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الرأفة بالذات وعالقتها باملرونة النفسية لدى أمهات ذوي اإلعاقة العقلية في محافظات غزة

امللخص
هدف البحث الراهن �إىل فح�ص م�ستوى الر�أفة بالذات وم�ستوى
املرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة،
ف�ض ًال عن ا�ستك�شاف العالقة بني كل من الر�أفة بالذات ،واملرونة
النف�سية لدى عينة الدرا�سة ،بلغت عينة الدرا�سة ( )500من �أمهات
ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة من املرتددات على ()16
مرك ًزا من مراكز ت�أهيل ذوي الإعاقة يف غزة ،تراوحت �أعمارهن
عاما ،بانحراف
بني ( )54 - 19عاماً؛ متو�سط �أعمارهن (ً )33.48
عاما ،و�أكرب مدى
معياري ( ،)8.35حيث كان �أقل مدى عمري (ً )19
عاما .وا�ستندت الدرا�سة على مقيا�سني :الر�أفة بالذات،
عمري (ً )54
واملرونة النف�سية وهما من (�إعداد الباحثتني)� ،أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى كل من الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية وقعا
�ضمن امل�ستوى املرتفع ،كما وتبني وجود عالقة ارتباطية موجبة
(طردية) بني الدرجة الكلية للر�أفة بالذات والأبعاد الفرعية لها مع
الدرجة الكلية للمرونة النف�سية والأبعاد الفرعية له.
الكلمات املفتاحية :الر�أفة بالذات ،املرونة النف�سية� ،أمهات
ذوي الإعاقة العقلية.

Abstract
The current research aimed at examining the
level of self-compassion and the level of psychological
resilience among mothers with mental disabilities in
the Gaza governorates. It also aimed at exploring
the relationship between both self-compassion and
psychological resilience with the study sample. The
study sample consists of 500 mothers with mental
disabilities in the governorates of Gaza, frequenting
16 rehabilitation centers for people with disabilities
in Gaza; their ages ranged between 1954- years.
Their average age was 33.48 years, with a standard
deviation of 8.35 at the lowest age of 19 and the highest
age of 54. The study was based on two measures:
The self-compassion scale and the psychological
resilience scale, which the researcher prepared. The
results of the study indicated that the level of both selfcompassion and psychological resilience occurred
within the high level, and it was found that there is a
positive (direct) correlation between the total degree
of self-compassion and its sub-dimensions with the
total degree of psychological resilience and its subdimensions.
Keywords: Self-Compassion, Resilience, Mothers
with Mental Disabilities.

املقدمة
تعد جمتمعاتنا يف الوقت احلايل يف �أ�شد احلاجة �إىل حتقيق
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النمو والتكامل لتغيري واقعها ومقاومة االنك�سار �أمام املحن
وال�صعاب التي تواجهها ،فيعي�ش ال�شعب الفل�سطيني بفئاته و�رشائحه
املختلفة ظروفًا حياتية �صعبة ،حيث �إن الظروف والعوامل التي
يعي�شها قطاع غزة توثر على �شخ�صية الفرد وقدرته على التكيف
مع تلك الظروف ليوا�صل م�شوار حياته يف البناء و�إثبات ذاته ،وهذا
يتطلب مرونة من الفرد ونظرة واقعية للحياة والعمل من خاللها،
ولعلم النف�س ب�صمة حقيقية ودور مهم يف بناء املرونة النف�سية
للأفراد وال�سعي لالزدهار يف هذا املجتمع.
ا�ستثنائيا؛ حيث
ويعي�ش قطاع غزة يف الفرتة احلالية و�ض ًعا
ًّ
ن�سبة الإعاقات من �أعلى الن�سب يف العامل� ،إ�ضاف ًة �إىل الكثافة
ال�سكانية العالية التي تزيد من تفاقم و�ضع املعاقني كفئةٍ حتتاج
نوع مميز ،كل
�إىل مدار�س ذات برامج خا�صة ،وخدمات �صحية من ٍ
هذا وغريه من العوامل من �ش�أنه �أن يع ِّقد من الظروف التي تختربها
�أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حياتهن الأ�رسية (النجار،2019،
.)2
هذه الأو�ضاع تعر�ض ال�شخ�ص �إىل الأمل النف�سي �أو االجتماعي
�أو الف�شل ،فبد ًال من التوجه نحو نقد الذات �أو كرهها ،يبد�أ ال�شخ�ص
باتخاذ عددٍ من الإجراءات التي تظهر ر�أفته بذاته ،والتي من �ش�أنها
�أن تخفف من وط�أة ذلك الأمل� ،أو تهون مواقف الف�شل التي تعر�ض
له ال�شخ�ص ،وعك�س ذلك ف�إن الأ�شخا�ص الذين ال يت�صفون بالر�أفة
على ذواتهم يكونون �أكرث توجه ًا نحو نقد الذات ولومها وكرهها ،ما
ي�ؤدي �إىل زيادة الأمل النف�سي واالجتماعي والعزلة والقلق (Werner,
.)Jazaieri,Goldin, Ziv, Heimberg, & Gross,2012: 544
ويعترب مفهوم الر�أفة بالذات من املفاهيم احلديثة ن�سب ًيا يف
علم النف�س؛ فقد ظهر هذا املفهوم يف بداية القرن احلادي والع�رشين
على يد العاملة الأمريكية (نيف) ()Neff, 2003؛ والتي ترى �أن الر�أفة
مهم
بالذات �أحد الأبعاد الأ�سا�سية يف البناء النف�سي للفرد،
وم�صدر ٌّ
ٌ
لل�سعادة والرفاه لديه (املن�شاوي.)153 :2016،
وتعني الر�أفة بالذات العناية بالذات ( ،)Self-careوتقبل
الذات ( ،)Self- acceptanceوالعطف على الذات غري امل�رشوط،
والتي ميكن اكت�سابها وتعلمها (Atharyan, Manookian, Varaei,
 ، )& Haghani,2018: 1وتو�صف ب�أنها و�سيلة توجه ال�شخ�ص نحو
ذاته من حيث االنتباه �إليها واالهتمام بها( .من�صور.)2016 :67،
فقد ذكر وند�شل و�آخرون (� )Wind-Chill, et al., 2008أن
نظرية التحليل النف�سي تطرقت للر�أفة بالذات واعتربتها حالة من
حاالت التمركز حول الذات ( )Ego centrismي�ستغرق ال�شخ�ص فيها
عامله الداخلي ب�إفراط ،ويعد نف�سه و�آراءه �أو �ش�ؤونه الهدف الأكرث
من بني الأهداف الأخرى جميعها ،ولذلك ف�إن املعلومات املرتبطة
بالذات ينظر �إليها ال�شخ�ص على �أنها الأكرث �أهمية يف ت�شكيل �أحكامه
مقارنة بالأفكار التي يطرحها الآخرون عنه �أو املعلومات املرتبطة
بالآخرين (�أبو زيد)36 :2019،
ويعرفها واعر ( )163 :2019ب�أنها :تعامل الفرد مع نف�سه
بلطف يف الأوقات الع�صيبة ،والتي ت�ساعده على مواجهة التحديات
املختلفة ،وزيادة الت�سامح مع الذات ،وزيادة الإ�رصار على تنفيذ
املهام بعد تكرار الف�شل.
�أما جيتز و�ساميون ()Goetz & Simon, 2010 :351-355
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فيعرفا الر�أفة بالذات على �أنها خربة عاطفية متميزة وظيفتها
الأ�سا�سية ت�سهيل التعاون ،وحماية ال�ضعفاء ،وم�ساعدة الذين
ي�شعرون باملعاناة.
بينما ي�ؤكد �أكني ( )Akin, 2010: 702-703ب�أنها �سمة تت�ضمن
بلطف عند مواجهة ظروف
تب�رص ال�شخ�ص بذاته ،والتعامل معها
ٍ
غري مالئمة والأوقات ال�صعبة ،و�إدراك هذه الظروف والتفا�صيل،
واالعرتاف ب�أن هذه املعاناة والف�شل والإخفاقات ما هي �إال جزء
ظرف �إن�ساين �شائع ،و�أن النا�س مبا فيهم ال�شخ�ص نف�سه هم �أه ٌل
من ٍ
لهذا العطف.
ويري (Akin & Akin,2017: 114; Neff, Neff, 2003a:
� )224;Neff,2003b: 86أن الأ�شخا�ص املتمتعني بالر�أفة بذواتهم
يف املواقف امل�ؤملة يت�صفون باملرونة واالنفتاح على خرباتهم
والعقالنية يف التعامل مع جوانب اخلربة كلّها ،وينظرون للأمور
نظرة تفهم وان�سجام .وكذلك لديهم القدرة على حتويل امل�شاعر
والأفكار ال�سلبية �إىل تقبل الذات؛ ما جعلهم يتمتعون بال�سعادة
والر�ضا والقدرة على مواجهة النقد الذاتي .بالإ�ضافة �إىل �أنهم
يتميزون بتقبلهم جلوانب ق�صورهم ومظاهر �ضعفهم ،ويع ّدون
أي�ضا يتعاملون
عاما يف دنيا الب�رش .و� ً
أمرا ًّ
الإخفاقات يف احلياة � ً
مع �إخفاقاتهم بهدوء واتزان ،كما �أنهم ال ي�شعرون باالحتقار �أو
اال�ستياء من الذات والنفور منها ب�سبب �أوجه الق�صور التي لديهم ،وال
رتون الآالم ،وال يتفاعلون مع �أخطائهم ومظاهر �ضعفهم ب�سلبية.
يج ّ
وميكن التمييز بني نوعني من الر�أفة بالذات على نحو
ما �أ�شار �إليه تاجنني ،بون ،وديرينج(  (�Tangney, Boone, &Dear
 ،)ing,2007: 145وينزل ،ووديات وهيدرك(Wenzel, Woodyatt,
:)&Hedrick,2012: 218
النوع الأول :الر�أفة بالذات كموقف �شخ�صي حقيقي و�أ�صيل:
أول
فعندما ميار�س ال�شخ�ص رف ًقا بذاته وتلطفًا بها يعرتف � اً
مب�س�ؤوليته وتق�صريه ،ومع ذلك يتقبل ذاته ،وثان ًيا االلتزام ال�شخ�صي
بالتغري يف امل�ستقبل ،والتعهد بت�صويب �أوجه الق�صور.
النوع الثاين :الر�أفة بالذات كموقف �شخ�صي مزيف :مييل
ذو حالة الر�أفة بالذات املزيفة �إىل �إزاحة م�س�ؤوليتهم عن الأخطاء،
وتوجيه اللوم للآخرين �أو �إلقائها على الظروف والأحداث اخلارجية،
وعلى الرغم من �أن هذا امليل قد يحقق لهم راحة وقتية ،ف�إنه ي�رصفهم
عن حت�سني ذاتهم يف امل�ستقبل ،لكونه حيلة هروبية ت�ستهدف جتنب
لوم الذات وت�أنيبها.
وت�شري هنا �إىل �أن الر�أفة بالذات ت�سهم يف زيادة الرتكيز �أكرث
أمر بلبغ
على تعزيز املرونة النف�سية لتعوي�ض نقاط ال�ضعف ،وهذ � ٌ
الأهمية للوقاية الأكرث فعالية من ال�ضغوط ،حيث �إن عوامل املرونة
النف�سية هي �سمات �أو عمليات �أو قدرات نف�سية ت�ضعف الأثر ال�سلبي
لعوامل اخلطر ،من خالل ت�أثري عوامل الر�أفة بالذات على االنتباه،
القبول ،وهي عوامل قد تكون ذات �صلة باملرونة النف�سية؛ لأنها
تركز على الطريقة التي يتفاعل بها املرء مع ال�ضغوطات ويتعامل
معها ،وحت�سينها مبا�رش ًة �ضد م�صادر اخلطر.
من جهة �أخرى ت�شري الأدبيات النف�سية �إىل �أن املرونة النف�سية
هي عامل وقائي �شخ�صي مهم يعزز امل�شاعر الإيجابية للرفاه ،ويقلل
من امل�شاعر ال�سلبية ،ويعطى معنى للحياة ،وكذلك ت�سلّط ال�ضوء على

�أهمية املرونة كمورد �شخ�صي يغذي الرفاه النف�سي ،وت�أكيداً لذلك
�أ�شار لون�سكي ووي�سك (� )Lunsky & Weissk, 2014إىل �أن املرونة
عقليا و�أمهاتهم يف جتنب
مهم ي�ساعد �آباء املعاقني ًّ
النف�سية عام ٌل ٌّ
عقليا ،كما
الأزمات عندما يقدمون اخلدمات لأطفالهم املعاقني
ًّ
�أنها تعرب عن نقاط القوة التي يتمتع بها الآباء عندما ينتظرون
تقدمي اخلدمات لأبنائهم ،وينبغي �أن توجه الدرا�سات والبحوث �إىل
عقليا ،بحيث يكونون �أكرث
تعزيز املرونة لدى �آباء الأطفال املعاقني ًّ
قدرة على الت�أقلم مع �إعاقة ابنائهم عند تعر�ضهم للأزمات (عبد
احلميد.)145 :2017،
ومن ثم ترتبط �سمة املرونة النف�سية بال�صحة النف�سية؛ �إذ �إن
هناك بع�ض امل�ؤ�رشات لل�صحة النف�سية ال�سليمة �أو للتوافق ،ومنها �أن
يت�صف الفرد باملرونة حيث يكون متواز ًنا يف �أمور حياته ،ويبتعد
عن التطرف يف احلكم على الأمور واتخاذ القرارات ،وي�ساير الآخرين
قادرا على التعاي�ش مع
يف بع�ض املواقف وفق قناعته ،ويكون
ً
االختالف واحتماله دون االنغالق على جمموعة خرباته وت�صوراته
(جمي.)151 :2008،
وترى نيف و�أم�سيجيه (� )Neff & MC Gehee, 2010أن الأفراد
الر�أفني بذواتهم يف املواقف امل�ؤملة يختلفون عن الأفراد غري
انفتاحا
امل�شفقني يف �سماتهم ال�شخ�صية؛ فهم �أكرث مرونة ،و�أكرث
ً
على خرباتهم� ،أكرث عقالنية يف التعامل مع كل جوانب اخلربة ،حيث
بدل من املبالغة
ينظرون �إىل �أنف�سهم نظرة تفهم وان�سجام وعطف اً
يف احلكم النقدي �أو جلد الذات ملا يحدث لهم.
وباملثل ف�إن الر�أفة بالذات عن�رص قيم يف عملية تعزيز
املرونة والتعايف ،فالتنظيم الفعال لالنفعال وزراعة العواطف
خ�صو�صا �أمر �أ�سا�سي يف التعامل مع التجارب ال�سلبية،
الإيجابية
ً
وت�سهيل املرونة من �أجل التكيف مع مواقف احلياة ال�سلبية(  (�Sün
.)bül, & Güneri,2019: 337
دورا يف فهم كيفية دعم مرونة
وكذلك تلعب الر�أفة بالذات ً
حا�سما
أمرا
ً
�أمهات ذوي الإعاقة العقلية؛ حيث تع ّد املرونة النف�سية � ً
لتو�سيع قاعدة املعرفة حول اخل�صائ�ص النف�سية؛ لأنها ت�ساهم يف
اال�ستجابة التكيفية التي تفيد يف نهاية املطاف الأم.
وتعد املرونة النف�سية من العوامل الوقائية الإيجابية التي
توجد يف حالة العجز �أو ال�ضعف ،التي ت�شري �إىل قابلية الفرد
لال�ضطراب ،نتيجة الأخطار البيولوجية �أو النف�سية ،التي تزيد من
احتمال حدوث املر�ض النف�سي (.)Werner, & Smith,1992: 3
وت�شكل املرونة النف�سية يف جمملها الأبعاد العقلية،
واالجتماعية ،والنف�سية ،واالنفعالية ،والأكادميية ل�شخ�صية الفرد،
بحيث تك�سبه القدرة على التكيف مع الأحداث غري املواتية ،والتي
من املتوقع �أن تعرقل م�سرية منو ال�شخ�صية يف االجتاه الطبيعي،
�إذا ما كان هذا ال�شخ�ص غري قادر على التعامل مع ما يواجهه من
�أحداث �صادمة (.)Nath., & Pardham,2012: 163
وتعرف املرونة النف�سية ب�أنها القدرة على التكيف واملثابرة
على �إعادة التوازن النف�سي �أمام ال�ضغوط من خالل ال�شعور
بامل�س�ؤولية والقدرة على �ضبطها والكفاءة الذاتية يف مواجهتها
مع القدرة على اال�ستفادة من الدعم االجتماعي (الك�شكي:2020،
.)254
180
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كما ميكن التعبري عنها ب�أنها القدرة على التعايف من الت�أثريات
ال�سلبية لهذه ال�شدائد �أو النكبات �أو الأحداث ال�ضاغطة والقدرة على
إيجابيا وموا�صلة احلياة بفاعلية ،و�إح�سا�س
تخطيها �أو جتاوزها �
ًّ
داخلي للفرد بتمثل يف ال�شعور باالرتياح وال�سعادة (حنور،2019،
.)63
ويف نف�س ال�سياق يعرفها يون�س ( )568 :2018عبارة عن
خا�صية نف�سية �أو قدرة ان�سانية متكن الفرد من التكيف الناجح
واملثابرة والوقاية وال�صمود �أمام ال�صدمات وال�ضغوط.
�أما رفاعي ( )12 :2017فريى �أن املرونة النف�سية هي
امل�سار الإيجابي للتكيف بعد الأحداث ال�صادمة ،واملحن ،والأزمات،
والقدرة على موا�صلة �أداء امل�سئوليات ال�شخ�صية واالجتماعية،
مع القدرة على توليد امل�شاعر الإيجابية ،و”االرتداد الإيجابي”
من التجارب ال�صعبة ،واالنتكا�سات ،وعلى التحمل واالنتعا�ش
من تغريات احلياة ال�صعبة والإجهاد وامل�شكالت ،واملحافظة على
القدرات الكامنة ،والدافعية العالية ،و�ضبط االنفعاالت ،وال�شعور
باالتزان والهدوء يف التعامل مع �أحداث احلياة ال�سلبية؛ لوجود
�أهداف ي�سعى لتحقيقها وحياة لها معنى” .وهذه ال�سمات والكفاءة
ال�شخ�صية الفردية مبا تت�ضمنه من معارف و�سلوكيات ُتعد نتائج
للعمليات االرتقائية الإيجابية ،التي �أمكن حتقيقها بف�ضل قدرة
البيئة االجتماعية واملادية على توفري فر�ص النمو الإيجابي بطرق
مالئمة ثقافي ًا تعك�س تف�ضيالت ه�ؤالء الذين يف حاجة �إليها.
وركز روبريت�سون وكوبر (Robertson, & Cooper,2013:
 )175-176يف تف�سريهما للمرونة النف�سية على الناحية البنائية؛
فقد �أ�شارا �إىل �أن للمرونة مكونني هما :املكون النف�سي واملكون
ال�سلوكي ،ويندرج حتتهما عدد من الأبعاد؛ فاملكون النف�سي،
يمُ ّ كّن النا�س من احلفاظ على �صحتهم العقلية ورفاهيتهم النف�سية
فيمكنهم من االحتفاظ
عند مواجهة املحن� ،أما املكون ال�سلوكي ِّ
بالن�شاط والفاعلية ،والقدرة على الرتكيز يف املهام والأهداف
وتنفيذها يف بيئتهم احلياتية ،حيث �إن ن�ش�أة املرونة النف�سية تكمن
يف كل من الت�أثريات البيئية ،واخلربة والقدرات النف�سية الكامنة.
وقد تطرق “كويف”(� ،)Covey,1990إىل وجود جمموعة من
املبادئ الدائمة التي تعمل على تعزيز املرونة النف�سية ،وهي:
الن�شاط والفاعلية :وتت�ضمن قدرة الفرد على حتمل م�س�ؤولية
�أفعاله.
الفهم العميق ملا يدور حوله :والذي يت�ضمن القيم والأولويات
قبل اختيار الأهداف.
توظيف العقل جي ًدا :عن طريق البحث عن املنافع واملكا�سب.
تقدير الآخرين :احرتام الفرد لآراء الآخرين وحماولة فهم
وجهة نظرهم.
التعاون :العمل بروح الفريق والذي ت�سوده قيم واحدة
(.)Wicks,2005: 5
وقد �أو�ضحت الأدبيات النف�سية التي تناولت املرونة النف�سية
�أن من العوامل امل�ؤثرة يف املرونة؛ عوامل احلماية الداخلية :وهي
عوامل فعالة لها ت�أثري قوي يف �سياق املخاطرة ،وتظهر يف وجود
ال�شدائد وتت�ضح يف امل�صادر الداخلية للفرد ،والتي تتمثل يف ارتباط
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املرونة النف�سية ببع�ض العوامل وال�سمات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية �أو
القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الفرد.
وعوامل احلماية اخلارجية :والتي ت�شري �إىل امل�صادر واملوارد
املختلفة التي توجد بالبيئة االجتماعية املحيطة بالفرد ،والتي
تقدم وتدعم وت�ساند الفرد على تخفيف �آثار الأحداث ال�سلبية ،مثل
وجود الدعم وامل�ساندة االجتماعية من الأ�رسة �أو الأفراد املهمني
يف حياة الفرد.
و�أ�شار “جارميزى»  Jarmisiيف نظريته �إىل �أنه يجب �أن
يتحول الرتكيز من املر�ض �إىل ال�صحة ،واملتغريات الإيجابية التي
من �ش�أنها �أن تدعم قدرة الفرد على املرونة النف�سية واملواجهة
الناجحة لتلك ال�ضغوط .وقد �أ�شار �إىل �أهمية املتغريات ال�شخ�صية
والبيئة الإيجابية ،التي من �ش�أنها م�ساعدة الفرد يف الوقاية من الأثر
النف�سي واجل�سمي الناجت عن التعر�ض للمحن .ومن هذه املتغريات
الوقائية� :سمات الفرد ال�شخ�صية (تقدير الذات – واال�ستقاللية –
والذكاء – والكفاية والفاعلية) ،ما ي�ؤدي �إىل �شعور الفرد بالكفاية
والتمكن ،وتوفُر �أنظمة م�ساندة اجتماعية ت�شجع وحتفز قدرة الفرد
على مواجهة ال�ضغوط (Lahad, shacham, & Ayalon,2013: 14-
.)15
وانطالق ًا من �أهمية املرونة النف�سية فقد �أوردت اجلمعية
الأمريكية لعلم النف�س طرق عدة لبنائها لدى الأفراد ،وهي:
جزءا من احلياة Accept that Change
تقبل التغري باعتباره ً
 :is a Part of Livingفهناك كثري من الأهداف التي ال ميكن حتقيقها؛
نظراً لوجود عقبات ومواقف �ضاغطة وحادة ،وتقبل تلك الظروف
التي ال ميكن تغيريها يمُ كننا من الرتكيز على الظروف الأخرى التي
ميكن تغيريها.
ابحث عن فر�ص الكت�شاف ذاتك Look For Opportunities
 :For Self- Discoveryفكثير من الناس الذين يخبرون ال�شدائد واملحن
�أ�صبحت لديهم القدرة على �إقامة عالقات مع الآخرين �أف�ضل،
بالإ�ضافة �إىل الإح�سا�س بالقوة ال�شخ�صية ،والإح�سا�س باال�ستحقاق
واجلدارة الذاتية ،ومنو الوازع الديني ،والإح�سا�س بقيمة احلياة.
نت بنف�سك  :Take Care of Yourselfاالعتناء باحلاجات
اع ِ
وامل�شاعر ،واالندماج يف الأن�شطة التي جتعل الفرد �سعيداً ،واالعتناء
بالنف�س ي�ساعد على التعامل اجليد مع املواقف ،والذي يتطلب
املرونة النف�سيةAmerican Psychological Association,2011:( .
.)4
ت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ترى الباحثتان �رضورة قيام الأم التي
يعاين ابنها من �إعاقة عقلية بامل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية
التي تخ�صه ،وت�شجعه على تكوين عالقات و�صداقات جديدة مع
الآخرين ،وحتاول �أن تكون مرنة يف التعامل معه ،وتعزيز ثقته
بقدراته دون دحره �أو التقليل من �ش�أنه �أو قيمة الأ�شياء التي يفعلها،
بل حتاول جاهدة على بناء عالقات �إيجابية مع املحيطني بها
املهتمني بفئة ابنها ،وال�سيطرة على م�شاعر الغ�ضب التي بداخلها،
و�ضبط انفعاالتها عندما ت�شعر ب�ضيق بخ�صو�ص �أي �شيء متعلق
بابنها ،وتكون را�ضية عن �أي �إجناز يقوم به ابنها حتى لو كان
ب�سيط ج ًدا ،ويف املواقف ال�صعبة حتر�ص على الهدوء والتما�سك
وتتقبل النقد املوجه البنها ب�صدر رحب ،وت�سعى جاهدة لكي حتقق
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كل ما يرغب به ابنها لكي ترى ال�سعادة على وجهه؛ حيث �إنها
ام تن�صت البنها بكل �صغرية وكبرية ،ت�سمع له وت�شجعه ،وت�ضع
امل�شاكل التي يتعر�ض لها يف مكانها الطبيعي ،وتبذل جهدها يف
تخطي هذه امل�شاكل قبل �أن تتفاقم ،وتذليل كل ال�صعوبات التي
وخ�صو�صا مما يعانون من �إعاقة عقلية �شديدة.
يتعر�ض لها ابنها
ً
كل ذلك يتطلب �أن متتع الأم باملرونة النف�سية الإيجابية ،و�إال ف�إن
ذلك ينعك�س �سل ًبا عليها وعلى ابنها من ذي الإعاقة العقلية اخلفيفة
وعلى �أفراد �أ�رستها.
ونظراً لأهمية العالقة بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية يف
بع�ض املتغريات النف�سية والعقلية لعينات جمتمعية متنوعة �أجريت
العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية ،حيث هدفت درا�سة ا�سين�سيو
مارتنيز ،واوليفان بالزكويز ،ومونتريو مارين ،وما�سلوك ،وفيو
دياز ،وجا�سكون �سانتو�س ،وماجالون بوتايا (Asensio- 2019
Martínez, Oliván-Blázquez, Montero-Marín, Masluk, Fueyo-

 )Díaz, Gascón-Santos, & Magallón-Botayaالتعرف �إىل طبيعة
العالقة بني املرونة النف�سية واليقظة العقلية والر�أفة بالذات على
�إدراك ال�صحة اجل�سدية والنف�سية لأ�شخا�ص يعانون من �أمرا�ض
مزمنة يف مقاطعة (جالي�سيا) ب�إ�سبانيا ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )845م�شارك ًا من الذين يعانون من �أمرا�ض مزمنة؛ ( )459بن�سبة
(� )% 56.2إناث )386( ،بن�سبة ( )% 43.8ذكور ،وطبق عليهم
مقيا�س (كونور ديفيد�سون) للمرونة النف�سية ( ،)CD-RISCومقيا�س
اليقظة العقلية ( ،)FFMQ-SFومقيا�س الر�أفة بالذات (،)SCS-SF
ومن بني ما تو�صلت �إليه الدرا�سة وجود عالقة موجبة ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ).01بني املرونة النف�سية والدرجة
الكلية للر�أفة بالذات و ُبعديها (الإن�سانية امل�شرتكة ،والعطف على
الذات) ،وكذلك وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني
املرونة النف�سية والدرجة الكلية لليقظة العقلية و�أبعادها (الو�صف،
والت�رصف بوعي ،عدم احلكم ،وعدم التفاعل) ،يف حني كانت غري
دالة على ُبعد املالحظة.
وعلى عينة من البالغني امل�صابني بال�رصع يف الواليات
املتحدة �أجرى (باكري وجا�سويل وايكلي�س)(  (Baker, Cas� )2019
 ,well, & Ecclesدرا�سة هدفت التعرف �إىل طبيعة العالقة بني الر�أفة
بالذات والقلق واالكتئاب واملرونة النف�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة
من( )270م�شاركً ا؛ ( )206بن�سبة (� )% 76.2إناثا )64( ،بن�سبة
( )% 23.8ذكورا ،تراوحت �أعمارهم من ( )71 - 18عاما ،ومت
تطبيق مقيا�س الر�أفة بالذات( ،)SCSومقيا�س القلق واالكتئاب
( ،)HADSومقيا�س املرونة النف�سية ( ،)BRSوتو�صلت �أهم نتائج
الدرا�سة �إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.01بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية ،ووجود عالفة
�سالبة ذات داللة �إح�صائية بني الر�أفة بالذات والقلق واالكتئاب ،و�أن
�سلبيا بالقلق
الر�أفة بالذات تتنب�أ �
إيجابيا باملرونة النف�سية وتتنب�أ ًّ
ًّ
واالكتئاب.
و�أجرى “ب�سيوين ،وخياط” ( )2019درا�سة هدفت الكت�شاف
طبيعة العالقة بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية لدى طالب كلية
الرتبية بجامعة �أم القرى ،ولتحقيق ذلك ا�ستخدم الباحثان مقيا�س
الر�أفة بالذات من تعريب عبد الرحمن و�آخرين ( ،)2015ومقيا�س
املرونة النف�سية من �إعداد القللي ( ،)2016وطبقت الدرا�سة على

عينة مكونة من ( )130طالبة ،وتو�صلت �إىل �أن �أفراد العينة يتمتعن
بالر�أفة بالذات واملرونة النف�سية ،وكذلك توجد عالقة �إيجابية دالة
إح�صائيا بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية ،وتوجد فروق ذات
�
ًّ
داللة �إح�صائية بني مرتفعي الر�أفة ومنخف�ضيها بالذات يف املرونة
النف�سية يف اجتاه مرتفعي الر�أفة بالذات.
وعلى عينة من الن�ساء املعنفات �أ�رسي ًا يف تركيا� ،أجرى
“جيدك” ( ,Gedik )2019درا�سة هدفت �إىل التعرف على العالقة
بني املرونة النف�سية ،والغ�ضب ،والر�أفة بالذات ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )170م�شاركة؛ تراوحت �أعمارهن بني ()60 - 18
عاما ،ومت تطبيق مقيا�س املرونة النف�سية
عاما مبتو�سط (ً )37.67
ً
( ،)RSAومقيا�س الغ�ضب ( ،)STAXIومقيا�س الر�أفة بالذات (SCS-
 ،)Sومن بني ما تو�صلت الدرا�سة وجود عالقة موجبة ذات داللة
�إح�صائية بني املرونة النف�سية والر�أفة بالذات ،ووجود عالقة �سالبة
ذات داللة �إح�صائية بني املرونة النف�سية والغ�ضب.
وجاءت درا�سة “تاجن” ( ,Tang )2019بهدف التعرف �إىل
طبيعة العالقة بني املرونة النف�سية والر�أفة بالذات وقلق االختبار
لدى طالب اجلامعات يف (هوجن كوجن) ،وتكونت العينة من ()202
عاما ،ومت تطبيق
طالب جامعي؛ تراوحت �أعمارهم بني (ً )25 - 18
مقيا�س الر�أفة بالذات (� )SCSإعداد ( ،)Neff, 2003ومقيا�س املرونة
النف�سية ( ،)Oshio, et al, 2002ومقيا�س قلق االختبار (Cassady,
 ،)& Johnson, 2002ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ().01
بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية ،ووجود عالقة �سالبة ذات
داللة �إح�صائية بني الر�أفة بالذات وقلق االختبار.
وعلى عينة كبرية ن�سبي ًا من املراهقني يف املدار�س احلكومية
واخلا�صة �أجر ى “بلوث ،وموالركي ،والثرين” (Bluth, Mul� )2018
 ،,larkey, & Lathrenدرا�سة هدفت �إىل التعرف على طبيعة العالقة
بني الر�أفة بالذات والف�ضول وحب اال�ستك�شاف واملرونة النف�سية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )1057مراهقاً؛ ( )786يف املدار�س
احلكومة )271( ،يف املدار�س اخلا�صة )690( ،بن�سبة ()% 65.3
�إناثا ،و( )344بن�سبة ( )% 34.7ذكورا ،تراوحت �أعمارهم ما
عاما ،ومت تطبيق مقيا�س الر�أفة بالذات ()SCS
بني (ً )19 - 11
�إعداد ( ،)Raes et al, 2011ومقيا�س املرونة النف�سية (� )BRSإعداد
( ،)Smith et al, 2008ومقيا�س الف�ضول واال�ستك�شاف (� )CEIإعداد
( ،)Kashdan et al, 2009و�أ�شارت نتائج �إىل وجود عالقة موجبة
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ).01بني الر�أفة بالذات
والف�ضول واال�ستك�شاف واملرونة النف�سية.
وحاولت درا�سة “�إيرجون با�ساك ،وكان” (Ergün- )2018
 ,Başak, & Canبهدف التعرف �إىل طبيعة العالقة بني الر�أفة بالذات
والتوا�صل االجتماعي والتفا�ؤل واملرونة النف�سية لدى طلبة اجلامعة
من ذوي الدخل املنخف�ض ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )495طال ًبا
جامع ًيا؛ ( )275طالبة ،و( )220طال ًبا ،ومت تطبيق مقيا�س مرونة
الأنا �إعداد ( ،)Block &Kremen, 1996ومقيا�س الر�أفة بالذات �إعداد
( ،)Neff, 2003ومقيا�س التوا�صل االجتماعي (Lee ve Robbins,
 ،)1995ومن بني ما تو�صلت �إليه الدرا�سة �إىل �أن الر�أفة بالذات
والتوا�صل االجتماعي منبئات بالتفا�ؤل مبا�رش ًة وباملرونة النف�سية
غري مبا�رش ًة.
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و�أجريت درا�سة “فار�س” ( )2018بهدف التعرف �إىل طبيعة
العالقة بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية طالب املرحلة الثانوية مبحافظة املنيا مب�رص،
وتكونت عينة الدرا�سة من ()186؛ ( )89ذكرا و(� )97أنثى ،مت
تطبيق مقيا�س الر�أفة بالذات �إعداد ( )Neff, 2003ترجمة حممد
ال�سيد عبد الرحمن ( ،)2014ومقيا�س املرونة النف�سية �إعداد
الباحثتني ،وقائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية �إعداد (كو�ستا
وماكري) ( )1992تعريب بدر الأن�صاري ( ،)2002وتو�صلت �أهم
نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني
الر�أفة بالذات و�أبعادها (اللطف بالذات ،الإن�سانية امل�شرتكة ،اليقظة
العقلية ،والدرجة الكلية) وبني �أبعاد املرونة النف�سية (الدافعية
للإجناز ،والتكيف ،البنية القيمية والدينية ،الدرجة الكلية) ،كما
ك�شفت النتائج عن وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني
الر�أفة بالذات و�أبعادها (اللطف بالذات ،الإن�سانية امل�شرتكة،
اليقظة العقلية ،الدرجة الكلية) وبني �أبعاد العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية(االنب�ساطية ،االنفتاح على اخلربة ،املقبولية ،ال�ضمري
احلي) ،ووجود عالقة ارتباطية �سلبية دالة �إح�صائية بني احلكم
الذاتي ،والعزلة ،والتوحد مع الذات والع�صابية.
وانطالق ًا من التطبيق على عينة من الن�ساءـ امل�ساء �إليهن
جن�سياًـ جاءت درا�سة جميليفري ،وبيدجون ،ورونكني ،وكريدالند
باالنتيني (McGillivray, Pidgeon, Ronken, & Credland- 2018
 ،)Ballantyneهدفت �إىل التعرف �إىل الأثر املبا�رش وغري املبا�رش
للعوامل النف�سية واالجتماعية والر�أفة بالذات على العالقة بني
املرونة واال�ضطراب النف�سي لدى ه�ؤالء الن�ساء ،وتكونت عينة
جن�سيا؛ تراوحت �أعمارهن بني
لهن
الدرا�سة من (ًّ � )68أما
م�ساء ّ
ً
ًّ
عاما ،طبق عليها مقيا�س
()43.22
مبتو�سط
)67عاما،
(- 28
ً
ً
اال�ضطرابات النف�سية (� )DASS-21إعداد (Lovibond & Lovibond,
 ،)1995ومقيا�س املرونة النف�سية (� )CD-RISCإعداد (& Connor,
 ، )Davidson, 2003ومقيا�س التنظيم االنفعايل �إعداد (& Carlson
 ،)Andrykowski, 2001ومقيا�س الر�أفة بالذات (� )SCSإعداد (Neff,
 ،)20033ومقيا�س الدعم االجتماعي (� )SPSإعداد (�Cutrona & Rus
 ،)sell, 1987ومن بني ما تو�صلت �إليه الدرا�سة �إىل وجود عالقة
موجبة ذات داللة �إح�صائية بني املرونة والر�أفة بالذات ،و�إعادة
التقييم الإيجابي ،وامل�ساندة االجتماعية ،و�أن الر�أفة بالذات ت�ؤثر
مبا�رشا على املرونة النف�سية ،كما �أن الر�أفة بالذات تتو�سط
أثريا
ً
ت� ً
العالقة بني املرونة وال�ضغوط النف�سية.
وعلى مر�ضى الت�صلب الع�صبي املتعدد �أجرى “نريي
هريويت ،وين وديبيك” (،,Nery-Hurwit, Yun, & Ebbeck )2018
درا�سة هدفت �إىل التعرف على دور الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية
بال�صحة النف�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )259م�صا ًبا
بالت�صلب املتعدد؛ منهم (� )218إنثى بن�سبة ()41( ، )% 84.23
من الذكور بن�سبة ( ،)% 15.77تراوحت �أعمارهم بني ()65 - 18
عاما ،ومت تطبيق مقيا�س الر�أفة بالذات (� )SCSإعداد (،)Neff, 2003
ً
ومقيا�س كونور-ديفيد�سون للمرونة النف�سية ( ،)CD-RISC10وقد
تو�صلت الدرا�سة لعدد من النتائج من �أهمها :وجود عالقة موجبة
ذات داللة �إح�صائية بني الر�أفة بالذات واملرونة ،و�أن الر�أفة بالذات
تلعب دور املتغري الو�سيط مبا�رشة بال�صحة النف�سية ،يف حني يرتبط
بعالقة غري مبا�رشة من خالل املرونة النف�سية.
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يف �ضوء العر�ض ال�سابق للدرا�سات وجود ندرة يف هذه
الدرا�سات يف املجتمعات العربية – يف حدود علم الباحثتني –
حول العالقة بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية قليلة ،يف حني
جند درا�سات عديدة يف البيئة الأجنبية؛ ما ي�شري �إىل �أهمية متغريات
الدرا�سة ،و ُيظهر احلاجة �إىل درا�ستها يف البيئة العربية ،يت�ضح �أي�ض ًا
من نتائج الدرا�سات املذكورة اتفاق معظمها على وجود عالقة
موجبة بني الر�أفة بالذات واليقظة العقلية� ،أما من حيث العينة  :فلم
جتد الباحثتان  -يف حدود علمهما  -درا�سة تناولت عينة الدرا�سة
(�أمهات ذوي الإعاقة العقلية)؛ لذا ف�إن هذه الدرا�سة تنفرد من بني
الدرا�سات ال�سابقة يف هذا اجلانب.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
نبعت م�شكلة البحث احلايل من خالل تردد الباحثتني على
مراكز ذوي الإعاقة العقلية �أثناء الإ�رشاف على التدريب امليداين
لطالب الرتبية اخلا�صة؛ ف�أثناء تلك الزيارات كانت تدور بع�ض
الأحاديث بني الباحثتني ،و�أمهات ذوي الإعاقة العقلية حول �أهم
أطفالهن ومدى
تقبلهن ل
اال�ضطرابات التي ي�شعرن بها ،ومدى
ّ
ّ
لديهن �شعور باال�ستمتاع باحلياة �أم ال،
�شعورهن باملرونة ،وهل
ّ
ّ
لديهن م�ستوى
فالحظت �أن ن�سبة كبرية من �أمهات ه�ؤالء الأطفال
ّ
أطفالهن بل ينظر
منخف�ض من املرونة وعدم تقبل �أو ر�ضا عن �
ّ
ابتالء من اهلل.
بع�ضهن لهم �أنهم
ٌ
ف�أثريت الفكرة يف ذهن الباحثتني ،وحاولت ا�ستطالع
الدرا�سات ال�سابقة والبحوث التي �أجريت على �أمهات ذوي الإعاقة
العقلية �إال �أنها جذب انتباهها متغري الر�أفة بالذات كمتغري من
املتغريات الإيجابية ي�ضم يف طياته الر�ضا وتقبل الطفل املعاق،
وكذلك الحظت �أن هناك �شبه اتفاق على تدين م�ستوى الر�أفة بالذات
لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية.
ووجدت الباحثتني �أنه ال ب ّد من االهتمام بدرا�سة الر�أفة
بالذات واملرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية؛ ملحاولة
تخطي الأزمات وال�ضغوط التي يتعر�ضن لها ،ما دفعها للبحث
عن طريقة ميكن من خالله تنمية املرونة النف�سية لديهن ملواجهة
املحن والأزمات الناجتة عن وجود طفل معا ًقا عقل ًيا يف الأ�رسة
بكفاءة وفاعلية.
وبالنظر �إىل حمدودية البحوث والدرا�سات التي ا�ستخدمت
التدخالت القائمة على املرونة النف�سية مع �أمهات ذوي الإعاقة
العقلية ،ف�إنه يوجد حاجة ما�سة لإجراء مزيد من البحوث والدرا�سات
التي تهدف �إىل �إن�شاء وتكوين عالقات �إيجابية مع �أطفالهن ،وبناء
الثقة معهم ،الأمر الذي ي�سهم يف خف�ض التوتر والقلق وحت�سني
املرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية ،ما ي�ؤثر �إيجا ًبا
على �أطفالهن ،ومما �سبق ميكن بلورة م�شكلة البحث احلايل يف:
◄◄ما م�ستوى الر�أفة بالذات لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية
يف حمافظات غزة؟
◄◄ما م�ستوى املرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة
العقلية يف حمافظات غزة؟
◄◄هل توجده عالقة ذات داللة اح�صائية بني الر�أفة بالذات
واملرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات
غزة؟
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أهداف الدراسة
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
1 .1التعرف �إىل م�ستوى الر�أفة بالذات لدى �أمهات ذوي
الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة.
2 .2التعرف �إىل م�ستوى املرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي
الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة.
3 .3الك�شف عن طبيعة العالقة بني الر�أفة بالذات واملرونة
النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف غزة.

أهمية الدراسة
تتلخ�ص �أهمية الدرا�سة بالآتي:
اً
أول :األهمية النظرية:
1 .1تتناول الدرا�سة احلالية متغري الر�أفة بالذات؛ الذي يعد
من املتغريات النف�سية املهمة ملا لها دور يف ت�شكيل �سلوك الفرد
مهما يف
وتوجيهه ،ويعد من ركائز ال�شخ�صية للأفراد ،وميثل ً
مثريا ًّ
دافعية الأفراد للقيام ب�أي ن�شاط.
2 .2تكت�سب الدرا�سة �أهميتها يف تناولها متغري املرونة
النف�سية؛ لأهميتها النف�سية واالجتماعية ومدى ت�أثريها على
ا�ستقرار الأ�رسة وكذلك املجتمع.
3 .3تناول فئة �أمهات ذوي الإعاقة العقلية ،وهي �رشيحة
مهمة يف املجتمع لها دورها الريادي يف تقدمي اخلدمات واالهتمام
وبالأخ�ص فئة ذوي الإعاقة العقلية داخل الأ�رسة.
ثانيًا :األهمية التطبيقية:
1 .1تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية النتائج التي قد ت�سفر عنها،
وقد ي�ستفيد منها �أهل االخت�صا�ص؛ والعمل على تعزيز الر�أفة بالذات
لأمهات ذوي الإعاقة العقلية وتطويرها ،وبالتايل حتقيق مزيد من
املرونة النف�سية.
أدوات (�سيكومرتية) �صادقة
2 .2ت�سهم هذه الدرا�سة يف تقدمي � ٍ
وثابتة يف جمال ال�صحة النف�سية ،قد ي�ستفيد الباحثون منها يف
درا�سات نف�سيةٍ الحقة.
ٍ
3 .3ت�سهم الدرا�سة احلالية يف توجيه اهتمام كل املتعاملني
مع املعاقني ،مثل :الآباء واملر�شدين واالخت�صا�صيني �إىل �أهمية
جوانب �إيجابية متعددة يف النمو ال�شخ�صي الفعال ،يف تطوير للر�أفة
بالذات ،ما قد يزيد من قدرتهم على تنمية تلك اجلوانب الإيجابية،
وم�ساعدة �أبنائهم يف التعامل مع املواقف الع�صيبة التي حتتاج �إىل
مهارات خمتلفة يف تطوير الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية.

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت الدرا�سة �ضمن احلدود واملحددات التالية:
 احلد الب�رشي :طبقت �أدوات الدرا�سة على عينة ق�صدية
متوفرة من �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة.
 احلد املكاين :طبقت �أدوات الدرا�سة على املراكز

وامل�ؤ�س�سات خا�صة بالعينة والبالغ عددهم ( )16مرك ًزا.
 احلد الزماين :يف عامي (.)2021 - 2020
 حمددات مو�ضوعية :تناولت الدرا�سة احلالية العالقة بني
الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف
حمافظات غزة.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات التالية:
الر�أفة بالذات  Self-compassionقدرة الأم على الرفق بذاتها
خا�ص ًة
وحمايتها واللطف بها ،وجتنب �إ�صدار �أحكام قا�سية عليها
ّ
يف مواقف الف�شل والتعرث التي تواجهها يف حياتها مع ابنها
املعاق ،وذلك من خالل مراقبتها لأفكارها وم�شاعرها بحكمة
وعقالنية ،و�ضبط �سلوكياتها ،والنظر �إىل تلك املواقف باعتبارها
خربة �إن�سانية م�شرتكة ،وتتكون من (� )5أبعاد ،هي :بعد اللطف
بالذات ،وهو الفهم والدفء العاطفي للأم نحو ذاتها يف مواقف
بدل من نقدها وجلدها،
عدم الكفاءة الذاتية ،وفهمها اجليد لذاتها اً
وبعد الوعي بالإن�سانية امل�شرتكة وهو ر�ؤية و�إدراك الأم خلرباتها
االنفعالية ال�سعيدة وامل�ؤملة على �أنها خربات �إن�سانية م�شرتكة
يعرف مبراقبة الأم
بني اجلميع ،وبعد التعقل واحلكمة؛ حيث �إنه ّ
لأفكارها وم�شاعرها واالنفتاح عليها بتوازن وعدم �إطالق الأفكار
ال�سلبية لذاتها ،وبعد حماية الذات ،وهو حر�ص الأم على عدم �إجهاد
ذاتها من خالل جتنبها الأفكار ال�سلبية ،وحر�صها على تعلم مهارات
ت�ساعدها يف حل م�شكالتها وحتمل �ضغوط احلياة ،وبعد �صيانة
الذات ،وهي قدرة الأم على ا�ستعادة قوتها وترميم ذاتها ووقايتها
من كل ما ي�ؤثر �سلبا على نف�سيتها.
املرونة النف�سةية :يعرفها (�Kapikiran & Acun-Kapiki
 )ran,2016,208ب�أنها وعي الفرد مبا ميتلكه من مهارات مرتبطة
مع قدرته وكفايته يف جتاوز املحن التي يواجهها من خالل
ا�ستخدام م�صادر دعم داخلي من قبيل مهارات التكيف النف�سي،
ودعم خارجي مثل الدعم النف�سي واالجتماعي ،وتعرفها الباحثتني
على �أنها قدرة الأم على الإن�صات اجليد لأ�صحاب التجارب ال�سابقة،
وتقبل �آراء الآخرين وانتقاداتهم والتعامل معها باتزان؛ لتجاوز
التحديات ،والتمكن من امل�شاركة االجتماعية لأبنائهم وتكوين
عالقات جديدة مع الآخرين بال خوف �أو تردد .تتكون من ()3
�أبعاد ،هي :بعد املرونة االجتماعية :قدرة الأم على امل�شاركة يف
املنا�سبات االجتماعية التي تهم ابنها ذا الإعاقة والقدرة على
م�ساعدته يف تكوين عالقات و�صداقات مع الآخرين ،وبعد املرونة
االنفعالية ،وهي قدرة الأم على �إدارة الغ�ضب والتعامل باتزان مع
التحديات التي تواجهها مع ابنها ذي الإعاقة العقلية ،وبعد املرونة
مروا بتجارب قبلها،
العقلية :قدرة الأم على الإن�صات اجليد ملن ّ
وتقبل الآراء املختلفة لتجاوز الأخطاء وتغيري القرارات لتتنا�سب مع
ابنها ذي الإعاقة العقلية.
�أمهات ذوي الإعاقة العقلية :من لديها ابن �أو �أكرث يعاين من
�إعاقة عقلية بدرجاتهم املختلفة (ب�سيطة ،متو�سطة� ،شديدة) حيث
ي�صعب اعتماده على نف�سه وا�ستقالله ،وتتطلب �إعاقته دوامه يف �أحد
مراكز الرعاية املجتمعية (النجار.)8 ،2019،
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الرأفة بالذات وعالقتها باملرونة النفسية لدى أمهات ذوي اإلعاقة العقلية في محافظات غزة

منهجية الدراسة وإجراءاتها
مت تناول اخلطوات الإجرائية املتبعة يف الدرا�سة من حيث
املنهجية وانتقاء العينة وبناء الأدوات والتحقق من خ�صائ�صها
ال�سيكومرتية (ال�صدق والثبات) ،واملعاجلات الإح�صائية التي
اُ�ستخدمت لتحليل البيانات ،والإجراءات العملية التي اُتبعت يف
واف لهذه الإجراءات.
الدرا�سة ،وفيما يلي �رشح ٍ
منهج الدرا�سة :من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت
الباحثتان املنهج الو�صفي االرتباطي؛ حيث يقوم على درا�سة
العالقات املتبادلة (االرتباطية) بني متغريات الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة وعينتها :يتكون جمتمع الدرا�سة من �أمهات
ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة للعام ،2021 - 2020
وعددهم ( ،)4797موزعني على املحافظات (الإغاثة الطبية،
 .)2018وا�شتملت الدرا�سة على عينتني ،على النحو التايل:
 .أالعينة اال�ستطالعية :اُ�ستخدمت بهدف التحقق من �صالحية
�أدوات الدرا�سة للتطبيق ،والتحقق من كفاءتها (ال�سيكومرتية)،
وبناء
وا�ستك�شاف منا�سبتها ومالءمتها للتطبيق على عينة الدرا�سة،
ً
على هذا الأ�سا�س �رشعت الباحثتان يف �إجراءات ال�صدق والثبات على
عينة بلغت ( )200من �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات
غزة من املرتددات على مركز مربة فل�سطني لل�شلل الدماغي (مركز
�سجى للرتبية اخلا�صة)( ،عامرُ )145 ،2018،روعي يف اختيارها
تغطية كافة متغريات الدرا�سة ،تراوحت �أعمارهن ما بني (- 20
()33.185عاما ،بانحراف معياري
 )52عاماً؛ متو�سط �أعمارهن
ً
(.)8.52
.بالعينة الكلية :التي طبقت عليها الباحثتان املقايي�س
اخلا�صة بالدرا�سة ،بعد ح�ساب �صدقها وثباتها ،بلغ عددهن ()500
� ًأما من املرتددات على ( )15مرك ًزا من مراكز ت�أهيل ذوي الإعاقة
يف قطاع غزة وهم(مركز نعم ن�ستطيع ،جمعية �أ�صدقاء القلوب
الرحيمة ،اجلمعية الفل�سطينية لت�أهيل املعاقني ،مدر�سة احلق يف
احلياة ،مركز فل�سطني امل�ستقبل لل�شلل الدماغي ،مدر�سة �سنابل
للرتبية اخلا�صة ،جمعية ت�أهيل املعاقني “ثالثة فروع” ،جمعية
دير البلح لت�أهيل املعاقني ،مركز ب�سمة �أمل لت�أهيل املعاقني ،مركز
بل�سم للرتبية اخلا�صة ،مركز �أبنا�ؤنا للت�أهيل ،مدر�سة طيبة للرتبية
اخلا�صة ،اجلمعية الوطنية لت�أهيل املعاقني) ،تراوحت �أعمارهن ما
()33.48عاما ،بانحراف
بني ( )54 - 19عاماً؛ متو�سط �أعمارهن
ً
عاما ،بانحراف
()33.48
معياري ( .)8.35وكان متو�سط �أعمارهن
ً
عاما،
معياري قدره ( ،)8.35حيث كانت �أقل مدى عمري (ً )19
عاما.
و�أكرب مدى عمري (ً )54
أدوات الدراسة
بعد اطالع الباحثتني على الأطر النظرية والدرا�سات ال�سابقة
التي تناولت متغريات الدرا�سة والعينة امل�ستهدفة- ،يف حدود
علمها -مل جتد املقايي�س التي تتنا�سب مع ظروف وطبيعة العينة
امل�ستهدفة ،لهذا ارت�أت �أن تبنيا مقيا�سني جديدين خا�صة مبتغريي
الدرا�سة؛ لتحقيق �أهدافها ،ومتثلت املقايي�س فيما يلي:
أول :مقيا�س الر�أفة بالذات (�إعداد الباحثتني).
� اً
ثان ًيا :مقيا�س املرونة النف�سية (�إعداد الباحثتني).
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�رشحا واف ًيا لكل
و�صف الأدوات :تتناول الباحثتان فيما يلي ً
�أداة من �أدوات الدرا�سة:
ت�صميم مقيا�س الر�أفة بالذاتScale Self-Compassion :
راجعت الباحثتان العديد من املقايي�س التي تناولت مفهوم
مقيا�س جديد
الر�أفة بالذات ،ور�أت �أنه ميكن اال�ستفادة منها يف بناء
ٍ
من حيث منا�سبة عر�ض الفقرات يف هذه املقايي�س لطبيعة العينة،
كليا؛ لعدم منا�سبة فقراتها لطبيعة العينة،
�إذ ال ميكن االعتماد عليها ًّ
ولهذا �أع ّدت الباحثتان مقيا�سها من خالل اال�ستعانة مبجموعةٍ من
املقايي�س والدرا�سات العربية والأجنبية ،على �سبيل املثال :مقيا�س
نيف ( ،)Neff, 2003مقيا�س (�أبو هدرو�س ،)2017،مقيا�س ري�س
( .)Reyes, 2012ورغم تنوع مفهوم الر�أفة بالذات الذي تناولته،
�إال �أنها مل ت�ستهدف العينة التي ا�ستهدفتها الباحثتان لأغرا�ض
بناء مقيا�س جيد ،و�أكرث حتقي ًقا لها مبا يتعلق بدرا�ستها ،واخلروج
بالأبعاد التي �ستتناولها الباحثتان ،حيث بلغ عدد فقرات مقيا�س
الر�أفة بالذات يف �صورته الأولية ( )37فقرة موزعة على ()5
�أبعاد ،هي :اللطف بالذات :يتكون من ( )8فقرات .الوعي بالإن�سانية
امل�شرتكة :ويتكون من ( )7فقرات .التعقل واحلكمة :يتكون من ()8
فقرات .حماية الذات :يتكون من ( )7فقرات� .صيانة الذات :يتكون من
( )7فقرات .ومن ثم ح�سبت الباحثتان اخل�صائ�ص (ال�سيكومرتية)
للمقيا�س كالتايل:
ثانيًا :صدق مقياس الرأفة بالذات
�صدق املحتوى (ال�صدق الظاهري) :عر�ضت الباحثتان
مقيا�سها على جمموعةٍ من املحكمني و�أ�ساتذة اجلامعات يف الوطن
وخارجه من االخت�صا�صيني يف الإر�شاد النف�سي بلغ عددهم ()17
حمكما وقد �أخذت الباحثتان بدرجة اتفاق  % 80من املحكمني
ً
على كل بند من بنود املقيا�س؛ يف �ضوئها ُعدلت بع�ض الفقرات
فقرات �أخرى؛ لعدم توافر �صدق املحتوى فيها ،وقد
وا�ستبعدت
ٌ
�أ�سفرت نتائج التحكيم عن حذف ( )9فقرات من فقرات املقيا�س يف
�صورته الأولية ،و�إ�ضافة فقرة ،وبذلك ي�صبح عدد فقرات املقيا�س
بعد االنتهاء من التحكيم  29فقرة.
�صدق التحليل العاملي التوكيدي ملقيا�س الر�أفة بالذات:
ح�سبت الباحثتان ال�صدق با�ستخدام التحليل العاملي التوكيدي عن
طريق برنامج ( ،)AMOS25ويو�ضح جدول ( )1معامالت االنحدار
املعيارية وغري املعيارية و�أخطاء القيا�س والن�سبة احلرجة وم�ستوى
الداللة لت�شبع كل مفردة على �أبعاد مقيا�س الر�أفة بالذات:
جدول ()1
تشبعات مفردات أبعاد مقياس الرأفة بالذات باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

م

البعد

املعامالت  S.Eالن�سبة
املعامالت
خط�أ احلرجة
غري
املعيارية
املعيارية القيا�س C.R

P

1

.64

.55

.08

6.83

***

6

.44

.45

.09

4.94

***

.34

.30

.08

3.77

***

16

.49

.41

.08

5.47

***

21

.09

.07

.07

.99

.32

26

.43

.34

.07

4.80

***

11

اللطف
بالذات
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م

البعد

املعامالت  S.Eالن�سبة
املعامالت
خط�أ احلرجة
غري
املعيارية
املعيارية القيا�س C.R

P

2

.57

.49

.08

6.49

***

7

.40

.41

.09

4.62

***

.36

.32

.08

4.09

***

17

.57

.48

.07

6.41

***

22

.18

.15

.07

2.05

.04

27

.52

.41

.07

5.92

***

3

.20

.17

.06

2.78

.01

8

.10

.10

.07

1.43

.15

.26

.23

.06

3.64

***

18

.93

.81

.05

15.46

***

23

.98

.88

.05

16.65

***

28

.35

.29

.06

4.98

***

4

.57

.52

.08

6.84

***

9

.44

.39

.07

5.25

***

.41

.31

.06

4.92

***

19

.65

.58

.07

7.79

***

24

.36

.28

.07

4.24

***

29

.44

.33

.06

5.31

***

5

.22

.20

.08

2.56

.01

.52

.41

.07

6.09

***

.67

.57

.08

7.33

***

20

.61

.44

.07

6.85

***

25

.25

.20

.07

2.90

.00

12

13

الوعي
بالإن�سانية

التعقل
واحلكمة

الشكل ()1
النموذج المقترح لمقياس الرأفة بالذات بالذات قبل التعديل

14

10
15

حماية
الذات

�صيانة
الذات

الشكل ()2

*** دالة عند مستوى داللة 0.001

يت�ضح من جدول (� )1أن مفردات مقيا�س الر�أفة بالذات كانت
دالة عند م�ستوى داللة  .001با�ستثناء الفقرات رقم ( )8من بعد
التعقل واحلكمة ،والفقرة رقم ( )21من بعد اللطف بالذات ،كانت
غري دالة ويجب حذف تلك العبارات.
حذفت الباحثتان العبارات غري الدالة وح�سبت م�ؤ�رشات �صدق
البنية لأبعاد مقيا�س الر�أفة بالذات ،وال�شكالن ( )1،2يو�ضحان
النموذج املقرتح ملقيا�س الر�أفة بالذات قبل التعديل وبعده.

النموذج المقترح لمقياس الرأفة بالذات بعد التعديل

يت�ضح من ال�شكل (� )2أن �أبعاد مقيا�س الر�أفة بالذات (اللطف
بالذات ،الوعي بالإن�سانية ،التعقل واحلكمة ،حماية الذات� ،صيانة
الذات) كانت لها ت�شبعات جيدة بعد التعديل حيث جاءت على التوايل
( ،)0.94،0.94،0.85،0.32،0.28واجلدول يو�ضح جدول ()2
م�ؤ�رشات �صدق البنية ملقيا�س الر�أفة بالذات قبل التعديل وبعده.
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أ .مرفت عاطف النجار
د .سمية اخلليفة املهدي

الرأفة بالذات وعالقتها باملرونة النفسية لدى أمهات ذوي اإلعاقة العقلية في محافظات غزة

جدول ()2
مؤشرات صدق البنية لمقياس الرأفة بالذات قبل التعديل وبعده

امل�ؤ�رش

قبل
التعديل

بعد
التعديل

املدى املثايل

Chi-square
)(CMIN

75.383

432.

�صفرا
�أن تكون ً

م�ستوى الداللة

000.

806.

�أن تكون �أكرب من05.

DF

5

2

GFI

876.

999.

CFI

888.

1.00

 RMSEAاجلذر
الرتبيعي ملتو�سط
خط�أ االقرتاب

266.

000.

من (�صفر) �إىل ( :)1القيمة
املرتفعة (�أى التى تقرتب �أو
ت�ساوى � 1صحيح) ت�شري �إىل
مطابقة �أف�ضل للنموذج.
من (�صفر) �إىل ( :)1القيمة
املرتفعة (�أى التى تقرتب �أو
ت�ساوى � 1صحيح) ت�شري �إىل
مطابقة �أف�ضل للنموذج.
�أن تكون �أقل من 08.

يت�ضح من جدول (� )2أن م�ؤ�رشات النموذج �أ�صبحت مقبولة
وجيدة بعد �إجراء التح�سني على النموذج ،حيث كان هناك ارتباط
بني �أخطاء قيا�س بعد حماية الذات واللطف بالذات من جهة وبني

�صيانة الذات ،كما كان هناك ارتباط بني بعد حماية الذات واللطف
بالذات ،وبعد �إجراء تلك التح�سينات �أ�صبحت م�ؤ�رشات املطابقة
جيدة؛ حيث كانت قيمة مربع كاي �سيكوير للنموذج = (،)432.
ما يعني وجود تطابق تام للنموذج مع البيانات ،وم�ؤ�رشات ح�سن
املطابقة ( ،)GFI=0.999 ،CFI= 1ما يدل على وجودة مطابقة جيدة
لنموذج التحليل العاملي التوكيدي ملقيا�س الر�أفة بالذات .ومما
�سبق ميكن القول �إن نتائج التحليل العاملي التوكيدي قدمت دليال
قويا على �صدق البناء ملقيا�س الر�أفة بالذات.
�صدق املقارنة الطرفية (ال�صدق التمييزي)Discrimination :
نوعا �آخر من �أنواع ال�صدق ،وهو �صدق
� :Validityأجرت الباحثتان ً
املقارنة الطرفية بني املجموعتني العليا الدنيا على مقيا�سي الر�أفة
بالذات ،واملرونة النف�سية ،حيث ق�سمت الباحثتان عينة الدرا�سة �إىل
جمموعتني مت�ساويتني (بعد ترتيب درجات �أفراد العينة ت�صاعد ًيا
على املقيا�س) حيث ت�ضم املجموعة الدنيا (ً � )50أما من �أفراد العينة
اال�ستطالعية ح�صلوا على �أقل الدرجات على مقيا�س الر�أفة بالذات،
و�سميت باملجموعة الدنيا ،واملجموعة الثانية ت�ضم (ً � )50أما من
�أفراد العينة اال�ستطالعية ح�صلوا على �أعلى الدرجات على مقيا�س
الر�أفة بالذات و�سميت باملجموعة العليا ،وا�ستخدم ( t-testلعينتني
ني ،واجلدول التايل
م�ستقلتني ً ) Independent samplesغري مرتبطت ً
يو�ضح نتائج اختبار ( )t- testلداللة الفروق بني متو�سطات درجات
املجموعتني الدنيا والعليا ملقيا�س الر�أفة بالذات( ،ن= .)200

جدول ()3
نتائج اختبار ( )t – testلحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الدنيا والعليا على مقياس الرأفة بالذات (ن = )200

البيان
اللطف بالذات
الوعي بالإن�سانية
امل�شرتكة
التعقل واحلكمة

حماية الذات

�صيانة الذات
الدرجة الكلية للر�أفة
بالذات

املجموعات

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

الدنيا

50

10.90

1.23

العليا

50

19.24

.43

الدنيا

50

13.38

1.05

العليا

50

22.78

.76

الدنيا

50

11.16

1.30

العليا

50

19.58

.50

الدنيا

50

13.88

1.70

العليا

50

23.60

.49

الدنيا

50

15.02

11.58

العليا

50

23.50

19.86

الدنيا

50

77.14

66.48

العليا

50

109.28

100.82

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن املقيا�س ا�ستطاع �أن مييز بني
مرتفعي ال�سمة ومنخف�ضيها على مقيا�س الر�أفة بالذات ،حيث
كانت جميع قيم (ت) حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطات درجات
املجموعتني العليا والدنيا ملختلف �أبعاد الر�أفة اخلم�سة ،وكذلك
الدرجة الكلية ،دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى داللة ( ،)01.وهو ما
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قيمة t
45.14

51.27

42.78

38.86

36.78

45.56

م�ستوى
الداللة
.01

.01

.01

.01

.01

.01

ي�شري �إىل �أن مقيا�س الر�أفة لديه �صدق متييزي ي�ؤهله لال�ستخدام يف
الدرا�سة احلالية.
ثبات مقيا�س الر�أفة بالذات :ح�سبت الباحثان قيمة الثبات
با�ستخدام معامل (كرونباخ �ألفا) والتجزئة الن�صفية ،واجلدول
التايل يو�ضح هذه املعامالت:

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

جدول ()4

رقم
الفقرة

يوضح ثبات أبعاد مقياس الرأفة بالذات وللدرجة الكلية للمقياس

العامل

عدد
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

التجزئة النصفية
بعد
قبل
التعديل*
التعديل

اللطف بالذات

6

.568

.397

.540

الوعي باإلنسانية
املشتركة

6

.569

.367

.536

التعقل والحكمة

6

.680

.569

.710

حماية الذات

6

.644

.502

.668

صيانة الذات

5

.552

.354

.490

املقياس ككل

29

.853

.529

.691

يت�ضح من اجلدول (� )4أن قيم معامالت �ألفا كرونباخ
والتجزئة الن�صفية للدرجة الكلية ملقيا�س الر�أفة بالذات كانت
جيدة ،وبذلك ف�إن الأداة امل�ستخدمة تتميز بال�صدق والثبات وميكن
ا�ستخدامها.
ثبات االت�ساق الداخلي :مت ح�سابه عن طريق �إيجاد معامل
االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه بعد،
واجلدول ( )5يو�ضح هذه املعامالت:
جدول ()5

اللطف بالذات
معامل م�ستوى
االرتباط الداللة

13

**.554

.00

18

**.810

.00

23

**.820

.00

28

**.572

.00

رقم
الفقرة

حماية الذات
معامل م�ستوى
االرتباط الداللة

** دالة عند .01

يت�ضح من جدول (� )5أن مفردات �أبعاد املقيا�س جميعها كانت
دالة عند م�ستوى ( ،)01.والذي ي�ؤكد االت�ساق الداخلي للمقيا�س ،كما
مت ح�ساب االرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية وكانت
النتائج كما باجلدول التايل:
جدول ()6
معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الرأفة بالذات (ن=)200

اللطف
بالذات
اللطف بالذات
الوعي
بالإن�سانية
امل�شرتكة
التعقل
واحلكمة

الوعي
التعقل
بالإن�سانية
واحلكمة
امل�شرتكة

حماية
الذات

�صيانة
الذات

1
**.889

1

**.797

**.802

1

حماية الذات

**.205

**.297

**.288

1

6

**.617

.00

9

**.605

.00

�صيانة الذات

**.186

**.267

**.236

**.559

1

11

**.530

.00

14

**.545

.00

الر�أفة بالذات

**.825

**.874

**.840

**.630

**.579

16

**.644

.00

19

**.687

.00

26

**.554

.00

24

**.531

.00

29

**.569

االتساق الداخلي لعبارات مقياس الرأفة بالذات (ن = )200

رقم
الفقرة
1

رقم
الفقرة

اللطف بالذات
معامل م�ستوى
االرتباط الداللة
**.690

.00

الوعي بالإن�سانية
امل�شرتكة
معامل م�ستوى
االرتباط الداللة

رقم
الفقرة
4

رقم
الفقرة

حماية الذات
معامل م�ستوى
االرتباط الداللة
**.651

.00

�صيانة الذات
معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

2

**.640

.00

5

**.527

.00

7

**.576

.00

10

**.653

.00

12

**.535

.00

15

**.710

.00

17

**.633

.00

20

**.599

.00

22

**.419

.00

25

**.511

.00

27

**.587

.00

3

**.551

.00

الر�أفة
بالذات

1

ويت�ضح من جدول (� )6أن الأبعاد تت�سق مع املقيا�س ككل
وجميعها دالة عند م�ستوى ( ،).01ما ي�شري �إىل �أن هناك ات�ساقا
بني جميع �أبعاد املقيا�س ،كما �أن معامالت االرتباط بني الأبعاد
بع�ضا ترتاوح بني ( ،).889 -.186و�أنه يدلل على �أن
مع بع�ضها ً
املقيا�س �صادق يف قيا�س ما و�ضع لقيا�سه.
تدرج املقيا�س وت�صحيحه :عند ت�صميم املقيا�س وحتديد
رباعيا ،و�أعطت لكل عبارة
فقراته ارت�أت الباحثتان �أن جتعل تدريجه
ًّ
(دائما ،غال ًبا،
مدرجا وفق �سلم متدرج رباعي للخيارات
فيه وز ًنا
ً
ً
�أحيا ًنا� ،أب ًدا) ،و�أعطيت الأوزان ( )1 ،2 ،3 ،4للعبارات الإيجابية،
والأوزان ( )4 ،3 ،2 ،1للعبارات ال�سلبية ،و ُتعطَ ى الدرجة امل�ستحقة
ح�سب الوزن املحدد لكل تدريج .وترتاوح درجة املفحو�صة على
املقيا�س بني ( )27كحد �أدنى و( )108كح ّد �أعلى .يف �صورته
النهائية ا�شتمل مقيا�س الر�أفة بالذات يف �صورته النهائية على
( )27فقر ًة موزع ًة على خم�سة �أبعاد كالتايل :البعد الأول :اللطف
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بالذات ( )5فقرات بعد حذف فقرة لعدم متتعها ب�صدق التحليل
العاملي ،البعد الثاين :الوعي بالإن�سانية امل�شرتكة ( )6فقرات ،البعد
الثالث :التعقل واحلكمة ( )5فقرات بعد حذف فقرة لعدم متتعها
ب�صدق التحليل العاملي ،البعد الرابع :حماية الذات ( )6فقرات ،البعد
اخلام�س� :صيانة الذات ( )5فقرات،

S.Eخط�أ
القيا�س

الن�سبة
احلرجة
C.R

P

1

.08

.06

.06

.94

.349

�Psychological Resil

4

.56

.45

.06

7.37

***

7

.34

.27

.06

4.20

***

10

.32

.28

.07

4.04

***

.19

.15

.07

2.38

.017

.47

.35

.06

5.98

***

19

.61

.45

.06

8.05

***

22

.07

.06

.08

.83

.408

25

.70

.51

.05

9.49

***

28

.53

.45

.07

6.88

***

2

.09

.07

.07

.99

.32

5

.49

.35

.06

5.92

***

8

.41

.28

.06

4.98

***

11

.27

.19

.06

3.25

.001

.01

.01

.08

.10

.918

.49

.34

.06

5.93

***

20

.33

.25

.06

3.96

***

23

.23

.13

.05

2.76

.006

صدق مقياس املرونة النفسية

26

.54

.32

.05

6.55

***

�صدق املحتوى :Content Validity :عر�ضت الباحثتان
مقيا�سها على جمموعةٍ من املحكمني و�أ�ساتذة اجلامعات يف الوطن
وخارجه من االخت�صا�صيني يف الإر�شاد النف�سي بلغ عددهم ()17
حمكما ،وقد �أخذت الباحثتان بدرجة اتفاق ( )% 80من املحكمني
ً
على كل بند من بنود املقيا�س؛ يف �ضوئها ُعدلت بع�ض الفقرات
فقرات �أخرى؛ لعدم توافر �صدق املحتوى فيها ،وقد
وا�ستبعدت
ٌ
�أ�سفرت نتائج التحكيم عن حذف فقرتني من فقرات املقيا�س يف
�صورته الأولية ،وبذلك ي�صبح عدد فقرات املقيا�س بعد االنتهاء من
التحكيم ( )29فقرة.

29

.63

.52

.07

7.77

***

z3

.33

.23

.06

3.66

***

z6

.32

.26

.07

3.55

***

z9

.21

.19

.08

2.34

.019

.30

.21

.06

3.39

***

ت�صميم مقيا�س املرونة النف�سةية:
ience

راجعت الباحثتان العديد من املقايي�س التي تناولت مفهوم
مقيا�س
املرونة النف�سية ،ور�أت �أنه ميكن اال�ستفادة منها يف بناء
ٍ
جديد من حيث منا�سبة عر�ض الفقرات يف هذه املقايي�س لطبيعة
كليا؛ لعدم منا�سبة فقراتها
العينة� ،إذ ال ميكن االعتماد عليها ًّ
لطبيعة العينة ،ولهذا �أع ّدت الباحثان مقيا�سها من خالل اال�ستعانة
مبجموعةٍ من املقايي�س والدرا�سات العربية والأجنبية ،على �سبيل
املثال :درا�سة(  (�Fernandes, Peixoto, Gouveia, Silva, & Wos
 ،)nitza, 2019ودرا�سة (يون�س  ،)2018 ،ودرا�سة (وايف،) 2016،
ودرا�سة (.)Kirmani, Sharma, Anas, & Sanam, 2015ورغم تنوع
مفهوم املرونة النف�سية الذي تناولته� ،إال �أنها مل ت�ستهدف العينة التي
ا�ستهدفتها الباحثتان لأغرا�ض بناء مقيا�س جيد ،و�أكرث حتقي ًقا لها
مبا يتعلق بدرا�ستها ،واخلروج بالأبعاد التي �ستتناولها الباحثتان،
بلغ عدد فقرات مقيا�س املرونة النف�سية يف �صورته الأولية ()30
فقرة موزعة على (� )3أبعاد ،هي :املرونة االجتماعية :ويتكون
من ( )10فقرات .واملرونة االنفعالية :يتكون من ( )10فقرات.
املرونة العقلية :يتكون من ( )10فقرات .ومن ثم ح�سبت الباحثتان
اخل�صائ�ص (ال�سيكومرتية) للمقيا�س وذلك على النحو التايل:

�صدق التحليل العاملي التوكيدي ملقيا�س املرونة النف�سية:
ح�سبت الباحثتان ال�صدق با�ستخدام التحليل العاملي التوكيدي عن
طريق برنامج ( ،)AMOS25ويو�ضح جدول ( )7معامالت االنحدار
املعيارية وغري املعيارية و�أخطاء القيا�س والن�سبة احلرجة وم�ستوى
الداللة لت�شبع كل مفردة على �أبعاد املرونة النف�سية:
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جدول ()7
تشبعات مفردات أبعاد مقياس المرونة النفسية باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

م

13
16

14
17

البعد

املرونة
االجتماعية

املرونة
االنفعالية

z12
z15

املرونة
العقلية

املعامالت
املعامالت
غري
املعيارية
املعيارية

.53

.37

.06

5.95

***

z18

.16

.11

.06

1.78

.075

z21

.37

.26

.06

4.19

***

z24

.49

.33

.06

5.46

***

z27

.48

.30

.06

5.40

***

*** دالة عند مستوى داللة 0.001

يت�ضح من جدول (� )7أن �أغلب مفردات مقيا�س املرونة
النف�سية كانت دالة عند م�ستوى داللة  .001با�ستثناء الفقرات

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

وحذفت الباحثتان العبارات غري الدالة وح�سبت م�ؤ�رشات
�صدق البنية لأبعاد مقيا�س املرونة النف�سية ،وال�شكل ( )3يو�ضحان
النموذج املقرتح ملقيا�س املرونة النف�سية.

( )1،22من بعد املرونة االجتماعية ،والفقرة ( )2،14من بعد
املرونة االنفعالية ،والفقرة ( )18من بعد املرونة العقلية كانت غري
دالة ،ويجب حذف تلك العبارات.

الشكل ()3
يوضح النموذج المقترح لمقياس المرونة النفسية

يت�ضح من ال�شكل (� )3أن �أبعاد مقيا�س املرونة النف�سية
(املرونة االجتماعية ،املرونة االنفعالية ،املرونة العقلية) كان لها
ت�شبعات جيدة ،حيث جاءت على التوايل( ، )78.،82. ،66.واجلدول
( )8يو�ضح م�ؤ�رشات �صدق البنية ملقيا�س املرونة النف�سية.
جدول ()8
مؤشرات صدق البناء لمقياس المرونة النفسية

امل�ؤ�رش

القيمة

املدى املثايل

Chi)square(CMIN

00.

�صفرا
�أن تكون ً

م�ستوى الداللة

غري حمدد ب�سبب قيمة
مربع كاي ت�ساوي.00

�أن تكون �أكرب من 05.

DF

0

GFI

1

CFI

1

 RMSEAاجلذر
الرتبيعي ملتو�سط
خط�أ االقرتاب

غري حمدد ب�سبب قيمة
مربع كاي ت�ساوي
�صفرا
ً

وجيدة فبلغت قيمة مربع (كاي �سيكوير) للنموذج = (،)0.000
ما يعني وجود تطابق تام للنموذج مع البيانات ،وم�ؤ�رشات ح�سن
املطابقة ( ،)GFI=1، CFI=1ما يدل على وجودة مطابقة جيدة
لنموذج التحليل العاملي التوكيدي ملقيا�س املرونة النف�سية .ومما
�سبق ميكن القول �إن نتائج التحليل العاملي التوكيدي قدمت دليال
قويا على �صدق البناء ملقيا�س املرونة النف�سية.
�صدق املقارنة الطرفية (ال�صدق التمييزي):
 :Validityوبنف�س الإجراءات التي مت ذكرها �سابقاً ،يف مقيا�س اليقظة
العقلية قامت الباحثتان بعمل �صدق متييزي ملقيا�س املرونة كما
هو مو�ضح باجلدول التايل:
Discrimination

جدول ()9

من (�صفر) �إىل ( :)1القيمة املرتفعة
(�أى التى تقرتب �أو ت�ساوى � 1صحيح)
ت�شري �إىل مطابقة �أف�ضل للنموذج.
من (�صفر) �إىل ( :)1القيمة املرتفعة
(�أى التى تقرتب �أو ت�ساوى � 1صحيح)
ت�شري �إىل مطابقة �أف�ضل للنموذج.
�أن تكون �أقل من .08

نتائج اختبار ( )t – testلحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الدنيا
والعليا على مقياس المرونة النفسية (ن = )200

البيان
املرونة
االجتماعية
املرونة
االنفعالية

يت�ضح من جدول (� )8أن م�ؤ�رشات النموذج كانت مقبولة
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املتو�سط االنحراف
املجموعات العدد
احل�سابي املعياري
الدنيا

50

20.08

1.26

العليا

50

31.66

.48

الدنيا

50

21.38

1.86

العليا

50

31.52

.50

قيمة t

م�ستوى
الدال لة

60.791

.01

37.177

.01

أ .مرفت عاطف النجار
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البيان

املتو�سط االنحراف
املجموعات العدد
احل�سابي املعياري

املرونة
العقلية
الدرجة
الكلية
للمرونة
النف�سية

قيمة t

م�ستوى
الدال لة

37.841

.01

املرونة العقلية

املرونة االجتماعية
الفقرة

معامل
االرتباط

9

*.181

.00

**.490

.00
.00

الفقرة

معامل
االرتباط
**.520

.00
.00

12
15

**.581
**.499

.00
.00
.00

م�ستوى الداللة

الدنيا

50

16.16

1.82

العليا

50

26.72

.76

10

الدنيا

50

92.16

1.78

13

**.398

العليا

50

64.64

3.84

16

**.530

.00

19

**.622

.00

21

25

**.672

.00

24

**.527

28

**.591

.00

27

**.566

5

**.587

.00

8

**.509

.00

11

**.422

.00

17

**.565

.00

20

**.474

.00

23

**.367

.00

26

**.586

.00

29

**.687

.00

.01

45.965

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن املقيا�س ا�ستطاع �أن مييز بني
مرتفعي ومنخف�ضي ال�سمة على مقيا�س املرونة النف�سية؛ حيث
كانت جميع قيم (ت) حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطات درجات
املجموعتني العليا والدنيا ملختلف �أبعاد املرونة الثالثة ،والدرجة
الكلية (املرونة االجتماعية ،املرونة االنفعالية ،املرونة العقلية)،
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى داللة ( ،)01.وهو ما ي�شري �إىل �أن مقيا�س
املرونة النف�سية لديه �صدق متييزي ي�ؤهله لال�ستخدام يف الدرا�سة
احلالية.
ثبات مقيا�س املرونة النف�سية :ح�سبت قيمة الثبات للعوامل
الفرعية با�ستخدام معامل (�ألفا كرونباخ) والتجزئة الن�صفية ،بعد
حذف الفقرات واجلدول التايل يو�ضح هذه املعامالت:
جدول ()10
يوضح ثبات أبعاد مقياس المرونة النفسية وللدرجة الكلية للمقياس

العامل

عدد الفقرات

معامل �ألفا
كرونباخ

التجزئة الن�صفية
بعد
قبل
التعديل التعديل*

املرونة االجتماعية

11

.68

.43

.60

املرونة االنفعالية

10

.63

.47

.64

املرونة العقلية

8

.56

.28

.44

املقيا�س ككل

29

.82

.63

.77

** دالة عند .01

يت�ضح من جدول (� )11أن مفردات �أبعاد املقيا�س كانت دالة
عند م�ستوى  ،0.01والذي ي�ؤكد االت�ساق الداخلي للمقيا�س ،كما
ُح�سب االرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س وكانت
النتائج كما باجلدول التايل:
جدول ()12

مت ت�صحيح الأبعاد الفرعية با�ستخدام معامل الت�صحيح
(جتمان) والأبعاد الزوجية با�ستخدام معامل (�سبريمان براون)،
يت�ضح من اجلدول (� )10أن قيم معامالت (�ألفا كرونباخ) والتجزئة
الن�صفية لدرجة الكلية للمرونة النف�سية كانت جيدة ،وبذلك ف�إن
الأداة امل�ستخدمة تتميز بال�صدق والثبات وميكن ا�ستخدامها.
ثبات االت�ساق الداخليُ :ح�سب عن طريق �إيجاد معامل
االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه بعد
واجلدول ( )11يو�ضح هذه املعامالت:
جدول ()11
االتساق الداخلي لعبارات مقياس المرونة النفسية (ن = )200

املرونة االجتماعية

املرونة العقلية
الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

**.487

.00

**.473

.00

الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

4

**.648

.00

3

7

**.490

.00

6

م�ستوى الداللة
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معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية (ن=)200

املرونة
االجتماعية

املرونة
االنفعالية

املرونة
العقلية

املرونة االجتماعية

1

املرونة االنفعالية

**.641

1

املرونة العقلية

**.514

**.541

1

املرونة النف�سية

**.876

**.859

**.791

املرونة
النف�سية

1

يت�ضح من جدول (� )12أن الأبعاد تت�سق مع املقيا�س ككل
وجميعها دالة عند م�ستوى ( ،).01ما ي�شري �إىل �أن هناك ات�ساقا بني
�أبعاد املقيا�س ،كما �أن معامالت االرتباط بني الأبعاد مع بع�ضها
بع�ضا ترتاوح بني ( ،).88 -.51و�أنه يدلل على �أن املقيا�س �صادق
ً
يف قيا�س ما و�ضع لقيا�سه.
تدرج املقيا�س وت�صحيحه :عند بناء املقيا�س وحتديد فقراته
رباعيا ،و�أعطت لكل عبارة فيه
ارت�أت الباحثتان �أن جتعل تدريجه
ًّ
(دائما ،غال ًبا� ،أحيا ًنا،
مدرجا وفق �سلم متدرج رباعي للخيارات
وز ًنا
ً
ً

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

�أب ًدا) ،و�أعطيت الأوزان ( )1 ،2 ،3 ،4للعبارات الإيجابية توال ًيا ،و(،1
 )4 ،3 ،2للعبارات ال�سلبية توال ًيا ،حيث جتيب املفحو�صة على كل
عبارةٍ ب�إجابةٍ واحدة من �أربع �إجابات ،و ُتعطَ ى الدرجة امل�ستحقة
ح�سب الوزن املحدد لكل تدريج .وترتاوح درجة املفحو�صة على
املقيا�س بني ( )24كح ٍّد �أدنى و( )96كح ٍّد �أعلى.
و�صف مقيا�س املرونة النف�سية يف �صورته النهائية :ا�شتمل
مقيا�س املرونة على ( )24فقر ًة �إيجابية موزع ًة على ثالثة �أبعاد
كالتايل :البعد الأول :املرونة االجتماعية ( )9فقرات بعد حذف
فقرتني لعدم متتعها ب�صدق التحليل العاملي .البعد الثاين :املرونة
االنفعالية ( )8فقرات بعد حذف فقرتني لعدم متتعها ب�صدق التحليل
العاملي .البعد الثالث :املرونة العقلية ( )7فقرات بعد حذف فقرة
لعدم متتعها ب�صدق التحليل العاملي.

املعاجلة اإلحصائية
1 .1مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي ،والوزن الن�سبي ،واالنحراف
املعياري وذلك حل�ساب م�ستوى متغريات الدرا�سة.
 2 .2معامل ارتباط (بري�سون)(  (�Pearson Correlation Coef
 ،)ficientلقيا�س االرتباط ،ويقوم على درا�سة العالقة بني متغريين،
وا�ستخدم حل�ساب �صدق االت�ساق الداخلي ،وال�صدق البنائي
للمقيا�س ،والعالقة بني املتغريات.
3 .3اختبار (كرونباخ �ألفا) ( ،)Cronbachs Alphaطريقة
التجزئة الن�صفية ()Split half؛ ملعرفة ثبات فقرات املقيا�س.
4 .4اختبار ()T-test؛ حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطات
جمموعتني م�ستقلتني غري مرتابطتني.
نتائج الدراسة ومناقشتها
لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�سة ،فقد مت حتديد طول اخلاليا
يف مقيا�س (ليكرت) الرباعي من خالل ح�ساب املدى بني درجات
املقيا�س ( )3=1 - 4ومن ثم تق�سيمه على �أكرب قيمة يف املقيا�س
للح�صول على طول الفئة ( ،).75 =3/ 4لتحديد فئات امل�ستويات،
واجلدول رقم ( )13يو�ضح فئات املحك املعتمد يف الدرا�سة .مت
اال�ستعانة بفئات حمك الدرا�سة وذلك لتحديد م�ستوى املتغريات.
جدول ()13
يوضح فئات المحك المعتمد في الدراسة

من- % 43.75

من% 62.5
% -81.24

من
-81.25
% 100
من -3.25
4
مرتفعة

مدى الوزن
الن�سبي

من % 25ــ
% 43.74

% 62.49

مدى
املتو�سط
احل�سابي

من
1.74-1

من - 1.75
2.49

من - 2.5
3.24

الت�صنيف

منخف�ضة

�أقل من املتو�سط

�أكرث من
املتو�سط

�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها ،ون�صه
«ما م�ستوى الر�أفة بالذات لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف
حمافظات غزة؟»
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي

واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي للدرجة الكلية ولأبعادها،
واجلدول رقم ( )14يو�ضح النتائج.
جدول ()14
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للرأفة بالذات

البيان
اللطف
بالذات
الوعي
بالإن�سانية
التعقل
واحلكمة
حماية
الذات
�صيانة
الذات
املقيا�س
ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

عدد الدرجة
الفقرات الكلية
5

20

15.546

2.426

77.7

4

6

24

18.268

2.836

76.1

5

5

20

15.954

2.496

79.8

3

6

24

19.456

2.790

81.1

1

5

20

16.190

2.509

81.0

2

27

108

85.414

9.871

79.1

يتبني من اجلدول ( )14النتائج التالية:
�1 .1أن متو�سط الدرجة الكلية للر�أفة بالذات لدى �أمهات ذوي
الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة قد بلغ ( )85.414بوزن ن�سبي
( ،)79.1%وهذا ي�شري �إىل �أن م�ستوى الر�أفة بالذات لدى �أمهات
ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة قد كان �أكرث من املتو�سط
وفقا ملحك الدرا�سة.
�2 .2أن بعد حماية الذات كان �أكرب �أبعاد الر�أفة بالذات لدى
�أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة ،حيث بلغ وزنه
الن�سبي ( )% 81.1يليه بعد �صيانة الذات بوزن ن�سبي (� ،)% 81أما
بعد الوعي بالإن�سانية فقد كان �أقل �أبعاد الر�أفة بالذات لدى �أمهات
ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة ،حيث بلغ وزنه الن�سبي
( )% 76.1يليه بعد اللطف بالذات بوزن ن�سبي (.)% 77.2
وهذا ما تو�صلت �إليه درا�سة ( ،)Neff et al, 2007ودرا�سة
( )Neff, Pommier, 2013يف ارتفاع م�ستوى الر�أفة بالذات لدى
عينة الدرا�سة وذلك يكون من خالل �أن الر�أفة بالذات تعزز التفاعل
االجتماعي من خالل ارتباط �أمهات ذوي الإعاقة العقلية الإيجابي
بالذكاء العاطفي وهذا االرتباط ي�ساعد يف التنظيم العاطفي الفعال
وا�سرتاتيجيات الت�أقلم العاطفية وقبول الآخرين والتما�سك معهم،
وما انتهت �إليه درا�سة (� )Neff, Pommier, 2013إىل �أن الر�أفة بالذات
ترتبط �إيجاب ًيا بالعفو عن الآخرين مما يعزز الرتابط االجتماعي
اجليد ،فالر�أفني على �أنف�سهم قادرين على حل النزاعات مع الآخرين
والتعاطف معهم بطريقة �إيجابية ودية ،والتواد معها مييلون �إىل
االندماج يف �أفعال خارجية تت�سق مع قدراتهم واجتاهاتهم ،كما
تعبريا عن ذاتهم احلقيقة �أثناء عمليات حل ال�رصاعات يف
�أنهم �أكرث
ً
العالقات بني ال�شخ�صية.
بينما اختلفت مع نتائج درا�سة ( )Yarnell & Neff, 2013التي
�أظهرت انخفا�ض يف م�ستويات الر�أفة بالذات.
وترى الباحثتان �أن �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف قطاع
غزة على وجه اخل�صو�ص بالرغم من ال�صعوبات التي تعاين منها
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الرأفة بالذات وعالقتها باملرونة النفسية لدى أمهات ذوي اإلعاقة العقلية في محافظات غزة

من �سيا�سات �إغالق وح�صار وتخنيق من جانب االحتالل ومن
كبريا حلدوث ال�ضغوط النف�سية وال�صدمات
املمكن �أن هذا كان �سب ًبا ً
املختلفة ،حيث تكون لطيفة مع ذاتها تتحمل كل �شيء من �أجل
�سعادتها وتكون حليمة ولطيفة مع ذاتها بقدر الإمكان تتحدى
�صعوبات احلياة ،وحتاول حماية ذاتها من الوقوع يف امل�شاق
وعندما تتعر�ض ل�صدمة تو�صلها للإحباط والرجوع للخلف �إال
�أنها ال ت�ست�سلم وحتاول �إعادة ترميم ذاتها من جديد لتكون �ضمن
املجتمع متفاعلة فيه رغم كل حتديات احلياة اخلانقة يف قطاع
غزة.
كما �أن �أمهات ذوي الإعاقة يف قطاع غزة بالرغم من احل�صار
أنهن يتمتعن بالر�أفة بذواتهن ،ويزداد
واملحن وال�صعوبات �إال � ّ
ميرون بخربات م�ؤملة ب�سب الظروف التي
انتباههن لأنف�سهن عندما ّ
يعي�شها قطاع غزة ،ومع ذا ت�صرب الأم وت�ست�شعر معاين ولطائف
الثواب العظيم على ال�صرب واالبتالء ،وهي واعية ب�إن�سانيتها
امل�شرتكة حيث تذكر نف�سها ب�أن م�شاعر النق�ص توجد لدى كثري من
النا�س ،حتاول كذلك النظر �إىل �أخطاء ابنها كجزء من �أخطاء الب�رش.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها ،ون�صه
«ما م�ستوى املرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف
حمافظات غزة؟»
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي للدرجة الكلية ولأبعادها،
واجلدول رقم ( )15يو�ضح النتائج.
جدول ()15
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للمرونة النفسية

البيان

عدد الدرجة املتو�سط االنحراف الوزن
الفقرات الكلية احل�سابي املعياري الن�سبي

الرتتيب

املرونة
االجتماعية

8

32

26.592

3.404

83.1

2

املرونة االنفعالية

8

32

27.392

3.043

85.6

1

املرونة العقلية

8

32

22.322

3.027

69.8

3

املقيا�س ككل

24

96

79.740

8.009

83.1

يتبني من اجلدول رقم ( )15النتائج التالية:
�1 .1أن متو�سط الدرجة الكلية للمرونة النف�سية لدى �أمهات
ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة قد بلغ ( )79.74بوزن
ن�سبي ( ،)% 83.1وهذا ي�شري �إىل �أن م�ستوى املرونة النف�سية لدى
�أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة قد كانت مرتفعة
وفقا ملحك الدرا�سة.
�2 .2أن بعد املرونة االنفعالية كان �أكرب �أبعاد املرونة النف�سية
لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة ،حيث بلغ
وزنه الن�سبي ( )% 85.6يليه بعد املرونة االجتماعية بوزن ن�سبي
(� ،)% 83.1أما بعد املرونة العقلية فقد كان �أقل �أبعاد املرونة
النف�سية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة ،حيث
بلغ وزنه الن�سبي (.)% 69.8
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أ .مرفت عاطف النجار
د .سمية اخلليفة املهدي

اتفقت نتائج الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (الغول،)2017 ،
و(غيث ،)2017 ،و(�صبحة ،)2016 ،و(الزهريي ،)2012 ،و(Long,
 ،)2011و(اخلطيب ،)2007 ،والتي �أو�ضحت وجود م�ستوى مرتفع
من املرونة النف�سية.
اختلفت نتيجة الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (�أبو داير،)2017 ،
ودرا�سة (�شقورة ،)2012 ،ودرا�سة (Bodde, Schrier, Krans,
 ،)Geertzen, & Dijkstra, , 2014ودرا�سة (،)Jeppsen, 2016
ودرا�سة (Walsh, Armstrong, Poritz, Elliott, Jackson, & Ryan.
 ،)2016والتي �أو�ضحت �أن م�ستوى املرونة النف�سية جاء فوق
املتو�سط
وتعني �أن �أفراد عينة الدرا�سة ميتلكون القدرة على التكيف
مع �أبنائهم من ذوي االعاقة العقلية ،وا�ستطاعوا ا�ستعادة فعاليتهم
والتعاي�ش مع ال�ضغوط احلياتية ال�صعبة  ،من خالل ما ميتلكونه
من كفاءة �شخ�صية ،وكفاءة اجتماعية ،وما يقدم لهم من م�ساندة
اجتماعية من الآخرين ،ي�ضاف �إىل ذلك ف�إن �إميانهم باهلل والقدر كان
له الدور الأكرب فيما ميتلكون من مرونة ايجابية (�أبو داير:2017،
.)97
ويف�رس الغول (� )102 :2017أن عملية اتخاذ القرار ذات طبيعة
تطورية متغرية مبعنى� :أن امل�شكلة ذاتها يف تغيري م�ستمر مع تقدم
خطوات اتخاذ القرار ،وقد تتفرغ �إىل م�شكالت فرعية ،وعلى الأفراد
التعامل مع هذه التغريات ب�صورة م�ستمرة؛ للو�صول �إىل �أف�ضل قرار،
وهذا يتطلب وجود مرونة عالية ،واالن�سان ال�سوي يتحمل امل�سئولية
بجدية ،ويحققها دون �إهمال وال�شخ�ص النا�ضج املرن يتدرب على
مواجهة اخلوف بواقعية ،وبذلك ي�ستطيع �أن يعالج الرتدد ،ويقوم
قادرا على �أن يخطط
بحمل امل�سئولية ،وخا�صة اجليدة ،ويكون
ً
للم�ستقبل ،فالقدرة على حتمل امل�سئولية دليل على قدرة الإن�سان
على التكيف مع الو�ضع اجلديد ،و�إن �إح�سا�س الإن�سان بااللتزام
وامل�سئولية يدفعه �أن يدر�س كل موقف بدقة ،و�أن ي�صدر القرار
املنا�سب يف وقته دون تردد فالإن�سان الذي لديه قدر من املرونة
النف�سية له القدرة على �أن ي�صدر قراراته بنف�سه(حبيب.)28 :1995،
وتف�رس الباحثتان هذا الأمر �إىل االلتزام الديني والأخالقي
والقيم الروحية التي تتمتع بها الأم الفل�سطينية ،حيث كانت �أعلى
ن�سبة ح�صلت عليها الأمهات يف مقيا�س املرونة النف�سية هي
القيم الروحية ،وترى الباحثان �أن هذا الأمر منطقي ومعقول يف
ظل جمتمع يت�صف بالتدين وااللتزام الأخالقي الذي ميد الأمهات
بالقدرة على املرونة النف�سية وحتمل ال�ضغوط والأمل ،وبالتايل
املقدرة على التحكم يف امل�شاعر ال�سلبية ،وتقبل الأحداث ال�ضاغطة،
فالتقرب �إىل اهلل عز وجل يعترب من �أهم الو�سائل للتغلب على
�ضغوطات احلياة ،خا�صة للأمهات اللواتي لديهن �أطفال معاقون
ف�إنهن يتعر�ضن للكثري من ال�ضغوط النف�سية واجل�سمية واملادية،
مهما يف رفع م�ستوى
ولكن �إميانهم مبا قدره اهلل لهن يعترب عاملاً
ً
املرونة النف�سية لديهن مما يزيد من �صربهن ور�ضاهن مبا كتبه اهلل
لهن وهذا ما �أكدته نتائج درا�سة (كيم وا�سكفيل) (Kim & Esquival,
 ،)2011حيث اعتربا �أن القيم الروحية هي امل�صدر الأ�سا�سي للمرونة
النف�سية ،كما �أظهرت درا�سة فورما ول�ش (� )Froma walsh, 2004أن
حت�سني بع�ض املهارات مثل :القيم الروحية ،والتفكري الإيجابي،
والقدرة على حل امل�شكالت يزيد من م�ستوى املرونة النف�سية لدى
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�أمهات الأطفال ذوي الإعاقة العقلية.
كما متيل �أمهات ذوي الإعاقة العقلية املرنة �إىل التعايف
ب�رسعة وفعالية من التجارب املرهقة التي تتكبدها ،وقد تكون
ثقافة امل�شاركة املجتمعية مواتية لتوليد بيئة داعمة لأمهات
ذوي الإعاقة العقلية لبناء املرونة وتطوير �إ�سرتاتيجيات املواجهة
والتكيف؛ فعلى �سبيل املثال ُيظهر الأمهات يف الأ�رس املحتوية على
ذوي الإعاقة مرونة ب�سبب العقد النف�سي املوجه نحو الأبناء ،وبذلك
رئي�سا لر�أ�س املال النف�سي الذي ميكن اعتباره
ت�شكل املرونة مكو ًنا ً
مور ًدا �إيجابيا ملكافحة ال�ضغوط يف املواقف الع�صيبة  ،والتي
ت�سهل من منو وتطوير الرفاه لديهن
ولو متتعت �أمهات ذوي الإعاقة العقلية باملرونة الإيجابية
والنف�سية واالجتماعية؛ ف�إنها �ست�شجع ابنها على تكوين �صداقات
جديدة وتواجه واقع ابنها بجر�أة مهما كان م�ؤملًا ،وحتر�ص على
الهدوء والتما�سك يف املواقف احلرجة التي متر مع ابنها ،وت�ستطيع
على �أن تفكر وتركز جي ًدا حتت ال�ضغط وال�صعاب التي متر بها،
وتبادر بحل امل�شاكل التي تواجهها مع ابنها قبل تفاقمها.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها ،ون�صه
«هل توجد عالقة بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية لدى �أمهات
ذوي الإعاقة العقلية يف حمافظات غزة؟»
وللإجابة على ذلك الت�سا�ؤل مت ح�ساب معامل االرتباط
(بري�سون) للتعرف على نوع وقوة العالقة بني املتغريات ،واجلدول
( )16يو�ضح النتائج.
جدول ()16
معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للرأفة بالذات مع االبعاد الفرعية
والدرجة الكلية للمرونة النفسية (ن=)500

املرونة
املرونة
االجتماعية االنفعالية

املرونة
العقلية

الدرجة الكلية
للمرونة
النف�سية

اللطف بالذات

**.172

**.179

**.228

**.246

الوعي بالإن�سانية امل�شرتكة

**.188

**.164

**.312

**.272

التعقل واحلكمة

**232.

**250.

**376.

**355.

حماية الذات

**303.

**385.

**450.

**472.

�صيانة الذات

**326.

**411.

**475.

**506.

الدرجة الكلية للر�أفة بالذات

**324.

**368.

**488.

**490.

البيان

** دال عند .01

ويتبني من اجلدول ( )16وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات
داللة �إح�صائية بني الدرجة الكلية للر�أفة بالذات والأبعاد والفرعية
له بالدرجة الكلية للمرونة النف�سية واالبعاد الفرعية له ،و�أن الداللة
كانت عند م�ستوى ( ،)0.01كما �أو�ضحت م�صفوفة العالقات �أن
�أعلى االرتباطات كانت بني الدرجة الكلية للر�أفة والدرجة الكلية
للمرونة  ،كذلك كان اعلى االرتباطات بني الدرجة الكلية للر�أفة
والأبعاد الفرعية للمرونة ،كذلك كانت بني الدرجة الكلية للمرونة
و�أبعاد الر�أفة بالذات ،وذلك �أكرث من داللة الأبعاد الفرعية لكال
املقيا�سني بع�ضهم ببع�ض.

وهنا اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سات
(خياط وب�سيوين ،)2019 ،و(عليوة ،)2017 ،و(املن�شاوي،)2016،
( ،)Asensio-Martínez, et al., 2019و (Baker, Caswell, & Eccles,
 ،)2019و( ،)Bluth, Mullarkey, & Lathren, 2018و(Ergün-Başak,
 ،)& Can, 20188و( ،)Gedik, 2019و(�McGillivray, Pidgeon, Ronk
 ،)en, & Credland-Ballantyne, 2018و(& Nery-Hurwit, Yun,
 ، )Ebbeck, 2018و(& Tang, 2019)، (Trompetter, de Kleine,
 ، )Bohlmeijer, 2017و()Ying, 2009؛ والتي �أو�ضحت وجود عالقة
موجبة ذات داللة �إح�صائية بني الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية،
و�أن الر�أفة بالذات منبئة باملرونة النف�سية ،و�أن الر�أفة بالذات ت�ؤثر
مبا�رشة على املرونة النف�سية ،و�أن الر�أفة بالذات تلعب دور املتغري
الو�سيط غري مبا�رشة من خالل املرونة النف�سية .كما اتفقت نتائج
جزئيا؛ حيث �إنها
الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة (فار�س)2018 ،
ًّ
ترتبط ارتباطً ا موج ًبا بني املرونة النف�سية وكل من اللطف بالذات
واحلكم الذاتي والدرجة الكلية للر�أفة بالذات ،وعدم وجود عالقة ذات
داللة �إح�صائية بني املرونة النف�سية وكل من الإن�سانية امل�شرتكة
والعزلة والتوحد املفرط مع الذات.
واختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة (Sabir,
)Ramzan, & Malik, 2018؛ والتي �أو�ضحت عدم وجود عالقة بني
الر�أفة بالذات واملرونة النف�سية.
وتف�رس عليوة ( )169 :2017ذلك ب�أن الفرد الرائف بذاته
ومقدرا ل�ش�أنها ،يتعامل معها بلطف ودفء �شديدين،
حمبا لها
يكون ًّ
ً
وال يق�سو عليها وال يحملها �أكرث مما تطيق ،ي�شعر �أن الآمه م�شرتكٌ
حمبا للآخرين غري
عام ،و�أنها جزء من الطبيعة الب�رشية ،ما يجعله ًّ
منعزل عنهم ،ينظر �إىل الأمور بحكمة وعقالنية واعية بعي ًدا عن
العواطف وامل�شاعر ال�سلبية ،وال ينظر �إىل م�شكالته نظرة �سطحية
�أو ي�ضخمها بل يحاول الت�صدي لها ،وبالتايل ي�ستطيع التغلب على
العقبات احلياتية بحكمة واقتدار ،كما �أنه ال يرف�ض امل�ساندة من
الآخرين وقت الأزمات ،واث ًقا من عون اهلل له مهما تراكمت عليه
ال�ضغوط والأزمات ،وهذه �صفات ذوي املرونة النف�سية.
واحدة من النظريات ال�ستك�شاف العالقة بني ال�شدائد واملرونة
كانت نظرية (فريدريك�سون) ( ،)1998الذي اقرتح �أن العواطف
الإيجابية تو�سع تركيز ال�شخ�ص عن ق�صد ،وتعزز بناء املوارد
ال�شخ�صية ،كما �أنها تبني موارد مثل �إعادة التقييم الإيجابي،
والر�أفة بالذات ،والتي قد حتمي من الإجهاد وحتافظ على املرونة
النف�سية ،ووفق ًا �أي�ض ًا لنظرية التو�سيع والبناء القرتاح �أن املرونة
تعزز تو�سيع املوارد النف�سية مثل الر�أفة بالذات ،وميكن لهذه النتائج
التكيفية النا�شئة عن خا�صية احلماية �أن تقلل من ال�ضائقة النف�سية
لدى الأمهات بعد تعر�ض �أبنائهن للإعاقة العقلية ،وميكن �أن تعزز
أي�ضا م�ستويات مرونة الأم (& McGillivray, Pidgeon, Ronken,
� ً
)Credland-Ballantyne, 2018, 794-794
ومن هذا املنطلق تزايد االهتمام بالر�أفة بالذات ك�أحد
املتغريات الإيجابية يف ال�شخ�صية ،والتي تقاوم الآثار ال�سلبية
للأحداث ال�ضاغطة التي متر بها �أمهات ذوي الإعاقة العقلية ،وذلك
عندما يع�شن حالة من ال�شعور بالف�شل يف حل م�شكالتهن احلياتية،
و�أن الر�أفة بالذات ت�ؤدي �إىل زيادة �إ�رصار �أمهات ذوي الإعاقة
العقلية ومرونتهن يف �أداء املهام حتت �ضغط ،كما �أنها تقيهن من
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أ .مرفت عاطف النجار
د .سمية اخلليفة املهدي

الرأفة بالذات وعالقتها باملرونة النفسية لدى أمهات ذوي اإلعاقة العقلية في محافظات غزة

اال�ضطرابات النف�سية ،وت�ساعدهن على جتنب امل�شاعر ال�سلبية للذات
(املن�شاوي153 :2016،؛ .)Landgraf,2013: 453
كما ذكر (من�صور� )71 :2016،أن الفرد الذي ي�سعى وراء
حتقيق النجاحات ،والواثق بقدراته ،والذي ي�سعى نحو �إجناز �أهدافه
وتوقعاته ،والذي يبادر يف حل م�شكالته بطريقة �إبداعية هو ذلك
الفرد الر�ؤوف بذاته ،والذي مهما مر به من عقبات فهو متح ٍّل
ورحيم بذاته مهما مرت به عوا�صف و�أزمات ،ويتولد لديه
بال�صرب،
ٌ
ومتعاطف معها ،ويتحمل ويت�سامح
�سالم ودفء ووداعة مع ذاته،
ُ
مع ذاته ،كما �أنه حمافظ على اتزانه الوجداين يف املواقف ال�ضاغطة،
ومنفتح وحمب لال�ستطالع ،ومراقب جيد للأفكار وي�صفها على نحو
جيد.
فالأ�شخا�ص الذين لديهم ر�أفة بالذات مرتفعة ،لديهم ردود
فعل وا�ستجابات �أكرث مرونة ،وعند جتربة حاالت الف�شل ال�شخ�صي
واملواقف التي تهدد الأنا ،مييل الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بالر�أفة
بالذات �إىل �إظهار مرونة عاطفية �أكرب �ضد ال�شدائد ،والتخفيف من
هذه الآثار ال�سلبية ،ويكونون �أكرث مرونة يف تقييم املواقف ب�صورة
�أدق و�أكرث احتمالية لقبول ف�شلهم يف �أداء مهامهم كرعاية ذوي
الإعاقة العقلية)Tang,2019: 93( .
وميكن تف�سري هذه النتائج �أي�ض ًا بالدور الوقائي للر�أفة بالذات؛
حيث تقلل من النقد الذاتي والتقييم الذاتي ال�سلبي ،والذي ميكن �أن
تواجهه املرونة النف�سية نتيجة حلالتهم واملواقف التي تواجهها
�أمهات ذوي الإعاقة العقلية ،والالتي قد يعانني من م�ستويات عالية
من الو�صمة ،مبا يف ذلك اال�ستبعاد االجتماعي واملواقف ال�سلبية
والتمييز ،والتي ميكن �أن تكون م�صحوبة با�ستجابات ف�سيولوجية
ونف�سية �سلبية ،ومن املعروف �أن الو�صمة مرتبطة بالقلق ،وبذلك
تعمل الر�أفة بالذات على احلماية من الو�صمة والتقييم الذاتي ال�سلبي،
وت�ؤدي �إىل نتائج �أف�ضل لل�صحة النف�سية واملرونة؛ فالتعامل مع
الذات بلطف ،واليقظة ،واالعرتاف بالإن�سانية امل�شرتكة قد ي�ساعد
على تهدئة الذات ،ويقلل من ا�ستجابات التهديد واالكتئاب ،وزيادة
يف املرونة النف�سية.)Baker, Caswell, & Eccles,2019: 155( .
كما حتمي الر�أفة بالذات من الت�أثري ال�ضار للتوتر ،وتع ّزز
املرونة والقدرة على التكيف الناجح مع ال�ضغوط واملرونة والنمو
يف مواجهة ال�شدائد ،كما تعمل على زيادة القدرة على احلفاظ
على التوازن يف احلياة ،والتعامل مع الظروف الع�صيبة والأحداث
ال�صادمة ،كما �أن الر�أفة بالذات تنطوي على معاملة النف�س بعناية
واهتمام عند التفكري يف الأخطاء ال�شخ�صية والف�شل ومواقف احلياة
امل�ؤملة؛ فبد ًال من مهاجمة الذات ولومها من �أجل �أوجه الق�صور
ال�شخ�صية ،يتم تقدمي الدفء والقبول غري امل�رشوط للذات ،و�إدراك
�أن الب�رش غري كاملني ،و�أن النا�س يف�شلون ،ويخطئون ،وزيادة القدرة
على االحتفاظ ب�أفكاره وم�شاعره امل�ؤملة يف وعي متوازن بد ًال من
االنغما�س فيها (.)Sabir, Ramzan, & Malik,2018: 56
و ُيعتقد �أن زيادة املرونة النف�سية ميكن تف�سريها من خالل
الر�أفة بالذات التي تعمل ك�إ�سرتاتيجية تنظيم انفعايل ووجداين
تكيفية حتمي من تن�شيط املخططات ال�سلبية الناجتة عن التجارب
أي�ضا لقبول املعاناة
ذاتيا � ً
ال�سلبية ،وقد تعزز الأفكار املتكيفة ًّ
ك�شيء عادي موجود لدى كل النا�س يف املجتمعات املختلفة،
وبالتايل قد تكون الأمهات �أقل احتمالية لالنتباه �إىل اجلوانب
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يكن �أكرث قدرة على التحكم يف ردود الفعل
ال�سلبية لو�ضعهن؛ كما قد ّ
ال�سلبية للتجارب التي ت�سبب عدم الراحة وال�ضيق لهن ب�سبب وجود
أي�ضا �أن الر�أفة بالذات تقلل
معاقني عقلي ًا داخل الأ�رسة ،وقد ثبت � ً
من امليل �إىل النقد الذاتي القا�سي ،وتزيد من القدرة على التفا�ؤل
وم�شاعر الكفاءة الذاتية ،فالفرد املتمتع باملرونة النف�سية ف�أمهات
ذوي الإعاقة العقلية قادرات على التغلب على العقبات احلياتية،
ويعاجلن م�شكالتهن بحكمة واقتدار ،كما �أنهن ال يرف�ضن امل�ساعدة
واثقات ب�أن من حولهن ال يتخلون عنهن يف وقت الأزمات ،وي�ضعن
الأمور يف ن�صابها ،وهن مثابرات يف حتقيق �أهدافهن غري من�شغالت
ب�أهداف غري واقعية ،ويعاجلن الأمور برباعة ،رائفات ب�أنف�سهن
ومقدرات ل�ش�أنهن ،وتتعاملن معها بلطف ودفء كما ال
حمبات لها
ًّ
ً
يق�سون عليها وال يحملنها �أكرث مما تطيق.

التوصيات
بنا ًء على نتائج الدرا�سة ،ميكن التو�صية بالآتي:
1 .1توظيف التدخالت القائمة على الر�أفة بالذات كجوانب
عملية يف البيئة املحلية لتنمية ،وحت�سني ال�سمات الإيجابية،
وخف�ض ال�سمات ال�سلبية لدى �أمهات ذوي الإعاقة العقلية.
2 .2العمل على تعزيز املرونة النف�سية لدى �أمهات ذوي
الإعاقة العقلية.
�3 .3رضورة �إن�شاء مراكز ووحدات نف�سية و�إر�شادية يف كل
حمافظة ،ت�ضم �أخ�صائيني نف�سيني واجتماعيني ومتخ�ص�صني يف
التعامل مع �أمهات ذوي الإعاقة مل�ساعدتهن يف تنمية الر�أفة بالذات
لتحقيق املرونة النف�سية.
4 .4عقد الندوات واملحا�رضات من �أجل خف�ض حدة ال�ضغوط
النف�سية التي تتعر�ض لها �أمهات ذوي الإعاقة العقلية.
�5 .5رضورة دمج مفهوم الر�أفة بالذات بتطبيقاته ك�أحد
مفاهيم علم النف�س الإيجابي �ضمن اخلدمات الوقائية التي تقدمها
املراكز وامل�ؤ�س�سات مبحافظات غزة ،ومن زاوية �أخرى ي�ساعدهم
على �إدارة التحديات وال�ضغوط التي تواجههم
6 .6درا�سة متغريات الدرا�سة احلالية (الر�أفة بالذات ،واملرونة
النف�سية) على عينات �أخرى مثل�( :أمهات الطفل الوحيد� ،أمهات
�أطفال التوحد� ،أمهات ذوي الإعاقات احلركية والب�رصية).
�7 .7إجراء الدرا�سة نف�سها (الر�أفة بالذات وعالقتها باملرونة
النف�سية) على عينة ت�شمل املعاقني حركي ًا وب�رصي ًا من طلبة
اجلامعات.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 ب�سيوين� ،سوزان وخياط ،وجدان .)2019( .ال�شفقة بالذات وعالقتها
باملرونة النف�سية لدى طالبات جامعة �أم القرى باململكة العربية ال�سعودية،
جملة كلية الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة �أ�سيوط.551 - 517 :)4(35،
 حبيب� ،صموئيل .)1995( .كيف تكون عالقات ناجحة ،القاهرة :دار
الثقافة للن�رش والتوزيع.
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