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 لتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعوديةبرنامج ارشادي لفعالية 
 دراسة مطبقة على معهد التربية الفكرية للبنات بالرياض

 
 ملخص الدراسة 

اجات تقديم برنامجًا إرشاديًا لرفع مستوى التمكين بالساعد للطفل من ذوي االحتيالى  هذه الدراسة هدف ت
ات التمكين بالساعد لذوي االحتياج ابعادومعرفة أثره على الرنامج االرشادي  الكشف عن مدى فاعليةو ، الخاصة

تم  ،ج لبرناماستخدمت الباحثة المنهج التجريبى ذو المجموعة الواحدة قبل وبعد ا، الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
ناث رية لإلقابلي التعلم )االعاقات العقلية( بمعهد التربية الفكعلى أمهات وذوي االحتياجات الخاصة  تطبيق الدراسة

 لقياسيناتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى بالرياض، توصلت الدراسة إلى 
بين  إحصائياً  ال توجد فروق دالة،القبلى والبعدى على أبعاد مقياس التمكين بالساعد  ، لصالح القياس البعدى  

 توجد،  بالساعدالتمكين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس 
 مقياس فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى على أبعاد

 توجد ال،، لصالح القياس البعدى  الخاصة بالمملكة العربية السعودية  لألطفالالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات 
س د مقيافروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعا

 .لألطفال التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
 لمات المفتاحية الك

 البرنامج االرشادي –ذوي االحتياجات الخاصة  –التمكين بالساعد  –التمكين 
Abstract  

  This study aims to present a guiding program to raise the level of empowerment with the 

forearm for a child with special needs, to reveal the extent of the effectiveness of the counseling 

program and to know its impact on the dimensions of empowerment with the forearm for people 

with special needs in the Kingdom of Saudi Arabia, the researcher used the experimental one-

group approach before and after the program, the study was applied Mothers and people with 

special needs must be able to learn (mental disabilities) at the Institute of Intellectual Education 

for Women in Riyadh,   The study found that there are statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group members in the pre and post measurements 

on the dimensions of the empowerment scale with the forearm, in favor of the post 

measurement. Statistically significant between the mean scores of the experimental group 

members in the pre and post measurements on the dimensions of the forearm empowerment 

scale for people with special needs in the Kingdom of Saudi Arabia for children, in favor of the 

post measurement. The special needs of the Kingdom of Saudi Arabia for children. 

  key words 

Empowerment – Foream Empowerment - people with special needs - the extension program 
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: قدمةم  

 سيءيجعل األسرة فى وضع مما ، عليهامؤلم على  أمرفى األسرة  من ذوي االحتياجات الخاصة إن وجود طفل 
ليًا عق" من ذوي االحتياجات الخاصة المتعددة. خاصة إذا كان الطفل  ونحن نعيش فى زمن كثرت فيه المسؤليات اً خصوص

من ل وال شك أن أسرة الطف،  فهو يحتاج لكثير من الجهد من جانب كل من حوله لمساعدته على التكيف مع ما يحيط به"
تلفة المؤسسات المختتحمل الكثير من هذا الجهد ذلك إلى جانب بعض المساعدات التى تقدمها ذوي االحتياجات الخاصة 

 منفال هؤالء األط أمهاتسرة وخاصة واقعة على عاتق األ ى التى تهتم برعاية هؤالء األطفال، ولكن تظل المسؤلية الكبر 
 . (7: 2018سالم، ال زكريا،  )ذوي االحتياجات الخاصة 

لمجتمعات ليست جديدة فى االتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ظاهرة  تعتبر    
قتنا و لظاهرة فى بقاء المرأة بمفردها وإدارتها لعائلتها ولنفسها، ولكن اتساع ا تمثلت فىحاالت كثيرة ظهرت فقد اإلنسانية، 

رأة عيد المدة عاصفة بالمجتمع البشرى لها آثارها السلبية على صة يشيرون إلى أزمة جديأ المر  بشؤون الحالى جعل المعنين 
إلى ودية بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعتمكين الويهدف ،  واألسرة بل على صعيد المجتمع كله

تها رفع قدرا، كما يهدف إلى تدريبها و  مهامبما عليها من  القيامما يمكن حتى تستطيع  ىتنمية قدراتها وطاقاتها إلى أقص
كما يتضمن  القيادية واإلدارية فى اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ ؛ لمواجهة المشكالت العديدة التى تقف فى طريقها ،

 لهاتاحة زيادة وعيها بمشكالتها وظروف حياتها وأوضاع الخدمات القائمة المبالساعد لذوي االحتياجات الخاصة تمكين ال
نفسها بقرارها  مما يساعدها على اتخاذ الكامنة، وبناء قدراتها التى تمكنها من استثمار كافة الموارد والطاقات  وألسرتها 

 ( .3:  2014واالتصال والتفاوض مع اآلخرين لكى تحصل على حقوقها )عبداللطيف ، 
مملكة التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالفي ( إلى التأثير المتبادل  7 : 3 ، 2015ويشير األشول ) 

صودًا فى جودة الالتى حدث لهن تغيرًا مقفاألمهات واألبناء ،  مهاتبين اآلباء واأل  Quality of Life العربية السعودية 
يؤثر ذو االحتياجات الخاصة ، وذلك فى حد ذاته يمكن أن من مع أطفالهن  التعايشحياتهن أصبحن أكثر قدرة فى 

حدث عن لدى هؤالء األبناء ، وبالتالى ال يمكن أن نتالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة  آلياتباإليجاب على 
 ،الفرد  لدى الفرد دون األخذ فى االعتبار من يقعون فى دائرة تفاعالت هذاالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة 

 والنتيجة فى هذه الحالة .بغض النظر عن انشغالنا بتحديد السبب 
افرها فى األسرة يتطلب كثير من المهارات التى البد من تو  من ذوي االحتياجات الخاصة إن التكيف مع وجود طفل 

حصنا داخل األسرة ، وإذا ف من ذوي االحتياجات الخاصة لمواجهة متطلبات وجود طفل  األمهاتلدى الوالدين ، وخاصة 
لمادية ا األمكانياتبالمهارات والمعارف ، وكذلك القصور فى  األمهاتاسبة التى تزود منالبموضوعية مدى توافر الظروف 

سئولية تتحمل م األمهاتوفى حال كون ،  من ذوي االحتياجات الخاصة فى حال وجود طفل  يمع زيادة العبء الماد
التعايش  ، ويتطلب تمكينها تمكينًا نفسيًا يجعلها قادرة على سرةلدى األيمثل مصدرًا للضغوط  ، كل ذلكاألسرة  رعاية

 سرة، وانطالقًا من هذا الواقع الذى يؤكد كون األ من ذوي االحتياجات الخاصة مع هذه الظروف ومع طفلها  المناسب
 عرضة الضطرابات نفسية عديدة جاءت الحاجة ماسة لهذه الدراسة .
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 : الدراسة مشكلة
ساعد التمكين بالعلى بعض الدراسات التى أشارت إلى انتشار ظاهرة  الباحثةنبعت مشكلة الدراسة من خالل اطالع 

ب توجيه ما يتطلموالعالم العربى بل فى جميع بالد العالم بنسبة كبيرة، لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
 . هذا الموضوع حولالعديد من الدراسات 

تمكين ال التعرف على بهدفإرشادى  برنامج ل بدراسة أولية الباحثة قيامكما نبعت مشكلة الدراسة أيضًا من خالل 
من ذوى  لديهن أطفالالالتي  األمهاتالعديد من  الباحثة توجدو ، لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 

اجات من ذوي االحتيالطفل  بشكل كبير عليهن وبالتالى على اإلعاقات يعانون من بعض االضطرابات النفسية التى تؤثر
كينهن ج إرشادية تساعدهن على مواجهة تلك االضطرابات النفسية وتسهم فى تمامعن وجود بر  األمهات، وبسؤال  الخاصة 

وجود  عدم األمهات، أكدت من ذوي االحتياجات الخاصة أعباء الحياة ومساعدة أبنائهن  ةهالتمكين الذى يضمن لهن مواج
و أ لعربيةا لكتب والدوريات والدراسات السابقةامن خالل استقراء  الباحثةوفى حدود علم  ، إرشادية فى هذا الشأن برامج

ياجات التمكين بالساعد لذوي االحتالتى تناولت بمعى ادق عدمها ندرة فى الدراسات والبحوث  الباحثة تاألجنبية وجد
 .من ذوي االحتياجات الخاصةللطفل الخاصة بالمملكة العربية السعودية 

تمثل مشكلة التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية كل ما سبق يؤكد أن ظاهرة   
انت كة إذا تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، ومما يزيد من خطورة هذه المشكل من المشكالت التى تواجه مجتمعنا والتى

ة لنفسيا االضطراباتهذه المرأة لديها طفل أو أكثر من ذوى اإلعاقات المختلفة فهذا يجعل المرأة أكثر عرضة للضغوط و 
ل هذه كواجهة أة نفسيًا لتصبح قادرة على مء دورها لو لم يتم تمكين هذه المر االعميقة التى يمكن أن تؤثر عليها وتعوق آد

ه لادًا يضمن اخ المالئم لتحقيق أقصى درجات النمو، وإعداده إعدنمال ذوي االحتياجات الخاصة  من األعباء، وتهيأ لطفلها 
 . بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ويزيد من التمكينمواجهة الحياة والتكيف معها 

للطفل  بالساعدإرشادى موجه لرفع مستوى التمكين  برنامج أهمية كبيرة فى ضرورة وجود  الباحثة تومن هنا وجد    
 . بالمملكة العربية السعودية من ذوي االحتياجات الخاصة 

 : تاليينال ينياغة المشكلة فى التساؤلوفى ضوء العرض السابق يمكن ص
 برنامج من خالل المن ذوي االحتياجات الخاصة للطفل بالساعد إلى أى مدى يمكن رفع مستوى التمكين  -1

 اإلرشادى ؟

 المملكةبالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة  ابعادج اإلرشادى المقترح فى تحسين امما مدى فاعلية البرن -2
 ؟من ذوي االحتياجات الخاصة لدى الطفل  العربية السعودية 

 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية : 

تركز هذه الدراسة على التمكين بالساعد لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ، ألن  -1
العبء األكبر فيما يتعلق برعاية ذوى اإلعاقات المختلفة يقع على عاتق الوالدين وخاصة األم ألنها أكثر تعاماًل 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

377 

 والعشرونالثانى العدد 

جاته ومتطلباته لذلك فإن تمكينها نفسيَا له دور كبير فى تنمية مع الطفل إلى جانب مسؤليتها الكبيرة فى تلبية حا
 شخصية الطفل.

اجات التمكين بالساعد لذوي االحتي ابعادتسهم الدراسة الحالية فى إثراء الجانب المعرفى الخاص بالكشف عن  -2
 الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

ا فلها ممطلتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة لدى اتبرز الدراسة دور التمكين بالساعد لألمهات وأثره على  -3
 يسهم فى استغالل ما لدى الطفل من قدرات وإمكانات .

 :األهمية التطبيقية 

اء أو يمكن أن تفيد هذه الدراسة كل من يتعامل مع الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة سواء األمهات أو اآلب    
فادة األخصائيين ، وذلك من خالل تزويد الميدان بأداة موضوعية ممكن للمتخصصين فى الميدان الستخدامها واالست

 اعد لدي اطفال  ذوي االحتياجات الخاصة.منها ، كما تسهم فى توعية المجتمع باهمية تنمية العمل بالس
 أهداف الدراسة:

 .للطفل من ذوي االحتياجات الخاصة بالساعدلرفع مستوى التمكين  ياً إرشاد اً برنامجم يتقد -1

 ،من ذوي االحتياجات الخاصةللطفل  بالساعد إرشادى لرفع مستوى التمكين  برنامج مدى فاعلية الكشف عن  -2
 لديه . التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  ابعادومعرفة أثره على 

 : فروض الدراسة
 من خالل استعراض الباحثة لألطر واآلراء النظرية والدراسات السابقة وضع الباحثة الفروض التالية : 

 : الفرض األول
 لتمكيناالقياسين القبلى والبعدى على أبعاد مقياس  توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى

 بالساعد  ، لصالح القياس البعدى .
 : الفرض الثانى

ياس ال توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مق
 التمكين بالساعد   .
 : الفرض الثالث

ليات آجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى على أبعاد مقياس توجد فروق بين متوسطات در 
 التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  لألطفال، لصالح القياس البعدى .
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 : الفرض الرابع
قياس مالقياسين البعدى والتتبعى على أبعاد  ال توجد فروق  بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى 

 لكة العربية السعودية  لألطفال .آليات التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمم
 مصطلحات الدراسة:

  Foream Empowerment مفهوم التمكين بالساعد   :
مصادر القوة لديه ، ومن هنا يرتبط التمكين بالتأهيل  هو مدى تحكم الفرد فى Empowermentالتمكين          

الذى يهدف إلى مساعدة الفرد الذى لديه عجز بدنى أو عقلى أو حسى ليصل إلى أقصى أداء ممكن أن يصل إليه فى 
ودخل مفهوم التمكين حديثًا فى مجال   المهام التى يقوم بها من حيث هو عضو فى مؤسسة أو مجتمع يعيش فيه ،

ا ما فيهباالجتماعية ويحمل فى معناه تمكن الفرد من جمع كل مصادر القوة لديه وتوظيفها فى حياته االجتماعية  العلوم
 لديه ، و يعنى تمكن الفرد من مصادر القوة المستوى الفردىعالقاته وعمله ؛ ولهذا ينظر للتمكين من عدة مستويات : 

د هذه منظمات بفاعلية ، بحيث تتحقق أهداف مشتركة بين الفر و التمكين هنا مشاركة الفرد فى  ومستوى المنظمات
ى نا يعنُيتحقق من خالل عضوية الفرد فى المجتمع ، والتمكين ه المستوى المجتمعىوالمنظمات ، والمستوى الثالث وهو 

موريل مرديث و يعرف  (.2018المجتمع )كفافى ، سالم ،  تمكن الفرد من العمل التعاونى الذى يحسن من نوعية الحياة فى
طفى  م العاالتمكين بأنه "منح الفرصة لشخص ما ليتولى القيام بمسؤليات أكبر وسلطة أوسع من خالل التدريب والثقة والدع
اد فى لألفر  ، بينما يذهب شاكلتور إلى أن التمكين يعنى: فلسفة إعطاء مزيد من المسؤلية وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكبر

 ( .92، 2014عتيبى ، المستويات الدنيا )ال
 أن التمكين هو العملية التى يشعر من خاللها الناس، أو المؤسسات، أو "McWhirter"ويرى ماكويرتر      

 الجماعات، الذين بدون سلطة أنهم:
 د أصبحوا مدركين لديناميات السلطة فى العمل وفى مسار حياتهم.ق -أ

 طوير المهارات والقدرة على اكتساب قدر من التحكم بشكل معقول فى حياتهم.ت -ب
 ذا التحكم بدون انتهاك حقوق اآلخرين.ممارسة ه -ج

 .(McWhirter, 1991, 224)  معاتهم دعم مساعدة اآلخرين فى مجت -د
ثل هذا ه ويتمولد لدى الفرد نحو عملكما يرى )أبا زيد( أن التمكين بالساعد  يعنى شعور ودافع داخلى إيجابى يت      

 2010د ، أبا زي)الشعور فى أربعة مجاالت وهى إدراك الفرد بأهمية عمله وأن لديه االستقاللية والتأثير والجدارة فى إنجازه 
 ،499 . ) 

( يعتمد على حقيقة أن التمكين قد يحدث على مستويات 1984كما أن هناك تعريف من قبل رابورت )         
سب كتمعات تضاعفة من التحليل: يرى التفكير على أنه العملية اآللية التى يستطيع من خاللها الناس، والمؤسسات، والمجم

ظر نالسيطرة على حياتهم، ولكنها ال تتضمن تفاصيل عن العملية عبر مستويات التحليل. ترى هذه التعريفات من وجة 
ًا أن لمركزية التى تبذل فيها الجهود لتحقيق التحكم. كما ترى أيضأن التمكين هو العملية ا "Zimmerman"زيمرمان 

هى  المشاركة مع اآلخرين لتحقيق األهداف، والوصول إلى المصادر وبعض الفهم النقدى للبيئة االجتماعية السياسية
 (Zimmerman, 2010,44) عناصر أساسية فى النظأسرة.

 ربعة أسس للتمكين أهمها اثنان هما:أ (Bluman,1994,108:135)وتطرح بلومان        



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

379 

 والعشرونالثانى العدد 

االسرة،  هو أن السلطة  موجودة  فى كل مكان، فكل العالقات: الطفل، األهل، التلميذ، المعلم، األساس األول -
 المسؤل، الزوجة، الزوج، الوزير، المواطنون أو الجمهور، مبنية على أساس عالقات السلطة.

لية أو لقدرة الكالضعف الكلى والقدرة الكلية: فليس هناك فرد أو جماعة يمتلك فهو خرافة الثنائية: ا األساس الثانى -
 الضعف المطلق. 

 عن نقلة هامة وحاسمة بعيداً  Independent living movemenوتشكل حركة الدعوة إلى الحياة المستقلة        
ت ض وكاناس المشكلة ينصب على الفرد المريالنموذج الطبى التقليدى للتأهيل بالساعد للمعوقين والمصابين، حيث كان أس

و ديد فهالمشكلة فى معالجة قضايا اإلعاقة أنها تصاغ وتحدد باستخدام لغة العجز ومصطلحات اإلعاقة، اما المنظور الج
لية قالون استيرتكز على البيئة، ويعمد إلى الفحص الدقيق للحواجز أو الموانع الجسمية والنفسية واالجتماعية التى تحول د

 اته إذا ماها قدر بالفرد واالهتمام بالعوامل التى "تمكن" له وتساعده بأن يقوم بكل األعمال واألدوار والوظائف التى تسمح له 
 Controlنميت إلى أقصى درجاتها. ويعود مصطلح التمكين إلى العمليات والنتائج ذات الصلة بقضايا السيطرة والضبط 

السيطرة  وبالتالى فإن نظرية التمكين تدمج مفاهيم Participationوالمشاركة  Critical awarenessوالوعى االنتقادى 
ناقد للبيئة والفهم الذكى وال Proactive Approach to lifeوالضبط ومنهج الحياة الفعال وذا اآلثار الالحقة فيما بعد 

لدين، )كفافى ، عالء ا Critical understanding of the socio political environmentاالجتماعية والسياسية 
2016 ،174 :175. ) 

إلى التمكين بالساعد على أنه يتضمن ثالثة أوجه سيكولوجية: التحكم المدرك فى    Sanjayكما ينظر سنجاى       
 لسيكولوجيةاثالثة الهدف ، وبناء على هذه األوجه ال بيئة الفرد ، والكفاءة المدركة فى إنجاز المهام ، باإلضافة إلى استدخال

الت ن الحامالكبرى فإن تعريفًا كاماًل للتمكين بالساعد يمكن أن يقدم أو يقترح كاآلتى :" التمكين بالساعد   هو حالة 
 المعرفية تتميز باإلحساس بالتحكم المدرك والكفاءة واستدخال الهدف " 

 أبعاد ثالثة للتمكين بالساعد هى : ويتضح من هذا التعريف أن هناك 
الخاص بالتحكم المدرك ويشمل : المعتقدات نحو السلطة ونحو عملية صنع القرار ومدى إتاحة المصادر البعد األول :

) إلى أى مدى تكون المصادر متاحة ( ، واالستقالل فى وضع جداول العمل ، ومعدالت وطرق اإلنجاز فيه ومجمل 
 خ جوانب العمل.....إل

الخاص بالكفاءة المدركة : ويعكس دورًا هامًا حيث يتطلب اإلنجاز الماهر لواحد أو أكثر من المهام لبعد الثانى :ا
 المطلوب إنجازها ، وكذلك يتطلب التقليد الناجح للدور غير الروتينى فى المواقف المختلفة .

 .رؤية مثيرة تتبناها قيادة منظمة ب وجيه أوهو بعد استدخال الهدف بمعنى الحرص على تملك سبالبعد الثالث : 
وبناء على هذا التعريف فإن مقياس التمكين بالساعد يجب أن يضم مجموعة من العبارات التى ترصد الحالة الذهنية 

 ( . Menon, Sanjay T. 2011لألفراد من زاوية األبعاد الثالثة التى يتضمنها التمكين ) 
النتائج و " وصفًا لثالثة أبعاد خاصة بنموذج التمكين وهى القيم ، والعمليات ،  " Zimmermanوقد قدم زيمرمان   

 فى محاولة لتوفير إطار نظرى ثابت لهذا النموذج .
كين ، ن التمم، وهى أقرب إلى المدخالت مثل معتقدات واهتمامات واتجاهات الفرد المستفيد  والبعد األول يمثل القيم

 دة مجاالت مختلفة كالصحة ، والتكيف ، والكفاءة ، وأنظمة المجتمع .نحو القضايا والمشكالت فى ع
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كتساب على ا ، مثل الوسائل واالستراتيجيات التى يستخدمها األخصائى لمساعدة الفرد والبعد الثانى يمثل العمليات
ذه مثلة هلديه ، ومن أ المهارات التى تمكنه من التحكم فى مصادر القوة فى بيئته وتوظيفها بما يتناسب مع ظروف العجز

لنقدى االوسائل واالستراتيجيات : استراتجيات صنع القرار ، واستراتيجيات التعلم الجماعى ، واستراتيجيات التحليل 
 .......إلخ .

تج من تعلم تن مثل المخرجات التى أنها(  2016)كفافى ، عالء الدين ،كما أشار لها ،والبعد الثالث يمثل النتائج 
ر القوة ن مصادالفرد االستراتيجيات السابقة ، ونتيجة لتعلم الفرد هذه االستراتيجيات يصدر عنه السلوك الدال على تمكنه م

 فى البيئة ، وهذا السلوك يعكس مدى استفادته من التدريبات التى تلقاها من األخصائى ليتحكم فى بيئته.
لداخلية االتمكين بالساعد مفهوم التحكم أوالتمكن فى قوتين : القوة  أن(   Kosciulek, Merz, 2013) كما أوضح 

لى ( ؛ لمستقبوتتضمن العامل بالساعد الداخلى ، وتتضمن: ) حاسة الضبط ، والكفاءة ، والمسئولية ، والمشاركة ، والتوجه ا
والعمل ،  فى مصادر القوة بين الشخصية ،والقوة الخارجية والتى تتضمن : ) العامل االجتماعى الموقفى . ويشمل التحكم 

 والمهارات التنظيمية والحذاقة أو القدرة على اإلحاطة بالبيئة االجتماعية المحلية  .
ف على توظيمن ذوي االحتياجات الخاصة الطفل  أسرة"مدى قدرة :  كتعريف وهو بالساعد التمكين الباحثةوتعرف 

رفى أو وى المعاسبة سواء على المستمنوتنمية ما لديها من مهارات وقدرات نفسية تجعلها قادرة على التحكم واتخاذ القرارات 
 .على المستوى الوجدانى أو على المستوى السلوكى"

ل لتى تعو ا األم"هى  فى الدراسة أنهاالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية يقصد ب
مع  لى العملة دون أن يشترك معها أحد فى هذه المسؤلية وتتحمل نتيجة كون الزوج ال يعمل لعدم رغبته فامأسرتها إعالة ك

 . "عقليًا  معاقينذوي االحتياجات الخاصة  من وجود طفل أو أكثر من أفراد األسرة من 
 : حدود الدراسة

 التالية:تقتصر الدراسة على الحدود  -

 :معهد التربية الفكرية لإلناث بالرياضتطبيق الدراسة على عينة من  حدود مكانية. 

 وامهاتهم اطفال ( 10): حدود بشرية. 

 لألمهات بالنسبة  40-30بالنسبة لألطفال ومن  12-9يتم اختيار العينة من : حدود عمرية. 

 أسبوعياً  تينجلسبواقع ونصف ج فى ثالثة أشهر اميتم تطبيق البرن: حدود زمنية . 

 دراسات سابقة "ال" اإلطار النظرى و 
 : بالساعد  التمكين  -المحور األول 

 أهداف التمكين : – اوال
 إلى أن تدخالت التمكين تهدف إلى القيام بجهود (Maton & Salem, 1995)يشير كل من "ماتون وسالم"      
 من أجل:
 .(Group-baesd belief systems)قناعة الجماعة" تقوية "أنظمة االعتقاد المعتمدة على -
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 .(Supportive resource pool)إبداع أو خلق "تجمع من المصادر الداعمة" -
عات ومنظمات والمجتم ين تكمن فى مساعدة كل من األفرادولهذا فإن الهدف أو الغاية القصوى من تدخالت التمك 

 لكى يصبحوا:
 More Self- reliant  أكثر اعتمادًا على الذات -
  More self- governingأكثر تحكمًا وسيطرة على ذواتهم  -
 More Controllable on environmentأكثر سيطرة على البيئة  -
 Less Controlled by external forcesالخارجيةأكثر خضوعًا للقوى  -
رات كما يهدف التمكين إلى العمل مع الفرد إلى أن يصبح لديه القدرة على اكتشاف ذاته ، وما بداخله من قد  

 ( 2014)عبداللطيف ،كما وضحها أهداف التمكين بعضومهارات يصل بها إلى نوعية الحياة التى يريدها وفيما يلى 
 : كالتلي  
 تحقيق العدالة االجتماعية بين األفراد . -

 ضمان حد أدنى من المعيشة لألفراد . -

 يساعد األفراد للحصول على التعليم والمعرفة واكتساب المهارات . -

 يعطى فرصًا متساوية للتمتع بالصحة الجيدة . -

 يساعد األفراد على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم . -

 زيادة وعى األفراد لحل مشكالتهم بأنفسهم   .  -
 :ذوي االحتياجات الخاصةمن األطفال  سرةألبالساعد التمكين  –ثانيا

ت على توظيف وتنمية ما لديها من مهاراذوي االحتياجات الخاصة  من الطفل  أمهاتبأنه " مدى قدرة  يقصد به
 اسبة فيما يخص رعاية طفلها " .من وقدرات نفسية تجعلها قادرة على التحكم واتخاذ القرارات 

 متكاملة العلى تقديم الرعاية  األمهاتوالمقصود بالقدرة على التحكم واتخاذ القرارات فى مجال الرعاية هو قدرة  
ا ) ن لديهاسبة لدرجة إعاقة طفلها سواء على المستوى المعرفى أو المستوى الوجدانى أو المستوى السلوكى وبذلك يكو منال

 ًا .( تمكينًا معرفيًا وانفعاليًا وسلوكي األم
الخاصة  ذوي االحتياجاتمن األطفال  ألمهاتبالساعد بعنوان " مستوى التمكين  ( 2018دراسة  سالم ، النمر )  ففى

وي من ذفل الط ألمهاتألبنائهن " هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين مستوى التمكين  بالساعدعقليًا وعالقته بالتكيف 
 بالساعد التكيفى لهذا الطفل ،وأشارت نتائج الدراسة إلى : وجود ارتباط بين التمكينوبين السلوك االحتياجات الخاصة 

 مهاتألبالساعد ومن خالل التعريف السابق تتضح المستويات الثالثة للتمكين  ألبنائهنبالساعد  وبين التكيف  لألمهات
 وهى كالتالى :ذوي االحتياجات الخاصة  من األطفال 
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 لخاصة اذوي االحتياجات  من للطفل  المتكاملةلمعنى الرعاية  األمهاتويقصد به " مدى إدراك التمكين المعرفى :
إيمانها فل ، و ية وفاعليتها على الطودرجة وعيها باإلعاقة والهدف من الرعاية التى تقدمها ، ومدى إدراكها ألثر هذه الرعا

 " ومبادئها سرةلرعاية مع معتقدات األبحقه فى الرعاية ، ومدى مناسبة هذه ا
دى ته ، ومإلعاقة الطفل ، ومدى شعورها برغبات الطفل واحتياجا األمهاتويقصد به " مدى تقبل التمكين الوجدانى :

،  سراألمع الطفل مقارنة بغيرها من  التعاملرضاها عن وجوده مع اآلخرين بدون حدوث مشاكل ، وثقتها فى قدرتها على 
 وحماسها وإصرارها على رعايته إلى جانب أخوته العاديين " .

نمية قادرة على ت األم" أن تكون  (  2018 )سالم ، زكريا كما أشارت لها دراسة  ويقصد بهالتمكين السلوكى :
لطفل ، ، وقادرة على التأثير فيمن حولها لصالح ا ذوي االحتياجات الخاصة  من المهارات التى تفيد فى رعاية الطفل 

مية على تن ، وإصرارها ومثابرتهاولديها القدرة على حل المشكالت المرتبطة بإعاقة الطفل على المستوى الفردى والجماعى 
 .الناتجة عن رعايته " التمكين بالساعد  آلياتمهارات الطفل وتحملها 

اعلية فمعرفة مدى   هدفت إلى( التى  2011ها دراسة راكان ) يأشارت إللساعد باوهذه المستويات الثالثة للتمكين 
دولة ببوزارة التربية  العامالتإرشادي في تحسين مستويات التمكين النفسي والمهني لدى المعلمات لمطلقات  برنامج 

لتمكين مقياس اوأشارت النتائج إلى تكافؤ استجابات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة نحو األبعاد المتعلقة بالكويت، 
علقة س المتالنفسي ، وأظهرت بأنه ال توجد فروق دالة بين متوسط استجابة أفراد مجموعتي الدراسة نحو جميع أبعاد المقيا

ين بك فرق ليس هنالوكي، باإلضافة للدرجة الكلية لألبعاد، مما يشير إلى أنه بالجانب المعرفي، والجانب الوجداني، والس
عينتين وذلك ألن الجانب النفسي عند ال برنامج المجموعتين الضابطة والتجريبية من المعلمات المطلقات قبل تطبيق ال

يساعدهن في  برنامج ي متساوي، ويعزو ذلك إلى تجانس بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في عدم تعرضهن أل
 تحسين مستوي التمكين النفسي لديهن .  

 تعقيب :    
، والتى  تقوية الجوانب النفسية لهابالساعد  أن الهدف من التمكين  الباحثةوضح توتعقيبًا على ما سبق          

مكين حياتها ، ومواجهة ما يعوقها من مشكالت وعقبات ، كما يهدف الت اسبة فىنمتجعلها قادرة على اتخاذ القرارات 
 لها إلى توظيف ما لديها من خبرات ؛ مما يشعرها بأنها متمكنة من أداء دورها داخل األسرة . بالساعد  

ذات  – الخاصة جات ذوي االحتيا من للطفل  –التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ألن 
 منبنها يصبح لديها من المعلومات والمعارف التى تستطيع أن توظفها فى رعاية ا بالساعدالمستوى المرتفع من التمكين 

 ، وتستطيع أن تعبر له عن تقبلها له وتقدم له الرعاية وفقًا لدرجة تمكنها. ذوي االحتياجات الخاصة 
 "منهج الدراسة وإجراءاتها"

األدوات عرض : منهج الدراسة ، وعينة الدراسة ، ومواصفاتها ، وكيفية اختيارها ، و جزء فى هذا ال الباحثةتناول 
 .بياناتائية المستخدمة لمعالجة الالمستخدمة فى الدراسة ، ثم مناقشة إجراءات الدراسة وخطواتها ، واألساليب اإلحص

 : منهج الدراسة  -واًل أ
 ج .امذو المجموعة الواحدة قبل وبعد البرن التجريبى المنهج الباحثة تاستخدم
 عينة الدراسة : -ثانيًا 
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 شروط اختيار العينة : -1
 . لألمهات بالنسبة 40- 30سنة بالنسبة لألطفال ،  12 –9لزمنى ألفراد العينة ما بين يتراوح العمر ا -
 ة العقلية.و عاهات جسمية أخرى بالنسبة لألطفال غير اإلعاقأالتأكد من عدم وجود إعاقات  -

وتم تحديد ذلك من خالل سجالت األطفال ( درجة ،  70-50وتتراوح درجة ذكائهم ما بين ) يكون الطفل قابل للتعلم 
 ومستويات ذكائهم . بمعهدالتربية الفكرية بالرياض

 يكون الطفل مقيمًا مع أسرته . -
ابت من خالل سجالت األطفال منخفض عن أقرانهم من نفس العمر الزمنى وهذا أيضًا ث مستوى تحصيلهم الدراسى -
 .بالمعهد
ألعمال لوكهم التكيفى أقل أيضًا من أقرانهم العاديين ، فيظهرون تكيفًا أقل فى المهارات اللغوية واالجتماعية واس -

 .لألطفال داخل المركز الباحثةالل مالحظة زلية عن أقرانهم ، وتم تحديد ذلك من خالل سجالت األطفال ومن خمن 
 محددات اختيار العينة : -2

 محددات جغرافية :* 
 .من معهد التربية الفكرية لإلناث الرياض  مدينةتم اختيار العينة من  -

  .أمهاتهم ين عقليًا قابلين للتعلملخاصة امن ذوي االحتياجات  ( أطفال10عدد أفراد العينة )-محددات بشرية :  -
 لألمهات.سنة بالنسبة  40 – 30سنة بالنسبة لألطفال ، ومن  12 – 9م اختيار العينة من ت -محددات عمرية : -
 العينة وتصنيفها :اختيار  -3

يق بعمل حصر للمؤسسات المتخصصة لذوى االحتياجات الخاصة والمركز الوحيد الذى وافق على تطب الباحثة قامت 
ن العديد م إلى أن صغر حجم العينة بسبب رفض الباحثة تنوهو ،  التربية الفكرية لإلناث بالرياض معهدلدراسته هو  الباحثة

 الوثائق على الباحثةومن خالل اطالع  . المعهدفى التردد على  سرةوكذلك لعدم استمرار األ برنامج الدخول فى ال سرةاأل
سنة تم اختيار األطفال الذين  12 – 9ة العمرية من وخاصة األطفال فى المرحل بالمعهد والسجالت الخاصة بكل طفل 

 .المعهديعانون من ) إعاقة عقلية قابلة للتعلم ( وذلك من خالل تطبيق مقياس ذكاء على األطفال من قبل 
 أدوات الدراسة :ثالثًا : 

 اعتمدت الداسة الحالية على عدة أدوات ، تتمثل فى :
 زكريا ( آمال) إعداد عالء الدين كفافى و ة من ذوي االحتياجات الخاصالطفل  ألمهاتبالساعد مقياس التمكين  - 1

. 
االحتياجات  من ذوي للطفل  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية مقياس   -2

 . ( الباحثة) إعداد الخاصة 
 الباحثةاد عقليًا) إعد ذوي االحتياجات الخاصة  من للطفل بالساعد  إرشادى لرفع مستوى التمكين  برنامج  -3

 هذه األدوات بشئ من التفصيل : الباحثةوسوف يتناول .(
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د أ.د عالء )من إعدا : ( 2018) عقلياً  ذوي االحتياجات الخاصة  من للطفل بالساعد  مقياس التمكين   -أوالً 
 .زكريا (آمال الدين كفافى ، د. 

 : التحقق من صدق المقياس (  أ) 
 : صدق المقياس  –

 أجرى معدا المقياس صدق وثبات المقياس بعدة طرق وهى :
 وى داللةت االرتباط لكل بعد مع الدرجة الكلية دالة عند مستمعامالاالرتباط لصدق المقياس وكانت  معامالتطريقة 

 ثبات بطريقتين هما :( ، وال0, 0 5) 
جميع ت ارتباط بيرسون واتضح أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات فمعامالطريقة إعادة االختبار وطريقة 

 ( .0, 0 1( و) 0, 0 5ت االرتباط فى الطريقتين دالة عند مستوى داللة ) معامال
  لى. رنة الطرفية، واالتساق الداخصدق المقا اماستخدب الباحثة قامتفى هذه الدراسة  للتحقق من صدق المقياسو 
 
 
 :        المقارنة الطرفية ( 1) 

لتمكين بين مرتفعى الدرجات )األرباعى األعلى( ومنخفضى الدرجات )األرباعى األدنى( على مقياس ا الباحثة تقارن
 . بينهمايوضح الفروق (  1رقم )اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين، والجدول التالى  امباستخدبالساعد 

 (  1جدول )  
 قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطى درجات األرباعى األعلى واألدنى

 بالساعد  لمقياس التمكين 
 2.05( = 0.05مستوى الداللة عند )   2.76( = 0.01مستوى الداللة عند )

، 13.127، 10.333، 16.675أن قحححححححيم "ت" بلغحححححححت علحححححححى الترتيححححححححب ) (1رقححححححححم ) محححححححن الجحححححححدول السحححححححابق يتضحححححححح
(، ممححححا يشححححير إلححححى وجححححود فححححروق دالححححة إحصححححائيا عنححححد مسححححتوى داللححححة 2.76( وهححححى أكبححححر مححححن القيمححححة الجدوليححححة )23.366

ممححححا يشحححححير إلححححى قحححححدرة  ،بالسحححححاعد  علححححى مقيحححححاس التمكححححين ( بححححين متوسحححححطات درجححححات األربحححححاعى األعلححححى واألدنحححححى 0.01)
 المقياس على التمييز.

  Internal Consistency :االتساق الداخلى   -2
ل كاالرتباط بين درجات األفراد على  معامل  بإيجاد التجانس الداخلى للمقياس عن طريق حساب  الباحثة قامت

 يوضح ذلك . (2التالى رقم )، والجدول عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه

 ــــــــــــــــــــاداألبعــــ
 األرباعى األعلى

 (15)ن = 
 األرباعى األدنى

 قيمــة (15)ن = 
 ت

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 0.01 16.675 1.786 14.9 1.671 25.8 التمكين المعرفى
 0.01 10.333 1.653 15.2 2.109 22.6 التمكين االنفعالى
 0.01 13.127 2.011 13.7 2.020 23.7 التمكين السلوكى

 0.01 23.366 2.763 43.8 3.592 72.1 الدرجة الكلية للمقياس
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 ( 2 جدول )
 بالساعد  االتساق الداخلى لعبارات مقياس التمكين 

 (60)ن = 

 0.256( = 0.05، ) 0.332( = 0.01ستوى الداللة عند )م
 (.0.01) عند مستوى داللة اً االرتباط دالة إحصائي معامالتأن جميع قيم (  2رقم )يتضح من الجدول السابق        

 لمقياس.الكلية للبعد والدرجة الكلية لاالرتباط بين درجات األفراد على الدرجة معامل بإيجاد  الباحثة قامتثم 
 ( 3 جدول )

 ت االتساق الداخلى ألبعاد المقياس والدرجة الكليةمعامال
 (60)ن = 

 االرتباط معامل األبعـــاد
 0.625 التمكين المعرفى
 0.649 التمكين االنفعالى
 0.619 التمكين السلوكى

 (.0.01ت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة )معامالأن جميع قيم (  3رقم )يتضح من الجدول السابق 
 ثبات المقياس : ) ب (

كرونباخ، وطريقة إعادة تطبيق المقياس بفاصل زمنى قدره أسبوعين  –طريقة ألفا ام لحساب ثبات المقياس تم استخد
 بين التطبيقين األول والثانى، والجدول التالى يوضح ذلك.

 إعادة تطبيق المقياسرونباخ وطريقة ك –ت الثبات بطريقة ألفا معامالقيم ( 4 جدول )
 
 
 
 
 

 البعد
 رقم 
 العبارة

  معامل
 البعد الرتباطا

 رقم 
 العبارة

 معامل
 رقم العبارة البعد ارتباط

 معامل 
 االرتباط  

 التمكين
 المعرفى

1 0.549 

 تمكين 
االنفعال

 ى

11 0.481 

 التمكين
 السلوكى

21 0.505 
2 0.375 12 0.506 22 0.473 
3 0.406 13 0.473 23 0.572 
4 0.498 14 0.521 24 0.421 
5 0.453 15 0.486 25 0.485 
6 0.405 16 0.427 26 0.391 
7 0.442 17 0.359 27 0.442 
8 0.457 18 0.456 28 0.447 
9 0.549 19 0.531 29 0.403 
10 0.411 20 0.345 30 0.516 

 ألفا كرونباخ األبعـــاد
 (60)ن = 

 إعادة التطبيق
 (40)ن = 

 0.821 0.814 التمكين المعرفى
 0.812 0.803 التمكين االنفعالى
 0.804 0.767 التمكين السلوكى

 0.849 0.837 الدرجة الكلية للمقياس
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 ت الثبات مرتفعة، مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس.معامالأن جميع قيم ( 4رقم )الجدول السابق من يتضح 
ذوي االحتياجات  منللطفل  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية مقياس  -ثانياً  

 ( الباحثة)إعداد الخاصة 
 عودية بية السالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العر  آلياتلما كان أحد أهداف الدراسة إعداد مقياس 

تطبيق ، بعدة خطوات لبناء المقياس وتحكيمه ؛ حتى صار صالحًا لل الباحثة قامتفقد من ذوي االحتياجات الخاصة للطفل 
 :وفيما يلي عرض ذلك بالتفصيل

 خطوات تصميم المقياس : -
بعض البحوث والدراسات السابقة عن جودة حياة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة؛  الباحثةاستعرض  -1

التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة  آلياتلالستفادة من األدوات والمقاييس المستخدمة فى هذه الدراسات فى قياس 
ليستخلص  الباحثةواألجنبية التى اطلع عليها لدى هؤالء األطفال ، ومن هذه المقاييس العربية  بالمملكة العربية السعودية 

 منها مجمع العناصر ليساعد فى بناء المقياس ما يلى :
إعداد منسى وكاظم  الجامعةلطلبة  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  آلياتمقياس  -

2016.  
 World Heaith Organization التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  ابعادمقياس  -

Quality ofLlife (WHO QOL - BREF)   )إعداد منظمة الصحة العالمية( تعريب )د. بشرى إسماعيل أحمد(
2018 

 المملكة العربية السعودية بخاصة التمكين بالساعد لذوي االحتياجات ال لياتمقياس "بروفيل النكشير" آل -
Lancashire Quality of Life Profile (LQLP) . 

 لسعودية االتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية  لياتمقياس مانشستر المختصر لجودة آل  -
Manchester short assessment of quality of life. 

 التمكحححححححين بالسحححححححاعد لحححححححذوي االحتياجحححححححات الخاصحححححححة بالمملكحححححححة العربيحححححححة السحححححححعودية مفهحححححححوم  الباحثحححححححةاسححححححتعرض  -2
ة التمكحححححين بالسحححححاعد لحححححذوي االحتياجحححححات الخاصحححححة بالمملكحححححلحححححدى األطفحححححال ذوى االحتياجحححححات الخاصحححححة وتوصحححححل إلحححححى أبعحححححاد 

 متمثلة فيما يلى :من ذوي االحتياجات الخاصة لدى الطفل  العربية السعودية 

 سرية .العالقات األ - جلتوازن االنفعالى .      ا -ب .     العامةالصحة  -أ
 الرضا والسعادة . -هالعالقات االجتماعية .   -د
وي ذمن للطفل  ة السعودية التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربيابعاد وحدات مقياس  -

 القابل للتعلم  :االحتياجات الخاصة 
 نفعالى : عشرة بنود .التوازن اال -                عشرة بنود .  : العامةالصحة  -
 تسعة بنود . :  ت االجتماعيةالعالقا -             ة بنود .عشر العالقات األسرية :   -
 ثمانية بنود . الرضا والسعادة :  -
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فحححححى  بتعريحححححف كحححححل بعحححححد تعريفحححححًا إجرائيحححححًا يسحححححهم الباحثحححححة قامحححححتبحححححالرجوع إلحححححى التحححححراث والدراسحححححات والبححححححوث ،  -3
 بناء المقياس .

تطحححححوره ( ،  –محححححاذا يقحححححيس  –محححححن أيحححححن أخحححححذ  –( بنحححححد وفقحححححًا لبيحححححان يضحححححم محححححا يلححححى : ) البنحححححد 78تححححم تجميحححححع ) -4
 .اسية فى بناء المقياسوتكون من هذه البنود ما يعرف ) بمجمع العناصر ( وتعتبر ذلك الخطوة األس

ذى نحححححود علحححححى األبعحححححاد السحححححابقة وبحححححذلك تكونحححححت الصحححححورة األوليحححححة محححححن المقيحححححاس الحححححبتوزيحححححع الب الباحثحححححة قامحححححت -5
 قدم للعينة االستطالعية األولى . 

)  لسعودية االتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية  ابعاد مقياس  حساب صدق وثبات -
 :(  الباحثةإعداد 

 صدق المحكمين ، واالتساق الداخلى. استخدامللتحقق من صدق المقياس تم : صدق المقياس  ( أ) 
 أوال: صدق المقياس:

 صدق المحكمين: -1
والتربية  بالساعد  تم إجراء صدق المحكمين مع مجموعة ممن هم متخصصون فى مجال علم النفس واإلرشاد 

( محكمين ، حيث 7( محكمين ، ولم يسترد المقياس إال من )10بعرض المقياس على ) الباحثة أسرةالخاصة ، حيث ق
 اعتذر باقى المحكمين بسبب ضيق الوقت لديهم .

 من الحكمين الحكم على : الباحثةوقد طلب 
اجات االحتي من ذوي لدى الطفل   التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعوديةتحديد أهم أبعاد  -

 . امامها( √) عالمةبوضع الخاصة 
 وإلى أى حد تتسم عبارات المقياس بالوضوح طبقًا لتصنيف ثالثى ) موافق ، غير موافق ، إعادة صياغة ( .

أجل قياسه ،  اسبة للمقياس وتحديد مدى إذا كانت العبارة مناسبة لما وضعت منمنالعبارة  أمامها( √)ة موضع عال -
 ومناسبة عدد العبارات .كم رات التى ترونها غير مناسبة من قبلوإلغاء العبا

 هل تحتاج إلى تعديل .و تحديد مدى وضوح وصحة العبارات لغويًا ،  -
ال أوافق  ،انًا ، ال أوافق حول سلم التقدير ، علمًا بأن سلم التقدير خماسى وهو ) أوافق ، أوافق بشدة ، أحييكم إبداء رأ -

 بشدة ( .
 . امعلى العبارات وعلى المقياس بشكل عكم لتعديالت والمالحظات المقترحة من قبلإضافة ا -

 االتساق الداخلى:        -2
ة والدرج االرتباط بين درجات أفراد العينة على كل عبارة معاملتم إيجاد التجانس الداخلى للمقياس عن طريق حساب 

 ( يوضح ذلك . 5رقم )  ، والجدول التالى الكلية للبعد الذى تنتمى إليه
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 ( 5جدول ) 

 (150)ن =    ت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليهمعامال
 الرضا والسعادة العالقات االجتماعية العالقات األسرية التوازن االتفعالى العامةالصحة 
     

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

3 0.425 1 0.388 6 0.522 2 0.541 4 0.485 
8 0.498 5 0.421 9 0.438 12 0.382 7 0.372 
17 0.501 10 0.527 13 0.526 18 0.520 14 0.458 
21 0.471 16 0.516 15 0.491 19 0.537 20 0.462 
24 0.369 26 0.399 22 0.550 27 0.419 23 0.522 
29 0.580 28 0.462 30 0.383 35 0.542 32 0.593 
36 0.552 31 0.481 34 0.428 37 0.496 45 0.505 
40 0.478 33 0.539 39 0.399 38 0.529 47 0.535 
43 0.433 46 0.572 41 0.477 42 0.413   
50 0.475 49 0.462 48 0.459     

 0.113( = 0.05مستوى الداللة عند )     0.148( = 0.01مستوى الداللة عند )
 . (0.01ت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة )المعامأن جميع قيم (  5رقم ) يتضح من الجدول السابق     

لكلية ت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة امعامالبحساب  الباحثة قامتثم      
 . ت االرتباطمعاماليوضح نتائج (  6رقم ) للمقياس، والجدول التالى 

 ( 6 جدول )
ن = )عودية التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية الساالتساق الداخلى ألبعاد مقياس 

150) 
 ات االرتباطمعامل   ـادـــــــــــــــــــــــاألبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0.591 العامةالصحة 
 0.578 التوازن االنفعالى
 0.602 العالقات األسرية

 0.583 العالقات االجتماعية
 0.546 الرضا والسعادة

 
 . (0.01ت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة )معامالأن جميع قيم (  6رقم ) يتضح من الجدول السابق 

 : ة التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعوديابعاد : ثبات مقياس ) ب ( 
من نفس  ( فردا50) قوامهاطريقة ألفا لكرونباخ، وإعادة تطبيق المقياس على عينة  باستخدامتم حساب ثبات المقياس 

 أفراد العينة الذين تم التطبيق األول عليهم وذلك بفاصل زمنى قدره أسبوعين بين التطبيقين.
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   ( 7جدول ) 
 عودية التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية الس ابعادت الثبات لمقياس معامال 

 ألفا كرونباخ ـادـــــــــــــاألبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (150)ن = 

 إعادة التطبيق
 (50)ن = 

 0.831 0.826 العامةالصحة 
 0.812 0.805 التوازن االنفعالى
 0.815 0.814 العالقات األسرية

 0.817 0.790 العالقات االجتماعية
 0.834 0.8279 الرضا والسعادة
 0.840 0.835 المقياس ككل

لتمكين ا ابعادت الثبات مرتفعة، مما يجعلنا نثق فى ثبات مقياس معامالأن قيم (  7رقم ) يتضح من الجدول السابق 
 . بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 

بية التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العر  ابعادمن صدق وثبات مقياس  الباحثةوبذلك تحقق 
 فى الدراسة الحالية . لالستحدام، وأصبح المقياس قابل  من ذوي االحتياجات الخاصة للطفل  السعودية 
 اإلرشادى : برنامج ال -ثالثاً 

 :اإلرشادى برنامج تعريف ال
التمكين بالساعد لذوي هذه الدراسة بأنه " مجموعة من اإلجراءات والخطوات واألنشطة لمساعدة  ويعرف فى 

ومات ، على اكتساب عدد من المعلمن ذوي االحتياجات الخاصة للطفل االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
فع مستوى ر ؛ مما يؤدى إلى  ذوي االحتياجات الخاصة  من والمعارف والمهارات ، التى تستطيع أن توظفها فى رعاية ابنها 

 السعودية  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية آلياتلديها ويسهم فى تحسين  بالساعد  التمكين 
  لدى طفلها .

 :  برنامج أهمية ال
ابل ) الق من ذوي االحتياجات الخاصة للطفل  بالساعد  الحالى فى رفع مستوى التمكين  برنامج تتلخص أهمية ال

ية مع ، تتمثل فى تزويدهن بمعلومات صحيحة عن اإلعاقة العقل مهاتوذلك عن طريق تقديم خدمات إرشادية لألللتعلم ( 
ليًا ين عقذوي االحتياجات الخاصة  من تدريبهن على على مهارات وأساليب وفنيات جديدة يمكنهن تطبيقها مع أطفالهن 

 لديهم . التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية حقيق لت
 : برنامج أهداف ال

فنياته و  برنامج إرشادى ، ففى ضوء الهدف يتم تحديد محتوى ال برنامج هى أساس إعداد أى  برنامج تعتبر أهداف ال
 وأساليبه وطريقة التنفيذ والتقييم .

 الحالى : برنامج وفيما يلى عرض ألهداف ال
الل تقديم ين عقليًا من خذوي االحتياجات الخاصة  من األطفال المهات بالساعد رفع مستوى التمكين  : العامالهدف 

 ات .ت ومهار إرشادى يهدف لتمكينهن معرفيًا ووجدانيًا وسلوكيًا تمكينًا يساعدهن على استغالل ما لديهن من قدرا برنامج 
 اإلرشادى وأهمها : برنامج وهو يتمثل فى عدة أهداف فرعية متضمنة داخل ال الهدف الخاص :
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 .الخاصة ذوي االحتياجات من لطفلها وأثر هذه الرعاية وفاعليتها على الطفل  المتكاملةلمعنى الرعاية  األمهاتإدراك  -
 .ته ورغباته وإصرارها على رعايتهوشعورها باحتياجا ذوي االحتياجات الخاصة  من البنها  األمهاتتقبل  -
 لتمكينا آلياتتفيد فى رعايتهن ألطفالهن مثل مهارة حل المشكالت ومهارة مواجهة  االمهاتتنمية عدد من المهارات لدى  -

 . بالساعد 
هن مع قد تساعد على نشأة العدوان لدى أطفال مثل الضرب والعنف ، والتى األمهاتتعديل بعض السلوكيات الخاطئة لدى  -

 مع الطفل . للتعاملتزويدهن باألساليب السوية 
 لهن فىعلى بعض فنيات العالج السلوكى التى قد تسهم فى إكسابهن المهارات الالزمة لتطبيقها مع أطفا االمهاتتدريب  -

 زل لمساعدته على التكيف مع المجتمع .منال
 اإلرشادى : برنامج اإلطار النظرى لل

 ، 2012)  اإلرشادية وقد اتفق كاًل من سعيد حسنى العزه البرامجالتى تستند عليها بالساعد تتعدد نظريات اإلرشاد 
( أن النظرية السلوكية  481،  2014( ، راضى الوقفى )  276 – 257،  2011( ، جمال الخطيب )  190 – 189

أو  ين عقليًا سواء فى إكسابهن مهارات جديدةذوي االحتياجات الخاصة  من تعد من أفضل األساليب الفعالة مع أسر 
نة للتغلب على مشكالت موجودة بالفعل لديهن ، وتعديل السلوك عملية منظمة تشتمل على تطبيق إجراءات عالجية معي

( أن  190 – 189،  2012الهدف منها ضبط المتغيرات المسئولة عن السلوكيات الخاطئة ، ويرى سعيد حسنى العزة ) 
يز ن التعز مع األعراض السلوكية الظاهرة وزيادة السلوكيات المرغوبة عن طريق تعزيزها ، أل للتعاملتعديل السلوك يسعى 

 وك مثليساعد على تعلم وبقاء واستمرارية السلوك المرغوب ومحو السلوكيات غير المرغوبة عن طريق أساليب تعديل السل
ألفراد لى لدى اواإلشباع والتصحيح الزائد وأساليب ضبط الذات واالسترخاء العضبالساعد والعالج  االنعزال وتكلفة االستجابة

ضطرب ذوى االضطرابات السلوكية ، كما أن العالج ينصب على طرق التحكم فى المثيرات القبلية التى تسبق السلوك الم
طرق و حياتيه رد للسلوك يتحدد فى ضوء خبراته وظروفه اليرى أن السلوك متعلم ، وتعلم الف كماوإلى عالج نواتجها أيضًا ، 

والعالج  ائجه ،تعلمه ، وإن السلوك يزداد إذا كانت نتائجه إيجابيه ويقل إذا كانت نتائجه سلبيه ، أى أن السلوك محكوم بنت
لة عن طريق ينصب على تنظيم وإعادة تنظيم ظروف الشخص المضطرب الحالية وإعادة تعليمه من جديد لسلوكيات مقبو 

 اسبة.منمحو وإهمال وتجاهل سلوكياته غير 
 ين يتمتعذوي االحتياجات الخاصة  من وقد أكد أوديل أن تبنى منحى تعديل السلوك فى تدريب والدى األطفال 

 بالخصائص اإليجابيه التالية :
 يستند إلى نتائج البحوث التجريبية . اً أن تعديل السلوك يتصف بكونه عماًل منظم -
 اعد  بالسمن الممكن إيضاح أساليب تعديل السلوك للوالدين حتى لو لم يكونا على معرفة بإجراءات التدخل العالجى  -

 والتربوى التقليدية .
حتياجات ذوي اال من األطفال  امهاتالتدريب الجمعى إليضاح مبادئ تعديل السلوك وأساليبه آلباء  استخداممن الممكن  -

 .الخاصة
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ة زمني أساليب تعديل السلوك فى فترة استخدامعلى  ذوي االحتياجات الخاصة  من من الممكن تدريب والدى الطفل  -
 نسبيًا.

 من  أن منحى تعديل السلوك ال يفترض وجود مرض أو اضطراب نفسى وراء المشكالت السلوكية التى يعانى منها الطفل -
 . ذوي االحتياجات الخاصة 

ب تعديل أسالي باستخدامذوي االحتياجات الخاصة  من معالجة العديد من المشكالت السلوكية لدى األطفال  باالمكانأن  -
 السلوك .

 عملى )إن إجراءات تعديل السلوك تمكن المهنيين فى ميدان التربية الخاصة من توظيف كفايتهم المهنية بشكل فعال و  -
 ( . 276:  275 ، 2011جمال الخطيب ، 

 العالج السلوكى فى الدراسة الحالية من خالل االستفادة به فى ثالث جوانب رئيسة : الباحثةوظف ت
 : ويتمثل هذا الجانب فى  الجانب األول : الجانب المعرفى للتمكين :

 سرةاأل الرعاية لمعتقداتمع مناسبة هذه  متكاملةرعاية  ذوي االحتياجات الخاصة  من على رعاية طفلها  األمهاتحث  -
 ومبادئها.

 بالطبيعة الخاصة الموجودة لديهن عن اإلعاقة العقلية وأسبابها . االمهاتتبصير  -
هن ين عقليًا ، مع إدراكذوي االحتياجات الخاصة  من مع أطفالهن  للتعاملبالطرق الصحيحة  االمهاتزيادة وعى  -

 بها معهم . يتعملون للسلوكيات الخاطئة التى كانوا 
 هى :و المعيالت  لالمهات بالساعد  لتنمية الجانب المعرفى للتمكين  برنامج عدد من جلسات ال الباحثة توقد حدد
 : بعنوان التعريف باإلعاقة العقلية ومظاهرها . األولى الجلسة 
 : بعنوان تصنيفات اإلعاقة الغقلية . الثانية الجلسة 
 عقليًا .ذوي االحتياجات الخاصة  من : بعنوان خصائص  الثالثة الجلسة 
 : بعنوان اسباب اإلعاقة العقلية والوقاية منها . الرابعة الجلسة 

 ويتمثل هذا الجانب فى : : الجانب الثانى : الجانب الوجدانى للتمكين
رها صراإوشعورها برغباته واحتياجاته وحماسها و  ذوي االحتياجات الخاصة  من على تقبل طفلها األمهات حث  -

 على رعايته .
ذوي االحتياجات  من على الوعى بمشاعرهن واتجاهاتهن وردود أفعالهن تجاه أطفالهن  األمهاتمساعدة  -

ازن هم التو ين عقليًا ومشكالتهم ، وما ينتج عن هذه المشكالت مع تقديم الدعم والمساندة االجتماعية بما يحقق لالخاصة 
 والصحة النفسية . بالساعد  

 وهى : لألمهاتالوجدانى بالساعد لرفع مستوى التمكين  برنامج عدد من جلسات ال الباحثةوقد حدد 
تياجات ذوي االح من لطفلها  األمهات: تقبل  السادسة الجلسة   : بعنوان الصالبة النفسية . الخامسة الجلسة 

ليب ابعنوان األس : الثامنةالجلسة النفسية ) أنواعها ( . التمكين بالساعد  آليات: بعنوان  السابعة الجلسة  عقلياً  الخاصة 
 .التمكين بالساعد: بعنوان األساليب السلبية لمواجهة  التاسعةالجلسة .  بالساعد  للتمكينالفعالة 
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 ويتمثل هذا الجانب فى : : الجانب الثالث : الجانب السلوكى للتمكين
 . االحتياجات الخاصة  ذوي  من فى رعاية الطفل  األمهاتتنمية المهارات التى تفيد  -
ذوي  من على بعض أساليب وفنيات العالج السلوكى لكى يستخدموها مع أطفالهن  األمهاتتدريب  -

 ين .االحتياجات الخاصة 
 لتحقيق هذا الجانب وهى : برنامج عدد من جلسات ال الباحثةوقد حدد 
 عشرة : بعنوان القدرة على حل المشكالت . الثامنةالجلسة 
 العشرون : بعنوان التواصل مع اآلخرين .الجلسة 

 الجلسة الثالثة والعشرون : بعنوان مهارات ضبط السلوك .
 الجلسة الرابعة والعشرون : بعنوان اتخاذ القرار .

لحادية ( وهى : الجلسة من ا الجوانب الثالثة ) المعرفى والوجدانى والسلوكى تخدمكما أن هناك عدد من الجلسات 
 عشرة وحتى السابعة عشرة .

 : برنامج مصادر وخطوات بناء محتوى ال
إلى  الباحثة اإلرشادى المقترح والذى من خالله يسعى برنامج الخطوات التالية لبناء محتوى الجلسات لل الباحثة تاتبع

 والخاصة واإلجرائية . العامةتحقيق األهداف 
 ار النظرى للدراسة الحالية .االستفادة من اإلط -1
 ، والسعادة الشخصية ، اإليجابىاالطالع على التراث السيكولوجى فى مجال الصحة النفسية وعلم النفس  -2

 ، من خالل عدد من الكتب والمراجع والبحوث العلمية . عامبشكل  بالساعدواإلرشاد 
 أكدت على أهمية اإلرشاد الوقائى اإلنمائى . االستفادة من بعض الدراسات السابقة التى -3
ديد وتح برنامج بصورته األولية من خالل ) تحديد األهداف السلوكية التى يسعى إليها ال برنامج إعداد ال -4

 اآلليات (  برنامج حديد األنشطة واإلجراءات المستخدمة فى الت –لوقت الالزم إلنجاز التدريب ا – برنامج المتدربين على ال
 : برنامج لمستخدمة فى الا

لسلوكى العالج ا آليات على بعض األمهاتاإلرشادى من تدريب  برنامج فى ال الباحثةالتى استخدمها  اآللياتتعددت 
 اختيار عند الباحثة تاقشة والحوار ، وقد راعمنبعض الفنيات المساعدة من أسلوب المحاضرات و  استخدام، باإلضافة إلى 

 يات األكثراء الفن، مع انتق لالستخداماسبة منهذه الفنيات بالدرجة األولى االستفادة من الدراسات السابقة فى اختيار الفنيات 
 مالئمة لعينة الدراسة ومجالها كما يلى :

 بأسلوبفى صورة معلومات موجزة وواضحة و  لألمهات الباحثةوتتمثل فى المحتوى الذى يقدمه  المحاضرة : -
 . لألمهاتبسيط يتناسب مع المستوى المعرفى 

ما يتيح وبعضهن البعض م األمهاتوبين  واألمهات الباحثةووتمثل فى الحوار المفتوح بين  قشة والحوار :امن -
هن طئة لديمشكالتهم ، مما يساعد على تصحيح المفاهيم الخا والشعور بعدم الفردية فى لألمهاتجو من التنفيس االنفعالى 

 عن أطفالهن .
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 . بالنفس ظرة فى تنمية المشاركة اإليجابية والتعبير عن الذات واالندماج والثقةامنتتمثل  اظرة :من -
جاز تظهر أهميته فى تنمية أسلوب التفكير العلمى والوصول للهدف واإلحساس باإلن أسلوب حل المشكالت : -

 والتخطيط للمستقبل .
 فكار يم واألاسب وغرس القمنينمى القدرة على المشاركة الفعالة والقدرة على اتخاذ القرار  لعب الدور : -
لمديح وهو أى فعل يؤدى إلى زيادة حدوث سلوك معين أو إلى تكرار حدوثه مثل كلمات ا التعزيز اإليجابى : -

 والثناء واإلثابة المادية والمعنوية .
وكية ط السليتأثر الفرد غالبًا بمالحظة سلوك األفراد اآلخرين ، فاإلنسان يتعلم العديد من األنما النمذجة : -

ن ذلك فى سلوك الفرد الذى ينتج عمرغوبة كانت أو غير مرغوبة من خالل مالحظة اآلخرين وتقليدهم ، ويسمى التغيير 
 وقت قصير . بالنمذجة ، والنمذجة تعمل على تسهيل حدوث التعلم فى

 على المحكمين فى مجال علم النفس والتربية الخاصة ألخذ رأيهم فى : برنامج تم عرض ال
موضوع الدراسة ومدى تناسق تسلسل الجلسات ، وترتيبها ب برنامج المقترح لجلسات ال العاممدى ارتباط المحتوى  -1

 طقى .منال للطابعوفقًا 

منية لكل والفنيات المستخدمة ، والمدة الز  لياتواآل برنامج أثتاء تنفيذ جلسات ال خطة تنفيذ الجلسة وخطوات العمل -2
 جلسة .

 ات للهدف المرجو منها .كفاية عدد الجلس -3

 . برنامج األنشطة الواردة فى الو تنوع التدريبات  -4

 تغطية موضوعها . كفاية مدة الجلسة فى -5

 كل جلسة .باستمارة التقييم الخاصة  -6

 . زلى الخاصة بكل جلسةمناستمارة الواجب  -7
 : برنامج الجدول الزمنى لل -

 . 2019 مارس 10وحتى  2018  ديسمبر 10فى الفترة من  برنامج تم تنفيذ ال
 : برنامج األسس التى يقوم عليها ال -

 على أسس ثالثه هى : برنامج يعتمد ال
صبحوا إلنسانية لها الحق فى أن نقدم لهم كل العون ليتمكنوا ويفعينة الدراسة من الناحية ااألساس اإلنسانى :  -1

 مع اآلخرين . التعاملقادريين على 
ة مع عالقة ناجح إقامة تمكينها تمكينًا نفسيًا يساعدها على  المعيالت تحتاج إلى األمهاتاألساس االجتماعى : -2

التمكين بالساعد لذوي  ابعادوتحسين  ذوي االحتياجات الخاصة  من لها كل من يحيط بها مما يسهم فى دمج طف
 لديها . االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
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المجتمع المساعدة حتى تصبح  فيالحق  لألمهات عوديةالعربية الس تقدم حكومة المملكة األساس السياسى :  -3
 . ذوي االحتياجات الخاصة من طفلها مع  التعاملقادرة على 

 : برنامج خطة تنفيذ ال -
الثة خالل ثتم تطبيقها جلسة (  25مكون من ) برنامج بعد إجراء التعديالت المقترحة من جانب المحكمين أصبح ال

 نامج بر دقيقة ، ثم تم التطبيق التتبعى بعد شهر من انتهاء ال 45أشهر ونصف بمعدل جلستين أسبوعيًا ، ومدة الجلسة 
 . برنامج للتأكد من بقاء أثر ال

 اإلرشادى : برنامج خطوات العمل داخل جلسات ال -

                       
 "تقييم الجلسة"      "إنهاء الجلسة"              "أعمال الجلسة"          "افتتاح الجلسة"      

 اجراءات الدراسة :
 العربية واألجنبية الخاصة بموضوع الدراسة .االطالع على المصادر العلمية  -1

 االطححححالع علحححححى الدراسحححححات والبححححححوث السححححابقة الخاصحححححة بموضحححححوع الدراسحححححة وجمعهححححا وتحليلهحححححا وتنسحححححيقها علحححححى -2
 النحو الذى يتالئم مع موضوع الدراسة .

 ها فى الدراسة وهى :أسرةإعداد وتجهيز األدوات التى سيتم استخد -3
 زكريا( آمال)عالء الدين كفافى و    .من ذوي االحتياجات الخاصة للطفل  بالساعد  مقياس التمكين  -
ة الحتياجات الخاصامن ذوي للطفل  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  ابعادمقياس  -

 (الباحثة)إعداد              .     
 . (الباحثة)إعداد من ذوي االحتياجات الخاصة للطفل  بالساعدإرشادى لرفع مستوى التمكين برنامج  -

ذوي  مـــــن للطفـــــل  بالســـــاعد  المقتـــــرع لرفـــــع مســـــتوى التمكـــــين  برنـــــامج لل العـــــامتصـــــميم اإلطـــــار  -4
     عقليًا. االحتياجات الخاصة 

علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين فـــى مجـــال علـــم الـــنفس والصـــحة النفســـية والتربيــــة  برنـــامج عـــرض ال -5
 الخاصة .

 . يقلالتفاق على مراحل التطب المعهدإلجراء مقابلة مع المسؤلين فى  معهد التربية الفكرية زيارة  -6

 االطالع على ملفات األطفال الختيار من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للعينة . -7

 التنسيق مع إدارة المركز للتحدث مع أفراد العينة المبدئية التى تم اختيارها . -8
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علححححححى  بالسححححححاعد  وأطفحححححالهن وتطبيححححححق مقيححححححاس التمكحححححين  األمهححححححاتمقابلححححححة محححححع العينححححححة المبدئيححححححة محححححن  إجحححححرآء -9
ل علحححححى األطفحححححا التمكحححححين بالسحححححاعد لحححححذوي االحتياجحححححات الخاصحححححة بالمملكحححححة العربيحححححة السحححححعودية  ابعحححححادومقيحححححاس  األمهحححححات

 . األمهاتعن طريق 

علحححححححى  بالسحححححححاعد  مقيحححححححاس التمكحححححححين وأطفحححححححالهن وتطبيحححححححق  األمهحححححححاتتحديحححححححد العينحححححححة النهائيحححححححة للدراسحححححححة محححححححن  -10
ل علحححححى األطفحححححا االحتياجحححححات الخاصحححححة بالمملكحححححة العربيحححححة السحححححعودية التمكحححححين بالسحححححاعد لحححححذوي  ابعحححححادومقيحححححاس  األمهحححححات

 . األمهاتعن طريق 

 وأطفالهن . لألمهاتاسبة مناإلرشادى فى األوقات  برنامج تطبيق ال -11

 اإلرشادى ) تطبيقًا بعديًا ( . برنامج بعد انتهاء ال ينتطبيق المقياس -12

 ورصد النتائج . ياسينتصحيح المق -13

 اسبة لمعالجة نتائج الدراسة وتحليلها .منالمعالجة اإلحصائية  استخدام -14

 تفسير النتائج فى ضوء فروض البحث المقترحة ، ثم صياغة التوصيات فى ضوئها . -15

 طبيحححححق تتبعحححححى ( للتأكحححححد محححححن اسحححححتمراريةاإلرشحححححادى ) ت برنحححححامج تطبيحححححق المقياسحححححين بعحححححد شحححححهر محححححن تطبيحححححق ال -16
 . برنامج فعالية ال

 رصد نتائج القياس التتبعى . -17

 نتائج القياس التتبعى . استخدامتصحيح وجدولة الدرجات  -18

 :  األساليب اإلحصائية المستخدمة
 األساليب اإلحصائية التالية : الباحثةاستخدم 

 معمل ارتباط سبيرمان . -1

 كرونباخ . –ألفا  -2

 الحسابى .المتوسط  -3

 االنحراف المعيارى . -4

 مربع إيتا . -5
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 اختبار " ت " لداللة الفروق بين المجموعتين . -6

 "عرض النتائج ومناقشتها"
فححححححى ضححححححوء اإلطححححححار النظححححححرى للدراسححححححة الحاليححححححة ، والدراسححححححات السححححححابقة ، ومناقشححححححتها  سححححححيتم عححححححرض نتححححححائج الدراسححححححة

، ثححححم  علححححى النتححححائج عححححامثححححم تعقيححححب ( ، وفححححروض الدراسححححة ،  برنححححامج وأدوات الدراسححححة ) عبححححارات المقياسححححين ، جلسححححات ال
 توصيات الدراسة والبحوث المقترحة.

  نتائج التحقق من الفرض األول:
بحححححححين متوسحححححححطات درجحححححححات أفحححححححراد المجموعحححححححة  اً " توجحححححححد فحححححححروق دالحححححححة إحصحححححححائي :علحححححححى أنحححححححهاألول يحححححححنص الفحححححححرض 

 ، لصالح القياس البعدى  ". بالساعد  على أبعاد مقياس التمكين  التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى
داللحححححححة الفحححححححروق بحححححححين للمجموعحححححححات المرتبطحححححححة لمعرفحححححححة  " ت "اختبحححححححار  اسحححححححتخداموللتحقحححححححق محححححححن هحححححححذا الفحححححححرض تحححححححم 

   بالسحححححاعدالتمكحححححين مقيحححححاس علحححححى أبعحححححاد  برنحححححامج ال اسحححححتخدامالمجموعحححححة التجريبيحححححة قبحححححل وبعحححححد  أفحححححرادمتوسحححححطات درجحححححات 
 . يوضح ذلك(  8رقم ) والدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالى 

 ( 8جدول ) 
 قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعة التجريبية

 (10)ن =   بالساعد  التمكين فى القياسين القبلى والبعدى على أبعاد مقياس 

 2.26( = 0.05مستوى الداللة عند )          3.21( = 0.01مستوى الداللة عند )
لغت على بوالدرجة الكلية للمقياس  بالساعد أن قيم "ت" ألبعاد مقياس التمكين (  8رقم ) يتضح من الجدول السابق 

(، مما يشير إلى وجود فروق 3.21( وهى أكبر من القيمة الجدولية )18.740، 12.485، 9.798، 14.684الترتيب )
على لبعدى ( بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى وا0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

، امج برنطبيق الوالدرجة الكلية للمقياس، مما يشير إلى تحسن أفراد المجموعة التجريبية بعد ت بالساعدتمكين المقياس أبعاد 
مقياس  ى أبعاد( على المتغيرات التابعة والمتمثلة فبرنامج كما تدل قيم مربع إيتا على أن حجم تأثير المتغير المستقل )ال

( وهى 0.98: 0.88)                  كبير، حيث تراوحت قيم مربع إيتا بين والدرجة الكلية للمقياس  بالساعد التمكين 
 (.0.14أكبر من القيمة الحدية لحجم التأثير الكبير وهى )

 -ول:مناقشة نتائج الفرض األ 
 ة فىبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبي اً توجد فروق دالة إحصائيوالذي نص علي" األول تحقق الفرض 

 .  "، لصالح القياس البعدى بالساعد  القياسين القبلى والبعدى على أبعاد مقياس التمكين 

ــ ــ ـــ ـــ ــــاداألبعــــ ـــ  ـ
 قيمــة  القياس البعدى القياس القبلى

 ت
 مستوى الداللة

 مربع إيتا
 ع م ع م

 0.96 0.01 14.684 1.506 23.4 1.595 14.1 التمكين المعرفى
 0.90 0.01 9.153 2.183 21.9 1.524 13.9 التمكين االنفعالى
 0.88 0.01 8.270 1.969 23.1 1.333 13 التمكين السلوكى
 الدرجة الكلية 

 للمقياس
41 2.404 68.4 3.718 24.092 0.01 0.98 
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كان  ج برناموذلك ألن ال برنامج فى حضور الجلسات اإلرشادية لل األمهات انتظام هذه النتيجة إلى  الباحثة تفسر
ي ذو  من  البنها المتكاملة إلعاقة ابنها ، ودرجة وعيها باإلعاقة ، وكيف يمكن تقديم الرعاية  سرةيهدف إلى إدراك األ
ة وذلك فى الجلسات الخاص - ( 2011 ،أكدته دراسة )عبدالعزيزو  - بتحقيقه الباحثة، وهذا ما اهتم  االحتياجات الخاصة 

وخصائصها  باإلعاقة العقلية األمهاتاقشة والحوار لتعريف منلفنية  الباحثة استخدامباإلعاقة العقلية ، وهذا واضح فى 
ى ساهم ، وبالتالذوي االحتياجات الخاصة  من األفضل مع أطفالهن  التعاملومظاهرها مما أكسبهن قدرة على وتصنيفاتها 

 لديهن . بالساعدمستوى التمكين ذلك فى رفع 
المستخدم فى الدراسة واعتماده على العديد من  برنامج اإليجابى للهذه النتيجة أيضًا إلى األثر  الباحثةكما ُيرجع 

 Positiveمجموعة من الفنيات السلوكية مثل التعزيز اإليجابى  استخدام علىبرنامج الفنيات واالستراتيجيات ، فقد اعتمد ال

reinforcement   التباع السلوكيات المرغوب فيها ، والبعد عن المفاهيم الخاطئة التى  لألمهاتوالذى كان بمثابة حافز
ذوي  من ) مثل الحماية الزائدة للطفل ذوي االحتياجات الخاصة  من مع أطفالهن  تعاملهنكانوا يعتمدون عليها فى 

الروح المعنوية عند مما ساهم فى رفع باألعمال نيابة عنه  ، وعزله عن اآلخرين ( ،  القيام،  االحتياجات الخاصة 
وزيادة الثقة لديهن ؛ ألن الهدف األساسى من  -ت نتيجة إعالتهن ألسرهن وتحملهن فوق طاقتهنالتى انخفض – األمهات

معرفيًا من خالل قدرتها على توظيف ما لديها من قدرات واستعدادات نفسية تجعلها قادرة  سرةتمكين األيقوم على  برنامج ال
بالطريقة السليمة فى  سرةاأل إلماموهذا لن يحدث قبل ، اسبة فى مواقف الحياة المختلفة منعلى التحكم واتخاذ القرارات 

من  قامتوالتى   Modelingفنية النمذجة  ثةالباح ت، كما استخدم ذوي االحتياجات الخاصة  من مع ابنها  التعامل
، ثم شجعهن على محاولة أداء نفس السلوك ، متخذًا من السلوك  األمهات امامبأداء سلوك مرغوب فيه  الباحثةخاللها 
، وهذا واضح فى جلسات بأداء السلوك المطلوب  القيامعلى  األمهاتمما ساعد ؛ بأدائه مثااًل يحتذى به  قامتالذى 

 .من ذوي االحتياجات الخاصة فى التصدى للسلوك العدوانى من قبل الطفل  برنامج ال
 ) بالساعد  التمكيناألساليب واالستراتيجيات الفعالة فى  األمهاتبتعليم  برنامج أثناء تطبيق ال الباحثة تكما اهتم

هن على ، لعدم وجود قدرة لدي األمهاتوصعوبة تحملها من جانب   االبعاد؛ ألن هذه ضغوط ناتجة عن إعالتهن ألسرهن ( 
توى المسئولة عن تدنى مس الهامة ذلك ، أو لعدم قدرتهن على توظيف ما لديهن من مهارات وقدرات ، هى من األسباب 

ة كانت لديهن ممارسات خاطئة عندما يتعرضن للضغوط ، فكن يستخدمن أساليب سلبي األمهاتالتمكين لديهن ،حيث إن 
هدة كاالنسحاب والبعد عن الموقف الضاغط ، واإلفراط فى ممارسة أنشطة أخرى كالنوم ومشا التمكين تؤثر سلبا على 

ذه هذكر أن ومناقشتها و  األمهاتالتلفاز ، وإنكار أن هناك أزمة أو مشكلة ، هذه الممارسات السابقة تم التحدث عنها مع 
إن  ، حيث وقف ، فتم استبدالها بممارسات منطقية وعقالنيةالممارسات ال منطقية وال عقالنية وال تفيد فى تخطى هذا الم

 طئة . ات الخاالتى تقوم بمساعدة الفرد على أن يتخلص من هذه الممارس الهامةاإلرشاد العقالنى اإلنفعالى يمثل أحد الطرق 
ى التلقية ، الدينية والختعاليم الحيث استفاد فى بنائه من  برنامج نتيجة هذا الفرض إلى جلسات ال الباحثة توضحكما 

،  ساعد ين بالالتمكتؤكد على أهمية تقوية الصلة باهلل تعالى ، والصبر عند الشدائد ، والتفاؤل وعدم اليأس كأساليب فعالة 
لى كل ع" الحمد هلل  األمهات، ويمكن أن ألخص هذه النتيجة فى قول معظم  برنامج بعد ال األمهاتوهذا واضح فى سلوك 

عماًل  طفالأصبحن يشعرن أن هللا سوف يثبتهن على هذا العمل ، وأن تربيتهن لمثل هؤالء األ األمهاتما أن " ، ك حال 
لك الواعيات عن ذ األمهات، وقد عبرت إحدى بجانب تحملهن لمسئوليات األسرةيستحق اإلعجاب والتقدير من اآلخرين 

 عمله مع ابنى " .بقولها " أنا بحس أن الناس بتحترمنى أكثر لما تعرف اللى ب
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،  ساعد التمكين بال فعاليةكان له دور كبير فى  برنامج لفنية االسترخاء خالل جلسات ال الباحثة استخدامكما أن 
نية ) فاألنسان منا يصاب بتعب وإرهاق فى البدن فيتأثر الفكر والرأى مما يجعل من الضرورى عليه أن يتعلم هذه الف

ى اء أفضل عل، وبالتالى أد بالساعد  التى تواجهة فيأخذ مزيدًا من الهدوء واالستقرار  اآلآلماالسترخاء ( لكى يخرج من 
ية النفس  التمكين بالساعد آلياتالمستوى الفكرى والشخصى ، كما أن تمرينات التنفس تلعب دورًا كبيرًا فى التخفيف من 

 2011 ثمان )ع، وهذا ما أكدته دراسة فاروق  لى مدار اليوموالمشاحنات واإلرهاق البدنى ، إذا ما تم ممارستها باستمرار ع
. )  

جيه من وذلك بناء على تو  األمهاتبرفع مستوى الصالبة النفسية لدى  برنامج أثناء تطبيقه لل الباحثة تكما اهتم
خصيص تلديهن ، وهذا ما حدث بالفعل ، فقد تم بالساعد المشرفين ؛ ألن ذلك له إنعكاس سريع على رفع مستوى التمكين 

رة لمواجهة ضغوط تحملهن دور األب داخل األسجلسة خاصة للصالبة النفسية وأبعادها ومبادئ تحسين مستوى الصالبة 
 د  بالساعن شعور بالطمأنينة وقدرة على التحدى والمواجهة وهذا هو صلب التمكي األمهات، مما أكسب بجانب إعاقة أبنائهن 

. 
يف ) دراسة عبداللط، ( 2016دراسة كفافى ، عالء الدين )الدراسات السابقة مثل :  بعضواتفقت هذه النتيجة مع 

 لى أنتوصلت إ، كما  برنامج ، حيث أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية قبل وبعد ال (2014
اء فى ،االسترخ أهمها اإلقالل من االنفعاالت والمشاعر السلبية التمكين بالساعد  آلياتمع  للتعاملطرق المواجهة المالئمة 

ة ،وهذا سة الحاليالدرا برنامج  الباحثةعليه ت فترات متقطعة يوميًا ، تكوين دائرة من األصدقاء والمعارف ........وهذا ما بن
طر على مثل " ألجأ إلى أساليب االسترخاء ، أسي  التمكين بالساعدواضح من بعض عبارات مقياس المهارات الوالدية فى 

 انفعاالتى فى المواقف الصعبة  
د تكافؤ استجابات أفراأشارت إلى  ( حيث 2011راكان )  دراسة واختلفت هذه النتيجة مع بعض الدراسات مثل :

ن ق دالة بي، وأظهرت بأنه ال توجد فرو بالساعد  المجموعتين التجريبية والضابطة نحو األبعاد المتعلقة بمقياس التمكين 
،  وجدانىمتوسط رتب استجابة أفراد مجموعتى الدراسة نحو جميع أبعاد المقياس المتعلقة بالجانب المعرفى ، والجانب ال

بطة والجانب السلوكى ، باإلضافة للدرجة الكلية لألبعاد ، مما يشير إلى أنه ليس هناك فرق بين المجموعتين الضا
أو اختالف  ، وقد يرجع هذا االختالف إلى اختالف العينة أو األدوات المستخدمة ، برنامج بية قبل وبعد تطبيق الوالتجري

 زمن التطبيق .
  نتائج التحقق من الفرض الثانى:

 ة فىبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبي اً " ال توجد فروق دالة إحصائي :على أنهالثانى ينص الفرض 
 ".  بالساعد  التمكين القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس 

رجات دداللة الفروق بين متوسطات للمجموعات المرتبطة لمعرفة  " ت "اختبار  استخداموللتحقق من هذا الفرض تم 
للمقياس،  درجة الكليةوال بالساعد  التمكين مقياس على أبعاد  المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى أفراد

 يوضح ذلك.(  9رقم ) والجدول التالى 
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 ( 9جدول ) 
عى على التتبو  قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى

 (10)ن =   بالساعد  التمكين أبعاد مقياس 

ـــاداألبعـــ ــ ـــ ـــ  ـ
 قيمــة التتبعىالقياس  القياس البعدى

 ت 
 مستوى 
 ع م ع م الداللة

 غير دالة 1.078 2.261 23 1.506 23.4 التمكين المعرفى
 غير دالة 1.000 1.509 21.5 2.183 21.9 التمكين االنفعالى
 غير دالة 0.183 2.573 23.2 1.969 23.1 التمكين السلوكى
 الدرجة الكلية

 للمقياس
 غير دالة 0.805 4.191 67.7 3.718 68.4

 2.26( = 0.05مستوى الداللة عند )        3.21( = 0.01مستوى الداللة عند )
لغت على والدرجة الكلية للمقياس ببالساعد أن قيم "ت" ألبعاد مقياس التمكين (  9رقم ) يتضح من الجدول السابق 

(، مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة 2.26( وهى أقل من القيمة الجدولية )0.805، 0.183، 1، 1.078الترتيب )
مكين التإحصائيا بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس 

 حتى فترة المتابعة. برنامج الكلية للمقياس، مما يدل على استمرار فاعلية الوالدرجة  بالساعد  
 -مناقشة نتائج الفرض الثانى :

لتجريبية ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة ا"  الذى نص علىالثانى تحقق الفرض 
 " .   بالساعد  فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس التمكين 
 حسن أداءوذلك من خالل ت برنامج اإلرشادى بعد انتهاء ال برنامج إن نتيجة هذا الفرض تؤكد بقاء واستمرار أثر ال

لحكم على ، وهذا أحد المحكات الرئيسة فى ا برنامج بعد مرور شهر من انتهاء ال بالساعد  على مقياس التمكين  األمهات
ى واجهنها فكانت مرتبطة بمواقف واقعية ي األمهاتوهذا يرجع إلى أن الخبرات التى تعلمها  ،اإلرشادى  برنامج فاعلية ال

لخبرات يخ تلك امما كان له أثر كبير فى ترس ، برنامج بأداء المهارات بأنفسهن مرات عديدة أثناء ال قامواحياتهن اليومية، 
 . رنامج باء الة من تلك المهارات وعدم زوال أثرها بمجرد انتهوالمهارات التى تعلمنها ، وأدى ذلك إلى التوسع فى االستفاد

 منهجىو اإلرشادى المقترح حيث تم بناءه وتصميمه بشكل علمى  برنامج كما أن تحقق هذا الفرض يشير إلى فاعلية ال
م تمنظم وفقًا ألسس ومصادر ومكونات ، وخطوات ، وأهداف ، ومحتوى ، وإجراءات ، وطرق تنفيذ ، وفنيات ، كل ذلك 

لتعبير اعلى  األمهاتوتشجيع تقويمه من خالل السادة المحكمين ، مع وجود تدريبات وأنشطة تمتاز بالسهولة والبساطة ، 
ى باتهن ف، واستثارة رغ برنامج الممارسة واألداء بفاعلية فى أنشطة المن خالل إتاحة الحوار ، وحثهن على المشاركة و 

وما يتضمنه  ،اإلرشادى  برنامج فى ال األنتظامتعديل سلوكهن ، كما يمكن القول بأن هذه النتائج ترجع إلى فوائد االشتراك 
 شوها فىالذين مروا بها وعاي مهاتاألهذا االشتراك أو يشتمل عليه من خبرات ومشاعر وممارسات ترتب عليها تحسن أداء 

 . برنامج ال
على  لألمهات الباحثةوإلى تشجيع  برنامج نتيجة هذا الفرض أيضًا إلى تنوع األنشطة داخل ال الباحثة تفسركما 

بجدية وتطبيقها فى حياتهن  األمورإلى أخذ  هن، مما دفع برنامج المشاركة عن طريق التعزيز اإليجابى لسلوكهن أثناء ال
أثناء المشاركة فى  األمهاتألداء  الباحثةمالحظة  برنامج تعود إلى جلسات الاليومية ، ومما يؤكد أن نتيجة هذا الفرض 
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نتيجة  –يلجأن إلى العشوائية فى حل ما يعترضهن من مشكالت ومواقف ضاغطة ت األمهات الجلسات ، فبعد أن كان
ويحاولن التهرب من مواجهة هذه المواقف أصبحن يستخدمن استراتيجيات فعالة لمواجهة مثل هذه  -إعالتهن ألسرهن 

 اإلرشادى . برنامج الموقف والمشكالت ، وهذا يدلل على أن التحسن الناتج فى هذا األداء راجع لل
نمية ما إلى أن ت ( 2018) ، زكريا سالمدراسة  تاتفقت هذه النتيجة مع اإلطار النظرى للدراسة الحالية حيث أشار و 
تخاذ الديها وبالتالى تصبح قادرة على  بالساعد  من مهارات واستعدادات نفسية يرفع من مستوى التمكين  سرةلدى األ
 . ذوي االحتياجات الخاصة  من ل مع ابنها أسرةفى التعاسبة من القرارات 

  نتائج التحقق من الفرض الثالث:
ين " توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياس :ينص الفرض على أنه

الح ، لصفاللألط التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية القبلى والبعدى على أبعاد مقياس 
 القياس البعدى  ". 

رجات دداللة الفروق بين متوسطات للمجموعات المرتبطة لمعرفة  " ت "اختبار  استخداموللتحقق من هذا الفرض تم 
لخاصة االتمكين بالساعد لذوي االحتياجات مقياس على أبعاد  برنامج ال استخدامالمجموعة التجريبية قبل وبعد  أفراد

 . ذلكيوضح (  10رقم ) والدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالى  لألطفال بالمملكة العربية السعودية 
 
 

 ( 10جدول )  
 قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعة التجريبية

 ة العربيةالمملكبالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة  آلياتفى القياسين القبلى والبعدى على أبعاد مقياس 
 (10)ن =   لألطفال السعودية 

 2.26( = 0.05مستوى الداللة عند )      3.21( = 0.01مستوى الداللة عند )
التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة أن قيم "ت" ألبعاد مقياس (  10رقم ) يتضح من الجدول السابق 

، 5.148، 4.835، 6.748، 5.096، 11.548لألطفال والدرجة الكلية للمقياس بلغت على الترتيب ) العربية السعودية 
( 0.01ئيا عند مستوى داللة )(، مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصا3.21( وهى أكبر من القيمة الجدولية )11.411

التمكين بالساعد لذوي مقياس على أبعاد بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى 

ـــادألبعــا ـــ ــ ـــ ـــ  ــ
 قيمــة القياس البعدى القبلىالقياس 

 ت 

وىمست
 ى

 الداللة

 مربع 
 ع م ع م إيتا

 0.94 0.01 11.548 3.406 43.6 3.592 31.3 العامةالصحة 
 0.74 0.01 5.096 5.677 41.3 6.082 27.9 التوازن االنفعالى
 0.83 0.01 6.748 2.915 43.5 5.874 30.5 العالقات األسرية
 0.72 0.01 4.835 2.961 36.1 6.670 25.6 العالقات االجتماعية
 0.75 0.01 5.148 1.247 34 5.359 24.5 الرضا والسعادة
 الدرجة 
 الكلية للمقياس

139.8 15.619 198.6 9.902 11.411 0.01 0.94 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

401 

 والعشرونالثانى العدد 

والدرجة الكلية للمقياس، مما يشير إلى تحسن أفراد المجموعة التجريبية بعد  االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
( على المتغيرات التابعة والمتمثلة برنامج ، كما تدل قيم مربع إيتا على أن حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التطبيق 

والدرجة الكلية للمقياس كبير، حيث  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية فى أبعاد مقياس 
والشكل البيانى ، (0.14( وهى أكبر من القيمة الحدية لحجم التأثير الكبير وهى )0.94 :0.72تراوحت قيم مربع إيتا بين ) 

يوضح الفروق بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى لمقياس (  3رقم ) التالى 
 .التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  آليات

 مناقشة نتائج الفرض الثالث :
جريبية توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الت  " الذى ينص علىالثالث تحقق الفرض 

  لسعوديةالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية افى القياسين القبلى والبعدى على أبعاد مقياس 
 .لألطفال، لصالح القياس البعدى " 

 -اتفقت هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة مثل :
أنه ، حيث أشارت إلى (  2018عبدالرحمن ) دراسة و ،  (  2016عراقة )  دراسةو ، Shalock( 2014 ) دراسة 

لخاصة اذوي االحتياجات  من لدى  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية يمكن تحسين 
ة للحد التى تعمل على زيادة مشاركتهم فى أنشطة الحياة اليومية وتكسبهم مهارات خاص البرامجين من خالل تقديم بعض 

 . من تأثير اإلعاقة
فكار بتعديل بعض األ الباحثة تاإلرشادى حيث اهتم برنامج نتيجة هذا الفرض إلى جلسات ال الباحثةرجع تُ و     

عاقة عدم تقبلهن إل ُيظهر األمهاتكان سلوك  برنامج عند علمهن بخبر إعاقة طفلهن ، فقبل ال األمهاتالخاطئة لدى 
مثل )  ُيظهر تقبلهن إلعاقة أبنائهن مهاتاألأصبح سلوك  برنامج وبعد الأبنائهن مثل ) الرفض ، الخجل ، التجاهل ( 

ل مع الطفل ، تفهم حاجات الطفل الخاصة ، إشراك الطفل فى نشاطات األسرة المختلفة ( وهذا واضح من قو التواصل 
ى بعمله " وقول البعض اآلخر " أنا بحس أن الناس بتحترمنى أكثر لما تعرف الل على كل حال" الحمد هلل  األمهاتمعظم 

 سرةتقبل األ ( إلى أن 1998زهران )  دراسة، واتفقت هذه النتيجة مع اإلطار النظرى للدراسة الحالية حيث أشار "  مع ابنى
لمملكة التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بايساهم بقدر كبير فى تحسين  ذوي االحتياجات الخاصة  من لطفلها 

ل التربية ، كما أشار إلى أن خدمات اإلرشاد األسرى فى مجا ذوي االحتياجات الخاصة  من لدى طفلها  العربية السعودية 
أقص  ذوي االحتياجات الخاصة  من بما يحقق للطفل  ذوي االحتياجات الخاصة  من الخاصة تبدأ منذ مجئ الطفل 

يميًا  أو تعلسواء أكان جهدًا عالجياً من ذوي االحتياجات الخاصة النمو العادى ، وأى جهد ُيبذل فى رعاية الطفل  إمكانيات
ليًا و الطفل عقعم لنمأو تدريبيًا أو إرشاديًا كالعالقات األسرية واتجاه اآلباء نحو اإلعاقة ، فاألسرة هى الوسيط الدائم والدا 

لخاصة اياجات حتالتمكين بالساعد لذوي االبومعرفيًا واجتماعيًا وانفعاليًا ، فإذا كانت جيدة أدرك الحياة بشكل جيد وشعر 
سين بير فى تحعليها دور ك سرةمن أن األ برنامج أثناء تطبيق ال الباحثة، وهذا ما أكد عليه  بالمملكة العربية السعودية 

وذلك  ة ذوي االحتياجات الخاص من لدى طفلها  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
يريدون  إنهم ،كراشدين  ومعاملتهمين عقليًا فى مجتمعاتهم والنظر إليهم ذوي االحتياجات الخاصة  من عن طريق انخراط 

ورة اكهم بصلهم حرية االختيار والمشاركة ، كما أن لديهم الرغبة فى بناء عالقات مع اآلخرين وكل ذلك يحدد إدر أن يكون 
 . بالمملكة العربية السعودية  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة لياتأو بأخرى آل
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ر فى ضبط ع والقهمنالكن يستخدمن القسوة والشدة المتناهية و مم األمهاتنتيجة هذا الفرض إلى أن  الباحثة وتفسر   
ضبط  ىأصبحن يستخدمن أساليب فعالة ف برنامج ، لكن بعد ال برنامج قبل ال ذوي االحتياجات الخاصة  من سلوك الطفل 

ر الطفل ( بأن العقاب يعلم الطفل أن يخدع والديه ،  ويقلل من تقدي 2018) عبدالرحمندراسة السلوك ، وهذا ما أكدته 
ضبط علم التلذاته ، ويعلم الطفل أن العقاب طريقة مقبولة لحل المشكالت ، بينما أساليب تهذيب السلوك تساعد الطفل على 

 .ته ا عن حيامما يشعره بالرض، وتعطيه مثااًل جيدًا للطرائق الفعالة فى حل المشكالت الذاتى ، وتبنى تقدير الذات لديه 
ن القدوة لعدد م الباحثةوعرض  اإلسالمراجع إلى االستفادة من تعاليم  األمهاتكما أن التحسن الواضح فى سلوك     

 امج برنعند شعورها باالضطرابات النفسية وهذا يؤكد فاعلية ال سرةتتمثلها األ إسالميةالحسنة ، وعرض ضوابط وقيم 
 اإلرشادى .
كيًا وجدانيًا وسلو و تمكينًا معرفيًا التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية إن تمكين       

دافه مما ة وتكون لديه الفرصة لتحقيق أهاألساسي ذوي االحتياجات الخاصة  من يجعلها قادرة على أن تشبع حاجات الطفل 
 برنامج ل، وهذا هو الهدف األسمى من ا التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية بيشعره 

 اإلرشادى .
لسات ، حيث إن حضور األطفال لمعظم ج اإلرشادى برنامج نتيجة هذا الفرض إلى جلسات ال الباحثةرجع تكما      

عورهم شمن جانب آخر كان له أثر عظيم فى نفسية األطفال وبالتالى  األمهاتمن جانب  الباحثةوتواصلهم مع  برنامج ال
لتعلم ( ين عقليًا ) القابلين لذوي االحتياجات الخاصة  من بالرضا عن أنفسهم ورفع الثقة لديهم ، إن حضور األطفال 

حتياجات التمكين بالساعد لذوي اال آلياتهذا التحسن فى أداء األطفال على مقياس  أدى إلىاإلرشادى  برنامج ال لجلسات
أنينة والطم األمنكانوا يشعرون بنوع من عدم  برنامج ، حيث إن األطفال قبل ال الخاصة بالمملكة العربية السعودية 

طفال ، وترك الفرصة لأل الباحثةمع بعضهن البعض ومع  األمهاتصل والتجاهل من اآلخرين ، لكن بمالحظة األطفال لتوا
تواصل لالشتراك فى الحوار بل تشجيعهم على ذلك عن طريق التعزيز اإليجابى لديهم ، أكسب الطفل قدر من الثقة فى ال

 حتياجاتمن ذوي اال كن يعتقدن غالبًا فى عدم قدرة الطفل األمهاتمع اآلخرين للتعبير عن حاجاته ورغباته ، خاصة وأن 
 فسير أوتعلى التواصل مع اآلخرين وعدم قدرته على التعبير عن حاجاته ورغباته ، ويلجئون إلى التخمين وإساءة الخاصة 

 الرغباتبأى محاوالت للتعبير عن هذه الحاجات و  القيامتأويل هذه الحاجات والرغبات مما يؤدى بالطفل إلى التوقف عن 
شراك على إ لألمهات الباحثةبعد تشجيع  امالسلبية واالنسحاب من مواقف التفاعل االجتماعى ، وبالتالى لجوءه إلى ا

صل مع بأهمية التوا األمهاتأطفالهن فى التواصل معهن وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن هذه الرغبات ، والتشديد على 
ز به األخصائى مع الطفل فى المرك قامالمعالج للطفل للتعرف على آخر تطورات الطفل وضرورة تطبيق ما  األخصائى

اصة التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخ آلياتزل ، كل ذلك أدى إلى النتيجة السابقة وتحسن منأكثر من مرة فى 
 .اصة من ذوي االحتياجات الخلدى الطفل  بالمملكة العربية السعودية 

 نتائج التحقق من الفرض الرابع: 
فى  على أنه: " ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبيةالرابع ينص الفرض 

ألطفال ل عودية التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السالقياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس 
 ." 
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رجات داختبار " ت " للمجموعات المرتبطة لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات  استخداموللتحقق من هذا الفرض تم 
 الخاصة التمكين بالساعد لذوي االحتياجاتأفراد المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس 

 . يوضح ذلك(  11رقم ) لية للمقياس، والجدول التالى لألطفال والدرجة الك بالمملكة العربية السعودية 
 ( 11جدول ) 

 قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى
    للألطفا ة لسعوديالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية ا آلياتوالتتبعى على أبعاد مقياس 

 (10)ن = 

ـــاد ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  األبعــــ
 قيمــة  القياس التتبعى القياس البعدى

 ت
 مستوى الداللة

 ع م ع م
 غير دالة 0.612 3.676 43.8 3.406 43.6 العامةالصحة 

 غير دالة 1.000 5.884 41.2 5.677 41.3 التوازن االنفعالى
 غير دالة 0.535 4.557 43.1 2.915 43.5 العالقات األسرية

 غير دالة 0.958 3.273 35.6 2.961 36.1 العالقات االجتماعية
 غير دالة 1.593 2.998 32.9 1.247 34 الرضا والسعادة

 الدرجة الكلية 
 للمقياس

198.6 9.902 196
.6 

13.1
42 

 غير دالة 1.172

 2.26( = 0.05مستوى الداللة عند )      3.21( = 0.01مستوى الداللة عند )
المملكة بالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة أن قيم "ت" ألبعاد مقياس (  11رقم ) يتضح من الجدول السابق 

( 1.172، 1.593، 0.958، 0.535، 1، 0.612لألطفال والدرجة الكلية للمقياس بلغت على الترتيب ) العربية السعودية 
 ير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األفراد(، مما يش2.26وهى أقل من القيمة الجدولية )

ملكة صة بالمالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخابالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس 
 ترة المتابعة.حتى ف برنامج والدرجة الكلية للمقياس، مما يدل على استمرار فاعلية ال العربية السعودية 

 -مناقشة نتائج الفرض الرابع :     
لتجريبية اال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة " الذى ينص على الرابع تحقق الفرض      

  لسعوديةاالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس 
 " .لألطفال  

التمكين بالساعد لذوي االحتياجات اإلرشادى وهذا يرجع إلى أن  برنامج تحقق هذا الفرض يؤكد على بقاء أثر ال
يصبح لديها من المعلومات والمعارف بالساعد ذات المستوى المرتفع من التمكين الخاصة بالمملكة العربية السعودية 

، وتستطيع أن تعبر له عن تقبلها له  ذوي االحتياجات الخاصة  من تستطيع أن توظفها فى رعاية ابنها  والمهارات التى
بعد انتهائه بشهر يرجع إلى اشراك الطفل  برنامج اسبة له ن وتشبع حاجاته األساسية ، كما أن بقاء أثر المن وتقدم الرعاية 

 األمهاتصة له للتعبير عن حاجاته ورغباته ، والصبر من جانب وترك الفر  برنامج فى المن ذوي االحتياجات الخاصة 
على ما يصدره من تصرفات خاطئة بل تشجيعه على تعديل هذا التصرف بأسلوب علمى سليم كالقدوة والنمذجة ،  الباحثةو 

، خص مرغوب فيه إن إشراك الطفل فى أنشطة الحياة اليومية يكسبه نوع من االستقاللية والحرية يشعرانه بالتقبل وأنه ش
الذاتية المدركة لدى الطفل  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية بوبالتالى تعزيز اإلحساس 
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من عندما يعم الشعور باليأس والعجز والفشل واإلحباط والشعور بالضغط يصبح الطفل  اما، من ذوي االحتياجات الخاصة 
التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية يعانى من انخفاض فى مستوى ذوي االحتياجات الخاصة 

كارهًا للحياة أو يحمل كثير من األساليب  ذوي االحتياجات الخاصة  من ، ونتيجة لذلك يصبح الطفل  السعودية 
اقة ) سول أو االتجاهات والمعتقدات المضادة ، وهذا ما أكدته دراسة عر العنف أو الت التعويضية السلبية لكراهية األفراد أو

متماسكة سعيدة بتقديم  السرةمن ذوي االحتياجات الخاصة هذه النتيجة إلى رؤية الطفل  الباحثة( ، كما يرجع  2016
وتحاول جاهدة أن توفر له ، معه  التعاملفى بكل ما هو حديث  إلمامهاالرعاية له ، وتحاول بكل الطرق إسعاده من خالل 

وهى تواجه مواقف الحياة السرته ،  ذوي االحتياجات الخاصة  من كل ما يحتاجه من خدمات صحية ، كم أن رؤية الطفل 
 بهدوء ، وهى تشارك أقاربه وجيرانه أفراحهم وأحزانهم وتشركه فى ذلك ، تجعله يشعر بأنه شخص مرغوب فيه وبالتالى

 التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية من شعوره بالسعادة والرضا عن حياته مما يحسن 
 لديه .

 على النتائج : عامتعقيب     
، وما  إلرشادىا برنامج فى ال االنتظامبأن هذه النتائج ترجع إلى فوائد االشتراك : يمكن القول إجمااًل  وختاماً       

الت الُمعي األمهاتيتضمنه هذا االشتراك أو يشتمل عليه من خبرات ومشاعر وممارسات ترتب عليها جميعًا تحسن أداء 
 . برنامج الذين مروا بها وعايشوها فى ال

موقف العديد من الفنيات التى تالئم طبيعة ال استخداممن جهد أثناء التطبيق وحرص على  الباحثة تلذوقد ب    
ن بالتالى كاو ،  برنامج على المشاركة الفعالة فى أنشطة الالُمعيالت  األمهاتالتدريبى، وقد كان لذلك أثر كبير فى تشجيع 

 وتحقيق أهدافه . برنامج التى ساعدت على نجاح ال العواملمن 
ن متكار العديد ابمن كان فى تحسن مستمر ، كما أنهن تمكن  األمهاتأن مستوى مشاركة  الباحثةت وقد الحظ    

ن طريق ع لألمهات الباحثةوإلى تشجيع ، وقد يرجع ذلك إلى تنوع األنشطة  برنامج الحلول للمشكالت المقترحة أثناء ال
 . برنامج التعزيز فى بدايىة ال

من ناحية  الدراسة الحالية المستخدم فى بالساعد ويمكن تفسير النتائج فى ضوء أبعاد ومكونات مقياس التمكين      
 المستخدم من ناحية أخرى . برنامج ، والسلوكيات والخبرات المتضمنة فى ال

لة ذات دال اإلرشادى المستخدم فى هذه الدراسة ، ما أشارت إليه النتائج من وجود فروق  برنامج ومما يدعم فاعلية ال
بيق بعد المتابعة ( لصالح التط – برنامج المختلفة ) بعد ال إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسات

 لحكم علىاهو أحد المحكات الرئيسة فى  برنامج اإلرشادى بعد انتهاء ال برنامج البعدى ، حيث إن بقاء واستمرار أثر ال
 التدخلية . البرامجفاعلية 

وي من ذالطفل  سرةأل بالساعدى التمكين اإلرشادى فى رفع مستو  برنامج وتشير هذه النتيجة إلى فاعلية ال    
رور مبعد بالساعد  الذى ظهر من خالل تحسن أدائهم على مقياس التمكين  برنامج واستمرار أثر الاالحتياجات الخاصة 

اقعية و كانت مرتبطة بمواقف  األمهات، ويرجع ذلك إلى أن الخبرات والمهارات التى تعلمها  برنامج شهر من انتهاء ال
ى ترسيخ فثر كبير ، مما كان له أ برنامج بأداء المهارات بأنفسهن مرات عديدة أثناء ال وقاموايواجهنها فى حياتهن اليومية ، 

د انتهاء ا بمجر تلك الخبرات والمهارات التى تعلمنها ، وأدى ذلك إلى التوسع فى االستفادة من تلك المهارات وعدم زوال أثره
 . برنامج ال
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 يات الدراسة والبحوث المقترحة :ثالثًا : توص
 : توصيات الدراسة 

ذوي  من ودرجة هذه اإلعاقة وخصائص الطفل  ورة التعرف على طبيعة إعاقة أطفالهنضر  األمهاتعلى -1
 ، وكيفية مواجهة مشكلة اإلعاقة ، والحد من آثارها السيئة على الطفل .االحتياجات الخاصة 

ى فى الندوات واللقاءات والدورات التدريبية التى تهتم باألطفال ذو الحرص على المشاركة  األمهاتعلى -2
لى ع ذوي االحتياجات الخاصة  من االحتياجات الخاصة ؛ حتى يستفيدوا من هذه الندوات والدورات فى مساعدة طفلهم 

 التوافق مع المجتمع .
 . ة ذوي االحتياجات الخاص من ل اإلرشادية لتعديل االتجاهات الوالدية السلبية نحو الطف البرامجإعداد -3
جة عن النات التمكين بالساعد  آلياتللتخفيف من اإلحساس ب  لألمهات بتقديم اإلرشاد النفس االهتمامضرورة -4

 فى األسرة . من ذوي االحتياجات الخاصة وجود طفل 
ت ى الصعوبامواقف مشابهة مع التغلب عل اإلرشادى فى الدراسة الحالية وذلك بتطبيقه فى برنامج االستفادة من ال-5

 . الباحثةالتى واجهت 
 : البحوث المقترحة 

بحوث لبناء على ما أوضحته الدراسة من نتائج يمكن اقتراح بعض القضايا والمشكالت التى يمكن أن تكون موضوعًا 
 أخرى :
 - قلياً ين عذوي االحتياجات الخاصة  من آلباء األطفال  بالساعدلرفع مستوى التمكين إرشادى  برنامج فاعلية  -
 .عقلياً  ذوي االحتياجات الخاصة  من وأثره على تقدير الذات للطفل  لألمهاتإرشادى  برنامج فاعلية 
 .من ذوي االحتياجات الخاصة وأثره على التواصل االجتماعى للطفل  لألمهات بالساعد  مستوى التمكين  -
 .من ذوي االحتياجات الخاصة وعالقته بتقدير الذات لدى الطفل  األمهاتدراسة تقدير الذات لدى  -
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 المراجع
ة بالمملكة العربية التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاص آلياتقائم على مفاهيم  برنامج ( . أثر  2013) أسماء أحمد ، فؤاد  -

 مجلة العلوم بأبعادها المختلفة على تقدير الذات لذوى صعوبات التعلم بالمدرسة االبتدائية . المجلد الحادى والعشرين . السعودية 
 التربوية والنفسية . معهد الدراسات التربوية . 

بات فى ضوء متطل ديةة السعو المملكة العربي( . تنمية كفايات إدارة األزمات لمديرى المدارس الثانوية ب 2013) أسماء مراد  ، صالح -
 إدارة الجودة . رسالة ماجستير . معهد الدراسات التربوية . 

المعهد العالى  .للخدمة االجتماعية  الرياض مجلة  .لمشكالت والحلول ا -النساء المعيالت ألسر  .(  2013)  إقبال ،السمالوطى  -
 الجزء األول . .عشر  الخامسالعدد  . الرياض للخدمة االجتماعية ب

 . سعوديةالمملكة العربية البطالت وضحايا المراة والسياسات االجتماعية والدولة فى  .(  2012)  إيمان ضياء، الدين بيبرس -
 . 1ط . الرياض  .المجلس األعلى للثقافة 

مجلة  .ا نحو عملهبالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية اتجاهات  .(  1999)  بدرية شوقى، عبدالوهاب -
 أسيوط . جامعة .كلية اآلداب  .العدد العاشر  .علم النفس 

 الرياض .  سعودية التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية ال آليات( . مقياس  2018)   بشرى إسماعيل ،أحمد -
 مكتبة األنجلو.  :
 ( . تعديل السلوك اإلنسانى . الكويت : مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. 2011)  جمال، الخطيب -
 .العربية عوديةالمملكة العربية الس .النشرة السنوية لبحث العمالة بالعينة  .(  2010واإلحصاء )  العامةالجهاز المركزى للتعبئة  -
 : عالم الكتب .الرياض .  6( . علم نفس النمو . الطفولة والمراهقة . ط 2015)   حامد عبدالسالم ،زهران -
 : عالم الكتب . الرياض .  3. ط بالساعد  ( . التوجيه واإلرشاد  1998)  حامد عبدالسالم، زهران -
التربوى و  بالساعد  ء فى المجتمع المعاصر . المؤتمر العلمى الثالث . اإلنمابالساعد  ( . اإلرشاد  2015)  حسن، مصطفى -

 نفى الفترة م .. كلية التربية  التمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  آلياتلإلنسان العربى فى ضوء 
 مارس  15-16
ربية لتعليم بالمملكة الع( . تصور مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات التعليمية بوزارة التربية وا 2011)  خالد سعد مطر، الحارثى -

 السعودية . رسالة دكتوراه . معهد الدراسات التربوية . 
ة للنشر المسير  . األردن . عمان:  دار 1التربوية لألفراد ذوى الحاجات الخاصة . ط البرنامج( .  2016)  خولة أحمد ،يحيى  -

 والتوزيع والطباعة .
م ًا القابلين للتعليين عقليذوي االحتياجات الخاصة  من ( . دراسة مقارنة للمهارات الحياتية لألطفال  2013)  دعاء السيد ،محمد  -

 وية .سات الترب. معهد الدرا. المجلد الحادى والعشرين . مجلة العلوم التربوية والنفسية  امهاتهملدى التمكين  آلياتفى ضوء مستويات 
 .  3عدد 

 ( . مقدمة فى علم النفس . بيروت : دار الشروق للنشر والتوزيع . 2014)  راضى ،الوقفى  -
 .الرياض الحديث.  الجامعيالمكتب  : رعاية المتخلفين ذهنياً ( .  1995) ، رمضان محمد القذافى  -
ى فى األردن . مجلة فى مؤسسة الضمان االجتماع للعاملينعلى سلوك المواطنة بالساعد ( . أثر التمكين  2010) ،  رياضأبا زيد  -

 . األردن . 24عدد   ،النجاح  لألبحاث بكلية إدارة المال واألعمال 
 لكة الممة النهض : الشامل. التدخل المبكر . التأهيل  الشامل( . خدمات المعوقين عقليًا . الدمج  2012)  زينب محمود ، شقير -

  . الرياض .  السعوديةالعربية 
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طلقات . بحث ( . فاعلية نظرية األزمة فى خدمة الفرد فى تنمية المسئولية االجتماعية لدى الم 2011)  سامية عبدالرحمن،  همام -
 حلوان .  جامعةمنشور . المؤتمر العلمى الرابع عشر . كلية الخدمة االجتماعية . 

السنة  13. ع بالساعد  . مجلة اإلرشاد  الجامعة( . المعوقين جسميًا والمسنين وطالب  2011)  سامي محمد موسى ،هاشم  -
 عين شمس .  جامعة.  بالساعد  التاسعة . مركز اإلرشاد 

  الخامسة ورقة علمية للملتقى اإلدارى  .ظمات العربية من فى  العاملينأفكار لتعزيز تمكين  .( 2014)  سعد مرزوق  ،العتيبى  -
 . الرياض  .ظمة العربية للتنمية اإلدارية من
 ( . تربية الموهوبين والمتفوقين . بيروت : دار الثقافة للنشر والتوزيع . 2012) سعيد حسنى ، العزة  -
 .النشر: حورس للطباعة و  الرياض ( . سيكولوجية اإلعاقة ومبادئ التربية الخاصة .  2013) سميرة أبو الحسن ،  عبدالسالم -
قته بالتكيف ين عقليًا وعالذوي االحتياجات الخاصة  من األطفال  ألمهاتمستوى التمكين  .(  2018) آمال ، زكريا ،سهير سالم ،  -

 . الرياض .  2018ألبنائهن . مؤتمر تأهيل ذوى الحاجات الخاصة ، يوليو  بالساعد
 جامعة .رسالة ماجستير .محددات فعالية وكفاءة وإنتاجية النساء فى بعض محافظات الجمهورية  .(  1995)  سهير فؤاد ،أنور  -

 اإلسكندرية .
.  السعودية العربية المملكةاألنجلو  :األنشطة التربوية لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة  ( . 2014)  السيد عبدالغنى ،السيد  -

 . الرياض 
ى الشخصية والقلق . الخمسة الكبرى ف والعواملاالنفعالى وسمة ما وراء المزاج  الذكاء( .  2017) الشربينى السيد كامل  ، منصور -

 . 80-1. أكتوبر . 57للدراسات النفسية . المجلد السابع عشر . عدد  المملكة العربية السعوديةالمجلة 
لمرأة للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين لدليل الخدمات ل مشروع الدعم الفنى والمؤسسى .(  2014) سيشل ، صبحى  -

 المعيلة لألسرة .
 .  سعوديةالالمملكة العربية الهجرة الخارجية وأثرها على إحداث التغيير االجتماعى فى قرية  .(  1995) صابر محمد  ،عبدربه -

 سوهاج .  .كلية اآلداب  .رسالة ماجستير 
لة بتدائية . رساالتربوية الخاصة فى توافق المتخلفين عقليًا فى المرحلة اال البرامج( . دراسة اثر  1985) صالح عبدهللا  ،هارون  -

 عين شمس . جامعةدكتوراه . كلية التربية . 
السادس  المجلد إرشادى لآلباء لدى أبنائهم ذوى االحتياجات الخاصة .  برنامج ( . فعالية  2016) صالح الدين عراقة  ،محمد -

 .66بنها . عدد  جامعةعشر . مجلة كلية التربية 
 –سيكومترية  وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لألبناء " دراسةالتمكين الدور الوالدى فى أسرة  .(  2012) ضامن هابيل ،حماية  -

 . الرياض  جامعة .معهد الدراسات التربوية  .رسالة ماجستير  .إكلينيكية " 
 مان . األردن .عالنظرية والتطبيق التكنولوجى : دار الفكر للنشر والتوزيع .  بالساعد  ( . اإلرشاد  2014) طه عبدالعظيم ،حسين  -
الثالث . اإلنماء  والطبى . المؤتمر العلمى بالساعد  ظور االجتماعى و من( . نوعية الحياة من  2015)  عادل عز الدين، األشول -

 مارس. 16-15الزقازيق . فى الفترة من  جامعةوالتربوى لإلنسان العربى. كلية التربية .  بالساعد  
 : دار الرشاد . الرياض  .اإلعاقات العقلية  .(  2014)  عادل عبدهللا، محمد -
تبة زهراء : مك الرياض  .مقدمة فى التربية الخاصة ) سيكولوجية غير العاديين وتربيتهم (  .( 2013) عبدالصبور منصور ،محمد  -

 الشرق .
 .عريى: دار الفكر ال الرياض  . 4ط .سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة وتربيتهم . (  2015)  عبدالمطلب أمين، القريطى -
كندرية : اإلس .هنيًا ذذوي االحتياجات الخاصة  من من ذوى االحتياجات الخاصة :  .(  2014)   عبدمنعم عبدالقادر ،الميالدى -

 . الجامعةمؤسسة شباب 
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ين نفسيًا . رسالة إرشادى لتحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمين المحترق برنامج ( .  2012) عبدهللا محمد ،إبراهيم  -
 . الرياض  جامعةماجستير . معهد الدراسات التربوية . 

يئى ات الوعى الب( . دراسة تجريبية إلكساب األطفال المتخلفين عقليًا القابلين للتعلم بعض سلوكي 2014)  عبير فوزى يوسف، الهابط -
 . بالمملكة العربية السعودية . رسالة دكتوراه . 

ر المؤتم . ةالمملكة العربية السعوديمحاور أساسية لتحسين مستوى المعيشة  ونوعية الحياة فى  .(  2010)  عثمان محمد ،عثمان  -
 . 19 -17 .والشئون االجتماعية  التاميناتوزارة  .القومى للتنمية االجتماعية 

 –سبابها أ –تشخيصها  –أعراضها  –تصنيفها  –اإلعاقات الذهنية فى مرحلة الطفولة " تعريفها  .(  2012) عثمان لبيب ، فرج  -
 . السعوديةالعربية  المملكة ،: مكتبة األنجلو الرياض  .التدخل العالجى " 

 . السعوديةلمملكة العربية ( . مقياس الصالبة النفسية : مكتبة األنجلو اال 2012) عماد محمد  ، مخيمر -
مكتبة  :رة صو من النفسية بالرياضة واالسترخاء .  التمكين بالساعد  آليات( .التخلص من  2015)  عمرو حسن أحمد ،بدران  -

 جزيرة الورد .
 .ى: دار الفكر العرب الرياض . 3،4ن 1، جزء بالساعد  موسوعة التأهيل  .(  2016) جهاد  ، الدين  عالء عالءكفافى ،   -
 .حاجات الخاصةمؤتمر تأهيل ذوى ال . بالساعد  اتجاهات حديثة فى قياس التمكين  .(  2018)  سهير، سالم، عالء كفافى ،  -

 . الرياض .  2018يونية 
 . الرياض ( . الصحة النفسية . ط ع . : هجر للطباعة والنشر .  1997) عالء ، كفافى  -
ذوي  ن مالتدريب لألطفال  برامج باستخدام( . اإلعاقة العقلية . التعرف عليها وعالجها  2010) عال عبدالباقى ، إبراهيم  -

 : عالم الكتب . الرياض ين عقليًا . االحتياجات الخاصة 
التحصيل و التعلم النشط فى الدراسات االجتماعية لتنمية بعض المهارات الحياتية  برنامج ثر أ( .  2019)  غادة قصى ،مصطفى  -

 جنوب الوادى  جامعةالمعوقين عقلياص القابلين للتعليم . رسالة ماجستير . كلية التربية بقنا .  التالميذلدى 
 : دار الفكر للطباعة . الرياض ( .  2( . مقدمة فى اإلعاقة العقلية . ) ط 2013)  فاروق ، الروسان -
 العربى . : دار الفكر الرياض . النفسية  التمكين بالساعد  آليات( . القلق وإدارة  1201)  فاروق ، السيد عثمان -
نة من لدى عي المهنى بالساعد  إرشادى مقترح فى تنمية مستوى التمكين  برنامج مدى فاعلية  .(  2011) فهد ساير  ،راكان  -

 معهد الدراسات التربوية. .رسالة دكتوراه  .الت بوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت أسرةالمعلمات المطلقات الع
بفلسطين  الجامعةب لدى طالجودة الحياة إرشادى لتنمية ثقافة الحوار وعالقتها بتحسين  برنامج ( . فاعلية  2012) كمال  ،الفليت -

 .ه . معهد الدراسات التربويةكتورا . رسالة د
ت الخاصة بالساعد لذوي االحتياجاطريقة تنظيم المجتمع فى تحسين نوعية حياة  إسهامات .(  2015) ماهر عبدالوهاب ، المالح  -

  .كلية الخدمة االجتماعية  . الرياض  .عشر  الثامنبحث منشور فى المؤتمر العلمى  .بالمملكة العربية السعودية 
 . الرياض  .هيئة المطابع : 4ط .المعجم الوجيز  .(  1998مجمع اللغة العربية )  -
 : دار غريب  الرياض ( . العالج –لتشخيص ا –( . التخلف العقلى ) األسباب  1997) محمد محروس ،الشناوى  -
 من ديمية واالجتماعية لدى تنمية المهارات األكا لالنتباه السمعى والبصرى فى برنامج ( . أثر  2014)  مروة عبدالوهاب ،عبدالعزيز -

 . الرياض عقليًا القابلين للتعلم . رسالة دكتوراه . معهد الدراسات التربوية . ذوي االحتياجات الخاصة 
 للطلبة  صة بالمملكة العربية السعوديةالتمكين بالساعد لذوي االحتياجات الخا آليات( . مقياس  2016منسى محمود ، كاظم على )  -

من  19 : 17السلطان قابوس . مسقط .فى الفترة من  جامعة. وقائع ندوة علم النفس. قسم علم النفس . كلية التربية .  الجامعيين
 .  2016ديسمبر 
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دى عينة من لالنفسية  التمكين بالساعد  آلياتمعرفى سلوكى لتعديل أساليب مواجهة  برنامج ( .  2013) منير سمره ،السيد  -
 . الرياض . رسالة دكتوراه . معهد الدراسات التربوية .  الجامعيةالطالب الوافدين المقيمين بالمدن 

ل المواجهة مجموعة عمل الجمعيات غير الحكومية لإلعداد األبعاد وسب -الفقر والنساء المعيالت ألسر  .(  1995)  نادية، حليم -
 بكين . .تطوير أوضاع المرأة فى نيروبى  .لمؤتمر بكين 

ية ولى السابع . كل( . أثر التخطيط االستراتيجى على إدارة االزمة . بحث مقدم إلى المؤتمر العلمى الد 2019)  نجم عبدهللا، على -
 الزرقاء األهلية .األردن . جامعةاالقتصاد والعلوم اإلدارية . 

 .سالة ماجستير ر  .لبعض المشكالت الناتجة عن هجرة اآلباء  سرةالمتطلبات التربوية لمواجهة األ .(  1999) نجوى أحمد ، حافظ  -
 صورة .من جامعة .كلية التربية 

وك العدوانى لدى األطفال المعوقين عقليًا القابلين للتعليم لخفض السل ألمهاتإرشادى  برنامج  .(  2011) نجوى أحمد ، عبدالعزيز  -
 .الرياض .معهد الدراسات التربوية  .رسالة ماجستير  .أطفالهن 

م ن القابلين للتعلإرشاد باللعب لدى عينة من األطفال المصابين بمتالزمة داو  برنامج ( . فاعلية  2018) نهى عبدالرحمن ،أبوالفتوح  -
 حلوان .  جامعة. رسالة دكتوراه كلية التربية . 

ذوى  أمهاتى الناتجة عن اإلعاقة لد التمكين بالساعد  آليات( . العالج بالواقع كأسلوب إرشادى لتخفيض  2017) نور الدين  ،طه -
 . الرياض االحتياجات الخاصة . رسالة دكتوراه . معهد الدراسات التربوية . 

ين ت الخاصة ذوي االحتياجا من لدى األطفال  تدريبى فى تحسين السلوك التوافقى برنامج ( . فعالية  2017) هالة أحمد  ، حسنين -
 بنها . جامعةعقليًا من فئة القابلين للتعلم . رسالة ماجستير . كلية التربية . 

 وم .فرع الفي .كلية الخدمة االجتماعية  .رسالة دكتوراة  .ظمات غير الحكومية مندور  .(  2014) هبة أحمد  ،عبداللطيف -
 .اضالري .المجلس العالمى للسكان  .والطفولة  لألمومةالمجلس القومى  .نساء مسؤوالت عن أسر  .(  1994) هدى  ، بدران -
دراسات  " المزمن. مجلة  C( . بعض منبئات المرتبطة بالصحة لدى مرضى إلتهاب الكبد الفيروسى "  2018) هناء أحمد ، شويخ  -

 . 260 -217( .  2( . عدد ) 19نفسية . مجلد ) 
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