

  .)١٩ (ه عدد فقراتألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة،
   Likert scaleمقياس ليكرت الثالثي  وزناً وفق المقياس من فقرات أعطيت كل فقرة     

مـا عـدا   ) ١=  وأبـداً  ٢= ، أحياناً ٣= دائماً (اإلجابة لفقرات المقياس حيث لتقدير درجة   
) ٣=  وأبـداً    ٢= ، أحياناً   ١= دائماً  (والتي اخذت تقدير عكسي     ) العكسية(الفقرات السلبية   

، الفقـرات  )١١، ٩،  ٧،  ٤الفقـرة   : (الفقرات السلبية في البعد األول     :وهذه الفقرات كاالتي  
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، ٣، ١الفقـرة  : (والفقرات السلبية في البعد الثالث   ) ٨،  ٤،  ٢الفقرة  (الثاني  السلبية في البعد    
١٩، ١٨، ١٧، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٤.(  

  :صدق المقياس
ـ  :الصدق الظاهري  -أ  صـورته المبدئيـة علـى الـسادة     يقام الباحث بعرض المقياس ف

  الـنفس، وكذلك بعض أساتذة علـم ، خدمة الجماعة المحكمين من أساتذة الخدمة االجتماعية   
 ومن حيث المـضمون     اًوذلك للحكم على المقياس من حيث صالحية عبارات المقياس لغوي         

ومدى ارتباطها بالبعد المراد قياسه ومدى سهولة العبارات وفهمها للمبحوث، وفى ضـوء             
  . تعديل صياغة بعض العبارات وإضافة عبارات جديدة، وحذف بعض العبارات تمذلك

 المقياس، تـم لجميع فقرات للتحقق من صدق االتساق الداخلي   :صدق االتساق الداخلي   -ب
بين كل  ارتباط بيرسون   ، وتم حساب معامل     أفراد )١٠(قدرها  على عينة استطالعية    ه  تطبيق
     ).١(جدول في   كما هو موضحالبعد الذي تنتمي إليه وفقرة

. مي إليهالذي تنتفقرة والمحور  كل بين االرتباط يوضح قيم معامل): ١(جدول 
)١٠ = االفراد عدد(  

  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة
    :الُبعد الثالث    :الُبعد الثاني    :الُبعد األول

٠.٧٧٥  ١  *٠.٨٠٥ ١  *٠.٧٠٩  ١*  
٠.٦٩٦  ٢  *٠.٧٨٦  ٢  *٠.٦٦٨  ٢**  
٠.٧٢٢  ٣  *٠.٨٥٦  ٣  **٠.٨١١  ٣*  
٠.٨١٩  ٤  **٠.٧٣٢  ٤  **٠.٦٢٦  ٤**  
٠.٧٦٩  ٥  **٠.٧٠١  ٥  **٠.٧٥١  ٥*  
٠.٨٣٤  ٦  *٠.٨١٢  ٦  **٠.٨٦١  ٦*  
٠.٨٦٧  ٧  **٠.٦٥٤  ٧  *٠.٧٩٥  ٧*  
٠.٦٥٨  ٨  *٠.٧٣٦  ٨  *٠.٦٩٩  ٨*  
٠.٧١٥  ٩  **٠.٧٩٨  ٩  **٠.٧٤٥  ٩*  

٠.٧٤٦  ١٠  *٠.٦٨٥  ١٠  *٠.٧٧١  ١٠*  
٠.٨٠٦  ١١  **٠.٥٩٨  ١١  *٠.٦٤٦  ١١**  
٠.٧٩٢  ١٢  *٠.٧٢٦  ١٢  *٠.٦٣٩  ١٢*  
٠.٥٩٨  ١٣  **٠.٧٤٦  ١٣  *٠.٧٨٧  ١٣**  
٠.٦٧٨  ١٤  *٠.٨٣٤  ١٤  **٠.٧٢٣  ١٤*  
٠.٨٦٤  ١٥  **٠.٧٧٦  ١٥  *٠.٦٢١  ١٥**  
  *٠.٨١١  ١٦  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  *٠.٨٣٣  ١٦
  **٠.٧٦٨  ١٧  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  *٠.٧٦٥  ١٧
  *٠.٦٩٨  ١٨  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  *٠.٦٨٧  ١٨
  *٠.٦٥٥  ١٩  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  *٠.٦٢١  ١٩

  ٠.٠٥ مستوى عند دالة ارتباط نى معامالت تع* بينما ٠.٠١ مستوى عند دالة ارتباط  تعنى معامالت**
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إلى أن جميع قيم معامالت االرتبـاط تراوحـت بـين           ) ١(     تشير بيانات الجدول رقم     
وهي معامالت ارتباط مقبولة ودالة ألغراض تطبيق الدراسة مما يدل          ) ٠.٨٦٤- ٠.٥٩٨(

  على االتساق الداخلي للمقياس
 االختبـار وإعـادة   لمقياس على طريقـه     تم التحقق من ثبات ا     : ثبات المقياس  -جـ  

تطبيق المقياس مرتين بفاصل زمني قـدره       بحيث قام الباحث     Test-Retest االختبار
المبحوثين وتم حساب معامالت االرتباط لكل        من )١٠(أسبوعين على مجموعه قوامها     

  ).  ٢ ( رقم جدولهو موضح في كما ككل مقياسبعد وال

 باستخدام معامالت االرتباط بين التطبيق ياسالمقيوضح مدى ثبات ): ٢( جدول
= عدد االفراد (التطبيق بفارق زمني مقداره أسبوعين وإعادة 

١٠(  
معامل   األبعــــــــــاد

  الثبات
ات       : الُبعد األول  ة ألمھ ة الجماعة ودعم المساندة المعلوماتی استخدام نموذج الحیاة في خدم

  .األطفال مزدوجي اإلعاقة
٠.٧٨٨*   

ات           : د الثاني الُبع ة ألمھ ة الجماعة ودعم المساندة اإلجرائی ي خدم اة ف استخدام نموذج الحی
  .األطفال مزدوجي اإلعاقة

٠.٦٨٩*   

ات            : الُبعد الثالث  ة ألمھ ة الجماعة ودعم المساندة االنفعالی ي خدم اة ف استخدام نموذج الحی
  .األطفال مزدوجي اإلعاقة

٠.٧٣٥*   

   *٠.٧٧١  المقیاس ككل

  ٠.٠٥ مستوى عند دالة ارتباط معامالت تعنى *
 ألبعـاد اسـتخدام   ن معامالت ثبات إعادة التطبيق      أ) ٢( رقم    الجدول  بيانات يتبين من      

 نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المساندة االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة          
الحياة في خدمة الجماعـة   نموذج استخدام"لبعد  وأعالها) ٠.٧٨٨ – ٠.٦٨٩( بين  تراوحت

 يليـه ) ٠.٧٨٨(بمعامل ثبات   " ودعم المساندة المعلوماتية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة      
ألمهـات األطفـال     االنفعالية نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة         استخدام"عد  ب 

ذج الحياة فـي     نمو استخدام"عد   جاء ب  وأخيرا) ٠.٧٣٥(بمعامل ثبات بلغ    " مزدوجي اإلعاقة 
بمعامـل ثبـات   " خدمة الجماعة ودعم المساندة اإلجرائية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة       

 ومقبولـة مرتفعة  دالة و  قيم   وهي) ٠.٧٧١( ككل   للمقياسكما بلغ معامل الثبات     ). ٠.٦٨٩(
  .ألغراض تطبيق الدراسة

يب اإلحـصائية  للتحقق من صدق فروض الدراسة تم اسـتخدام األسـال   : التحليل االحصائي 
  :التالية
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 . والنسب المئويةتالتكرارا - ١
 .(%)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة التغير  - ٢
. (t)واختبار ت ) للقياس القبلي والبعدي لنفس المجموعة   ( في ازواج    (t)اختبار ت    - ٣

 ).الضابطة والتجريبية(بين مجموعتين 
 .معامل ارتباط بيرسون - ٤

 The statistical Package of Social (SPSS 25) برنامج       أستخدم

Science اإلحصائية المعالجات لعمل.  
  : تحددت مجاالت الدراسة في اآلتي: مجاالت الدراسة-د
تم تطبيق هذه الدراسة في مركز رسالة لذوي االحتياجـات الخاصـة            :  المجال المكاني  -١

  : بالمقطم لألسباب اآلتية
 .توافر عينة الدراسة بالمركز - ١
 .تعداد المسئولين بالمركز لمعاونة الباحث في تطبيق دراستهاس - ٢
يعد المركز من أفضل المراكز والمؤسسات التي تهتم برعايـة هـذه الفئـة مـن       - ٣

  .األطفال على مستوى المحافظة
ويقصد به تحديد إطار عينة الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة مـن             : المجال البشري  -٢
ل مزدوجي اإلعاقة تم تقسيمهن إلى جماعتين إحداهما جماعة         مفردة من أمهات األطفا   ) ٢٠(

حالة ) ١١٠(، وتم اختيارهن من بين      ) أمهات ١٠= كل مجموعة (تجريبية واألخرى ضابطة    
  :في ضوء المحددات التالية

  .أن يكون لديهن طفل من األطفال مزدوجي اإلعاقة  - أ 
  .أن تكون من األمهات المترددات بانتظام على المركز -ب 
  . أطفالهن من المستفيدين من خدمات المركز منذ فترة ال تقل عن سنةأن يكون  -ج 

  :المجال الزمني-٣
  ).٢٠١٩ / ٨ / ٧(إلى ) ٢٠١٩ /٦ / ٢(من  يتمثل في فترة إجراء التجربة التي بدأت

 :برنامج التدخل المهني
  :أهداف برنامج التدخل المهني) أ(

تحديد العالقة بين   "  للدراسة الحالية في   هنيالمتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج التدخل                
استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة االجتماعية ألمهـات األطفـال             

  :تحقق ذلك من خالل األهداف الفرعية التالية، ي"مزدوجي اإلعاقة
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تيـة  تحديد العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة المعلوما            .١
 .ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

تحديد العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المـساندة اإلجرائيـة               .٢
 .ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

تحديد العالقة بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المـساندة االنفعاليـة               .٣
  .ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  :نيعتمد عليها برنامج التدخل المهااألسس التي ) ب (
  .الهدف الرئيسي للدراسة الحالية وما انبثق عنه من أهداف فرعية .١
اإلطار النظري لطريقة خدمة الجماعة وما تشتمل عليه مـن موجهـات نظريـة               .٢

 .ات، الندوات، المحاضر الجماعيةوتكنيكات وأدوات ووسائل فنية مثل المناقشة
بنمـوذج الحيـاة، المـساندة      ائج البحوث والدراسات السابقة المتعلقة      معطيات ونت  .٣

 .العربية واألجنبية والتي تناولت تلك الموضوعات ، المراجع العلميةاالجتماعية
 .المفاهيم العلمية التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية .٤

 طفـال مزدوجـي اإلعاقـة   ويتم تحقيق ذلك من خالل العمل مع جماعات أمهات األ         
 .نهلدعم المساندة االجتماعية بهدف 

  :المهنياالعتبارات التي تمت مراعاتها عند وضع وتصميم برنامج التدخل ) جـ(
  . والمشكالت الالتي يعانين منهاعضواتمراعاة احتياجات ال .١
 .وضوح أهداف البرنامج وتمشيها مع أهداف الجماعة والمؤسسة .٢
 . والتغيير كلما كانت هناك حاجة لذلكأن تكون أنشطة البرنامج مرنة وقابلة للتعديل .٣
 . فرصة التعبير الحر عن انفعاالتهن ومشاعرهن وآرائهنلعضواتأن يتيح البرنامج ل .٤
مركـز رسـالة   "مراعاة أن يتفق برنامج التدخل المهني ومحتوياته مع سياسة ونظـم     .٥

 .المجال المكاني للدراسة" لذوي االحتياجات الخاصة بالمقطم
 الجماعة التجريبية للمشاركة والتعـاون      لعضواتاحة الفرصة   حرص الباحث على إت    .٦

 خـالل   من وتبادل الخبرات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع أطفالهن        نوالتفاعل فيما بينه  
 .المهنيممارسة وتنفيذ أنشطة برنامج التدخل 

مزدوجـي  برنامج في بدايته مع مستوى وقدرات أمهات األطفـال          المراعاة أن يتفق     .٧
 . على النمو والتغييرنثم التحرك وفقاً لقدراته"  الجماعة التجريبيةعضوات "اإلعاقة

 .المؤسسة كمجال مكاني في تنفيذ البرنامج االستفادة من إمكانات وخدمات .٨
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  :أنساق برنامج التدخل المهني) د(
مزدوجي اإلعاقة المراد دعم المساندة االجتماعية      طفال  األ  أمهات جماعة: نسق الهدف  .١

  .ام نموذج الحياة من منظور خدمة الجماعةلهن باستخد
 الموجه للتفاعالت والعالقـات     )الباحث(األخصائي االجتماعي   : المحدث للتغيير نسق   .٢

 .الحوارية بين أعضاء الجماعة التجريبية والمشاركون في البرنامج
األخـصائي االجتمـاعي، األخـصائي    ،  الخبراء األكاديميين  :المشاركون في البرنامج   .٣

  .  المدربون المهنيونالنفسي،
 .مركز رسالة لذوي االحتياجات الخاصة بالمقطم :نسق المؤسسة .٤
  :المهنيمراحل التدخل ) هـ(
  :وتضمنت هذه المرحلة مجموعة من الخطوات واإلجراءات اآلتية :المرحلة التمهيدية) ١ 
  .دراسة مجتمع البحث، وكذلك دراسة اللوائح التي تتبعها المؤسسة  - أ 
على إجـراء وتطبيـق     " المجال المكاني للدراسة  "فقة إدارة المؤسسة    الحصول على موا   -ب 

  .التجربة بها نتيجة توضيح الباحث لموضوع الدراسة والهدف منها إلدارة المؤسسة
  .برنامجالالستفادة منها في تنفيذ لحصر اإلمكانات المادية والبشرية بالمؤسسة   -ج 
  .تحديد التوقيت الزمنى لتنفيذ برنامج التدخل المهني  -د 
 مقيـاس  باسـتخدام تكوين الجماعة التجريبية والضابطة، وإجراء القياس القبلـي لهمـا         -ه 

  .الدراسة الذي قام الباحث بإعداده
  :التاليوفي ضوء الخطوات السابقة نجد 

دور الباحث عن المعلومات والذي تمثل      بتحدد الدور األساسي للباحث في هذه المرحلة          .١
  ". المكاني–البشرى " الدراسة ومجاالتها في قيامه بجمع المعلومات عن موضوع

لباحث في هذه المرحلة في استراتيجية التوضيح، حيـث       لتحددت االستراتيجية األساسية     .٢
حتى " محل الدراسة "قام بتوضيح موضوع الدراسة وأهدافها للمسئولين بإدارة المؤسسة         
 .يتمكن من الحصول على موافقتهم على إجراء الدراسة الميدانية فيها

بدأت مع أول اجتماع للباحث مع أعضاء الجماعة، والتي حاول فيها إتمام          :مرحلة البدايات ) ٢
  :عملية التعاقد حيث قام بما يلي

  .مزدوجي اإلعاقة لدعم المساندة االجتماعية لهنالتعرف على أمهات األطفال   - أ 
 إلعاقـة مزدوجي ا التعارف على أعضاء الجماعة التجريبية والضابطة من أمهات األطفال           -ب 

  .وتعريفهن بالهدف من برنامج التدخل المهني
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 فـي  مزدوجي اإلعاقـة  حرص الباحث في الحصول على مقترحات وأراء أمهات األطفال            -ج 
  . نوعية وطبيعة األنشطة التي يرغبن في ممارستها أثناء تنفيذ برنامج التدخل المهني

  :وفي ضوء ما سبق نجد التالي
  ."كمالحظ، كموضح"ث في هذه المرحلة في دوره تحددت األدوار األساسية للباح -١
" العصف الـذهني  "ستراتيجية  بإلباحث في هذه المرحلة     لتحددت االستراتيجية األساسية     -٢

 مساعدة أعضاء الجماعة على توليد األفكار والمقترحات        استخدامهاوالتي هدف الباحث من     
سـتراتيجية   أن هـذه اإل كمـا ج، حول األنشطة التي يرغبن في ممارستها أثناء تنفيذ البرنام   

 .تسهم في تهيئة المناخ الذي يساعد على التعاون مع بعضهن البعض
 .ساعدت هذه المرحلة على تكوين بدايات العالقة المهنية بين الباحث وأعضاء الجماعة -٣
 تمثـل   إنهـا تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التدخل المهني حيث           :المرحلة التنفيذية ) ٣

جاوب التي تم فيها التفاعل بشكل ديناميكي، وفيها تم ممارسـة برنـامج التـدخل           مرحلة الت 
  .مزدوجي اإلعاقةمهات األطفال أل دعم المساندة االجتماعيةالمهني ومحتوياته ل

  :وفي هذه المرحلة كان الباحث حريصاً على ما يلي
لباحـث فـرص    تعميق وتدعيم للعالقة المهنية بين الباحث وأعضاء الجماعة، مما يتـيح ل             - أ 

  .التدخل المهني إلحداث التغيير المرغوب فيه من خالل البرنامج
تحقيـق  لمساعدة أعضاء الجماعة على أداء األدوار والمهام المكلفين بها على أكمل وجـه             -ب 

  .أهداف البرنامج
 ورغباتهن بحرية وبدون خجـل      أراءهناستثارة أعضاء الجماعة وحثهن على التعبير عن          -ج 

  .لجماعيةأثناء المناقشات ا
 وذلك لتدعيم العالقات    نمساعدة أعضاء الجماعة على التجاوب والتفاعل الجماعي فيما بينه          -د 

  .  للمشاركة في تحمل المسئوليات االجتماعيةناالجتماعية بينه
مساعدة أعضاء الجماعة على االستفادة من الموارد واإلمكانات المتاحـة فـي المؤسـسة                -ه 

 .مارسة برنامج التدخل المهنيوالمجتمع المحلي وذلك الستكمال م
  :في ضوء ما سبق يتضح ما يليو

  :المرحلة التنفيذية تمـثلت في اآلتي احث بمجموعة من األدوار المهنية أثناءلب قام ا-أ
 بتقوية ذات العـضوات ودافعيـتهن       واتضح هذا الدور من خالل قيام الباحث       :مكندور الم  .١

إيجابياً، تمكينهن مـن االسـتفادة مـن        ومساعدتهن على التحكم في مشاعرهن وتوجيهها       
 .خدمات المؤسسة وخدمات المؤسسات األخرى التي من الممكن االستفادة منها
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 في النجاح فرص توفير على تساعد التي المهنية المهارات استخدامب :مقدم التسهيالتدور  .٢
 لالقبـو  ربمـشاع  هنتزويـد  والتقدير دعم خالل مندعم المساندة االجتماعية للعضوات 

 بالمعلومات الدعم كذلكو واآلخرين الباحث قبل من االجتماعية نومكانته نلقيمته والتقدير
 .معها التعاملو امواجهته وكيفية مشكالتهن وفهم تحديد على تهنلمساعد

  :ومن خالل هذا الدور قام الباحث بما يلي :دور المالحظ .٣
  . وبين الباحثنوبينه البعض نبعضهالعضوات  مالحظة العالقات والتفاعالت بين -أ

 مالحظة اإلسهامات التي قامت بها كل عضوة من األعضاء في تحقيـق أهـداف الجماعـة                 -ب
  .وأهداف البرنامج

 ن ومـدى التـزامه    االجتماعـات  بمواعيـد    االلتزام على   عضوات مالحظة مدى حرص ال    -جـ
  .بالحضور وعدم التخلف عنها

  . خالل ممارسة وتنفيذ أنشطة البرنامجمنالعضوات  مالحظة التغييرات التي طرأت على -د
  . على أداء المهام والمسئوليات أثناء تنفيذ البرنامجالعضوات مالحظة قدرة -هـ

 أثنـاء    العـضوات  من خالل قيام الباحث بتوجيه التفاعل بـين        :دور الموجه للتفاعل   .٤
 للبرنامج من خالل العمل على إثراء التفـاعالت اإليجابيـة والحـد مـن               نممارسته

 .تفاعالت السلبية بينهنال
 بتعليم العضوات كيفيـة اسـتبدال األفكـار غيـر           من خالل قيام الباحث    :علمدور الم  .٥

المنطقية عن أنفسهن ونظرة اآلخرين لهن بأفكار منطقية عقالنيـة، تعلـيمهن كيفيـة              
  .التعامل مع الضغوط الناتجة عن تحوالت الحياة وإكسابهن المهارات الالزمة لذلك

  :الباحث مجموعة من االستراتيجيات أثناء المرحلة التنفيذية ومن أهمهااستخدم ) ب(
 أهداف البرنـامج  ،تمثلت في توضيح موضوع الدراسة وأهدافها :استراتيجية التوضيح  -١
فـي مواجهـة    لهـن   إلبراز أهمية تكوين العالقات االجتماعية بالنـسبة         عضاء الجماعة أل

 وتوضـيح األدوار  هـن ل"  المساندة االجتماعية  عن طريق دعم وتقوية   "الضغوط االجتماعية   
  .والمسئوليات التي يجب أن يقوم بها أعضاء الجماعة أثناء تنفيذ برنامج التدخل المهني

تمثلت في إقناع المسئولين من الخبراء والمتخصصين فـي هـذا            :استراتيجية اإلقناع  -٢
 الالزمـة لممارسـتها     المجال بضرورة وضع وتصميم البرامج وتوفير اإلمكانات الماديـة        

 بمـا يـنعكس     مزدوجي اإلعاقة واختيار المواعيد التي تتناسب مع ظروف أمهات األطفال         
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إيجابياً على تسهيل تنمية مهارات التعامل مع أطفالهن عن طريق ممارسة هـذه األنـشطة               
 المـساندة   تحقيـق ممـا يـسهم فـي      ومتطلباتهن   أراءهنوإتاحة الفرصة لهن للتعبير عن      

  .ة لهناالجتماعي
 إمداد أمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة بـبعض         في مثلتت : البناء المعرفي  استراتيجية -٣

المعارف والمعلومات عن المواقف الحياتية التي يجهلون األسلوب األمثل للتعامـل معهـا              
وتعديل بعض األفكار والمعتقدات الخاطئة لديهن والعمل على تعديل الـسلوكيات الـسلبية             

  .لك األفكار والمعتقدات الخاطئةالناتجة عن ت
 في محاولة إيجاد وسط من التفاعل الجماعي الذي         مثلتت :استراتيجية التفاعل الجماعي   -٤

 وتعزيـز  ينشأ بين األعضاء بعضهن البعض أثناء ممارسة البرنامج لتبادل الخبرات بيـنهن   
ـ        ات الداخليـة لهـن   التفاعالت اإليجابية والحد من التفاعالت السلبية بينهن وتحريـر الطاق

  . لهن دعم المساندة االجتماعية مما يسهم فيوإعطائهن القوة للعمل واالستمرار في الحياة
تمثلت في تسهيل عملية االتصال بين األعضاء بعضهن الـبعض           :استراتيجية االتصال  -٥

من جانب وبينهن وبين الباحث من جانب أخر إلتاحة الفرصـة لنقـل محتـوى الرسـائل                 
 تدعيم قـوة شخـصياتهن وتحـسين    بين الباحث من أجل مساعدتهن على بينهن و  االتصالية

شبكة عالقاتهن االجتماعية باألنساق البيئية الرسمية وغير الرسمية والعمل على إكـسابهن            
  .بعض المهارات الالزمة لمواجهة ضغوط الحياة الناجمة عن وجود طفل معاق لديهن

 وبعـض  مركزحث بالتعاون مع فريق العمـل بـال   حيث يقوم البا   :استراتيجية التعاون  -٦
 أعـضاء الجماعـة   للعمل على اكتشاف قـدرات وإمكانـات         هذا المجال    فيالمتخصصين  

 بالبيانات والمعلومات والمعارف النظريـة  هنإمدادو ومساعدتهن على استثمارها بشكل بناء    
في بيئاتهن الطبيعيـة     لمساعدتهن على التأثير      وكيفية التعامل معها   أطفالهنالمرتبطة بإعاقة   

  .واالجتماعية لتكون أكثر استجابة لحاجاتهن ودعم المساندة االجتماعية لديهن
  - :استخدم الباحث مجموعة من التكنيكات أثناء المرحلة التنفيذية ومن أهمها) جـ(

  .العصف الذهني- ٢                                   .المناقشة الجماعية- ١
  .الحفل الختامي-٥              .المناظرات-٤             .المحاضرات-٣
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 :مرحلة إنهاء التدخل المهني) ٤( 
في هذه المرحلة قام أعضاء الجماعة من خالل مساعدة الباحث بعمل حفل ختامي             
لبرنامج التدخل المهني ، وحضر هذا الحفل كل من مدير المؤسسة وفريق العمل بها والذي               

يذ برنامج التدخل المهني ، وتم فيها مناقشة أوجه االستفادة التي عادت       ساعد الباحث أثناء تنف   
على أعضاء الجماعة والمؤسسة من ممارسة برنامج التدخل المهني وفي نهاية الحفل قـام              
الباحث بتوجيه الشكر ألعضاء الجماعة على تعاونهن الصادق معه أثنـاء فتـرة التـدخل               

مكان وكذلك المشاركة الفعالة في أنـشطة برنـامج         المهني وعلى تحملهن للمسئولية قدر اإل     
التدخل المهني، كما قام الباحث بتوجيه الشكر إلى مدير المؤسسة وفريق العمل بهـا علـى              

  .تعاونهم مع الباحث وأعضاء الجماعة إلتمام برنامج التدخل المهني بنجاح
  :مرحلة تقييم التدخل المهني) ٥( 

ي انتهى عندها الوقت المحدد لتنفيذ البرنامج حيث يتم         تعتبر هذه المرحلة النهائية والت    
اسـتخدام  "لتعرف على أثر المتغير التجريبي المتمثـل فـي   لالقياس البعدي على الجماعتين    

 من خالل ممارسة برنامج التدخل المهني من منظور طريقة خدمة الجماعـة             "نموذج الحياة 
"  ألمهات األطفـال مزدوجـي اإلعاقـة       دعم المساندة االجتماعية  "على المتغير التابع وهو     

وبالتالي معرفة التغيرات التي حدثت ألعضاء الجماعة بعد ممارستهن وتنفيـذهن لبرنـامج           
  دعم المساندة االجتماعيـة التدخل المهني بمساعدة الباحث، ومدى تأثير تلك المتغيرات على       

  .هنديل
  :وأهم األدوات التي استخدمها الباحث لتحقيق هذا الهدف هي

 ألعضاء الجماعة، ثم قام الباحـث  البعدي، حيث تم القياس     المساندة االجتماعية مقياس   )١
دعم المساندة االجتماعيـة    بمقارنته بالقياس القبلي لها لمعرفة مدى تأثير البرنامج في          

  .بعد تعرضهن لبرنامج التدخل المهنيلهن 
  .لجماعة التجريبيةتحليل محتوى التقارير الدورية التي تم تسجيلها عقب اجتماعات ا )٢
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  :تحليل وتفسير نتائج الدراسة: سابعاً
عتين الجمل العامةالخصائص التجانس والتكافؤ في بعض  يوضح ):٣(جدول 

.والتجريبية ةبطاالض  
  تجریبیة  ضابطة

درجة  ٢قیمة كا  %  عدد  %  عدد  بیانات أولیة لألمھات
  الداللة  الحریة

                 السن-١
     10.0  1  10.0  1   سنھ٣٠أقل من   
  غیردالة 3 0.254 40.0 4 30.0 3   سنھ٤٠ – ٣٠من   
    40.0 4 50.0 5   سنھ٥٠- ٤٠من   
    10.0 1 10.0 1   سنھ فأكثر٥٠من   
                المستوى التعلیمي لالم-٢
    40.0 4 10.0 1  أمیة  
 غیردالة 3 2.94 30.0 3 40.0 4  تقرأ وتكتب  
    10.0 1 30.0 3  تعلیم متوسط  
    20.0 2 20.0 2  تعلیم فوق المتوسط  
         تعلیم عالي  
                ما ھو عمل األم-٣
  غیردالة 2 2.0 30.0 3 10.0 1  موظفة  
    10.0 1 30.0 3  تعمل بالتجارة  
    60.0 6 60.0 6  ربة منزل  
                الحالةاالجتماعیة لالم  -٤

 غیردالة 1 1.05      أرملة  
      10.0 1  مطلقة  
    100.0 10 90.0 9  متزوجة  
                 عدد أفراد األسرة-٥
    20.0 2 10.0 1  أفراد) ٤(أقل من   
 غیردالة 2 0.533 60.0 6 60.0 6   افراد٦ أقل من – ٤من   
    20.0 2 30.0 3   أفراد٨ أقل من – ٦من   
          أفراد فأكثر٨من   

 ٥.٩٩) = ٢( درجة حرية ،٣.٨٤ = )١(بدرجة حرية  ٠.٠٥وعند مستوى معنوية الجدولية " ٢كا"قيمة 
  ٧.٨) =٣(ودرجة حرية 

اعتین  ) ٣(     أظھرت نتائج الجدول رقم      عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الجم
ا       ت  ٢التجریبیة والضابطة في البیانات العامة حیث كانت قیمھ ك سن،   ٠.٩٦ بلغ ر ال  لمتغی

ة و ٠.٣٠٥ل األم،  لعم٠.٦٨ للمستوى التعلیمي،   ٠.٤ راد   ٠.٧٦ للحالة االجتماعی دد أف  لع
ي                ة والضابطة ف اعتین التجریبی ین الجم افؤ ب اك تجانس وتك ى أن ھن شیر إل ا ی االسرة مم

  ).السن، المستوى التعلیمي، عمل االم، الحالة االجتماعیة وعدد أفراد االسرة(
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بعـاد  أ على والضابطةة عتين التجريبيا للجمي الفرق بين القياس القبليوضح ):٤(جدول 
 نموذج الحياة فـي خدمـة الجماعـة لـدعم المـساندة            استخدام  لمقياس  الكلية والدرجة

  .االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
  القیاس القبلي

  )الجماعة التجریبیة(
  القیاس القبلي

المتوسط   العبارة م  )الجماعة الضابطة(
  الحسابي

النحراف ا
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  الداللة  المحسوبة

د األول   1 ساندة  : الُبع م الم دع
ال     ات األطف ة ألمھ المعلوماتی

  .مزدوجي اإلعاقة
30.9  2.23  31.9  6.82  

غیر   0.441
  دالة

اني   2 د الث ساندة   : الُبع م الم دع
ال   ات األطف ة ألمھ اإلجرائی

  .مزدوجي اإلعاقة
24.4  2.06  25.8 3.22  

غیر   1.15
  دالة

ث   3 د الثال ساندة  : الُبع م الم دع
ال    ات األطف ة ألمھ االنفعالی

  .مزدوجي اإلعاقة
34.4  2.95  34.10  3.24  

غیر   0.804
  دالة

غیر   0.284  10.92  91.80  5.25  89.7  المقیاس ككل  4
  دالة

 ٢.١ = ٠.٠٥وعند مستوى معنوية  ١٨الجدولية بدرجة حرية " ت"قيمة 
 بـين متوسـطي     حصائياًإ هعدم وجود فروق دال   ) ٤ (ل رقم  الجدو      أظهرت نتائج 

بعاد المقيـاس   أعد من   ي ب أ على   والتجريبية للجماعتين الضابطة القياس القبلي   درجات  
بدرجـة حريـة   " ت بين مجموعتين "جميع قيم اختبارحيث إن    الكليةوكذلك الدرجات   

جع إلى عدم تدخل    اً، وهذا ير  حصائيإكانت غير داله     ٠.٠٥ وعند مستوى معنوية     ١٨
 .الباحث باستخدام برنامج التدخل المهني مع الجماعتين الضابطة والتجريبية

الضابطة الخاصـة بكـل    ةعالجمالقبلي والبعدي ل الفرق بين القياس يوضح ):٥(جدول 
 نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المـساندة         العالقة بين استخدام  " للبعد األول  عبارة

  "مهات األطفال مزدوجي اإلعاقةالمعلوماتية أل
  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   العبارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

رامج       1 دیم ب ضروري تق ن ال أرى م
  .للتوعیة الصحیة

غیر   429.  789.  1.80  675.  1.70
  دالة

اعي  ی   2 صائي االجتم ي األخ زودن
ة     ن حال ة ع دة وھام ات مفی بمعلوم

  .طفلي

غیر   1.50  675. 1.70  568.  1.90
  دالة

ة     3 ات مھم اربي مقترح ي أق دم ل یق
  .لطریقة التعامل مع طفلي

غیر   0.00  699.  1.40  516.  1.40
  دالة

صورة     4 ن ال ضیق ع عر بال أش
ة       ن إعاق ة ع دى العام شوھة ل الم

  .طفلي

غیر   1.5  0.675  1.7  0.738  1.90
  دالة
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  القیاس البعدي  القیاس القبلي
المتوسط   العبارة  م

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

دمھا        5 ي یق ات الت ى المعلوم أستمع إل
  .لي األخصائي االجتماعي

غیر   80.  568.  2.10  568.  1.90
  دالة

اذ      6 ي اتخ اربي ف ض أق شیر بع أست
  .قرارات تتعلق بطفلي

غیر   1.0  699.  1.40  850.  1.50
  دالة

ال أعرف شیئًا عن مصادر المساندة    7
ة ال  دمات االجتماعی دمھا  والخ ي یق ت

  .المجتمع المحلي لطفلي

غیر   0.361  0.738  1.90  0.632  1.80
  دالة

وق    8 ى حق صائي عل ي األخ یطلعن
  .طفلي داخل المؤسسة

غیر   55.  667.  2.00  738.  1.90
  دالة

ن      9 د م ة المزی ي معرف ب ف ال أرغ
  .المعلومات الحدیثة عن إعاقة طفلي

غیر   0.36  0.707  1.5  0.516  1.40
  دالة

ي  أل   10 سي ف د النف ى المرش أ إل ج
ة   اداتھ الخاص سماع إرش سة ل المؤس

  .بطفلي

غیر   1.000  707.  1.50  422.  1.20
  دالة

ة            11 ة المقدم اشعر بأن خدمات الرعای
ر         ة أكث للمعاقین في المؤسسة إعالمی

  .منھا حقیقیة

غیر   0.55  0.632  2.20  0.675  2.30
  دالة

اذج     12 ى نم صائي عل ي األخ أطلعن
ة ألط ة  إیجابی ل إعاق اقین بمث ال مع ف

  .طفلي

غیر   557.  516.  1.60  707.  1.50
  دالة

دوات       13 ضور الن ى ح رص عل أح
  .والمحاضرات بالمؤسسة

غیر   318.  568.  1.90  919.  1.80
  دالة

سات     14 ى المؤس دقائي إل دني أص یرش
  .المختلفة التي تقدم العون لطفلي

غیر   1.152  675.  1.70  699.  1.40
  دالة

نصیحة من رجال الدین فیما أطلب ال   15
  .یتعلق برعایة طفلي

غیر   688.  516.  1.60  699.  1.40
  دالة

یم      16 ى تنظ صائي عل ساعدني األخ ی
وقتي بین أسرتي والتزامي بإحضار      

 .طفلي للمؤسسة

غیر   688.  738.  1.90  949.  1.70
  دالة

ول      17 ن حل ث ع ود للبح ذل مجھ أب
  .لمشكالت طفلي

غیر   1.500  422.  2.20  667.  2.00
  دالة

دى     18 ة م صائي بمعرف تم األخ یھ
ة       ن الخدمات المقدم ي م استفادة طفل

  .لھ

غیر   1.406  568.  1.90  516.  1.60
  دالة

دیر       19 ي تق صائي ف ساعدني األخ ی
  .احتیاجات طفلي

غیر   1.000  516.  1.40  699.  1.60
  دالة

غیر   0.87  0.287  33.4  6.82  31.9  إجمالي الُبعد األول  
  دالة

  ٢.٢٦ = ٠.٠٥وعند مستوى معنوية  ٩الجدولية بدرجة حرية " ت "قيمة
 بين متوسـطي    حصائياًإ هعدم وجود فروق دال   ) ٥ ( الجدول رقم       أوضحت نتائج 

 مستوى فقرات أو إجمالي البعد       على الضابطة للجماعة  والبعدي القياس القبلي درجات  
يـة ألمهـات    معلوماتمساندة ال استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم ال       " األول
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 ٩بدرجة حريـة    " ت في ازواج   "جميع قيم اختبار   حيث إن    "األطفال مزدوجي اإلعاقة  
اً، وهذا يرجع إلى عـدم تـدخل        كانت غير داله احصائي    ٠.٠٥وعند مستوى معنوية    

  .الباحث باستخدام برنامج التدخل المهني مع الجماعة الضابطة
الضابطة الخاصـة بكـل    ةعالجمالقبلي والبعدي لس  الفرق بين القيايوضح ):٦(جدول 

 نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المـساندة         العالقة بين استخدام  " عبارة للبعد الثاني  
  ".اإلجرائية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   العبارة م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

ة     1 ات األھلی ض الجمعی ا بع تزودن
  .بالمعونات المادیة

غیر   361.  699.  1.40  675.  1.30
  دالة

اربي        2 ن أق ة م ى أي مساعدات مالی ال أتلق
  .منذ سنوات

غیر   0.80  0.568 2.10  0.675  2.30
  دالة

د    3 ر بالھ ل الخی ض أھ ا بع ي یزودن ایا ف
  .األعیاد والمواسم الدینیة

غیر   802.  699.  1.60  632.  1.80
  دالة

ة        4 صحیة واالجتماعی أشعر أن الخدمات ال
  .المقدمة لطفلي غیر متاحة بالقدر الكافي

غیر   0.55  0.699  1.60  0.483  1.70
  دالة

غیر   1.500  527.  2.50  738.  2.10  .انقطعت مساعدات أسرتي وأقاربي لي   5
  دالة

ة         6 ألجأ إلى أصدقائي عندما تصادفني محن
  .مالیة

غیر   318.  707.  1.50  699.  1.40
  دالة

ة      7 ة المقدم ة االجتماعی دمات الرعای خ
  .لطفلي ساعدت في تحسن حالتھ

غیر   1.406  471.  2.00  483.  1.70
  دالة

اف     8 ر ك ي غی دم ل ذي یق ادي ال ون الم الع
  .لتلبیة احتیاجات طفلي

غیر   1.17  0.568  1.90  0.707  1.50
  دالة

ى     9 صول عل راءات الح سھولة إج عر ب أش
  .الخدمات من المؤسسة

غیر   361.  707.  1.50  699.  1.60
  دالة

م        10 ي أھ وي لطفل دعم المعن عر أن ال أش
  .بالنسبة لي من الدعم المادي

غیر   1.500  516.  2.60  699.  2.40
  دالة

الخدمات الصحیة المقدمة لطفلي تتناسب      11
  .مع حالتھ

غیر   802.  527.  1.50  675.  1.70
  دالة

تعوضني الخدمات التي یقدمھا أھل الخیر    12
  .عن مساعدة أسرتي وأقاربي

غیر   1.000  422.  1.20  483.  1.30
  دالة

یذلل األخصائي الصعوبات التي تواجھنا         13
  .لحصول طفلي على خدمات المؤسسة

غیر   1.000  568.  1.90  483.  1.70
  دالة

وفر الم   14 ل  ت صین لتأھی سة متخص ؤس
  .وتدریب طفلي

غیر   429.  471.  2.00  316.  2.10
  دالة

تنظم المؤسسة برامج ترفیھیة لنا للتخفیف    15
  .من التوتر والقلق

غیر   429.  675.  1.30  422.  1.20
  دالة

غیر   0.74  2.79  26.7  3.22  25.8  إجمالي الُبعد الثاني  
  دالة

  ٢.٢٦  =٠.٠٥ مستوى معنوية وعند ٩الجدولية بدرجة حرية " ت"قيمة 
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 بـين متوسـطي   حـصائياً إ هعدم وجود فروق دال) ٦ ( الجدول رقم     بينت نتائج 
 مستوى فقـرات او إجمـالي        على الضابطة للجماعة  والبعدي القياس القبلي درجات  

استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لـدعم المـساندة اإلجرائيـة            " البعد الثاني 
بدرجة " ت في ازواج   "جميع قيم اختبار   حيث إن    " مزدوجي اإلعاقة  ألمهات األطفال 

اً، وهذا يرجع إلى عدم     حصائيإكانت غير داله     ٠.٠٥ وعند مستوى معنوية     ٩حرية  
  .تدخل الباحث باستخدام برنامج التدخل المهني مع الجماعة الضابطة

الخاصـة بكـل   الضابطة  ةعالجمالقبلي والبعدي ل الفرق بين القياس يوضح ):٧(جدول 
 نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المـساندة         العالقة بين استخدام  " عبارة للبعد الثالث  

  ".االنفعالية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   العبارة م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  يالحساب

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

رین      1 ام اآلخ دم اھتم الحزن لع عر ب أش
  .بطفلي

غیر   0.68  0.707  1.50  0.483  1.30
  دالة

شجیع      2 سبب ت سیة ب التي النف سن ح تتح
  .اآلخرین

غیر   1.809  316. 2.10  483.  1.70
  دالة

ع        3 ل م ون التعام اربي یتجنب أن أق عر ب أش
  .طفلي

غیر   1.00  0.675  1.70  0.699  1.60
  دالة

ع     4 ودي م اء وج ى أثن دة حت عر بالوح أش
  .الناس

غیر   1.4  0.632  1.80  0.527  1.5
  دالة

ھ         5 عر أن لدی ي أش ة طفل ن إعاق الرغم م ب
  .إمكانات یمكن استثمارھا

غیر   361.  568.  1.90  632.  1.80
  دالة

م         6 ل األل ن تحم ي م إرادة تمكنن ع ب أتمت
  .وضغوط الحیاة

غیر   1.000  316.  1.90  568.  2.10
  دالة

غیر   0.42  0.527  1.50  0.699  1.40  .ال أثق في أحد من حولي   7
  دالة

دني           8 أشعر بأن اآلخرین ینظرون لطفلي بت
  .بسبب إعاقتھ

غیر   0.61  0.675  1.70  0.527  1.50
  دالة

أشعر بأنني قد تخلیت عن الكثیر من آمالي    9
  .في الحیاة بسبب إعاقة طفلي

غیر   1.00  0.516  1.60  0.516  1.4
  دالة

شكالت        10 ل الم ي ح اربي ف شاركني أق ال ی
  .الناجمة عن إعاقة طفلي

غیر   0.36 0.669  2.4  0.707  2.5
  دالة

أشعر بالسعادة عندما أجد من أحبھم حولي    11
  .وقت األزمات

غیر   1.964 471.  2.00  483.  2.30
  دالة

ة     12 ة رعای سي نتیج األمن النف عر ب أش
  .مؤسسات المعاقین لطفلي

غیر   1.000  632.  1.80  667.  2.00
  دالة

ة            13 ي حال یبادر اآلخرین للدفاع عن طفلي ف
  .تعرضھ لالعتداء من الغیر

غیر   557.  316.  1.90  667.  2.00
  دالة

ي       14 رین لطفل ة اآلخ ي معامل ب ف أرغ
  .كشخص عادي

غیر   1.964  632.  1.80  738.  2.10
  دالة
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  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   العبارة م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  يالحساب

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

ن      15 تخلص م ى ال دقائي عل ساعدني أص ی
  .القلق التي تنتابني أحیانًامشاعر 

غیر   1.000  316.  1.10  422.  1.20
  دالة

ة        16 ن إعاق الرغم م ائلتي ب راد ع ي أف یتقبلن
  .طفلي

غیر   1.000  516.  1.60  675.  1.70
  دالة

وا       17 د تخل ي ق دقائي وزمالئ أن أص عر ب أش
  .عني بسبب إعاقة طفلي

غیر   0.84  0.843  1.60  0.816  2.00
  دالة

أن     18 عر ب ة   أش سبب إعاق دة ب ي مقی حریت
  .طفلي

غیر   0.00  0.483  1.7  0.483  1.70
  دالة

ات            19 دي اإلمكان یس ل ھ ل یشعرني أقاربي أن
  .الجیدة للتعامل مع طفلي

غیر   0.55  0.738  2.10  0.667  2.00
  دالة

غیر   0.30  2.26  33.70  3.24  34.10  إجمالي الُبعد الثالث  
  دالة

  ٢.٢٦ = ٠.٠٥وعند مستوى معنوية  ٩الجدولية بدرجة حرية " ت"قيمة 
عدم وجود فروق داله احصائياً بين متوسطي درجـات   ) ٧(     أظهرت نتائج الجدول رقم     

القياس القبلي والبعدي للجماعة الضابطة على مستوى فقـرات أو إجمـالي البعـد الثالـث             
ألطفال مزدوجي  استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المساندة االنفعالية ألمهات ا          "

 وعند مـستوى معنويـة      ٩بدرجة حرية   " ت في ازواج  "حيث إن جميع قيم اختبار      " اإلعاقة
 كانت غير دالله احصائياً، وهذا يرجع إلى عدم تدخل الباحـث باسـتخدام برنـامج                ٠.٠٥

  .التدخل المهني مع الجماعة الضابطة
ـ الجمالقبلي والبعـدي ل  الفرق بين القياس يوضح ):٨(جدول  إلجمـالي   لـضابطة ا ةع

 نموذج الحياة في خدمة الجماعة لـدعم المـساندة االجتماعيـة            استخدام" المقياس ككل 
  "ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  القیاس البعدي  القیاس القبلي
المتوسط   العبارة م

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ريالمعیا

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

  غیر دالة  0.84  5.633  93.80  10.92  91.80  اإلجمالي  
  ٢.٢٦ = ٠.٠٥وعند مستوى معنوية  ٩الجدولية بدرجة حرية " ت"قيمة 

درجـات   بين متوسطي  احصائياًهعدم وجود فروق دال  ) ٨ ( الجدول رقم       أظهرت نتائج 
ذج الحياة فـي خدمـة   استخدام نمو"والمقياس ككل  الضابطة للجماعة  والبعدي القياس القبلي 

جميـع قـيم    حيث إن  " ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة    االجتماعيةالجماعة لدعم المساندة    
كانـت غيـر دالـه       ٠.٠٥ وعند مستوى معنويـة      ٩بدرجة حرية   " ت في ازواج   "اختبار
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اً، وهذا يرجع إلى عدم تدخل الباحث باستخدام برنامج التدخل المهني مع الجماعـة              احصائي
  . حيث لم يطرأ أي تغيير على أعضاء الجماعة الضابطةالضابطة
التجريبية الخاصـة بكـل   عة جما للي والبعدييوضح الفرق بين القياس القبل ):٩(جدول 
استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المـساندة         العالقة بين   "ول  عد األ  للب عبارة

  "المعلوماتية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   بارةالع
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  الداللة  المحسوبة

  نسبة
التغیر 
(%)  

أرى من الضروري تقدیم برامج    1
  .للتوعیة الصحیة

  61.11  دالة  11.000  316.  2.90  422.  1.80

صائي االج   2 ي األخ اعي یزودن تم
ة       بمعلومات مفیدة وھامة عن حال

 .طفلي

  40.00  دالة  2.753  422. 2.80  667.  2.00

ة          3 ات مھم یقدم لي أقاربي مقترح
  .لطریقة التعامل مع طفلي

  66.67  دالة  4.000  816.  2.00  422.  1.20

صورة     4 ن ال ضیق ع عر بال أش
ة   ن إعاق ة ع دى العام شوھة ل الم

  .طفلي

  41.18  دالة  2.68  516.  2.40  675.  1.70

ي      5 ات الت ى المعلوم تمع إل أس
  .یقدمھا لي األخصائي االجتماعي

  38.10  دالة  6.000  316.  2.90  316.  2.10

اذ         6 ي اتخ اربي ف أستشیر بعض أق
  .قرارات تتعلق بطفلي

  100.00  دالة  11.000  422.  2.20  316.  1.10

صادر     7 ن م یئًا ع رف ش ال أع
ة  دمات االجتماعی ساندة والخ الم

ي  الت ع المحل دمھا المجتم ي یق
  .لطفلي

  43.75  دالة  2.68  483.  2.30  699.  1.60

وق       8 ى حق صائي عل ي األخ یطلعن
  .طفلي داخل المؤسسة

  50.00  دالة  5.014  483.  2.70  632.  1.80

ن          9 د م ة المزی ال أرغب في معرف
ة     ن إعاق ة ع ات الحدیث المعلوم

  .طفلي

1.40  .516  2.00  .816  2.71  
  دالة

42.86  

ي      10 سي ف د النف ى المرش أ إل ألج
اداتھ   سماع إرش سة ل المؤس

  .الخاصة بطفلي

1.60  .699  2.70  .483  6.128  
  دالة

68.75  

ة       11 دمات الرعای أن خ عر ب اش
سة   ي المؤس اقین ف ة للمع المقدم

 .إعالمیة أكثر منھا حقیقیة

1.70  .483  2.40  .516  2.69  
  دالة

41.18  

اذج      12 ى نم صائي عل ي األخ أطلعن
ل   إیجاب اقین بمث ال مع ة ألطف ی

 .إعاقة طفلي

1.70  .675  2.50  .527  4.000  
  دالة

47.06  

دوات      13 ضور الن ى ح رص عل أح
  .والمحاضرات بالمؤسسة

  

1.90  .568  2.90  .316  6.708  
  دالة

52.63  
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  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   بارةالع
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  الداللة  المحسوبة

  نسبة
التغیر 
(%)  

ى      14 دقائي إل دني أص یرش
دم    ي تق ة الت سات المختلف المؤس

  .العون لطفلي

1.50  .527  2.20  .422  3.280  
  دالة

46.67  

دین          15 أطلب النصیحة من رجال ال
  .فیما یتعلق برعایة طفلي

  72.73  دالة  6.000  568.  1.90  316.  1.10

یساعدني األخصائي على تنظیم         16
ي    رتي والتزام ین أس ي ب وقت

  .بإحضار طفلي للمؤسسة

1.90  .568  2.70  .483  6.000  
  دالة

42.11  

ول      17 ن حل ث ع ود للبح ذل مجھ أب
  .لمشكالت طفلي

  61.11  دالة  4.714  316.  2.90  632.  1.80

دى     18 ة م صائي بمعرف تم األخ یھ
دمات   ن الخ ي م تفادة طفل اس

  .المقدمة لھ

1.50  .527  2.90  .316  8.573  
  دالة

93.33  

یساعدني األخصائي في تقدیر    19
  .احتیاجات طفلي

  60.00  دالة 5.014  699.  2.40  707.  1.50

  54.37  دالة  19.67  1.82  47.7  2.23  30.90  إجمالي الُبعد األول  

  ٢.٢٦ = ٠.٠٥وعند مستوى معنوية  ٩الجدولية بدرجة حرية " ت"قيمة 
كانت نتائج التدخل المهني دالة إحصائياً حيث كانـت   ) ٩( الجدول رقم         باستقراء بيانات 

عنـد  ) ٢,٢٦( الجدوليـة   t المحسوبة لكل عبارة من عبارات البعد أكبر من قيمـة  tقيمة
 داللة إحصائية بين ١٩.٦٧ المحسوبة التي مقدارها  t، اعطت قيمة)٠.٠٥(عنوية مستوى م

القياس القبلي والبعدي للجماعة التجريبية إلجمالي البعد األول بمتوسـط حـسابي للقيـاس              
مما يـدل علـى     % ٥٤.٣٧بنسبة تغير مقدارها    ) ٣٠.٩٠(وللقياس القبلي   ) ٤٧.٧(البعدي  

بين القياسين القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة التجريبيـة        وجود فروق ذات داللة إحصائية      
توجد عالقـة   "مما يشير إلى التحقق من صدق وصحة الفرض الفرعي األول والذي مؤداه             

ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة المعلوماتية             
أن ) ٢٠١٧سـعد   ( ما أشارت إليه دراسة      ، يتفق ذلك مع   "ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة   

نموذج الحياة يساعد في تغيير وجهة نظر األفراد للحياة وذلك مـن خـالل التغلـب علـى        
 حجم المـساندة    أن) ٢٠١٥عبد الجواد   (الضغوط البيئية التي تواجه األفراد، أشارت دراسة      

كيفيـة إدراكـه   االجتماعية التي يتلقاها الفرد من اآلخرين ودرجة رضاه عنها يـؤثر فـي       
 سـين   قد أظهرت نتائج دراسـة     لضغوط الحياة المختلفة وأساليب مواجهتها وتعامله معها،      

 أن معظم والدي األطفال المعاقين عقلياً من عينة Sen & Yurtsever (2007 (ويورتسيفر
الدراسة يفتقدون إلى المعلومات الكافية عن طبيعة الحالة التي يعاني منها أبناءهم، أوضحت             
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أن برنامج التدخل المهني لطريقة خدمة الجماعة أدى إلى دعم          ) ٢٠٠٦عزيز  (تائج دراسة   ن
بضرورة العمـل   ) ٢٠١٥غنيم  (المساندة المعلوماتية لعضوات الجماعة، قد أوصت دراسة        

على جعل عملية توصيل المعلومات الخاصة بإعاقة الطفل في إطار ظروف نفسية مقبولـة              
ون من األطباء واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين لتوصيل       وذلك من خالل فريق عمل يتك     

حسن وآخرون (المعلومات إلى اآلباء واألمهات مع مراعاة التوضيح الكافي، أوصت دراسة      
بالعمل على تفعيل برامج التدخل المنزلي لمساعدة أسر األطفال ذوي االحتياجـات            ) ٢٠١٨

 أهتمـت  كمـا اية المعنية بإعاقـة طفلهـم،   الخاصة والذين ال يعرفون سبيالً إلى دور الرع     
بقياس اإلدراك الكلي لمصادر المساندة المتاحة للفرد ودرجة الرضا عنهـا           ) النظرية الكلية (

 على الخصائص الشخـصية     توحاجته إلى المساندة االجتماعية في المواقف الصعبة وركز       
، ص  ٢٠١٨غنـيم،   . (هللفرد التي يمكن أن تؤثر في شبكة العالقات االجتماعية المحيطة ب          

١٣٠(  
الخاصة بكـل   لتجريبيةعة اجما للي والبعدييوضح الفرق بين القياس القبل ):١٠(جدول 
استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المـساندة         العالقة بين   "ي  عد الثان  للب عبارة

  "اإلجرائية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
  البعديالقیاس   القیاس القبلي

المتوسط   العبارة م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

  نسبة
التغیر 
(%)  

ة     1 ات األھلی ض الجمعی ا بع تزودن
  .بالمعونات المادیة

  72.73  دالة  6.000  316.  1.90  316.  1.10

ن     2 ة م ساعدات مالی ى أي م ال أتلق
  .ذ سنواتأقاربي من

غیر   1.000  667. 2.00  919.  1.80
  دالة

11.11  

ي           3 یزودنا بعض أھل الخیر بالھدایا ف
  األعیاد والمواسم الدینیة

  61.54  دالة  6.000  568.  2.10  483.  1.30

صحیة       4 دمات ال عر أن الخ أش
ر   ي غی ة لطفل ة المقدم واالجتماعی

 .متاحة بالقدر الكافي

  33.33  دالة  2.23  667.  2.00  527.  1.50

اربي         5 رتي وأق انقطعت مساعدات أس
  .لي

غیر   1.406  568.  1.90  516.  1.60
  دالة

18.75  

صادفني         6 دما ت ى أصدقائي عن أ إل ألج
  .محنة مالیة

  75.00  دالة  5.014  568.  2.10  422.  1.20

ة       7 ة المقدم خدمات الرعایة االجتماعی
  .لطفلي ساعدت في تحسن حالتھ

  61.11  دالة  11.000  316.  2.90  422.  1.80

ر         8 ي غی دم ل ذي یق ادي ال ون الم الع
  .كاف لتلبیة احتیاجات طفلي

  27.78  دالة  3.00  675.  2.30  632.  1.80

صول        9 راءات الح سھولة إج عر ب أش
  .على الخدمات من المؤسسة

  50.00  دالة  9.000  483.  2.70  632.  1.80

م        10 ي أھ وي لطفل أشعر أن الدعم المعن
  .دعم الماديبالنسبة لي من ال

  31.82  دالة  4.583  316.  2.90  422.  2.20
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  البعديالقیاس   القیاس القبلي
المتوسط   العبارة م

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

  نسبة
التغیر 
(%)  

ي     11 ة لطفل صحیة المقدم دمات ال الخ
  .تتناسب مع حالتھ

  38.89  دالة  3.280  527.  2.50  632.  1.80

دمھا أھل          12 تعوضني الخدمات التي یق
  .الخیر عن مساعدة أسرتي وأقاربي

  53.33  دالة  3.207  675.  2.30  707.  1.50

ص    13 ذلل األخ ي  ی صعوبات الت ائي ال
ى خدمات       تواجھنا لحصول طفلي عل

 .المؤسسة

  61.11  دالة  4.714  316.  2.90  632.  1.80

ل     14 صین لتأھی سة متخص وفر المؤس ت
  .وتدریب طفلي

  38.10  دالة  4.000  316.  2.90  568.  2.10

ا        15 ة لن رامج ترفیھی سة ب نظم المؤس ت
  .للتخفیف من التوتر والقلق

  90.91  دالة  4.743  568.  2.10  316.  1.10

  45.49  دالة  15.05  2.83  35.5  2.06  24.4  إجمالي الُبعد الثاني  
  ٢.٢٦ = ٠.٠٥وعند مستوى معنویة  ٩الجدولیة بدرجة حریة " ت"قیمة 

كانت نتائج التدخل المهني دالة إحصائياً حيث كانت        ) ١٠( الجدول رقم         باستقراء بيانات 
مـن  ) ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣، ١( المحسوبة للعبارات  tقيمة

ال توجد ، بينما )٠.٠٥(عند مستوى معنوية ) ٢,٢٦( الجدولية  tعبارات البعد أكبر من قيمة
  tفي البعد حيث كانـت قيمـة  ) ٢(فروق دالة إحصائياً بين القياس القبلي والبعدي للعبارة 

وللقيـاس القبلـي    ) ٢.٠٠( البعـدي    ، المتوسط الحسابي للقيـاس    ١.٠٠المحسوبة مقدارها   
، كما ال توجد فروق دالة إحصائياً بين القياس القبلي       %١١.١١بنسبة تغير مقدارها    ) ١.٨٠(

، المتوسط الحسابي ١.٤ المحسوبة مقدارها  tفي البعد حيث كانت قيمة) ٥(والبعدي للعبارة 
، يتفق ذلـك    %١٨.٧٥ها  بنسبة تغير مقدار  ) ١.٦٠(وللقياس القبلي   ) ١.٩٠(للقياس البعدي   

 أن بعض Freedman& Boyer (2000 ( فريدمان وبوير منمع ما أظهرته دراسة  كالً
أسر األطفال ذوي اإلعاقة قد واجهت صعوبات في المساعدة المالية وعـدم كفايـة الـدعم           

 Graungaard.& Skov ( غرونجـارد وسـكوف  االجتماعي، وما أشارت إليه دراسـة 
الذي يشعر بـه األبـوان      ) الرسمي وغير الرسمي  (م االجتماعي    إلى انخفاض الدع   2006)

 المحسوبة  tاللذان يرعيان طفالً يعاني من اإلعاقة الجسمية والحركية، في حين أعطت قيمة
 داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للجماعة التجريبية إلجمالي          ١٥.٠٥التي مقدارها   

بنـسبة تغيـر    ) ٢٤.٤(وللقياس القبلي   ) ٣٥.٥(البعدي  البعد الثاني بمتوسط حسابي للقياس      
، مما يشير إلى التحقق من صدق وصحة الفرض الفرعي الثاني والـذي       %٤٥.٤٩مقدارها  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم             "مؤداه  
هيمان فق ذلك مع ما أثبتته دراسة       ، يت "المساندة اإلجرائية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة     
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)Heeman (2002  من فاعلية وقدرة نموذج الحياة في تعديل البيئة االجتماعية واألسـرية 
  .واالستفادة من المؤسسات البيئية في تقديم الخدمات الالزمة للمرضى عينة الدراسة

خاصة بكـل  ال التجريبيةعة جما للي والبعدييوضح الفرق بين القياس القبل ):١١(جدول 
 استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لدعم المـساندة          العالقة بين "عد الثالث    للب عبارة

  "االنفعالية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   العبارة م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

لمتوسط ا
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

  نسبة
التغیر 
(%)  

ام         1 دم اھتم أشعر بالحزن لع
  .اآلخرین بطفلي

  دالة  6.7  516.  2.40  516.  1.40
71.43  

سیة      2 التي النف سن ح تتح
  .بسبب تشجیع اآلخرین

  دالة  3.250  422. 2.80  568.  1.90
47.37  

ون       3 اربي یتجنب أشعر بأن أق
  .التعامل مع طفلي

  دالة  2.71  707.  2.50  738.  1.90
31.58  

اء      4 ى أثن دة حت عر بالوح أش
  .وجودي مع الناس

  دالة  2.449  843.  2.60  422.  1.80
44.44  

ي     5 ة طفل ن إعاق الرغم م ب
أشعر أن لدیھ إمكانات یمكن 

 .استثمارھا

  دالة  6.000  527.  2.50  483.  1.70

47.06  
ن       6 ي م إرادة تمكنن ع ب أتمت

  .تحمل األلم وضغوط الحیاة
  دالة  4.000  516.  2.60  632.  1.80

44.44  
  35.29  دالة  2.71  483.  2.30  483.  1.70  .ال أثق في أحد من حولي   7
رین      8 أن اآلخ عر ب أش

دني   ي بت رون لطفل ینظ
  .بسبب إعاقتھ

  دالة  3.00  699.  2.40  74.  1.90

26.32  
ت عن           9 أشعر بأنني قد تخلی

اة       ي الحی الي ف الكثیر من آم
  .بسبب إعاقة طفلي

  دالة  2.5  707.  2.50  699.  1.60

56.25  
ال یشاركني أقاربي في حل    10

ن   ة ع شكالت الناجم الم
  .إعاقة طفلي

غیر   1.17  568.  2.10  823.  1.70
  دالة

23.53  
دما أجد          11 سعادة عن أشعر بال

ت     ولي وق بھم ح ن أح م
  .األزمات

  دالة  3.000  483.  2.70  632.  2.20

22.73  
أشعر باألمن النفسي نتیجة        12

اقین    سات المع ة مؤس رعای
  .لطفلي

  دالة  3.674  316.  2.90  483.  2.30

26.09  
دفاع عن          13 رین لل یبادر اآلخ

ھ     ة تعرض ي حال ي ف طفل
  .لالعتداء من الغیر

  دالة  6.000  527.  2.50  483.  1.70

47.06  
أرغب في معاملة اآلخرین    14

  .لطفلي كشخص عادي
  

  دالة  4.583  483.  2.70  816.  2.00

35.00  
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  القیاس البعدي  القیاس القبلي
المتوسط   العبارة م

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

لمتوسط ا
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

  نسبة
التغیر 
(%)  

ى     15 دقائي عل ساعدني أص ی
ق   شاعر القل ن م تخلص م ال

  .التي تنتابني أحیانًا

  دالة  6.128  527.  2.50  516.  1.40

78.57  
ائلتي      16 راد ع ي أف یتقبلن

  .بالرغم من إعاقة طفلي
  دالة  6.000  527.  2.50  483.  1.70

47.06  
دقائي     17 أن أص عر ب أش

ي     وا عن د تخل ي ق وزمالئ
  .بسبب إعاقة طفلي

  دالة  2.71  527.  2.50  568.  1.90

31.58  
دة     18 ي مقی أن حریت عر ب أش

  .بسبب إعاقة طفلي
  دالة 3.35  699.  2.60  70.  1.60

62.50  
یس      19 ھ ل اربي أن شعرني أق ی

دة   ات الجی دي اإلمكان ل
  .للتعامل مع طفلي

غیر   0.55  516.  2.40  789.  2.20
  دالة

9.09  
  35.59  الةد  9.4  4.26  48  3.95  35.4  إجمالي الُبعد الثالث  

  ٢.٢٦ = ٠.٠٥وعند مستوى معنوية  ٩الجدولية بدرجة حرية " ت"قيمة      
كانت نتائج التدخل المهني داله إحصائياً حيث كانت        ) ١١( الجدول رقم         باستقراء بيانات 

، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١( المحـسوبة للعبـارات    tقيمة
عند مـستوى معنويـة   ) ٢,٢٦( الجدولية  t البعد أكبر من قيمةمن عبارات) ١٨، ١٧، ١٦

فـي  ) ١٠(ال توجد فروق دالة احصائيا بين القياس القبلي والبعدي للعبـارة       ، بينما   )٠.٠٥(
،  المتوسط الحـسابي للقيـاس البعـدي    ١.١٧ المحسوبة مقدارها  tالبعد حيث كانت قيمة

، كما جاءت الفروق بـين      %٢٣.٥٣قدارها  بنسبة تغير م  ) ١.٧٠(وللقياس القبلي   ) ٢.١٠(
  tفـي البعـد حيـث كانـت قيمـة     ) ١٩(القياس القبلي والبعدي غير دالة احصائياً للعبارة 

وللقيـاس القبلـي    ) ٢.٤٠(، المتوسط الحسابي للقيـاس البعـدي        ٠.٥٥المحسوبة مقدارها   
  غيرسـتين وآخـرون    وقد أظهـرت دراسـة    هذا  ،  %٩.٠٩بنسبة تغير مقدارها    ) ٢.٢٠(
)Gerstein, et al, (2009    ازدياد اإلجهاد اليومي بشكل ملحوظ ألمهـات األطفـال ذوي

 داللة إحـصائية بـين   ٩.٤ المحسوبة التي مقدارها  tاإلعاقة العقلية، في حين اعطت قيمة
القياس القبلي والبعدي للجماعة التجريبية إلجمالي البعد الثالث بمتوسـط حـسابي للقيـاس              

مما يشير إلى التحقق    % ٣٥.٥٩بنسبة تغير مقدارها    ) ٣٥.٤(اس القبلي   وللقي) ٤٨(البعدي  
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "من صدق وصحة الفرض الفرعي الثالث والذي مؤداه         

استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعم المساندة االنفعالية ألمهات األطفال مزدوجي            
ـ  "اإلعاقة  أن المـساندة  Yusoff (2012(يوسـف  ه دراسـة  ، ويتفق ذلك مع مـا أظهرت

) ٢٠١٨إسماعيل  (دراسة   وقد توصلت    االجتماعية لها عالقة جوهرية بالتوافق النفسي، هذا      
إلى أن المساندة االجتماعية والعوامل النفسية االجتماعية هي أكثر المنبئات داللـة بالرضـا      
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حـسن  ( كمـا أظهـرت دراسـة        عن الحياة وذلك بالنسبة لعينة السيدات أكثر من الرجال،        
في نتائجها إلى حاجة المرأة للمزيد من الجلسات اإلرشادية والنفسية التـي تمكنهـا      ) ٢٠١٩

من تحقيق األمان النفسي لها والتخفيف من الضغوط واآلثار النفسية السيئة، كمـا أشـارت               
ة والسعادة  إلى أن المساندة االجتماعية ترتبط بالصح     ) ٢٠١٧إبراهيم وآخرون   (نتائج دراسة   

نمـوذج  (النفسية كما أن غيابها يرتبط بزيادة األعراض المرضية واالكتئابية، هذا وقد أكد             
كأحد النماذج المفسرة للدور الذي تقـوم بـه المـساندة     ") المخفف من الضغط  "األثر الواقي   

االجتماعية على أن المساندة االجتماعية المرتفعة تحمي الشخص من سيطرة الضغط النفسي           
  )٤٦، ص ٢٠١٨بسيوني، . (تأثيره السلبي على حالته الصحيةو

 إلجمـالي  التجريبيـة عـة  ا للجمي والبعدييوضح الفرق بين القياس القبل ):١٢(جدول 
ستخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة لـدعم المـساندة االجتماعيـة            ا"المقياس ككل   

  "ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
  القیاس البعدي  القیاس القبلي

المتوسط   العبارة م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  الداللة

  نسبة
التغیر 
(%)  

  46.27  دالة  21.99  6.74  131.2  5.25  89.70  االجمالي  
  ٢.٢٦ = ٠.٠٥وعند مستوى معنویة  ٩الجدولیة بدرجة حریة " ت"قیمة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلـي         ) ١٢( نتائج الجدول رقم          أظهرت
، ٢١.٩٩ المحسوبة مقدارها  tوالبعدي للجماعة التجريبية ألجمالي المقياس ككل وكان قيمة

بنسبة تغير مقـدارها    ) ٨٩.٧٠(وللقياس القبلي   ) ١٣١.٢(المتوسط الحسابي للقياس البعدي     
توجد عالقـة ذات    "وصحة الفرض الرئيسي والذي مؤداه      ، مما يشير إلى صدق      %٤٦.٢٧

داللة إحصائية بين استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة ودعـم المـساندة االجتماعيـة     
، حيث ظهر ذلك من خالل تغيـر اسـتجابات الجماعـة    "ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة   

إلجرائية واالنفعالية ولهذا جـاءت     التجريبية بعد التدخل المهني نحو المساندة المعلوماتية وا       
) ٢٠١٨مقدم وهوارية  (النتائج داله إحصائياً، ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة كل من             

أنه كلما كانت المساندة االجتماعية التي تتلقاها المرأة كبيرة كان الضغط النفسي منخفـضاً،              
ـ  ) ٢٠١٨أبو بكر   (وفي هذا الصدد توصي دراسة       ساندة االجتماعيـة  بضرورة تعزيـز الم

بأبعادها المختلفة مما يؤدي إلى تخفيف الضغوطات الحياتية المتنوعة، وقد توصـلت إليـه              
إلى وجود عالقة إيجابية بين المساندة االجتماعية       ) ٢٠١٧المحتسب والعكر   (دراسة كل من    

ـ    ) النظرية البنائية (والتوجه نحو الحياة، هذا وقد ركزت        ات على تدعيم بنـاء شـبكة العالق
االجتماعية المحيطة بالفرد، حيث أنه كلما زاد حجم المساندة وتنوعت مجاالتها فـإن ذلـك               

  )٢٠٨، ص ٢٠١٠أبو سيف، . (يجعل الفرد أكثر قوة في مواجهة الحياة الضاغطة
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ألبعاد وأجمالي المقياس ككل للقياس البعدي مقارنـة  (%) يوضح نسبة التغير  ) ١(شكل  
  .جريبيةبالقياس القبلي للجماعة الت

  

  
ألبعاد وأجمالي المقياس ككل للقياس البعـدي   (%) نسبة التغير    )١(     يوضح الشكل رقم    

للُبعـد  % ٥٤.٣٧كانت أكبر نسبة تغير مقـدراها  . مقارنة بالقياس القبلي للجماعة التجريبية   
ثم يليها البعد الثالـث بنـسبة       % ٤٥.٤٩األول يليها نسبة التغير للبعد الثاني بنسبة مقدراها         

، ويتفق ذلك مع ما أشـارت       %٤٦.٢٧وكان إجمالي التغير للمقياس ككل نسبته       % ٣٥.٥٩
في نتائجها إلى فعالية استخدام الممارسة العامة في زيادة المساندة          ) ٢٠١٠القط  (إليه دراسة   

فيـة، الوجدانيـة،    االجتماعية لدى أمهات ضعاف العقول من خالل توفير المـساندة المعر          
  .المادية والسلوكية لديهن

 علـى  والـضابطة عتين التجريبية ا للجمالبعدي الفرق بين القياس يوضح ):١٣(جدول 
 نموذج الحياة في خدمة الجماعة لـدعم المـساندة          استخدام  لمقياس  الكلية والدرجةابعاد  

  .االجتماعية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاقة
  دي البعالقیاس

  )الجماعة التجریبیة(
  البعديالقیاس 

  )الجماعة الضابطة(
  العبارة م

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
  الداللة  المحسوبة

دعم المساندة المعلوماتیة : البعد األول  1
  .ألمھات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  دالة  13.27  0.287  33.4  1.82  47.7

ة     : البعد الثاني   2 دعم المساندة اإلجرائی
  .ألمھات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  دالة  6.99  2.79 26.7  2.83  35.5

ة     : البعد الثالث   3 دعم المساندة االنفعالی
  .ألمھات األطفال مزدوجي اإلعاقة

  دالة  9.35  2.26  33.70  4.26  48

  دالة  13.45  5.633  93.80 6.74  131.2  المقیاس ككل  4

  ٢.١ = ٠.٠٥وعند مستوى معنویة  ١٨الجدولیة بدرجة حریة " ت "قیمة



 
 
 

 

 
 

٦٧٦

  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://pshtt: الموقع االلیكتروني

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين جماعتي        ) ١٣(    باستقراء بيانات الجدول رقم     
دعم المساندة المعلوماتية ألمهات األطفـال    :  البعد األول  إلجماليالدراسة في القياس البعدي     

، المتوسط الحسابي للقياس ١٣.٢٧المحسوبة مقدارها   tحيث كانت قيمة. مزدوجي اإلعاقة
كما وجدت  ). ٣٣.٤(وللقياس البعدي للجماعة الضابطة     ) ٤٧.٧(البعدي للجماعة التجريبية    

دعـم  : فروق دالة احصائياً بين جماعتي الدراسة في القياس البعدي إلجمالي البعـد الثـاني    
 المحـسوبة مقـدارها     tوكانت قيمة   . ةالمساندة اإلجرائية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعاق     

وللقيـاس البعـدي   ) ٣٥.٥(، المتوسط الحسابي للقياس البعدي للجماعـة التجريبيـة    ٦.٩٩
، جاءت الفروق بين جماعتي الدراسة في القياس البعدي إلجمالي          )٢٦.٧(للجماعة الضابطة   

دالة احصائياً حيث   " قةدعم المساندة االنفعالية ألمهات األطفال مزدوجي اإلعا      : البعد الثالث "
، المتوسط الحسابي للقياس البعدي للجماعة التجريبية ٩.٣٥ المحسوبة مقدارها  tكانت قيمة

 المحسوبة  التي  t، في حين اعطت قيمة)٣٣.٧٠(وللقياس البعدي للجماعة الضابطة ) ٤٨(
طة إلجمالي   داللة إحصائية بين القياس البعدي للجماعتين التجريبية والضاب        ١٣.٤٥مقدارها  

، ويتفق  )٩٣.٨٠(وللقياس القبلي   ) ١٣١.٢٠(المقياس ككل  بمتوسط حسابي للقياس البعدي        
ذلك مع نتائج تحليل التقارير الدورية للجماعة التجريبية، حيث لم يطـرأ أي تغييـر علـى               
أعضاء الجماعة الضابطة، يرجع ذلك إلى تدخل الباحث باستخدام برنامج التدخل المهني مع            

  .عة التجريبية دون الضابطةالجما
  :قائمة المراجع

سرطان، بحث        ). ٢٠١٧(إبراھیم، ماجدة وآخرون     ى ال ة من مرض دى عین المساندة االجتماعیة وعالقتھا باأللم ل
 .، كلیة التربیة، جامعة حلوان٢٣، المجلد ١منشور، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، العدد 

تماعیة وعالقتھا بالضغوط الحیاتیة لدى زوجات األسرى الفلسطینیین، بحث المساندة االج). ٢٠١٨(أبو بكر، إیاد 
دد       سیة، الع ة والنف ات التربوی اث والدراس ة لألبح دس المفتوح ة الق ة جامع شور، مجل د ٢٢من ، ٧، المجل

  .جامعة القدس المفتوحة
، مجلة دراسات عربیة، العنف ضد المرأة وعالقتھ بالمساندة االجتماعیة، بحث منشور). ٢٠١٠(أبو سیف، حسام 

 .، رابطة األخصائیین النفسیین المصریة٩، المجلد ٢العدد 
ان د، إیم ان . أحم سري، أفن ر ذوي    ). ٢٠١٦(ی ة ألس ارات الحیاتی ة المھ ى تنمی ا عل ة وأثرھ ساندة االجتماعی الم

دد        ة، الع راءة والمعرف ة الق شور، مجل ث من ات الخاصة، بح ر ١٧٩االحتیاج صریة للق ة الم اءة ، الجمعی
 .والمعرفة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس

دى   ). ٢٠١٨(، عماد  اهللاعوض. إسماعیل، إیمان  ة ل العالقة بین الشیخوخة الناجحة والمساندة االجتماعیة المدرك
، مؤسسة  ١١المسنین، بحث منشور، المجلة العربیة لدراسات وبحوث العلوم التربویة واإلنسانیة، العدد  

 .ات اللوجستیة والتعلیم التطبیقيحنان درویش للخدم. د
ضغوط      ). ٢٠٠٦(السیسي، محمود    ممارسة نموذج الحیاة في خدمة الفرد وتخفیف حدة المشكالت الناتجة عن ال

د        شر، المجل ع ع ي التاس ؤتمر العلم شور، الم ث من امعي، بح شباب الج دى ال ة ل ة ٣الحیاتی ة الخدم ، كلی
 .االجتماعیة، جامعة حلوان

فعالیة نموذج الحیاة في تنمیة مھارات التواصل الوالدي مع األطفال المعاقین ذھنیًا، بحث ). ٢٠٠٨(الشیخ، حسن 
د         ة، المجل ة االجتماعی شرون للخدم ادي والع دولي الح ي ال ؤتمر العلم شور، الم ة  ١٣من ة الخدم ، كلی

 .االجتماعیة، جامعة حلوان
د   ي     . الطراونة، أحم صبحیین، عل اط المساندة االج  ). ٢٠١٥(ال دى      أنم ة ل ا بالمسؤولیة االجتماعی ة وعالقتھ تماعی

 .، جامعة األزھر١، الجزء ١٦٢طالب جامعة مؤتھ، بحث منشور، مجلة كلیة التربیة، العدد 
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استخدام الممارسة العامة في زیادة المساندة االجتماعیة لدى أمھات ضعاف العقول، بحث ). ٢٠١٠(القط، جیھان 
ة االج  ي الخدم ات ف ة دراس شور، مجل دد  من سانیة، الع وم اإلن ة والعل زء ٢٨تماعی ة ١، الج ة الخدم ، كلی

 .االجتماعیة، جامعة حلوان
 اإلھمال والرضا عن خدمات الرعایة وعالقتھا بالصالبة النفسیة -المساندة االجتماعیة). ٢٠١٣(القطراوي، حسن 

 .عة اإلسالمیة، غزةللمعاقین حركیًا بقطاع غزة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التربیة، الجام
ة والتوجھ        ). ٢٠١٧(العكر، محمد . المحتسب، عیسى  ار الالعقالنی ین األفك ر وسیط ب ة كمتغی المساندة االجتماعی

نحو الحیاة لدى ذوي اإلعاقة، بحث منشور، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، العدد 
 .، الجامعة اإلسالمیة بغزة٢٥، المجلد ٤

نموذج الحیاة في خدمة الجماعة لمساعدة الفتیات المودعات في مؤسسات الضیافة لتقبل ). ٢٠١٤(یلي، نوریة المع
دد                سانیة، الع وم اإلن ة والعل ة االجتماعی ي الخدم ات ف ة دراس ، ٣٦الواقع االجتماعي، بحث منشور، مجل

 .، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان١الجزء 
ور مقترح لممارسة نموذج الحیاة في تحقیق المساندة االجتماعیة ألمھات األیتام، بحث تص). ٢٠٠٨(المیزر، ھند 

دد     سانیة، الع وم اإلن ة والعل ة االجتماعی ي الخدم ات ف ة دراس شور، مجل زء ٢٥من ة ١، الج ة الخدم ، كلی
 .االجتماعیة، جامعة حلوان

ا بالمساندة   ). ٢٠١٦(بریك، السید   دى طالب      مھارات المیتا انفعالیة وعالقتھ ي ل صص الدراس ة والتخ االجتماعی
 ).٢٨(، المجلد )٢(السنة التحضیریة بجامعة الملك سعود، بحث منشور، مجلة العلوم التربویة، العدد 

 المساندة الزوجیة واالجتماعیة ٢٠٣٠المرأة الجامعیة القیادیة السعودیة في ظل رؤیة ). ٢٠١٨(بسیوني، سوزان 
شور،         وأنواع العنف لدى المعنفات و    سعودیة، بحث من ات ال ادات بالجامع ن القی ًا م ات زوجی غیر المعنف

  .، رابطة التربویین العرب٩٤مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، العدد 
ات     ). ٢٠١٧(توني، سھیر    أثر المساندة االجتماعیة على المرونة النفسیة لدى أولیاء أمور األطفال ذوي االحتیاج

دد     الخاصة، بحث منشور   ة، الع ة والتربی ة     )٢(، مجلة دراسات في الطفول ال، جامع اض األطف ة ری ، كلی
 .أسیوط
ھباء  م، ش ث     ). ٢٠١٨(جاس ت، بح ة تكری ات جامع دى طالب سیة ل ضغوط النف ا بال ة وعالقتھ ساندة االجتماعی الم

 .، كلیة اآلداب، جامعة تكریت٣٤منشور، مجلة آداب الفراھیدي، العدد 
مساندة االجتماعیة كمتغیر في التخطیط لتحقیق الحمایة االجتماعیة للمرأة المعنفة، بحث ال). ٢٠١٩(حسن، أسماء 

 .، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین٦، الجزء٦١منشور، مجلة الخدمة االجتماعیة، العدد 
رون  ام وآخ سن، وس ى    ). ٢٠١٨ (ح درتھن عل ا بق د وعالقتھ ال التوح ات أطف ة ألمھ ساندة االجتماعی اذ الم  اتخ

القرارات في ضوء عمر األم والطفل، بحث منشور، مجلة دراسات في اإلرشاد النفسي والتربوي، العدد 
 .، مركز اإلرشاد النفسي والتربوي، كلیة التربیة، جامعة أسیوط٣

سرطان، بحث         ). ٢٠١٨( حسین، عماد    رض ال صابین بم دى الم تأثیر المساندة االجتماعیة في الصالبة النفسیة ل
 .٤٦ور، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد منش

المساندة االجتماعیة وعالقتھا بالقلق لدى الطلبة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة ). ٢٠١٢(دراوشة، شریف 
 .العلوم التربویة والنفسیة، جامعة عمان العربیة، األردن

ة       استخدام نموذج   ). ٢٠١٧(سعد، علي    ة لتحسین نوعی ة االجتماعی ي الخدم ة ف الحیاة من منظور الممارسة العام
ة      ة، الجمعی ة االجتماعی ة الخدم شور، مجل ث من تعلم، بح ابلین لل ة الق ًا فئ اقین ذھنی ال المع اة لألطف الحی

 .المصریة لألخصائیین االجتماعیین
ف ال    ). ٢٠١٠(شاھین، محمد    رد لتخفی ة الف یم،     ممارسة نموذج الحیاة في خدم دى الرجل العق ة ل ضغوط الزواجی

، كلیة الخدمة ٢، المجلد ٢٨بحث منشور، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، العدد 
 .االجتماعیة، جامعة حلوان

د    االت            ). ٢٠١١(شحاتھ، محم صاحبة لح ریة الم ضغوط األس ف ال رد لتخفی ة الف ي خدم اة ف ممارسة نموذج الحی
 .١٢، المجلد ٣١ث منشور، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، العدد االكتئاب، بح
ماء     د الجواد، أس ة        ). ٢٠١٥(عب ة الخدم شور، مجل ًا، بحث من اقین حركی ة للمع اس المساندة االجتماعی ین مقی تقن

 .، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین٥٤االجتماعیة، العدد 
طریقة خدمة الجماعة ودعم المساندة االجتماعیة للمراھقات المعاقات مریضات الجزام، ). ٢٠٠٦ (عطا اهللا، كمال

، كلیة الخدمة ١، الجزء ٢١بحث منشور، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، العدد 
 .االجتماعیة، جامعة حلوان

شور،        ). ٢٠١٧(علي، أمل    د     تجربة مؤسسة ھوب سیتي، بحث من ة، المجل ة والتنمی ة الطفول دد  ٩مجل ، ٣٠، الع
 .المجلس العربي للطفولة والتنمیة
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ة            ). ٢٠١٣(عمارة، فیروز    ق المساندة االجتماعی ات لتحقی ع الجماع صائي العمل م دور أخ رح ل نحو تصور مقت
، الجزء ٣٤للمعاقین حركیًا، بحث منشور، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، العدد 

 .، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان١١
شورة،      ). ٢٠٠٧(عواده، رنا    ر من دمج المعاقین حركیًا في المجتمع المحلي بیئیًا واجتماعیًا، رسالة ماجستیر، غی

 .كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین
ارات     ). ٢٠١٩(غریب، سامي    اس مھ سیكومتریة لمقی ال ذوي     الخصائص ال صور لألطف اعي الم  التفاعل االجتم

ة  ة المزدوج سمع "اإلعاق عف ال تعلم ذوي ض ابلین لل ًا الق اقین عقلی راءة  "المع ة الق شور، مجل ث من ، بح
 .، الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس٢١١والمعرفة، العدد 

رج         اسھامان جمعیات رعایة وتن ). ٢٠١٨(غنیم، دالیا    ات المف ة للغارم ق المساندة االجتماعی ي تحقی رأة ف ة الم می
دد       ة، الع ة االجتماعی ة الخدم شور، مجل زء ٥٩عنھن، بحث من صائیین  ٤، الج صریة لألخ ة الم ، الجمعی

 .االجتماعیین
ات    ). ٢٠١٥(غنیم، وائل    دى أمھ ة ل الضغوط وأسالیب مواجھتھا وعالقتھا بالصالبة النفسیة والمساندة االجتماعی

دد       ا سي، الع اد   ٤٤ألطفال ذوي اضطراب طیف التوحد، بحث منشور، مجلة اإلرشاد النف ز اإلرش ، مرك
 .النفسي، جامعة عین شمس

مھارات مواجھة الضغوط في األسرة في العمل في المجتمع، الریاض، مكتبة الشقري ). ٢٠٠١(معروف، إعتدال 
 .للنشر والتوزیع

ھیل   دور     . مقدم، س ة، ق ة        المس ). ٢٠١٨(ھواری ة األحداث المھنی ي مواجھ ة ف ة كاستراتیجیة إیجابی اندة االجتماعی
ة،        سانیة واالجتماعی الضاغطة لدى المرأة الجزائریة العاملة، بحث منشور، مجلة الباحث في العلوم اإلن

 . ورقلة-، جامعة قاصدي مرباح٣٣العدد 
مشكالت االجتماعیة للمرأة المعیلة، بحث فعالیة نموذج الحیاة في خدمة الفرد في عالج ال). ٢٠٠٣(ھمام، سامیة   

 .، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان٣منشور، المؤتمر العلمي السادس عشر، الجزء 
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   التقارير الدورية للبحثألحد  نموذج:مالحق الدراسة
  عاشراالجتماع ال

  : الجزء اإلحصائي: أوًال
 م١٠/٧/٢٠١٩:  التاریخ-                         األربعاء: الیوم

  قاعة التدریب المتخصص بمركز رسالة لذوي االحتیاجات الخاصة بالمقطم: المكان
 .                  ال یوجد: عدد الغائبون-.    أعضاء١٠: عدد الحاضرون-ساعتین  : مدة االجتماع-الرابعة مساًء :  الساعة-

  :أھداف االجتماع: ثانیًا
لعضوات على التعبیر عما یدور بداخلھن تجاه العالقات االجتماعیة ألطفالھن من خالل المشاركة تشجیع ا-١

 .في الحوار وتبادل اآلراء
 .تدریب العضوات على الحوار البناء فیما یتعلق بموضوع المناظرة وااللتزام بآداب الحوار واالختالف-٢
ي المناسبات        استخدام إعادة بناء المفاھیم كأحد األسالیب المھن -٣ الھن ف راك أطف ى إش ضوات عل یة لحث الع

  .االجتماعیة إلخراجھم من العزلة التي تفرضھا علیھم اإلعاقة
  :محتوى االجتماع: ثالثًا

ومن بإعداد           ضوات یق اعة فوجد بعض الع صف س حضر األخصائي إلى مكان االجتماع قبل الموعد بن
قًا لما تم االتفاق علیھ في االجتماع السابق فقد تم تخصیص المكان فشكرھن األخصائي، بدأ اللقاء في موعده، طب   

ضوات عن      ین الع ة       "ھذا االجتماع لعقد مناظرة ب زدوج اإلعاق ا م ة لطفلھ ات االجتماعی ة األم حول العالق " رؤی
ي               الھن ف راك أطف ى إش وافقتھن عل ضوات عن م سؤالھ الع اش ب دأ النق اء وب ن اللق صائي الھدف م وأوضح األخ

ن، م، إ، ح، ( في حین اعترضت العضوات ) أ، ھـ.ب، ف، ش(جتماعیة المختلفة فوافقت العضوات المناسبات اال
رح      ) م، ع .ش نھن فط اظرة بی دء المن على ذلك وبناًء على تلك اآلراء قام األخصائي بتقسیمھن إلى مجموعتین لب

ھم اجتماعیًا أم نشركھم في ُترى ما األفضل ألطفالكن مزدوجي اإلعاقة ھل نعزل(األخصائي سؤًال على العضوات 
ا   ) ع(فأجابت العضوة ) الحیاة االجتماعیة بما یتناسب مع قدراتھم وإمكاناتھم وحالتھم الصحیة؟     بأن ظھور طفلھ

رین وسخریة              ع اآلخ صرفاتھ م ًا نتیجة ت بعض المواقف المحرجة اجتماعی في المناسبات االجتماعیة یعرضھا ل
اءه  البعض منھ لعدم تفھمھم لطبیعة إعاقتھ      مما یشكل ضغطًا نفسیًا علیھا وعلى أفراد أسرتھا لذلك فھي تفضل بق

بأنھا تفضل عدم مشاركة طفلتھا في ) ح(ھذا الرأي بینما أضافت العضوة ) م، ن .ش(بالمنزل وأیدت العضوتین    
صا              أل األخ ا س ا وھن اه طفلتھ رین تج اقي  أي مناسبة ألنھا تتألم من نظرات الشفقة التي تراھا في أعین اآلخ ئي ب

أنھا تفضل اصطحاب طفلھا بالمناسبات االجتماعیة لضمان سالمتھ ) ف(العضوات عن رأیھن فأجابت العضوة       
ضوة       ا  ) أ.ش(وشعورھا بالطمأنینة علیھ معھا حتى وان تعرضت لبعض الضغوط النفسیة بینما أوضحت الع أنھ

ان وال ت    ت      تفضل التعامل مع طفلھا على أنھ سوى تصطحبھ معھا في أي مك رین فعلق رات اآلخ آراء ونظ الي ب ب
المنزل               ) م(العضوة   ا ب ع طفلتھ اء م صھا للبق ة تخ ة أو اجتماعی ي أي مناسبة عائلی ت عن المشاركة ف بأنھا عزف

على ذلك معللة أن خروج طفلھا للحیاة االجتماعیة بشكل ) ھـ(واعترضت العضوة ) إ(وایدتھا في رأیھا العضوة 
ة م    دت            منتظم یكسبھ خبرات اجتماعی ا ھو وأی ھ كم صرفاتھ ویتقبلون ى ت ادون عل ھ یعت ة وتجعل المحیطین ب ختلف

بشدة ھذا الرأي مشیرًة إلى تجربتھا الشخصیة مع طفلھا بأنھا لم تعزلھ عن الحیاة االجتماعیة على ) ب(العضوة 
ین        اظرة ب ة المن ي نھای ة، ف ي اللعب دم ف ضوات اإلطالق كما أنھ یمارس ریاضة الكاراتیھ وسجل مستوى متق    الع

عقب األخصائي على جمیع اآلراء السابقة ثم أضاف أن بعض األسر ترفض أن یرى أحدًا طفلھا وتعزلھ بالمنزل 
ة           ى سوء الحال ك إل ؤدي ذل د ی وقد تضطر األم لعزل نفسھا معھ والبقاء إلى جانبھ لتوفیر الحمایة والرعایة لھ وق

رورة تحمل كل ف             ضًا وأوضح ض زدوج        النفسیة للطفل واألم ای ل م اه الطف رة لمسؤولیاتھ تج راد األس ن أف رد م
اإلعاقة حتى ال تقع مسؤولیة رعایتھ كاملة على عاتق األم وأقترح األخصائي على العضوات أن یقوم كل فرد من 
أفراد األسرة باصطحاب الطفل للخروج معھ من المنزل لمدة ساعة مرة اسبوعیًا حتى یعتاد الطفل على األجواء 

ل           االجتماعیة شجیع الطف ي ت سھم ف ا ی ر وجود األم مم ي غی  كما یعتاد أفراد األسرة على تحمل مسؤولیة الطفل ف
على التفاعل مع اآلخرین كما یعطي مساحة لألم للقیام بباقي أدوارھا االجتماعیة ورحبت العضوات بھذا االقتراح 

 اختتم األخصائي اللقاء بتوجیھ الشكر وابدین رغبتھن في عرض الفكرة على أفراد أسرھن والبدء في تطبیقھا، ثم
اع            ى موعد وموضوع االجتم ضوات عل ع الع ق م م اتف للعضوات، على التفاعل البناء وااللتزام بآداب الحوار ث

  .القادم
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  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
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  :األسالیب المھنیة التي استخدمھا األخصائي في االجتماع: رابعًا
ن        -١ ضوات آلرائھ غاء الع ة من خالل إص شة الجماعی ي     استخدم المناق ل االختالف ف ى تقب  ومساعدتھن عل

  .وجھات نظرھن
داخلھن حول           -٢ دور ب ا ی ة عم ر بحری ضوات للتعبی استخدم استراتیجیة التفاعل من خالل إتاحة الفرصة للع

  .العالقات االجتماعیة ألطفالھن
ي      -٣ الھن ف راك أطف ى إش ضوات عل ساعدة الع ي م ة ف الیب المھنی د األس اھیم كأح اء المف ادة بن تخدم إع  اس

  .المناسبات االجتماعیة إلخراجھم من العزلة التي تفرضھا علیھم اإلعاقة
  :الدور المھني لألخصائي االجتماعي: خامسًا

من خالل قیامھ بتوجیھ التفاعل بین العضوات أثناء المناظرة من خالل العمل على إثراء : دوره كموجھ للتفاعل-١
  .ة بینھنالتفاعالت اإلیجابیة والحد من التفاعالت السلبی

من خالل قیامھ بتعلیم العضوات كیفیة استبدال األفكار غیر المنطقیة عن نظرة اآلخرین ألطفالھن : دوره كمعلم-٢
  .بأفكار منطقیة عقالنیة، تعلیمھن إشراك أبنائھن في المناسبات االجتماعیة

  :عائد التدخل المھني: سادسًا
ضوات أھمی    إدراك الع اع ب ن االجتم دف م ق الھ م تحقی ة   ت ة المختلف بات االجتماعی ي المناس الھن ف راك أطف ة إش

  .ومساعدتھم على بناء عالقات اجتماعیة مع اآلخرین
  


