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  جامعة الدول العربية
  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  معهد البحوث والدراسات العربية
  قسم التربية

  القاهرة
  

  
ن ـالمساندة االجتماعیة في عالقتھا ببعض المتغیرات النفسیة لدى أمھات األطفال المتخلفی

  ن للتعلم وأداء أطفالھن المدرسيـعقلیًا القابلی
  

  ى درجة الماجستير في التربيةبحث للحصول عل
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  إيمان إبراهيم عبد الفتاح حرب
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  أستاذ علم النفس التربوي
  جامعة القاهرة –معهد الدراسات التربوية 
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  ملخص البحث
  

  الملخص العربي.  -أ 
  المخلص اإلنجليزي.  - ب
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  :البحث مقدمة
عقلياً منهم المتخلفين المعاقين فهم أبناءهم وخاصة قد ال تستطيع أمهات األطفال 

ومن ثم ال تستطيع األمهات مواجهة المشكالت التي تتعلق بتربية هؤالء األبناء بالطريقة 
عقلياً إلى إمدادهم بعدة أنماط من  المتخلفينج أمهات األطفال السليمة والمناسبة. وتحتا

  المساندة االجتماعية من أجل استعادة السواء النفسي واالتزان النفسي.

عقلياً يحتاجون المتخلفين وقد أشارت العديد من الدراسات أن أمهات األطفال 
جتماعية واالقتصادية لمواجهة الضغوط النفسية إذا ما تم إمدادهم بالدعم والمساندة اال

(Zanobini, et al., 2005)  والمزيد من الوعي بالذات(Seybold, et al., 1991) 
والمزيد من  (Goldberg, et al., 1986)والمزيد من الضبط والتحكم في مصير أبناءهم 

  الدراسي. نأبناءه وهو ما ينعكس في أداء (Ow, et al., 2004)الصحة النفسية 

  :البحثمشكلة 
ألمهات األطفال المساندة االجتماعية اجعت الباحثة الدراسات السابقة التي تناولت ر

عقلياً في عالقتها بالضغوط النفسية ومفهوم الذات ووجهة الضبط واألداء المتخلفين 
ة في الدراسات التي تناولت هذه المتغيرات لدى أمهات رهناك ند . كما أن الدراسي

  من البحوث في هذا المجال. ذا هناك حاجة، لعقلياًالمتخلفين األطفال 

  :البحثهدف 
هدف البحث الكشف عن العالقة بين المساندة االجتماعية وبعض المتغيرات النفسية 
التالية: الضغوط النفسية، مفهوم الذات، وجهة الضبط، الصحة النفسية، األداء المدرسي 

  اً القابلين للتعلم.للطفل المتخلف عقلياً لدى أمهات األطفال المتخلفين عقلي

  أهمية البحث:
  يمكن تحديد أهمية النظرية والعملية في النقاط التالية:

ألمهات األطفال المتخلفين عقلياً في قلة البحوث التي تناولت المساندة االجتماعية  - ١
 عالقتها ببعض المتغيرات النفسية.
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ات النفسية محاولة الكشف عن العالقة بين المساندة االجتماعية وبعض المتغير - ٢
التالية: الضغوط النفسية، مفهوم الذات، وجهة الضبط، الصحة النفسية، األداء 
 المدرسي للطفل المعاق عقلياً ألمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم.

تزويد أهل االختصاص بمجموعة من النتائج التي ربما تساعدهم في تصميم برامج  - ٣
ألطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم لتنمية أنماط إرشادية وتدريبية ألمهات ا

  المساندة االجتماعية لديهن.

  مفاهيم البحث والبحوث السابقة:
تم استعراض مفاهيم البحث التالية: اإلعاقة العقلية، المساندة االجتماعية، الضغوط 

ل المعاق النفسية، مفهوم الذات، وجهة الضبط، الصحة النفسية، األداء المدرسي للطف
عقلياً. وإلى جانب هذا، تم عرض نتائج البحوث السابقة التي تم تقسيمها إلى خمسة 

محاور؛ حيث تناول كل محور العالقة بين المساندة االجتماعية وكل من الضغوط النفسية، 
ومفهوم الذات، ووجهة الضبط، والصحة النفسية ألمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين 

كما تناول المحور الخامس تقدير األداء المدرسي لألطفال المتخلفين عقلياً، والتعليق للتعلم. 
  عليها، وصياغة الفروض.

  فروض البحث:
في ضوء عرض مفاهيم البحث، ونتائج البحوث السابقة؛ تمكنت الباحثة من صياغة 

  فروض البحث على النحو التالي:
االجتماعية والضغوط النفسية ذات داللة إحصائية بين المساندة توجد عالقة  - ١

 لدى أمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية ومفهوم الذات لدى  - ٢
 أمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم.

الضبط لدى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية ووجهة  - ٣
 أمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية والصحة النفسية  - ٤
 لدى أمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم.
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية ألمهات األطفال  - ٥
 المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم وأداء أطفالهن المدرسي.

يمكن التنبؤ في ضوء المتغيرات التالية: الضغوط النفسية، وجهة الضبط  - ٦
الخارجي، مفهوم الذات، الصحة النفسية، واألداء المدرسي للطفل المعاق 

  قلياً بالمساندة االجتماعية لدى أمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم.ع

  منهج البحث واإلجراءات:
استند البحث إلى المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت العينة من سبعين أماً من 
أمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم، وقد تم توصيف مجموعة األمهات وفقاً 

لمتغيرات العمر، المؤهل الدراسي، ترتيب الطفل المعاق عقلياً، العمل. وإلى جانب هذا، 
قامت الباحثة بتصميم المقاييس التالية: مقياس المساندة االجتماعية، ومقياس أساليب 

مواجهة الضغوط النفسية، ومقياس مفهوم الذات، ومقياس األداء المدرسي للطفل المعاق 
وإلى جانب هذا، تم االستعانة  ،صهم السيكومترية من صدق وثباتعقلياً، وحساب خصائ

بمقياس وجهة الضبط، والصحة النفسية، وحساب خصائصهما السيكومترية من صدق 
وثبات على عينة استطالعية مكونة من أربعين أماً من أمهات األطفال المتخلفين عقلياً. 

بيرسون، التالية: معامل ارتباط  عالوة على ذلك، تمت االستعانة باألساليب اإلحصائية
، ومعادلة االنحدار Mann-Whitneyوتني  –ومعادلة ألفا لكرونباخ، ومعادلة مان 

  المتعدد.

  نتائج البحث:
  انتهت نتائج البحث على النحو التالي:

المساندة توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ألنماط  - ١
المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم وكل من تقليل حدة القلق،  االجتماعية ألمهات األطفال

واللجوء إلى دعم، والتوكيد اإليجابي، بينما لم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
الدرجة الكلية ألنماط المساندة االجتماعية وكل من أحالم اليقظة، وتأنيب الضمير، 

فسية. وإلى جانب هذا، توجد وطرح المكبوتات أحد أساليب مواجهة الضغوط الن
عالقة موجبة دالة إحصائياً بين الدرجة الكلية ألنماط المساندة االجتماعية والدرجة 
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الكلية ألساليب مواجهة الضغوط النفسية. ومن ثم، تؤيد هذه النتائج صحة الفرض 
 إجرائياً.األول 

مساندة توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ألنماط ال - ٢
االجتماعية وأبعاد مفهوم الذات ألمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم. 

 وعليه، تؤيد هذه النتائج صحة الفرض الثاني جزئياً.

توجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ألنماط المساندة االجتماعية  - ٣
فين عقلياً القابلين للتعلم. ومن ثم، ووجهة الضبط الخارجي ألمهات األطفال المتخل

 تدعم هذه النتائج صحة الفرض الثالث كليةً.

توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ألنماط المساندة  - ٤
االجتماعية والصحة النفسية ألمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم. وعليه، 

 .رابع كليةلتؤيد هذه النتائج صحة الفرض ا

توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ألنماط المساندة  - ٥
االجتماعية وتقدير األمهات لألداء المدرسي ألطفالهن المتخلفين عقلياً. ومن ثم، 

 تؤيد هذه النتائج صحة الفرض الخامس كليةً.

النفسية، ومفهوم  أمكن التنبؤ في ضوء المتغيرات التالية: أساليب مواجهة الضغوط - ٦
الذات، ووجهة الضبط الخارجي، والصحة النفسية، واألداء المدرسي للطفل المعاق 

وتؤيد  عقلياً بالمساندة االجتماعية ألمهات األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم.
  هذه النتائج صحة اختبار صحة الفرض السادس جزئياً.

ت إليه نتائج البحوث السابقة، وتقديم بعض وقد تم تفسير النتائج في ضوء ما انته
  التوصيات والبحوث المقترحة.




