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تشكل الوالدية تح ّديا كبيرا ،وتض ّم في طيّاتها صعوبات قد تصبح ج ّد قاسية إذا ماا جارت تشا يل الطفال
كمن يعاني من إعاقاة عقليّاة .قاد يواجاه األنال عناد ذاا صاعوبات ادائيّاة واجتماعياة وقاد تنتاابهم مشااعر
مضطربة .نذا الواقع من نصيب األم واألب على حاد ساوا  ،لكانّ األمهاات فاي ةالبياة العاائالت ي اذن
علااى عاااتقهنّ تربيااة الطفاال ،ممااا قااد يتسابب فااي مشاااعر ضاايط عاليااة وبتراجااع كبياار جاادا فااي اإلحسااا
بالرفانيّة النفسية .بعض األمهات ال يتمكنّ مان الصامود اماام ناذا الضايط ،ويتعامال بعضاهن بنجاا ماع
الصعوبات ،ال يبل يصلبُ عودننّ .
في السنوات األ يرة زاد انتمام األدبيات البحثيّة في نذه المس لة وتزايد انتمامهاا باالموارد قاد تساانم فاي
تعزيااز الرفان ّيااة النفسااية والنمااو الش صاايّ حيااال األزمااات بعامااة ،وحيااال تربيااة طفاال ذو إعاقااة عقليااة
ب اصّة .وبما ان الرفانية النفسيّة ت تلف بين شا ل وخ ار ،وباين ثقافاة وا ارت ،وباين عائلاة وساوانا،
وقد تقترن بتنويعة من الموارد( الثقافيّة منها والعائليّة ،وتلاا المتعلقاة باالفردف ،فقاد ارتا ت البحال الحاالي
اجرا فحل ةير مسابو لمساانمة الماورد المتعلّا بالمركاب الش صاي ( التواصالف ،والماورد الثقاافيّ
(االنتمااا للمجتمااع الحاريااد ّ ف ،والمااورد العااائلي ( الاادعم العااائلي اإلضااافي ماان قباال األجااداد الجااداتف،
وكذلا العرفان بالجميل تجاه نذا الدعم للرفانية النفسية والنمو الفرد ألمهات اطفاال ذو بادون إعاقاة
عقليااة فااي المجتمااع الحاريااد ّ مقاباال المجتمااع العلماااني .تمثاال ناادف البحاال فااي فحاال اوجااه الشاابه
واال تالف في العرفان بالجميل ،وفي النمو الفرد ّ  ،وفي الرفانيّة الفرديّة ،وفي الموارد التي تسانم فيها
في صفوف امّهات ألطفال ذو بدون إعاقة عقلية في المجتمع الحاريد ّ مقابل المجتمع العلماني.
شاركت في البحل  178مان األمهاات 98 ،مانهنّ (%52.4ف امهاات لطفال ذ إعاقاة عقلياة ( فيماا يلاي:
مجموعة البحلف َو  89منهن (%47.6ف امهاات لطفال ذ نماو ساليم ( فيماا يلاي مجموعاة الرقاباةف91 .
من األمهات ينتمين للمجتمع الحاريد ّ ( %48.7ف َوتنتمي  96للمجتمع العلماني ( %51.3ف.
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يتبين من نتاائ البحال انّ االمهاات الحارياديّات تحا ّدثن عان مساتويات ادناى مان االمتنااق والهلاع مقارناة
باألمهات العلمانيات ،وتبين كذلا ان مستويات رفانيّتهن النفسية ونماونم الش صاي واعتارافهن بالجميال
كانت اعلى من المستويات التي افادت بها العلمانيات .الى ذلا تبيّن ان األمهات الحاريديات يتلقاين شابكة
امان اكبر ،لكن الدعم الذ يحصلن عليه من األجداد الجدات مشابه لذاا الذ تتلقاه األمّهات العلمانيات.
اظهر البحل ايضا ان الدعم االجتماعيّ من األجداد الجدات كان اقل في صفوف امهات لطفل ذ إعاقاة
عقلية ،وان رفانيتهّن النفسية كانت اقل .من ناحية ا رت لم ُتظهر نتائ البحل فروقات في حجم الشبكة
االجتماعية ،وفي العرفان بالجميل تجاه األجداد الجدات ،وفي في النماو الش صاي ،باين امّهاات األطفاال
ذو اإلعاقة العقلية وبين امّهات اطفال ينمون نمواً سليما.
اظهر البحل ايضا انّ الدعم العاطفيّ من قبل األجداد الجدات في صفوف مُجمل المجموعات كاان اعلاى
من الدعم الفعليّ  ،وان دعم والد األم اعلى من دعم والد ّ األب في المؤشرين .تبعاا لاذلا جاا العرفاان
بجميل انل االم اعلى من العرفان بجميل انل األب.
فحل البحل ايضا العالقات بين المتييرات الم تلفة وتبين انّ األمهاات اللاواتي يتميازن بمساتويات ادناى
ماان االمتناااق تحا ّدثن عاان مسااتويات اعلااى ماان النمااوّ الش صااي والرفان ّيااة النفسااية ،وبالتااالي عاان عرفااان
بالجميل تجاه الوالدين .تبيّن ايضا من نتائ البحل انّ األمّهاات اللاواتي يتميازن بمساتوت ادناى مان القلا
تح ّدثن عن نمو ش صي اعلى ،وعن عرفان بالجميل اعلى تجاه األنل .امّا بال ّنسبة للعالقاة باين القلا فاي
التواصل وبين الرفانيّة الش صيّة فقد تبايّن وجاود فروقاات باين امّهاات ألطفاال مان ذو اإلعاقاة العقليّاة
وبين امهات ألطفال ينمون نمواً سليما ،وتبايّن ان العالقاة السالبيّة القائماة لادت ا ّم طفال مان ذو اإلعاقاة
العقليّة جا ت بدرجة اعلى ،فكلّما تميزت نذه األم بتواصل َقلِ اكثار ،تشاعر بمساتوت اقال مان الرفانيّاة
النفسيّة .تبين في البحل ايضا ان دعم االجداد الجدات يرتبط بالرفانية الش صية لكنه ال يارتبط بنماوننّ
الش صي .عالوة على ذلا ثمّة عالقة بين دعم األجداد الجدات وبين االعتراف بالجميل تجانهم نّ  .إلاى
ذلا تبين بالنسبة للنسا الحاريديّات انّ عرفان الجميل ال يرتبط بدعم الجاد الجادة فحساب ،بال ان ننااا
عالقة بين نذا العرفان بالجميل وبين رفانيّة األمهات النفسية ونموننّ الش صي.
يظهر من نتائ االرتكاسات حول العرفان بالجميل انّ العرفان لوالاد األم ي تلاف عان العرفاان بالجميال
لوالد ّ األب ،وانّ المتييرات التي سانمت في العرفان بالجميل لوالاد ّ األم ليسات بالضارورة تلاا التاي
سانمت في العرفان بالجميل تجاه والد ّ األب .العامل الذ سانم المساانمة األكبار فاي العرفاان بالجميال
تجاه مجمل األنل نو دعم الجا ّدات والجادود ،وفاي الحااالت التاي يتاوفّر فيهاا دعام اكبار مان قبال والاد
األب فثمااة عرفااان اقا ّل بالجمياال تجاااه والااد ّ األم .نالحااظ ايضااا ان العرفااان بالجمياال لاام يكاان ذو عالقااة
بحالتااه ،بينمااا تبااين ان توجااه التواصاال لاادت األم والمجتمااع الااذ تنتمااي إليااه ال يسااانمان إال فااي العرفاان
بالجميل تجاه انل األم ولي تجاه انل األب.
تظهاار نتااائ ارتكاسااات الرفان ّيااة النفسااية والنمااو الش صاايّ ان االنتمااا للمجتمااع الحاريااد ّ شااكل عااامال
مهمّا ،وتبين ا ّنه يرتبط بالنموّ وبالرفانية النفسيّة .من ناحية ثانية فإن وجود طفل من ذو اإلعاقة العقلياة

في العائلة يقترن برفانية نفسيّة متدنية لدت األمّهات لكنه لم يساانم فاي النماو الش صاي .توجل اه التواصال
والشبكة االجتماعياة ساانما بادورنما فاي الرفانيّاة النفساية والنماوّ  ،لكان دعام الجاد الجادة لام يساانما فاي
الرفانيّة او النموّ  .عند فحل التفاعالت تبيّن عدم وجود فر في الرفانيّة النفسية وفاي النماوّ الش صايّ
بااين األمهااات الحاريااديات والعلمانيااات لطفاال ذ إعاقااة عقل ّيااة .فااي المقاباال فااإنّ الرفان ّيااة النفسايّة والنمااو
الش صيّ  -بحسب اإلفادة -اعلى في صفوف األمهات الحاريديّات منهما في صفوف األمهات العلمانيّات.
يتبيّن من تل يل نتائ البحل انّ ثمة فروقات بين األمّهات اللواتي ينتماين للمجموعاات الم تلفاة ،األمار
الذ يشير إلى وجود ا تالف كبيار باين العلمانياات والحاريادياّت فاي الماوارد الذاتياة ،كماا فاي الماوارد
ال ارجيّة .قد يرتبط نذا اال تالف بقدرة األمهات على اإلحسا بالرفانية النفسيّة والنموّ الش صيّ  .مان
ناحيااة ا اارت فقااد تب ايّن عنااد إجاارا مقارنااة بااين امّهااات اطفااال ماان ذو اإلعاقااة العقليااة وامهااات اطفااال
عاديين ،تبيّن ان نناا فروقات فاي دعام الجا ّد والجادة والرفانياة النفساية فقاط ،األمار الاذ يشاير إلاى انّ
امهات األطفال ذو اإلعاقة العقلية ال ي اتلفن جونرياا عان امّهاات األطفاال مان ذو النماو الساليم ،وانّ
القدرة على النموّ من األزمة ما زالت قائمة لديّهن على الرةم مان الضارر الاذ لحا برفاانّيتهن ،وعلاى
الرةم من ان األجداد الجدات يجدون صعوبة في توفير الدعم المطلوب لألمهات كما يري َنه.
فهم اوجه الشبه واال تالف يساعد المهنيين على تطوير برام تد ل مهنيّة لمساعدة م تلف األمّهات في
التعامل بنجا مع الصعوبات التي تواجههنّ  ،من الل مراعااة المميّازات الم تلفاة لمجموعاات االنتماا .
ساعد البحل الحاليّ ايضا في فهم المميّزات الم تلفة التي تسانم في العرفان بالجميل ،والرفانيّة النفسية،
والنموّ الش صي لألمهات ،وبالتالي ساعد المهنيين الذين يعملون مع األمهّات فاي عمليّاة التعزياز وتاوفير
الموارد التي قد تساعد في عملية النموّ الش صي والرفانيّة النفسايّة .يسااعد البحال ايضاا فاي رفاع وعاي
األمّهات لحقيقة ان العرفان بالجميل لألجداد الجدات قد يشجّ ع نؤال على مواصلة تقديم الادعم ،وان مان
ش ن العرفان بالجميل ان ّ
يعزز الروابط العائلية.

