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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني
جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني عقلي ًا يف القد�س من وجهة نظر الوالدين .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )204من �أولياء �أمور املعوقني عقلي ًا املعروفني ملكتب الرفاه االجتماعي
يف القد�س الذين يتلقون خدمات ت�أهيلية للعام  ،2012/2011اختريوا بطريقة العينة
الع�شوائية الطبقية .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي القائم على و�صف الواقع من خالل
اال�ستبانة التي �صممت لأغرا�ض الدرا�سة ،ومتتعت بدالالت �صدق وثبات ت�سمح باعتبارها
منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة.
�أظهرت النتائج �أن الدرجة الكلية جلودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا من وجهة
نظر الوالدين كانت متو�سطة ،وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%66.7و�أن جمال الإر�شاد وال�صحة
النف�سية ح�صل على �أعلى درجة يف جودة احلياة ،يليه جمال التوعية باحلقوق ،ثم املجال
االجتماعي ،و�أخرياً املجال الإقت�صادي الذي ح�صل على �أدنى درجة يف جودة احلياة.
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α>0.05يف درجة جودة احلياة لدى �أ��سرة املعوق عقلي ًا من وجهة نظر الوالدين
تبع ًا الختالف اجلن�س للمعوق يف املجال االجتماعي ،وجمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية،
واملجال الإقت�صادي ،بينما كانت هذه الفروق ذات داللة يف جمال التوعية باحلقوق،
ول�صالح الإناث.
وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة
املعوق عقلي ًا من وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف عمر املعوق يف املجال االجتماعي،
وجمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية ،وجمال التوعية باحلقوق ،بينما كانت هذه الفروق دالة
يف املجال االقت�صادي ،بحيث كلما تقدم العمر باملعوق عقلياً ،كلَّما كانت جودة احلياة
لديه �أقل يف اجلانب الإقت�صادي .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا من وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف
درجة الإعاقة ،وعدد املعوقني يف البيت ،ودخل الأ�رسة ،وويل الأمر (الأب /الأم) يف جميع
املجاالت.
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Abstract:

This study aimed to identify the role of rehabilitative social welfare services in improving the quality of life among families with the mentally retarded
children in East Jerusalem. The sample of the study consisted of (204) parents
of the mentally retarded children known to the welfare office in East Jerusalem, who receive rehabilitative services for the year 2011/2012, through a
cluster sample. The study used a descriptive approach based on the description of the real situation through the questionnaire that was designed for the
purpose of the study, and was characterized by high of the validity and reliability which allow it to be considered suitable for the purposes of the study.
The results showed that the total degree of the quality of life of families
with the mentally retarded children from the viewpoint of parents was average with a percentage of (66.7%), the counseling and psychological health
got the highest level in the quality of life, followed by awareness-raising towards rights, then the social domain, and finally the economic domain of life
quality, which got the lowest level.
The results indicated that no statistically significant differences were
found at the level of significance (α<0.05) in the quality of life of families
with the mentally retarded children from the perspective of parents, depending on the variable of sex in the social domain, counseling and psychological
health, and economic domain, while significant differences were found in the
awareness-raising towards rights domain, in favor of females.
The results also showed that no statistically significant differences were
found at the level of significance (α≤ 0.05) in the quality of life of families
with the mentally retarded children from the perspective of parents, depending
on the variable of the age of the retarded in the social domain, counseling and
psychological health, and awareness-raising towards rights, while differences
were found in the economic domain, in that as the mentally retarded were getting
older, the quality of life became lower in the economic side. Results also showed
that no statistically significant differences were found in the quality of life of
families with mentally retarded children from the perspective of parents, depending on the variable of the degree of disability, the number of retarded persons in
the house, family income, and the guardian (father/mother) in all aspects.
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مقدمة:
�إن ظهور طفل ذي �إعاقة عقلية يف حياة الأ��سرة يجعل الأ��سرة تعي�ش حتت ت�أثري
�ضغوطات �شديدة �أثناء �سعيها للتعامل مع هذه امل�شكلة ،وتتعر�ض الأ�رسة لأزمة جتعلها
يف حتد يتمثل يف �إنكار هذا الواقع �أو ال�سعي لإخفائه عن الآخرين� ،أو الت�أقلم معه مب�ساعدة
املهننني واملتخ�ص�صني يف جمال الرتبية اخلا�صة مثل املر�شدين الرتبويني والأخ�صائيني
االجتماعيني ،وكل ذلك ينعك�س ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش على �أفراد الأ�رسة جميعاً،
وبالتايل على حياتهم وجودتها.
كما يواجه ال�شخ�ص املعوق يف تعامله مع من حوله من الأ�شخا�ص العديد من امل�شكالت
ال�شخ�صية واالجتماعية يف وقت واحد ،كما �أنه يعي�ش حالة نف�سية مزدوجة يرتتب عليها
�سوء التكيف االجتماعي النف�سي ب�سبب عي�شه يف جمتمع غالبيته من العاديني ،مما يجعله
يعي�ش يف عامل نف�سي خا�ص به ،و�شعوره بالغربة عن البيئة التي يعي�ش بها ،لذلك ينبغي
يف املمار�سة املهنية امل�ستخدمة مع املعوق مراعاة �إبراز �شخ�صيته من جميع جوانبها،
وحماولة تغيري املظاهر املادية يف البيئة وتغيري البيئة االجتماعية (ر�شوان.)2006 ،
وقد ي�أتي هذا التغيري من قبل املر�شدين النف�سيني يف جمال الرتبية اخلا�صة حيث �أن
دور الإر�شاد النف�سي يف جمال الإعاقة العقلية يهدف �إىل تقدمي خدمات نف�سية لأولياء �أمور
املعوقني عقلي ًا وي�ساعدهم على اكت�ساب املهارات الالزمة وتنميتها ملواجهة متطلبات
�إعاقة ابنهم ،كما ي�ساعدهم يف حل ما يواجههم من م�شكالت لتحقيق �أف�ضل تكيف مع
البيئة املحيطة من خالل ا�ستخدام منهجية علمية ت�ساعد �أولياء الأمور يف فهم ذواتهم
وتبني اجتاهات ايجابية نحو املعوق ورف�ض الأفكار الالعقالنية عن الإعاقة واملعوق،
كما يقوم املر�شد النف�سي يف تنمية مهارات �أولياء �أمور املعوقني ملواجهة ردود الفعل
املرتبطة باالعاقة والتغلب على الأزمات (حنفي)2007 ،
وقد اهتمت دول العامل يف اخلدمات الت�أهيلية و�أ�صبحت مو�ضع اهتمام اجلمعيات
اخلريية والهيئات الدولية ،حتى �أن الأمم املتحدة و�ضعت برناجم ًا خا�ص ًا للتنمية عام
�ضمن ال�سكرتري العام ل�ل�أمم املتحدة
 1970ت�ضمن مو�ضوعه ت�أهيل املعوقني ،وقد َّ
تقريره الذي قدمه �أمام اللجنة االجتماعية يف دورتها الثامنة حول �إعداد الربامج القومية
لت�أهيل املعوقني ،وحدد قواعده ب�أنه يحق لكل �شخ�ص معوق �أن ينال الوقاية وامل�ساعدة
والفر�صة يف الت�أهيل ال�رضوري واملنا�سب ليتمكن من اال�شرتاك �إىل �أق�صى درجة ممكنة
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حتى ي�صبح م�س�ؤو ًال جتاه احلياة الكاملة يف املجتمع الذي ينتمي �إليه ،و�أنه يجب على كل
دولة �أن تدرك م�س�ؤوليتها يف الأخذ بكل الو�سائل ملنع الإعاقات وتوفري الرعاية املنا�سبة
وامل�ساعدة االجتماعية والتعليم والتوجيه والت�أهيل ملواطنيها املعوقني ،كما دعا املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي يف دورت��ه التا�سعة والثالثني ال��دول الأع�ضاء للقيام بتقدمي
اخلدمات الت�أهيلية يف جمال التدريب والتكوين �ضمن براجمها االجتماعية املخ�ص�صة
لفئة املعوقني ،وطالب املجل�س الهيئات املخت�صة يف الأمم املتحدة واملنظمات غري
احلكومية بتو�سيع �أن�شطتها يف جمال الت�أهيل يف �إطار �أولوياتها واملوارد املتاحة لها ،كي
ت�ساهم يف التقدم االجتماعي واالقت�صادي من خالل التوعية احل�سنة التي تخ�ص�صها يف
جمال خدمات املعاقني (بوذراع.)1995 ،
وقد حتدث (الأ�شول )2005 ،كما ورد يف درا�سة (من�سي وكاظم )2006 ،ب�أن جودة
احلياة تتمثل يف درجة رقي م�ستوى اخلدمات املادية واالجتماعية التي تقدم لأفراد
املجتمع و�إدراك ه�ؤالء الأفراد لقدرة اخلدمات التي تقدم لهم على �إ�شباع حاجاتهم املختلفة،
وال ميكن �أن يدرك الفرد جودة اخلدمات التي تقدم مبعزل عن الأفراد الذين يتفاعل معهم
(�أ�صدقاء وزمالء ،و�أ�شقاء و�أقارب)� ،أي �أن جودة احلياة ترتبط بالبيئة املادية والبيئية
النف�سية واالجتماعية التي يعي�ش فيها الفرد.
يع ّد املعوقني من الفئات التي حتتاج �إىل رعاية خا�صة ،فهم ينظرون �إىل احلياة
بنظرة تختلف عن الآخرين ،وتت�أثر نظرتهم للحياة بظروف الإعاقة وما يح�صلون عليه
من دعم من قبل الآخرين يف الأ�رسة واملجتمع ،وحتتاج هذه الفئات املهمة �إىل خدمات
ت�ساعدهم على التوافق مع ظروف احلياة يف ظل الإعاقة ،وتعد جودة احلياة من امل�ؤ�رشات
املهمة جلودة اخلدمات املقدمة لهذه الفئات ور�ضا الفرد عنها و�إح�سا�سه بال�سعادة
والرغبة باحلياة ،وقد يتم تقدمي هذه اخلدمات عن طريق مكتب الرفاه االجتماعي يف
القد�س يف وحدة ت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة وهذه اخلدمات تتمثل يف احل�ضانات
العالجية ،وح�ضانة الدمج ،وجلنة الت�شخي�ص ،واليوم املطول يف مدار�س التعليم اخلا�ص،
وم�شاغل حممية ،وبيوت النقاهة ،وبيوت ال�سكن املحمية ،وم�ؤ�س�سات داخلية ،وامل�ساعدات
املادية ،واحلماية القانونية للمعوقني عقلياً .يف �ضوء ما �سبق وجدت حاجة و�رضورة
لدرا�سة دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة حياة �أ�رسة املعوق
عقلي ًا من وجهة نظر الوالدين ،وحتديد مدى الإرتباط وطبيعة العالقة بني هذه اخلدمات
وجودة احلياة لأ�رسة املعوق عقلياً.
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مشكلة الدراسة:

�إن والدة طفل يعاين من �إعاقة عقلية يف الأ�رسة ي�ؤثر على جودة احلياة لدى �أ�رسته،
من هنا كان هناك �رضورة لتدخل خدمات �صحية وتربوية واجتماعية ونف�سية وت�أهيلية
لدى املعوقني التي بدورها حت�سن من جودة احلياة لدى املعوق و�أ�رسته.
وحيث �إن مكتب الرفاه االجتماعي يف القد�س يعمل على تقدمي خدمات ت�أهيلية
للجمهور من املنتفعني الذين يعانون من �إعاقات عقلية وت�ستوعب احتياجاتهم ،فقد الحظت
الباحثة من خالل العمل يف مكتب الرفاه االجتماعي يف القد�س مع �أهايل ذوي الإعاقات
العقلية زيادة تطوير هذه اخلدمات بال�سنوات الأخرية ،كما الحظت �أن هنالك �إقبا ًال متزايداً
على هذه اخلدمات من قبل املنتفعني ،و�أنه يالحظ من خالل العمل ردود فعل الأهايل جتاه
هذه اخلدمات ،فمنهم من يبدي ردة فعل �إيجابية ومنهم من يبدي ردة فعل �سلبية ،كما
�أن عمل الباحثة يف ال�ش�ؤون االجتماعية يرتكز ب�شكل مكثف على تقدمي خدمات ت�أهيلية
للمعوقني عقلياً ،و�إعطاء �إر�شاد وتوجيه حول كيفية احل�صول على احلقوق للمعوقني عقلي ًا
مما �أثار اهتمام الباحثة ب�أن هناك حاجة ملحة لتو�ضيح دور هذه اخلدمات ،وكيفية تلبية
هذه اخلدمات الحتياجات املعوق و�أ�رسته .ومن هنا برزت م�شكلة الدرا�سة احلالية ،والتي
متثلت يف التعرف �إىل دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا يف القد�س.
لذا حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 )1ما دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني
عقلي ًا يف القد�س من وجهة نظر الوالدين؟.
 )2هل يختلف دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس
املعوقني عقلي ًا يف القد�س من وجهة نظر الوالدين باختالف جن�س املعوق ،وعمره،
ودرجة �إعاقته ،وعدد املعوقني يف البيت ،ودخل الأ�رسة ،وجن�س ويل الأمر (�أب�/أم)؟.

فرضيات الدراسة:

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وا�ستناداً للأدب ال�سابق� ،صيغت الفر�ضيات الآتية:
1 .1ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف دور خدمات الرفاه
االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني عقلي ًا يف القد�س تبع ًا
الختالف اجلن�س للمعوق.
2 .2ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف دور خدمات الرفاه
االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني عقلي ًا يف القد�س
166

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )3تشرين األول 2013

.3
.4
.5
.6

تبع ًا الختالف عمر املعوق.
3ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف دور خدمات الرفاه
االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني عقلي ًا يف القد�س تبع ًا
الختالف درجة الإعاقة.
4ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف دور خدمات الرفاه
االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني عقلي ًا يف القد�س تبع ًا
الختالف عدد املعوقني بالبيت.
5ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف دور خدمات الرفاه
االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني عقلي ًا يف القد�س تبع ًا
الختالف دخل الأ�رسة.
6ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف دور خدمات الرفاه
االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني عقلي ًا يف القد�س تبع ًا
الختالف جن�س ويل الأمر.

أهداف الدراسة:

�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل واقع وجهة نظر والدي املعوق عقلي ًا يف اخلدمات الت�أهيلية املقدمة
للمعوقني عقلي ًا يف مكتب الرفاه االجتماعي يف القد�س.
2 .2معرفة دور خدمات الرفاه االجتماعي يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا
يف القد�س ،كما هدفت �إىل معرفة ما �إذا كانت جودة حياة �أ�رسة املعوق عقلي ًا تختلف
باختالف عدد من املتغريات النوعية كجن�س املعوق ،وعمره ،ودرجة الإعاقة للمعوق
عقلياً ،وكذلك عدد املعوقني بالبيت ،دخل الأ�رسة ،وجن�س ويل الأمر.
3 .3حتديد �أكرث املجاالت التي �ساعدت فيها اخلدمات الت�أهيلية يف حت�سني جودة حياة
�أ�رسة املعوق عقلي ًا وتلك التي مل يكن لها دور يف حت�سني جودة احلياة ،وبالتايل و�ضع
ت�صور منهجي �أمام جهات االخت�صا�ص لتطوير هذه اخلدمات وحت�سينها.

أهمية الدراسة:

�إن العمل مع املعوقني عقلي ًا يتطلب االهتمام يف تطوير خدمات �إر�شادية وعالجية
خمتلفة ،وهناك حاجة �رضورية لتطوير املزيد من هذه اخلدمات التي ت�ساعد الأ�رسة يف
جماالت عديدة لتح�سني جودة احلياة للمعوق و�أ�رسته ،لذلك ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تتمثل يف:
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�1 .1أنها ت�سلط ال�ضوء على دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية املقدمة يف حت�سني
جودة حياة �أ�رسة املعوق عقلي ًا من وجهة نظر الوالدين.
.2
.3
.4
.5

2تلقي ال�ضوء على مو�ضوع املعوقني عقلي ًا وجودة احلياة ،والتعرف �إىل دور اخلدمات
املقدمة يف وحدة الت�أهيل يف القد�س ،واال�ستفادة منها ك�إطار نظري يف املكتبة.
�3إن تطبيق هذه الدرا�سة يفيد م�ؤ�س�سة الرفاه االجتماعي يف التحقق من دور هذه
اخلدمات يف حت�سني جودة حياة �أ�رسة املعوق من وجهة نظر الوالدين.
4قد ت�ساعد النتائج والتو�صيات لهذه الدرا�سة العاملني يف هذا املجال على اقرتاح حلول
وتو�صيات تخدم خمططي برامج اخلدمات يف مكتب الرفاه االجتماعي من حيث بناء
�سلة خدمات ،مبا يتنا�سب مع النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة.
5هذه الدرا�سة قد تفتح �آفاق ًا لدرا�سات �أخرى مل يتم البحث بها.

الدراسات السابقة:

هدفت درا�سة باعامر (� )2011إىل التعرف �إىل م�ستوى نوعية احلياة لأ�رس الأفراد
املعوقني يف اململكة العربية ال�سعودية وعالقتها بالتكيف والتما�سك الأ�رسي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من (� )223أ�رسة ،منها (� )172أ�رسة من �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة و()51
من �أ�رس الأفراد الذين ال يعانون من �إعاقة ،موزعة على مناطق اململكة :الريا�ض ،وجدة،
واملنطقة ال�رشقية .ا�ستخدمت ثالثة مقايي�س وهي مقيا�س نوعية حياة الأ�رسة ،ومقيا�س
التكيف الأ��سري ،ومقيا�س التما�سك الأ��سري ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن �أ�رس الأف��راد ذوي
الإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية تتمتع مب�ستوى نوعية حياة متو�سط ،و�أن م�ستوى
التكيف الأ�رسي كان مرتفعاً� ،أما التما�سك الأ�رسي فقد كان ذا م�ستوى متو�سط ،و�أ�شارت
النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة ،و�أ�رس الأفراد
الذين ال يعانون من �إعاقة يف م�ستوى نوعية احلياة يف الدرجة الكلية ،وذلك ل�صالح الأفراد
ذوي الإعاقة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية مل�ستوى نوعية
حياة �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة تعزى ملتغري نوع الإعاقة ،على بعد الرعاية الأ�رسية ،وبعد
الدعم املتعلق بالإعاقة ،وبعد الرفاه العاطفي ،ومل تظهر �أي فروق ذات داللة �إح�صائية
لبقية الأبعاد وال الدرجة الكلية ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الفروق يف بعد الرعاية الأ�رسية
ل�صالح �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة احلركية� ،أما بعد الدعم املتعلق بالإعاقة فقد كانت الفروق
ل�صالح �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة العقلية وال�سمعية والب�رصية واحلركية ،كما وجدت فروق
ذات داللة �إح�صائية بني جمموعات �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة على بعد الرفاه العاطفي،
وكانت هذه الفروق ل�صالح �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة الب�رصية ،و�أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة
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ال�سمعية ،و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على �أبعاد مقيا�س نوعية
احلياة لأ�رس الأفراد ذوي الإعاقة ،والدرجة الكلية ح�سب متغري املنطقة اجلغرافية.
وقد �أجرى ح�سن ( )2010درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني تقبل الوالدين
للإعاقة وبني جودة احلياة ،و�شملت عينة الدرا�سة ( )30من الآباء والأمهات للأطفال
املعوقني عقلي ًا و( )30من �آباء و�أمهات معوقني �سمعياً ،و( )30من الآباء والأمهات ذوي
الإعاقة احل�سية ،من حمافظة القاهرة وحمافظة اجليزة ،وقد ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س
جودة احلياة ومقيا�س درجة تقبل الآباء للطفل املعوق يف الأ�رسة الذين �أعدهما حممود
من�سي (من�سي ،)2009 ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني �إدراك
الوالدين جلودة احلياة وتقبلهم لطفلهم املعوق ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات مرتفعي جودة احلياة ومنخف�ضي جودة احلياة يف درجة تقبلهم لطفلهم
املعاق ل�صالح مرتفعي جودة احلياة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن تقبل الوالدين للطفل
املعوق يختلف اختالف ًا دا ًال �إح�صائي ًا باختالف نوع الإعاقة ،كما تختلف جودة احلياة
(اال�ستقرار يف امل�ستوى املادي -الدخل ،واال�ستقرار االجتماعي ،وتكوين عالقات مع
الآخرين) ،باختالف نوع الإعاقة.
وهدفت درا�سة رزق اهلل (� )2008إىل التعرف �إىل نوعية احلياة ،وعالقتها با�ضطراب
فرط احلركة وت�شتت االنتباه لدى �أطفال حمافظة بيت حلم من وجهة نظر �أمهاتهم ،و�شمل
جمتمع الدرا�سة �أمهات �أطفال حمافظة بيت حلم كلّهن يف الفئة العمرية بني (� )9-6سنوات،
�أما عينة الدرا�سة فتكونت من (� )455أم ًا من �أمهات �أطفال املدار�س يف حمافظة بيت حلم
موزعني على مدار�س حكومية وخا�صة ووكالة الغوث .وقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي من
خالل تطبيق مقيا�س �صحة الطفل " ،"Child Health Questionnaireومقيا�س
ا�ضطراب �ضعف االنتباه امل�صحوب بزيادة احلركة لدى الأطفال� .أظهرت النتائج �أن م�ستوى
نوعية احلياة ودرجة ا�ضطراب فرط احلركة وت�شتت االنتباه لدى �أطفال حمافظة بيت حلم
من وجهة نظر �أمهاتهم كانت متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات
داللة �إح�صائية بني م�ستوى نوعية احلياة ودرجة ا�ضطراب فرط احلركة وت�شتت االنتباه
لدى �أطفال حمافظة بيت حلم من وجهة نظر �أمهاتهم� ،أي كلما ارتفعت درجة ا�ضطراب فرط
احلركة وت�شتت االنتباه انخف�ض م�ستوى نوعية احلياة والعك�س �صحيح ،و�أ�شارت النتائج
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات نوعية احلياة لدى �أطفال حمافظة بيت
حلم من وجهة نظر �أمهاتهم تعزى لعمل الأم وم�ستوى تعليمها ومكان �سكنها ،ووجود
فروق يف متو�سطات درجات ا�ضطراب فرط احلركة وت�شتت االنتباه لدى الأطفال تعزى
لعمل الأم ومكان �سكنها ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
169

دور خدمات الرفاه االجتماعي التأهيلية في حتسني جودة احلياة
لدى أسر املعوقني عقلياً في القدس من وجهة نظر الوالدين

د .محمد أحمد شاهني
أ .رميا عزام خليل

متو�سطات نوعية احلياة تعزى لعمر الأم ،ومل تكن الفروق يف درجة �شيوع ا�ضطراب فرط
احلركة وت�شتت االنتباه التي تعزى مل�ستوى تعليم الأم وعمرها دالة �إح�صائياً.
و�أظهرت نتائج درا�سة ال�شم�سان ( )2008التي هدفت �إيل تقومي اخلدمات امل�ساندة
املقدمة للأطفال املعوقني عقلي ًا مبعاهد الرتبية الفكرية يف اململكة العربية ال�سعودية
من وجهة نظر العاملني فيها ،من خالل عينة حجمها ( )150موظف ًا وعامالً ،وا�ستخدام
ا�ستبانة لقيا�س م�ستوى اخلدمات امل�ساندة املقدمة للأطفال املعوقني عقلي ًا مبعاهد
الرتبية الفكرية باململكة العربية ال�سعودية ،ب�أن م�ستوى تقدير العاملني يف هذه املعاهد
للخدمات امل�ساندة املقدمة للأطفال املعوقني عقلي ًا كان منخف�ضاً ،وقد ح�صل جمال
اخلدمات ال�صحية على �أعلى م�ستوى تقدير حيث كان م�ستوى التقديرات متو�سطاً ،بينما
ح�صل جمال العالج الوظيفي على �أدنى م�ستوى تقدير بتقدير منخف�ض.
و�أجرى عبد الفتاح وح�سني ( )2006درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العوامل الأ�رسية
(خ�صائ�ص الأ�رسة ،وجودة حياة الأ�رسة) واملدر�سية (ثقافة املدر�سة ،وال�صعوبات التي
تواجه التلميذ يف املدر�سة) واملجتمعية (خ�صائ�ص املجتمع ،وامل�صادر املتاحة) املنبئة
بجودة احلياة لدى الأطفال ذوي �صعوبات التعلم مبحافظة بني �سويف ،بالإ�ضافة �إىل
التعرف �إىل العالقة بني جودة احلياة لدى الأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،وكل من م�ستوى
دخل الأ�رسة ،وم�ستوى تعليم الوالدين ،وحمل الإقامة ،وجن�س الأطفال .ا�شتملت عينة الدرا�سة
على جمموعة من الأطفال الذين ال يعانون من �صعوبات تعلم ،والأطفال ذوي �صعوبات
التعلم بال�صف ال�ساد�س االبتدائي مبحافظة بني �سويف والذين بلغ عددهم ( )100طفل
وطفلة� ،إ�ضافة �إىل ( )100من �أولياء �أمور ه�ؤالء الأطفال ،وا�ستخدمت ا�ستبانة امل�سح البيئي،
ومقيا�س جودة احلياة للأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،واختبار امل�سح النريولوجي ال�رسيع.
وقد �أظهرت النتائج وجود اختالف يف م�ستوى جودة احلياة للأطفال ذوي �صعوبات التعلم
باختالف دخل الأ�رسة ،وكانت الفروق ب�صفة عامة ل�صالح الأ�رس ذات الدخل املرتفع ،ووجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات الأطفال ذوي �صعوبات التعلم يف مقيا�س
جودة احلياة ترجع �إىل املوقع اجلغرايف (ريف ،ح�رض) ،وهذه الفروق ل�صالح �أطفال احل�رض،
وعدم اختالف م�ستوى جودة احلياة للأطفال ذوي �صعوبات التعلم باختالف م�ستوى
تعليم الوالدين ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات الأطفال
ذوي �صعوبات التعلم يف مقيا�س جودة احلياة بالن�سبة ملتغري اجلن�س ،وكان �أهم عامل من
العوامل الأ�رسية واملدر�سية واملجتمعية املنبئة بجودة حياة الأطفال ذوي �صعوبات التعلم
هي جودة احلياة الأ�رسية ،يليه العامل املرتبط بامل�صادر املتاحة يف املجتمع.
و�سعت درا�سة موي�سون وروير�س (� )Moyson & Roeyers, 2011إىل التعرف �إىل
وجهة نظر الأخوة لولد ذي �إعاقة عقلية يف بلجيكا ،وكيف يحددون جودة حياتهم ،وقد ا�ستخدم
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املنهج النوعي يف هذه الدرا�سة عرب �إجراء مقابالت لفهم جتربة تواجد �أخ ذي �إعاقة عقلية مع
�أخوته بالأ�رسة .وبعد �أن جمعت البيانات عرب املقابالت وعمل مقارنة بني الإجابات� ،أظهرت
النتائج �أن �أخوة الولد املعوق و�صفوا ت�سعة جماالت جلودة احلياة لديهم ،وهي :الن�شاطات
امل�شرتكة ،والتفاهم املتبادل ،والوقت اخلا�ص ،والتقبل ،والت�سامح ،والثقة بالرفاهية ،وتبادل
اخلربات ،والدعم االجتماعي ،والتعامل مع العامل اخلارجي ،ولكن �أو�ضحت الدرا�سة �أن هذه
النتائج تخ�ص فقط الأخوة ،وال ت�شمل جودة حياة الأ�رسة كاملة مع الوالدين ،لكن هذه الدرا�سة
�أعطت فر�صة للك�شف عن جودة احلياة لأخوة بينهم �أخ يعاين من �إعاقة عقلية.
و�أظهرت درا�سة رولتا وكربي و�آخرون ( )Rillotta & Kirby et al., 2010نتائج
مهمة عن ج��ودة حياة �أ��سرة �شخ�ص ذي �إعاقة عقلية ،تتمثل يف �أن الأ��سرة هي وحدة
الدعم الأ�سا�س للمعوق �أكرث من امل�ؤ�س�سات .ا�ستخدمت الدرا�سة املقيا�س العامل ي (Fa m
 )ily Quality Of Life Survey, 2006لقيا�س ج��ودة حياة �أ��سرة املعوق ن�سخة
 ،)FQOLS-2006(2006و�أجريت مقابلة مع (� )42أ�رسة راعية ل�شخ�ص معوق عقلي ًا
بالبيت من جنوب �أ�سرتاليا للإجابة على جماالت مقيا�س جودة احلياة ،ومنها جمال ال�صحة
للأ�رسة ،والرفاهية املالية ،والعالقات الأ�رسية ،والدعم من الآخرين ،والدعم من اخلدمات
التابعة للإعاقة ،والت�أثر بالقيم ،والعمل ،والرفاهية واالن�سجام ،والتفاعل االجتماعي،
وقي�ست هذه املجاالت من حيث الأهمية والفر�ص ،والتح�صيل ،واملبادرة ،والثبات واالكتفاء.
وحيث �إن �أ�سئلة املقيا�س ت�س�أل عن الدعم العاطفي والفعلي من الآخرين للأ�رسة ،فقد ف�صلت
الدرا�سة بني الدعم العاطفي والدعم الفعلي ،و�أ�ضيفت �أ�سئلة تتعلق باملا�ضي لأخذ �صورة
�أو�سع عن الو�ضع احلايل� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الأ�رس اعتربت جماالت املقيا�س جلودة
احلياة مهمة ،و�أن ال�صحة والعالقات االجتماعية والرفاهية املالية تع ّد �أكرث �أهمية من الدعم
الفعلي والعاطفي من الآخرين ،بينما قدرت �أهمية االنتماء للعالقات االجتماعية ،وال�صحة،
والرفاهية واالن�سجام ب�أنها متدنية جداً ،بينما الدعم الفعلي من الآخرين قدر ب�أن �أهميته
متدنية .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود ر�ضا عام لدى العائالت عن جماالت املقيا�س ،فلديهم
ر�ضا عن العالقات االجتماعية ،ومل يعنيهم ر�ضا الرفاهية املالية .وقد �أ�شارت النتائج �أي�ضا
�إىل �أن هناك حاجة للتمييز بني توفري الدعم الفعلي والدعم العاطفي من الآخرين ،لأن النتائج
�أعطت الدعم العاطفي تقديرا �أعلى قلي ًال من الدعم الفعلي.
وقد �أظهرت درا�سة دافي�س وجافيديا ( )Davis & Gavidia, 2009عن �أثر خ�صائ�ص
الطفل ،الأ�رسة ،والدعم املهني على نوعية احلياة يف �أ�رس الأطفال ال�صغار املعوقني ،على
عينة اختريت من برامج عدة للتدخل املبكر يف مرحلة الطفولة داخل املدن الكربى يف
ملبورن� ،أ�سرتاليا ،وت�ألفت من (� )64أ�رسة من الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني ()5-3
�سنوات يعانون من الت�أخر يف النمو �أو الإعاقة� ،أن الت�صورات وجتارب الدعم املهني واحداً
من �أعظم املتنبئات يف تعزيز النتائج االيجابية على جودة حياة الأ�رسة ،و�أن من ال�رضوري
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�أن يفهم مقدمو اخلدمات �أن مواقفهم و�سلوكياتهم ت�ؤثر على جودة حياة الأ�رسة ،وعلى
الكثافة املت�صورة للم�شكالت ال�سلوكية للطفل ،ف� ً
ضال عن الدعم من �أفراد الأ�رسة املمتدة التي
متثل ن�سبة كبرية من الفروقات الفريدة من نوعها يف توقع نوعية حياة الأ�رسة.
وكانت درا�سة نوتا وفراري و�آخرون ( )Nota & Ferrari et al., 2007قد حاولت
و�ضع قاعدة �أدبية يف جمال حق تقرير امل�صري والقدرات االجتماعية وعالقتهما بجودة
احلياة ،و�سعت الدرا�سة �إىل الوقوف على العالقة بني ال�صفات ال�شخ�صية للمعوق عقلي ًا
وتقرير امل�صري والقدرات االجتماعية و�أو�ضاعهم املعي�شية ،وكانت عينة الدرا�سة مكونة
من ( )141من الإيطاليني الذين يعانون من �إعاقة عقلية ،وقام متخ�ص�صون يف الرعاية
ال�صحية وعمال اجتماعيني بتعبئة املقايي�س اخلا�صة بحق تقرير امل�صري ،وجودة احلياة،
واملهارات االجتماعية على مدار �سنة كاملة .وقد �أظهرت النتائج �أن الأ�شخا�ص الذين
يعانون من �إعاقة عقلية �شديدة قد �أظهروا �أدنى م�ستوى من حق تقرير امل�صري وجودة احلياة
واملهارات االجتماعية ،و�أظهر التحليل �أن الأ�شخا�ص املعوقني الذين ي�أتون �إىل مركز يومي
قد �أظهروا متيزاً �أكرث من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف م�ؤ�س�سات ،و�أنهم �أظهروا درجة عالية
من االختيار واحلق يف تقرير امل�صري يف ن�شاطاتهم اليومية ،كما �أظهرت النتائج �أن الإناث
�أظهرن نتيجة عالية يف جمال احلق يف تقرير امل�صري مقارنة بالذكور من املعوقني عقلياً.
وقام فريدجو وجوردن ديرو�س و�آخرون (Verdugo & Jordan de Urries et
 )al., 2006بدرا�سة هدفت �إىل فح�ص اخل�صائ�ص التي تزيد من جودة احلياة يف العمل

الداعم ،وت�ساءلت �أي�ضاً :هل جودة احلياة للعمال يف العمل الداعم �أو العمل املحمي يف
�إ�سبانيا عالية؟ ،وهل خ�صائ�ص العمل قيا�سية وبنف�س درجة العمال الذين لي�س لديهم
�إعاقات عقلية يف العمل نف�سه؟ .وكانت العينة مكونة من جمموعتني وزع عليهما ا�ستمارات
مب�ساعدة من املتخ�ص�صني واملتدربني يف جمال الإعاقة العقلية ،وبعد التحليل الإح�صائي
للمعلومات� ،أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني املجموعتني (جمموعة العمال يف
العمل الداعم وجمموعة العمال يف العمل املحمي) فيما يتعلق بجودة احلياة ،وت�شري هذه
النتائج �إىل �أنه يف العمل الداعم م�ستوى عال من املثالية ارتبطت يف جودة حياة عالية،
و�أن التعامل مع خ�صائ�ص معينة من الدعم يف العمل مثل �إعطاء �ساعات �إ�ضافية للعمل
اخلارجي يعزز من جودة حياة العمال.

التعليق على الدراسات السابقة:

بخ�صو�ص منهج الدرا�سات عن مو�ضوع الإعاقة والت�أهيل وجودة احلياة ،لوحظ
�أن املنهج امل�ستخدم يف معظم الدرا�سات هو املنهج الو�صفي باعتباره منا�سب ًا لطبيعة
الدرا�سات الإن�سانية ،وذلك لأنه يك�شف عن �آراء الأفراد ووجهة نظرهم جتاه موقف معني.
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يت�ضح من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن �أغلب �أدوات الدرا�سات هي مقايي�س االجتاهات
النف�سية التي تعرب عن مدى �إدراك واجتاه امل�ستجيبني ملوقف �أو حدث معني ح�سب قيم
ومعايري موجودة لديهم.
يت�ضح من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن معظم الدرا�سات تربط بني االعاقة العقلية
وجودة احلياة ،و�إن وجود عدد من الدرا�سات تتعلق بالإعاقة وجودة احلياة يو�ضح �أن
هنالك منطق ًا للربط بني مفهوم جودة احلياة يف جمال الإعاقة العقلية ،ومدى ا�ستخدامها
كمعيار لدرا�سات الإعاقة العقلية ،كما ورد يف دا�سة باعامر ( ،)2011ودرا�سة ح�سن
( ،)2010ودرا�سة رزق اهلل (.)2008
يت�ضح من الدرا�سات االهتمام ب�أخذ وجهات نظر الأهايل والعاملني يف جمال الرتبية
اخلا�صة والإعاقات ،وقد يعود ذلك لطبيعة قرب العالقة بني املعوق و�أ�رسته والعاملني معه
من مر�شدين ومعاجلني حيث �إن الأ�رسة هي االت�صال الأويل وامل�س�ؤولية الأوىل تلقى على
�أ�رسة املعوق ،و�أن الأولوية الثانية ت�أتي للعاملني مع املعوقني ،كما �أن عمل درا�سات عن
�أهايل املعوقني والعاملني معهم ي�ساعدهم ب�شكل كبري يف تخطي م�شكالتهم مع الأوالد ذوي
الإعاقات ،ويظهر للأهايل وللعاملني مدى اهتمام الباحثني يف هذه الفئة وتقدير جهودهم
و�إظهارها للمجتمع ،مثل درا�سة ال�شم�سان ( ،)2008ودرا�سة عبد الفتاح وح�سني (.)2006
�إن الدرا�سات الأجنبية تركز على حقوق معنوية و�شخ�صية �أكرث منها مادية مثل اهتمام
الدرا�سات يف �إظهار حق املعوق يف الدعم املعنوي من الأ�رسة ،حقه يف تقرير امل�صري ،حقه
يف اال�ستقاللية وال�سيطرة ،والعناية ال�شخ�صية ،وحقه يف فر�ص االختيار ،وحقه يف ك�سب
مهارات اجتماعية منا�سبة مل�ستواه ،وحقه يف �أخذ �ساعات �إ�ضافية يف العمل املحمي لكي
تكون جودة حياته �أف�ضل ،كما ورد يف درا�سة نوتا وفرار و�آخرين (Nota & Ferrari et
 )al., 2007ودرا�سة فريدجو وجردون و�آخرين (Verdugo & Jordan de Urries
.)et al., 2006
وقد متيزت هذه الدرا�سة بالتعامل مع متغري مل ي�ؤخذ باالعتبار يف الدر�سات ال�سابقة
وهو متغري عدد املعوقني بالبيت ،كما �أخذ جمال احلقوق للمعوقني الذي مل تتعامل معه
الدرا�سات ال�سابقة ،وقد �أخذ متغري عدد املعوقني بالبيت وجمال احلقوق ،حيث يتواجد يف
مكتب الرفاه حوايل (� )40أ�رسة ممن لديهم ( )3معوقني ف�أكرث ،كما �أخذ جمال احلقوق
باعتبار ما يتوافر من حقوق للمعوقني و�أهاليهم يف �رشقي القد�س ،والتي ت�ساعد يف
حت�سني جودة حياتهم.
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وا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف بناء الإطار النظري للدرا�سة،
و�صياغة امل�شكلة وحتديدها ،و�صياغة الفرو�ض املالئمة ،وبناء �أدوات القيا�س ،وحتديد
�أهداف الدرا�سة ،والأ�سلوب الإح�صائي لتحليل النتائج ومناق�شتها.

التعريفات:
الرفاه االجتماعي :عرفت دائرة الأحوال املدنية واجلوازات يف كتيب عن ا�سرتاتيجية
الرفاه االجتماعي عام  2010/2011ب�أنه بنية �شيدت بهدف حماية الفرد وهي الدوافع
واحلوافز املادية �أو املعنوية التي ت�ؤدي دوراً مهم ًا وحيوي ًا يف �سلوك العاملني ونوفري الر�ضا
لديهم ومن خاللها ميكن خلق الرغبة لديهم يف الآداءhttp:\\www.ihavenet.com .
وخ�صت هذه الدرا�سة مكتب الرفاه يف بلدية القد�س الذي يزود خدمات من �أجل رفاه
�سكان املدينة على م�ستوى الفرد ،العائلة ،املجتمع واخلدمات تعطى يف معظمها من خالل
الإخ�صائيني االجتماعيني يف م�ؤ�س�سات الرفاه االجتماعي يف القد�س ،وتقدم هذه اخلدمات
من �أجل تقوية ظروف ال�سكان وحت�سينها ،وتقوية التكافل االجتماعي يف املنطقة با�ستخدام
و�سائل مهنية منا�سبة الحتياجات اجلمهور .http:\\revaha.jerusalem.muni.il
اخلدمات الت�أهيلية :وهي من اخلدمات التي تقدم للمعوقني ،وتعني �أن يح�صل املعوق
على فر�ص التدريب والت�أهيل املالئمة لال�ستفادة مما لديه من طاقات بدنية وعقلية
واجتماعية ومهنية ،وهذا احلق يف الت�أهيل ناجم عن الت�رشيعات والقوانني الدولية واملحلية
التي تت�ضمن قواعد و�إجراءات ومبادئ لتنظيم خدمات وبرامج الت�أهيل (حنفي.)2007 ،
وتعرف اخلدمات الت�أهيلية �إجرائيا يف هذه الدرا�سة ب�أنها تلك اخلدمات التي يح�صل
عليها املعوقني عقلي ًا من الرفاه االجتماعي ،وهي :احل�ضانات العالجية ،وح�ضانة الدمج،
واحل�صول على االعرتاف ،واليوم املطول ،وامل�شاغل املحمية ،والبيوت املحمية ،وامل�ؤ�س�سات
والهو�سيتل الداخلية ،بيوت النقاهة ،واحلماية القانونية للمعوق ،امل�ساعدات املادية.
الإعاقة العقلية :هي عبارة عن حالة غري �سوية من النمو العقلي االجتماعي ،يقل
فيها ذكاء ال�شخ�ص عن املتو�سط ،وبالتايل يقل �أدا�ؤه للوظائف االجتماعية عن الأ�سوياء
يف مثل جيله وجمموعته الثقافية (اخلطيب.)2006 ،
وتعرف الإعاقة العقلية �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة :ب�أنها ال�صفة التي يتميز بها املنتفعون
امل�سجلون لدى ق�سم الت�أهيل يف الرفاه االجتماعي ،باعتبار �أن هذه ال�صفة تعطيهم احلق
لتلقي خدمات من وزارة الرفاه االجتماعي.
جودة احلياة :عرفت منظمة ال�صحة العاملية جودة احلياة عام  1994ب�أنها �إدراك
الفرد لو�ضعه املعي�شي يف �سياق �أنظمة الثقافة والقيم يف املجتمع الذي يعي�ش فيه ،وعالقة
هذا الإدراك ب�أهدافه وم�ستوى اهتمامه (من�سي وكاظم.)2006 ،
وتعرف جودة احلياة �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة باعتبارها تقديراً ملدى انعكا�س خدمات
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الرفاه االجتماعي على جودة احلياة لأ�رسة املعوق عقلي ًا من الناحية االجتماعية الإر�شاد
وال�صحة النف�سية واملجال االقت�صادي ووعيها باحلقوق لإبنها املعوق ،ومن خالل الدرجة
التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س جودة احلياة امل�ستخدم.

حدود الدراسة:

اقت�رصت هذه الدرا�سة على اجلوانب الآتية:
1 .1حدود �إن�سانية� :أ�رس املعوقني عقلي ًا من جميع الأعمار الذين يتلقون خدمات ت�أهيلية
من مكتب الرفاه االجتماعي.
2 .2حدود زمنية :العام الدرا�سي .2012/2011
3 .3حدود مكانية :نفذت هذه الدرا�سة يف مكتب وحدة الت�أهيل يف مكتب الرفاه االجتماعي
يف املناطق التابعة للجزء ال�رشقي من القد�س ،وهذه املناطق هي:
املنطقة ال�شمالية :وت�ضم العي�سوية ،خميم �شعفاط� ،شعفاط ،بيت حنينا ،كفر عقب.
املنطقة اجلنوبية :وت�ضم را�س العامود ،الثوري� ،سلوان ،الطور ،جبل املكرب� ،صور باهر.
منطقة الو�سط :وت�ضم البلدة القدمية ،واد اجلوز ،وال�شيخ جراح.
4 .4احل��دود الإجرائية :اقت�رصت على �أداة واح��دة عن جودة احلياة لدى �أ�رس املعوقني
عقلي ًا الذين يتلقون خدمات ت�أهيلية من مكتب الرفاه االجتماعي ،وعلى عينة الدرا�سة
و�سماتها واملعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة.

متغريات الدراسة:
�أوالً -املتغريات امل�ستقلة ( ،)Independent Variablesحيث ا�شتملت الدرا�سة
على املتغريات امل�ستقلة الآتية:
جن�س ويل الأمر :وله م�ستويان :الأم ،الأب.
دخل الأ�رسة� :أدنى من (� )2500شيكل� )4000-2500( ،شيكل� ،أعلى من (� )4000شيكل.
اجلن�س للمعوق :ذكر� ،أنثى.
عدد املعوقني بالبيت :معوق واحد ،معوقان )4-3( ،معوقني.
درجة الإعاقة :ت�أخر منو ،ب�سيطة ،متو�سطة� ،شديدة.
العمر� :أقل من (� )3سنوات� )10-3( ،سنوات� )20-11( ،سنة� ،أكرث من (� )20سنة.
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ثانياً -املتغري التابع ( ،)Dependent Variableويتمثل يف ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على الفقرات والأبعاد التي تقي�س دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية يف
حت�سني جودة حياة �أ�رسة املعوق عقلياً ،ومن خالل درجة جودة حياة �أ�رسة املعوق عقلياً.

منهجية الدراسة:
جمتمع الدراسة والعينة:

ت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع �أولياء �أمور املعوقني عقليا املعروفني لدى ق�سم
الرفاه االجتماعي يف وحدة الت�أهيل ،الذين يتلقون خدمات ت�أهيلية للعام ،2012/2011
والبالغ عددهم ح�سب بيانات م�ؤ�س�سة الرفاه االجتماعي (� )800أ�رسة من الأ�رسة املعروفة
مل�ؤ�س�سة الرفاه االجتماعي ،حيث يوجد يف م�ؤ�س�سة الرفاه االجتماعي (� )1105أ�رس لديهم
�أوالد يعانون من �إعاقة عقلية ،ولكن ا�ستثني من العينة املطلقون واملنف�صلون والأرامل
واملعوقون املتزوجون ،وبالتايل تبقى من العينة (� )800أ�رسة ،وقد اختري ( )%10من
العينة �أي ( )204من �أولياء الأمور ق�سموا �إىل (� )102آباء و(� )102أمهات من نف�س الأ�رسة،
وبلغ عدد املعوقني يف هذه الأ�رس ( )1360معوقاً.
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )204من �أولياء �أمور املعوقني عقلي ًا املعروفني لدى
ق�سم الرفاه االجتماعي يف وحدة الت�أهيل يف حمافظة القد�س ،اختريوا بطريقة العينة
الع�شوائية الب�سيطة مع مراعاة متثيل متغريات الدرا�سة يف تق�سيم العينة ،وقد �شكلت العينة
ما ن�سبته ( )%10تقريب ًا من املجتمع الأ�صلي .وو ِّزعت ( )210ا�ستبانة على املبحوثني،
وتع ُّد هذه الن�سبة جيدة حيث ي�شري عودة وملكاوي (� )1992إىل �أن العينة تكون ممثلة
بالبحوث امل�سحية التي يكون فيها جمتمع الدرا�سة بالآالف عندما تكون ن�سبة التمثيل
( )%10فما فوق ،وبعد �إمتام عملية جمع البيانات و�صلت ح�صيلة اجلمع ( )209ا�ستبانة،
وقد ا�ستبعد من ح�صيلة اجلمع ( )5ا�ستبانات ب�سبب عدم �صالحيتها للتحليل الإح�صائي،
لت�صبح عينة الدرا�سة التي �أجري التحليل الإح�صائي عليها ( )204ا�ستبانة.

أداة الدراسة:

ط��ورت لأغ��را���ض جمع بيانات الدرا�سة �أداة خا�صة تقي�س دور خدمات الرفاه
االجتماعي يف حت�سني جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلياً ،ومن خالل مراجعة الأدب
النظري املتعلق باالعاقة العقلية والت�أهيل وجودة احلياة (بايوال :2003 ،وحنفي:2007 ،
والريحاين و�آخرون ،(Rapley, 2003 :2010 ،وكذلك الدرا�سات ذات العالقة مبجاالت
الدرا�سة احلالية ،وهي :درا�سة ال�شم�سان ( ،)2008ودرا�سة حممد ( ،)2006ودرا�سة مو�سى
( ،)2005ودرا�سة احلديدي ( ،)2001ودرا�سة ريلوتا وكريبي و�آخرون ( ،)2010ومقيا�س
االحتياجات لأولياء الأمور املعوقني لل�رسطاوي وال�شخ�ص (.)1998
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وتكونت اال�ستبانة من جز�أين ،الأول يتعلق باملتغريات الو�سيطية (الت�صنيفية) التي
�شملتها الدرا�سة ،والثاين يتعلق مب�ستوى جودة احلياة ويتكون من ( )75فقرة �صيغت
لتتالءم مع طبيعة الدرا�سة وقيا�س دور خدمات الرفاه االجتماعي يف حت�سني جوة حياة
�أ�رسة املعوق عقلياً .وقد وزعت فقرات املقيا�س على �أربعة جماالت جلودة احلياة ت�شمل
املجاالت التي تخ�ص قيا�س جودة احلياة لأ�رس املعوقني عقلي ًا الذين يتلقون خدمات
الرفاه االجتماعي يف القد�س.
للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة يف الك�شف عن دور خدمات الرفاه االجتماعي يف
حت�سني جودة حياة �أ�رسة املعوق عقلياً ،عر�ضت الأداة على ( )13حمكم ًا من حملة درجتي
املاج�ستري والدكتوراه يف جمال الإر�شاد النف�سي والرتبوي وعلم النف�س وال�صحة النف�سية.
وللتحقق من ثبات الأداة ا�ستخدمت طريقة �إع��ادة االختبار (Test- Retest
 ،)Methodحيث طبقت �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30من �أولياء

�أمور املعوقني عقلي ًا املعروفني لدى ق�سم الرفاه االجتماعي يف وحدة الت�أهيل يف حمافظة
القد�س ،مل تت�ضمنهم عينة الدرا�سة الأ�صلية ،وبفارق زمني ( )14يوم ًا بني التطبيقني،
ثم احت�سب معامل ارتباط �سبريمان بني درجات مرتي التطبيق ،وقد بلغ ( )0.90وهو
معامل مرتفع وميكن الوثوق به .وا�ستخدام ثبات التجان�س الداخلي (،)Consistency
للإ�شارة �إىل قوة الإرتباط بني الفقرات يف �أداة الدرا�سة ،ومن خالل معادلة (كرونباخ �ألفا
 .)Cronbach Alphaواجلدول ( )1يبني قيم معامل الثبات ملعادلة كرونباخ �ألفا على
جماالت الدرا�سة املختلفة.

اجلدول ()1
نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا على جماالت الدرا�سة املختلفة
املجال

قيمة معامل الثبات

املجال الإجتماعي

0.76

جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية

0.85

املجال الإقت�صادي

0.77

جمال التوعية باحلقوق

0.79

الدرجة الكلية للثبات

0.91
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النتائج ومناقشتها:
نتائج ال�س�ؤال الأول:
ما دور خدمات الرفاه االجتماعي الت�أهيلية يف حت�سني ج��ودة احلياة لدى �أ�رس
املعوقني عقلي ًا يف القد�س من وجهة نظر الوالدين؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
ور ِّتبت تنازلي ًا ح�سب جودة
ودرجة جودة حياة �أ�رسة املعوق عقلي ًا ال�ستجابات املبحوثني ُ
احلياة ،ويو�ضح اجلدول ( )2ترتيب املجاالت والدرجة الكلية ح�سب درجة جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا من وجهة نظر الوالدين.

اجلدول ()2
ترتيب املجاالت والدرجة الكلية ح�سب درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا من
وجهة نظر الوالدين
الرقم

املجاالت

ن=204
املتو�سط احل�سابي الن�سبة %درجة املوافقة

1

جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية

3.5143

70.2

عالية

2

جمال التوعية باحلقوق

3.4600

69.2

متو�سطة

3

املجال الإجتماعي

3.3718

67.4

متو�سطة

4

املجال الإقت�صادي

2.9943

59.8

متدنية

الدرجة الكلية جلودة احلياة
يت�ضح من خالل اجلدول ( )2ما ي�أتي:

3.3351

66.7

متو�سطة

�أن الدرجة الكلية جلودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا من وجهة نظر الوالدين كانت
متو�سطة ،حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ملتو�سط ا�ستجابات املبحوثني على جميع
الفقرات جلميع املجاالت (.)%66.7
�أن ترتيب املجاالت تبع ًا لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا من وجهة نظر
الوالدين جاء على النحو الآتي :جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية جاء يف املرتبة الأوىل ،ثم
جمال التوعية باحلقوق ،فاملجال االجتماعي ،و�أخرياً املجال االقت�صادي.
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�أما النتيجة الكلية التي جاءت متو�سطة فقد اتفقت مع درا�سة باعامر ( )2011التي
�أظهرت �أن �أ�رس الأفراد ذوي الإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية تتمتع مب�ستوى جودة
حياة متو�سط ،وكذلك درا�سة رزق اهلل ( )2008التي �أظهرت �أن م�ستوى جودة احلياة ودرجة
ا�ضطراب فرط احلركة وت�شتت االنتباه لدى �أطفال حمافظة بيت حلم هي متو�سطة .لكن هذه
النتيجة اختلفت مع نتائج درا�سة فريدوجو وزمالئه (Verdugo, Jordan de Urries
 ،)et al., 2006التي �أظهرت �أن م�ستوى جودة احلياة يف العمل الداعم مثالية وعالية.
وقد تف�رس هذه النتيجة باعتبار �أن �سلة اخلدمات املقدمة للمعوقني من خالل خدمات
الرفاه االجتماعي ذات ت�أثري و�أهمية يف حت�سني جودة حياة الأ�رسة ،فهذه ال�سلة قد �شكلت
�شبكة �أمان لهذه ال�رشيحة من النا�س ،ومع كل الظروف التي مير بها �سكان القد�س� ،إال �أن
�سلة اخلدمات املقدمة للمعوقني من خالل خدمات الرفاه االجتماعي ذات ت�أثري و�أهمية يف
حت�سني جودة حياة الأ�رسة� .إن عينة الدرا�سة قد تكون ت�أثرت بامل�ستوى العام لدى الأ�رس
املجاورة يف احلي الذي تعي�ش فيه ،حيث ي�صعب عليها ف�صل هذه الظروف عن حالة ابنها
املعوق عقلي ًا الذي هو مو�ضع الدرا�سة ،لذلك كانت املو�ضوعية غري جمردة من ظروف ت�ؤثر
عليها وي�صعب على الباحث قيا�س ت�أثري هذه الظروف ب�شكل دقيق .كما �أن و�ضع الأ�رس
كان مركب ًا يف حوايل ( )%50من العينة  -لديها ولدين معوقني ف�أكرث ،-ف�أثر ذلك على
مو�ضوعية الإجابة للعينة ،وكانت النتيجة متو�سطة� .إن وحدة الت�أهيل لذوي االحتياجات
اخلا�صة يف �رشقي القد�س كانت جزءاً من مكاتب الرفاه االجتماعي يف �رشقي القد�س،
فكانت تتحمل �أعباء وحدات �أخرى قبل انف�صالها عن مكاتب خدمات الرفاه الأخرى ،حيث
�أ�صبحت وحدة متخ�ص�صة يف مكان خا�ص بذوي االحتياجات اخلا�صة لرفع م�ستوى
خدماتهم ،فزاد هذا االجراء يف حجم اخلدمات املتوافرة.
نتائج ال�س�ؤال الثاين :جرت الإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثاين من خالل اختبار
فر�ضيات الدرا�سة ،وح�سب الآتي:
نتائج الفر�ضية الأوىل:
ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف درجة جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه االجتماعي يف القد�س من
وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف اجلن�س للمعوق.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخدمت الباحثة اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني( (I n
 ،)dependent t-testكما هو مو�ضح يف جدول (.)3
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اجلدول ()3

نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا تبع ًا
الختالف اجلن�س للمعوق
اجلن�س للمعوق
املجال
املجال االجتماعي
جمال الإر�شاد وال�صحة
النف�سية
املجال االقت�صادي
جمال التوعية باحلقوق
الدرجة الكلية لدرجة
اجلودة

�أنثى (ن= )92

ذكر (ن= )112

م�ستوى
(ت)
الداللة
املح�سوبة
املح�سوب

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف

3.3554

0.52160

3.3918

-0.512 0.49073

0.60

3.4655

0.52946

3.5736

-1.594 0.43904

0.11

2.9354

0.49471

3.0661

-1.889 0.48872

0.61

3.4004

0.37131

3.5326

-2.357 0.41988

**0.01

3.2892

0.38078

3.3910

-1.944 0.46527

0.54

* دال إحصائيا عند مستوى ( ** )α>0.05دال إحصائيا عند مستوى (* )α>0.05بدرجة حرية ()202

يت�ضح من اجلدول (� )3أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على جميع جماالت
(املجال االجتماعي ،جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية ،املجال االقت�صادي وعلى الدرجة
الكلية تبع ًا الختالف اجلن�س للمعوق على التوايل ( )0.54 ،0.61 ،0.11 ،0.60املجال
االجتماعي ،جمال االر�شاد وال�صحة النف�سية ،املجال االقت�صادي ،والدرجة الكلية لدرجة
اجلودة  ،وهذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)α>0.05أي �أننا
نقبل الفر�ضية ال�صفرية على هذه املجاالت وعلى الدرجة الكلية جلودة احلياة� ،أما بالن�سبة
ملجال التوعية باحلقوق ،فقد بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب من العينة (،)0.01
وهذه القيمة �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� )α>0.05أي �أننا نرف�ض
الفر�ضية ال�صفرية على هذا املجال ،مبعنى وجود فروق جوهرية يف درجة جودة احلياة
على جمال التوعية باحلقوق وقد كانت الفروق ل�صالح الإناث.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة عبد الفتاح وح�سني ( )2006بعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات الأطفال ذوي �صعوبات التعلم يف مقيا�س
جودة احلياة بالن�سبة ملتغري اجلن�س ،كما اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة نوتا
وزمالئه( )Nota & Ferrari et al., 2007التي �أظهرت �أن الإناث �أظهرن نتيجة عالية
يف جمال احلق يف تقرير امل�صري مقارنة بالذكور املعوقني عقلياً.
ومل تظهر الفروق يف وجهات النظر يف املجال االجتماعي ،وجمال الإر�شاد وال�صحة
النف�سية ،واملجال االقت�صادي .وقد ين�سب عدم وجود الفروق �إىل ت�شابه املراحل التي مير
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بها كال اجلن�سني ،و�أن م�صدر التمويل واحد ،ويتمثل يف االعتماد على الأ�رسة� .أما بخ�صو�ص
الفروق يف جمال التوعية باحلقوق فات�ضح �أن الأ�رسة ت�سعى �إىل حت�صيل حقوق الإناث
باهتمام �أكرب ،لأن الإناث املعوقات يرتكن فرتات طويلة يف البيت �أو يقت�رص تعليمهن على
املرحلة االبتدائية ب�سبب التدين يف القدرات لديهن ،فت�صبح الأ�رسة �أكرث قلق ًا على ابنتها
وتخاف عليها من الآخرين ،لذلك ت�سعى �إىل حت�صيل حقوقها يف التعليم والعجز لتتخل�ص
من العبء امللقى على عاتقها جتاه ابنتها� .أما بخ�صو�ص الذكور فيعزى ال�سبب �إىل �أن الأ�رسة
تبقى على �أمل ب�أن الذكر قدراته جيدة و�أنه �سيتح�سن ،فال �رضورة للت�رسع يف حت�صيل
حقوقه ،وقد يطلب منه �أن يتوجه للعمل ،ولكن بعد �أن يت�ضح تدين قدراته تبادر الأ�رسة �إىل
متابعة حت�صيل حقوقه .كذلك ف�إن هذه النتيجة تعك�س مدى التوعية التي تتلقاها الأ�رسة
من مكتب الرفاه بعدم التفرقة بني الذكور والإناث و�رضورة دمج الإناث اجتماعي ًا �أي�ضاً،
و�أنه يجب م�ساواتهن مع الذكور يف حت�صيل احلقوق خا�صة حق التعليم ،وحق الت�أهيل.

نتائج الفرضية الثانية:

ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف درجة جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه االجتماعي يف القد�س من
وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف عمر املعوق عقلياً.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبع ًا ملتغري العمر ،ومن ثم
ا�ستخدمت حتليل التباين الأحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف �إىل داللة الفروق
يف درجة جودة احلياة تبعا ملتغري عمر املعوق عقلياً ،واجلدوالن ( )4و( )5تبينان ذلك:

اجلدول ()4

املتو�سطات احل�سابية لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا تبع ًا الختالف عمر
املعوق عقلي ًا

عمر املعوق
املجال
عقلي ًا

املجال االجتماعي
جمال الإر�شاد
وال�صحة النف�سية
املجال االقت�صادي
جمال التوعية
باحلقوق
الدرجة الكلية
لدرجة اجلودة

�أقل من (� )3سنوات
املتو�سط احل�سابي
3.4558

(� )10- 3سنوات (� )20-11سنة �أكرث من (� )20سنة
املتو�سط احل�سابي املتو�سط احل�سابي املتو�سط احل�سابي
3.2906
3.3963
3.3614

3.5216

3.4720

3.5699

3.4749

2.9817

3.1223

3.0556

2.8488

3.4674

3.5007

3.4874

3.3966

3.3566

3.3641

3.3773

3.2527

181

د .محمد أحمد شاهني
أ .رميا عزام خليل

دور خدمات الرفاه االجتماعي التأهيلية في حتسني جودة احلياة
لدى أسر املعوقني عقلياً في القدس من وجهة نظر الوالدين

يت�ضح من خالل اجلدول ( )4وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ،ومن �أجل معرفة
�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول ()5
نتائج حتليل التباين الأح��ادي لداللة الفروق يف م�ستوى جودة احلياة لدى �أ�رسة
املعوق عقلي ًا تبع ًا الختالف عمر املعوق عقلي ًا
املجال

م�صدر التباين

املجال
االجتماعي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمال الإر�شاد
وال�صحة
النف�سية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

املجال
االقت�صادي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمال التوعية
باحلقوق

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

الدرجة الكلية
مل�ستوى
اجلودة

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
0.722
51.459
52.180
0.363
48.885
49.248
2.118
47.645
49.763
0.349
31.881
32.231
0.562
28.197
28.759

درجات
احلرية
3
200
203
3
200
203
3
200
203
3
200
203
3
200
203

"ف"
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

0.93

0.42

0.121
0.244

0.49

0.68

0.706
0.238

2.963

*0.03

0.730

0.53

1.328

0.26

متو�سط
االنحراف
0.241
0.257

0.116
0.159
0.187
0.141

*دال �إح�صائيا عند م�ستوى ()α>0.05
يت�ضح من اجلدول (� )5أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على جميع جماالت
(املجال االجتماعي ،جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية ،جمال التوعية باحلقوق وعلى الدرجة
الكلية تبع ًا الختالف عمر املعوق عقلي ًا على التوايل )0.26 ،0.53 ،0.68 ، 0.42( :املجال
االجتماعي ،جمال االر�شاد وال�صحة النف�سية ،جمال التوعية باحلقوق ،والدرجة الكلية
لدرجة اجلودة .وهذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)α>0.05أي
�أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية على هذه املجاالت وعلى الدرجة الكلية جلودة احلياة� ،أما
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بالن�سبة للمجال االقت�صادي فقد بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب من العينة (.)0.03
وهذه القيمة �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)α>0.05أي �أننا نرف�ض
الفر�ضية ال�صفرية على هذا املجال ،مبعنى وجود فروق جوهرية يف درجة جودة احلياة
على املجال االقت�صادي ،ومن �أجل حتديد ل�صالح من كانت الفروق ا�ستخدم حتليل التباين
الأحادي باختبار �أقل فرق دال ( )LSDللمقارنات البعدية ،واجلدول ( )6يبني ذلك.

اجلدول ()6
نتائج اختبار LSDللمقارنات البعدية لداللة الفروق يف درجة جودة احلياة لدى
�أ�رسة املعوق عقلي ًا بع ًا الختالف عمر املعوق عقليا على املجال االقت�صادي
�أقل من 3
�سنوات

املتو�سط
املقارنات
احل�سابي
للأعمار
�أقل من � 3سنوات 2.9817
3.1223
�10- 3سنوات
3.0556
� 20-11سنة
�أكرث من � 20سنة 2.8488
* دال �إح�صائيا عند م�ستوى ()α>0.05

10-3
�سنوات

20-11
�سنة

�أكرث من 20
�سنة
*0.27348*0.20681-

يت�ضح من خالل نتائج اجلدول ( )6وجود فروق يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة
املعوق عقلي ًا تبع ًا الختالف عمر املعوق عقلي ًا على املجال االقت�صادي ،بني الفئة العمرية
من ( )10-3و�أكرث من (� )20سنة ل�صالح الفئة العمرية من ( ،)10-3وبني الفئة العمرية
من ( )20-11والفئة �أكرث من (� )20سنة ل�صالح الفئة العمرية من (.)20-11
وقد يعزى عدم وجود فروق يف وجهات النظر للمجاالت املذكورة �أعاله تبع ًا الختالف
عمر املعوق �إىل �أن الثقافة العربية للأ�رسة تلزم الأ�رسة باحت�ضان �أبنائها و�إعطائهم الدعم
والرعاية ،وبهذا ف�إن الأ�رسة م�س�ؤولة عن تغطية احتياجاتهم ولو بالت�ضحية ،وكلما كرب
الأبناء املعوقون لدى الأ�رسة تقل درجة ا�ستقالليتهم عن الأهل يف تلبية احتياجاتهم ،لذلك
تقع على الأهل م�س�ؤولية �إعالتهم ،وهذا ما يقلل جودة احلياة لديهم من اجلانب االقت�صادي
يف مراحل العمر املتقدمة ،فهم مطالبون ح�سب توقعات املجتمع بالقيام ب�أدوار كبرية،
ولكن قدراتهم قد ال متكنهم من ذلك .كما �أنه كلما تقدم املعوق يف العمر ،ف�إن والديه
يتقدمون بالعمر �أي�ضاً ،وتقل بالتايل قدرتهم يف دعمه ،و�أي�ض ًا يواجه املعوق مع تقدم
العمر حقيقة االعرتاف بعدم القدرة ،وهذا يزيد من تدين جودة احلياة لدى الأ�رسة حتى
ت�صل �إىل قناعة ب�أنها حتتاج �إىل من ي�ساعدها.
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دور خدمات الرفاه االجتماعي التأهيلية في حتسني جودة احلياة
لدى أسر املعوقني عقلياً في القدس من وجهة نظر الوالدين

نتائج الفرضية الثالثة:
ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف درجة جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه االجتماعي يف القد�س من
وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف درجة الإعاقة للمعوق.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخراجت املتو�سطات احل�سابية تبع ًا ملتغري درجة الإعاقة،
ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف �إىل داللة
الفروق يف درجة جودة احلياة تبع ًا ملتغري درجة الإعاقة ،واجلدوالن ( )7و( )8تبينان ذلك.

اجلدول ()7
املتو�سطات احل�سابية لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلياً تبعاً ملتغري درجة
الإعاقة
ت�أخر منو

ب�سيطة

متو�سطة

�شديدة

املتو�سط
احل�سابي

املتو�سط
احل�سابي

املتو�سط
احل�سابي

املتو�سط
احل�سابي

املجال االجتماعي

3.4865

3.2945

3.3559

3.3351

جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية

3.5692

3.4478

3.5513

3.4460

املجال االقت�صادي

3.0284

3.0627

2.9408

3.0087

جمال التوعية باحلقوق

3.4943

3.4327

3.4595

3.4449

الدرجة الكلية مل�ستوى اجلودة

3.3946

3.3094

3.3269

3.3087

درجة االعاقة

املجاالت

يت�ضح من خالل اجلدول ( )7وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ،ومن �أجل معرفة
�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول ( )8يو�ضح ذلك.

اجلدول ()8
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق
عقلي ًا تبع ًا الختالف درجة الإعاقة
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جمموع
املربعات
0.858
51.323

املجال

م�صدر التباين

املجال
االجتماعي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

52.180

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

0.612
48.636
49.248
0.414
49.349
49.763
0.086
32.144
32.231
0.223
28.536
28.759

جمال الإر�شاد
وال�صحة
النف�سية
املجال
االقت�صادي
جمال التوعية
باحلقوق
الدرجة الكلية
لدرجة اجلودة

* دال �إح�صائيا عند م�ستوى ()α>0.05

"ف"
درجات متو�سط
احلرية االنحراف املح�سوبة
0.286
3
1.114
0.257 200
203
3
200
203
3
200
203
3
200
203
3
200
203

0.204
0.243
0.138
0.247

0.839

م�ستوى
الداللة
0.34

0.47

0.559

0.64

0.029
0.161

0.179

0.91

0.074
0.143

0.521

0.66

يت�ضح من اجلدول (� )8أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على جميع املجاالت
وعلى الدرجة الكلية لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا تبع ًا الختالف درجة
الإعاقة ،على التوايل )0.66 ،0.91 ،0.64 ،0.47 ، 0.34( :املجال االجتماعي ،جمال
االر�شاد وال�صجة النف�سية ،املجال االقت�صادي ،جمال التوعية باحلقوق ،الدرجة الكلية
جلودة احلياة .وهذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)α>0.05أي
�أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية بعدم وجود فروق جوهرية على هذه املجاالت ،وعلى الدرجة
الكلية لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه
االجتماعي يف القد�س من وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف درجة الإعاقة.
وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة نوتا وزمالئه (Nota & Ferrari et al.,
 )2007التي �أظهرت �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقة �شديدة قد �أظهروا �أدنى م�ستوى

يف حق تقرير امل�صري وجودة احلياة واملهارات االجتماعية.
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دور خدمات الرفاه االجتماعي التأهيلية في حتسني جودة احلياة
لدى أسر املعوقني عقلياً في القدس من وجهة نظر الوالدين

وقد تعزى هذه النتيجة �إىل فل�سفة اخلدمات املبنية على �أ�سا�س ال�شمولية� ،أي التعامل
مع جميع درجات الإعاقة العقلية من ال�شديدة �إىل ت�أخر النمو ،حيث يتوافر يف مكتب
الرفاه خدمات تغطي جميع درجات الإعاقة ،و�أن �سلة اخلدمات جنحت ب�صورة كبرية جداً
يف الأخذ بعني االعتبار الذاتية واخل�صو�صية لكل حالة،وترى الباحثة �أن الأ�رس تنظر �إىل
الإعاقة باعتبارها وحدة واحدة ولي�ست جمز�أة ،وال يهمهم درجة الإعاقة �أو مركباتها،
فكثرياً ما تلتقي هذه الأ�رس يف �أماكن اخلدمات ،وي�صبح بالتايل لديهم �شعور متجان�س.
كما �أن العائالت تت�شابه يف معاناتها ،فالأ�رس التي يعاين �أوالدها من �إعاقة �شديدة يكون
�أ�سهل عليها �إي�صال و�ضعه للمجتمع ،لأن �إعاقته تكون وا�ضحة للآخرين ،فتن�شغل ب�سهولة
يف متابعة احتياجاته� ،أما الأ�رس التي يعاين �أوالدها من �إعاقة ب�سيطة وتكون الإعاقة
غري وا�ضحة للآخرين� ،إمنا حتتاج فقط �إىل بذل جمهود �أكرب يف �إي�صال و�ضع �أبنها �إىل
الآخرين ،لذلك ت�ساوت النتائج يف اجلهود املبذولة يف املعاناة.

نتائج الفرضية الرابعة:

ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف درجة جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه االجتماعي يف القد�س من
وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف عدد املعوقني يف البيت.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبع ًا ملتغري عدد املعوقني
يف البيت ،ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف
�إىل داللة الفروق يف درجة جودة احلياة تبع ًا ملتغري عدد املعوقني يف البيت ،واجلدوالن
( )9و( )10تبينان ذلك.

اجلدول ()9

املتو�سطات احل�سابية لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا تبع ًا ملتغري عدد
املعوقني يف البيت
عدد املعوقني يف
املجاالت
البيت
املجال االجتماعي
جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية
املجال االقت�صادي
جمال التوعية باحلقوق
الدرجة الكلية لدرجة اجلودة

معوق واحد

معوقان

( )4-3معوقني

املتو�سط احل�سابي املتو�سط احل�سابي املتو�سط احل�سابي
3.4725
3.3153
3.3603
3.6294
3.5848
3.4504
3.0099
3.0684
2.9615
3.5412
3.4959
3.4202
3.4132
3.3661
3.2981
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يت�ضح من خالل اجلدول ( )9وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ،ومن �أجل معرفة
�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول ( )10يو�ضح ذلك.

اجلدول ()10
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة
املعوق عقلياً تبعاً الختالف عدد املعوقني يف البيت
املجال
املجال
االجتماعي
جمال الإر�شاد
وال�صحة
النف�سية
املجال
االقت�صادي
جمال التوعية
باحلقوق
الدرجة الكلية
لدرجة اجلودة

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
0.555
51.625
52.180
51.625
52.180
1.231
0.385
49.378
49.763
0.505
31.725
0.505
0.446
28.314
0.446

* دال �إح�صائيا عند م�ستوى ()α>0.05

درجات
احلرية
2
201
203
201
203
2
2
201
203
2
201
2
2
201
2

متو�سط
االنحراف
0.277
0.257
0.257
0.615

"ف"
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

1.080

0.34

2.576

0.07

0.193
0.246

0.784

0.45

0.253
0.158

1.600

0.20

0.223
0.141

1.582

0.20

يت�ضح من اجل��دول (� )10أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على جميع
املجاالت وعلى الدرجة الكلية لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا تبع ًا الختالف
عدد املعوقني ،على التوايل )0.20 ،0.20 ،0.45 ، 0.07 ،340.( :املجال االجتماعي ،جمال
االر�شاد وال�صحة النف�سية ،املجال االقت�صادي ،جمال التوعية باحلقوق ،الدرجة الكلية
لدرجة اجلودة  .وهذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)α>0.05أي
�أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية بعدم وجود فروق جوهرية على هذه املجاالت وعلى الدرجة
الكلية جلودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه
االجتماعي يف القد�س من وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف عدد املعوقني بالبيت.
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وميكن تف�سري نتيجة هذه الفر�ضية بالنظر �إىل �أن الأ�رسة التي يوجد فيها �أكرث من معوق
قد ح�صلت على اعرتاف اجتماعي ،و�أن النا�س �أ�صبحوا يعرفون هذه الأ�رسة ،ف�أ�صبحت
الأ�رسة �أكرث قدرة على التعامل مع واقع الإعاقة؛ لأنها ال جتد �سبب ًا يقت�ضي �إخفاء هذه
امل�شكلة ،وال يوجد لديها حتفظات �أو جتنب �أو نفاق اجتماعي؛ لأن امل�شكلة وا�ضحة وال
ينفع معها �أي حماولة �إخفاء ،ف�أ�صبحت الأ�رسة على درجة من ال�شجاعة والقيادية لتتمكن
من تقدمي اخلربات لعائالت �أخرى من خالل جتربتها الكبرية.

نتائج الفرضية اخلامسة:
ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف درجة جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه االجتماعي يف القد�س من
وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف دخل الأ�رسة.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة،
ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف �إىل داللة
الفروق يف درجة جودة احلياة تبع ًا ملتغري دخل الأ�رسة ،واجلدوالن ( )11و( )12تبينان ذلك.

اجلدول ()11
املتو�سطات احل�سابية لدرجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلياً تبعاً ملتغري دخل الأ�رسة
�أعلى من ()4000
4000 -2500
�أدنى من ()2500
دخل الأ�رسة
�شيكل
�شيكل
�شيكل
املجاالت
املتو�سط احل�سابي املتو�سط احل�سابي املتو�سط احل�سابي
3.2989
3.3975
3.4631
املجال االجتماعي
3.5225
3.5799
3.4153
جمال الإر�شاد وال�صحة النف�سية
2.9381
3.0688
2.9940
املجال االقت�صادي
3.4083
3.4777
3.5253
جمال التوعية باحلقوق
3.2919
3.3810
3.3494
الدرجة الكلية للجودة

يت�ضح من خالل اجلدول ( )11وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ،ومن �أجل
معرفة �إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ( ،)One-Way ANOVAواجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
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اجلدول ()12

نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق
عقلياً تبعاً الختالف دخل الأ�رسة
املجال

م�صدر التباين

بني املجموعات
املجال
داخل املجموعات
االجتماعي
املجموع
جمال الإر�شاد بني املجموعات
داخل املجموعات
وال�صحة
املجموع
النف�سية
بني املجموعات
املجال
داخل املجموعات
االقت�صادي
املجموع
بني املجموعات
جمال التوعية
داخل املجموعات
باحلقوق
املجموع
بني املجموعات
الدرجة الكلية
داخل املجموعات
للجودة
املجموع

جمموع
املربعات
0.932
51.248
52.180
0.789
48.458
49.248
0.641
49.122
49.763
0.470
31.760
32.231
0.311
28.448
28.759

* دال إحصائيا عند مستوى ()α>0.05

درجات
احلرية
2
201
203
2
201
203
2
201
203
2
201
203
2
201
203

م�ستوى
"ف"
متو�سط
االنحراف املح�سوبة الداللة
0.466
0.16 1.828
0.255
0.395
0.241

1.637

0.19

0.320
0.244

1.311

0.27

0.235
0.158

1.487

0.22

0.156
0.142

1.100

0.33

يت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على جميع املجاالت
وعلى الدرجة الكلية جلودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا تبع ًا الختالف دخل الأ�رسة ،على
التوايل ( )0.33 ،0.22 ،0.27 ، 0.19 ،160.املجال االجتماعي ،جمال االر�شاد وال�صحة
النف�سية ،املجال االقت�صادي ،جمال التوعية باحلقوق ،الدرجة الكلية لدرجة اجلودة .وهذه
القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)α>0.05أي �أننا نقبل الفر�ضية
ال�صفرية بعدم وجود فروق جوهرية على هذه املجاالت وعلى الدرجة الكلية جلودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه االجتماعي يف القد�س من
وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف دخل الأ�رسة.
اختلفت هذه النتيجة مع درا�سة عبد الفتاح وح�سني ( )2006التي �أظهرت �أن هنالك
اختالف ًا يف م�ستوى جودة احلياة للأطفال ذوي �صعوبات التعلم باختالف دخل الأ�رسة،
وكانت الفروق ل�صالح الأ�رس ذات الدخل املرتفع.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل �أن الأ�رسة التي يكون دخلها عالي ًا ،يكون لديها توقعات
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بوجوب �أن تلبى جميع احتياجات ابنها املعوق من قبل الدولة ،و�أنها حتمل �أفكاراً ب�أن جمتمعات
غربية تلج�أ �إىل عالجات مكلفة جداً ،وتلبي احتياجات تكنولوجية عالية وباهظة ،حتى �أن هذه
الأ�رسة تقوم ب�إدخال خدمات خا�صة عالية ،وعالجات على ح�سابها اخلا�ص البنها العتقادها
�أن هذه العالجات �ستح�سن من و�ضع ابنها وجتعله دون �إعاقة ،وتتجاهل مدى ا�ستفادة ابنها من
هذه اخلدمات التي تنفق عليها مبالغ كبرية ،وت�ستمر رغم كل اخلدمات يف االعتقاد ب�أن هذه
اخلدمات حمدودة وغري كافية لتح�سني جودة احلياة ،لأن توقعاتها تفوق كل اعتبار ،وقد يعود
ذلك �إىل �أن جميع العائالت باختالف م�ستواها االقت�صادي تتلقى نف�س اخلدمات.

نتائج الفرضية السادسة:

ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )α>0.05يف درجة جودة احلياة
لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه االجتماعي يف القد�س من
وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف جن�س ويل الأمر.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخدمت الباحثة اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني
( ،)Independent t-testكما هو مو�ضح يف اجلدول (.)13

اجلدول ()13

نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجة جودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلياً تبعاً
الختالف جن�س ويل الأمر
جن�س ويل الأمر

املجاالت

املجال االجتماعي
جمال الإر�شاد وال�صحة
النف�سية
املجال االقت�صادي
جمال التوعية باحلقوق
الدرجة الكلية لدرجة اجلودة

�أب (ن= )102
املتو�سط
احل�سابي االنحراف

3.4122
3.5111
3.0030
3.4990

0.53121
0.53662
0.52674
0.41612

�أم (ن= )102
املتو�سط
االنحراف
احل�سابي

3.3315
3.5174
2.9857
3.4211

م�ستوى
(ت)
الداللة
املح�سوبة املح�سوب

0.48079
0.44679
0.46378
0.37801

1.138
-090.0.25
1.400

0.25
0.92
0.80
0.16

0.34024 3.3139 0.40997 3.3563

0.805

0.42

* دال إحصائيا عند مستوى ( ** )α>0.05دال إحصائيا عند مستوى (* )α>0.05بدرجة حرية ()202

يت�ضح من اجل��دول (� )13أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على جميع
املجاالت ،وعلى الدرجة الكلية جلودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا تبع ًا الختالف جن�س
ويل الأمر ،على التوايل ( )0.42 ،0.16 ،0.80 ، 0.92 ،250.املجال االجتماعي ،جمال
االر�شاد وال�صحة النف�سية ،املجال االقت�صادي ،جمال التوعية باحلقوق ،الدرجة الكلية
لدرجة اجلودة .وهذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،)α>0.05أي
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�أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية بعدم وجود فروق جوهرية على هذه املجاالت ،وعلى الدرجة
الكلية جلودة احلياة لدى �أ�رسة املعوق عقلي ًا الذي يتلقى خدمات ت�أهيلية من الرفاه
االجتماعي يف القد�س من وجهة نظر الوالدين تبع ًا الختالف جن�س ويل الأمر.
وميكن تف�سري هذه النتيجة باال�ستناد �إىل �أن �أحد مبادئ �سلة اخلدمات الت�أهيلية هو
ال�رشاكة مع الوالدين يف التدخل العالجي ،وهذا �أحد �أهم ركائز العملية العالجية ،و�أن �سلة
اخلدمات قد حققت جناح ًا كبرياً يف امل�ساواة مل�شاركة الوالدين يف التعامل مع و�ضع ابنهم،
وهذا ميكن اعتباره من الثمار املبا�رشة التي حققتها �سلة اخلدمات ،وهو يدل على �صحة
الفهم الأ�رسي يف حتمل م�س�ؤولية مت�ساوية جتاه ابنهم املعوق.

التوصيات:
من خالل نتائج الدرا�سة ،و�ضعت التو�صيات الآتية:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

1جتنيد �صناديق داعمة ومتربعني بهدف دعم �أجهزة �أو عالجات للمعوقني ال تغطيها
خدمات الت�أمني ال�صحي� ،أو مكتب الرفاه االجتماعي.
2احلاجة �إىل �إ�صدار ن�رشة ل�سلة اخلدمات باللغة العربية للمنتفعني ،تت�ضمن معايري و�رشوط
امل�ساعدات املادية يف مكتب الرفاه االجتماعي ،وكذلك ن�رشات تو�ضح حقوق املعوقني.
3توعية الأ�رس ب�رضورة دمح املعوقني عقلي ًا يف �سوق العمل ،ومبا يتالءم مع قدراتهم.
4توعية الأ�رس حول الت�رصف ال�سليم باملخ�ص�صات التي تعود �إىل �أبنائهم املعوقني
عقلي ًا وا�ستخدامها ل�صاحلهم ب�شكل رئي�س ،واال�ستفادة من حقوق التخفي�ضات
والإعفاءات التي ي�ستحقونها مثل ال�رضائب ،والتلفون ،والأرنونا (�رضيبة الأمالك)،
والغذاء اخلا�ص ،وحت�صيل احلقوق املدنية وبالذات من الت�أمني الوطني.
�5إقامة جمموعات الدعم الذاتي لأ�رس املعوقني عقلي ًا لتبادل اخلربات ووجهات النظر
بني الأ�رس لتقويتهم ودعمهم.
6تطوير عمل جلان �أولياء �أمور للمعوقني عقلي ًا وت�أهيلهم بحيث يكون لديهم القدرة يف
الدفاع عن حقوق �أبنائهم.

املقرتحات:

�1 .1إج��راء درا�سة حول مدى جودة كل خدمة من خدمات الرفاه االجتماعي مبفردها،
وت�أثري هذه اجلودة على جودة حياة الأ�رسة.
�2 .2إجراء درا�سات حول خدمات الرفاه للمعوقني تركز على وجهة نظر الأخوة للمعوق،
ودرا�سات مقارنة بني �أ�رس تلقت خدمات الرفاه و�أ�رس مل تتلق خدمات الرفاه ،ودرا�سات
حول الو�ضع القائم يف القد�س مقارنة مع مناطق �أخرى.
3 .3تنظيم �أم�سيات وور�ش عمل تخ�ص �أ�رس املعوقني لعر�ض اخلدمات التي تقدم لهم من
خالل الرفاه االجتماعي.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1باعامر ،منال :)2011( .م�ستوى نوعية احلياة لأ�رس الأف��راد املعوقني يف اململكة
العربية ال�سعودية وعالقته بالتكيف والتما�سك الأ�رسي ،ر�سالة دكتوراه (غري من�شورة)،
اجلامعة الأردنية ،كلية الدرا�سات العليا.
2 .2بوذراع� ،أحمد� :)1995( .أ�س�س الت�أهيل االجتماعي للمعوقني من منظور خدمة الفرد
واجلماعة .جملة العلوم االجتماعية والإن�سانية.126-155 ،4 ،
3 .3بايوال ج .بيكمان ترجمة ال�رسطاوي ،عبد العزيز وخ�شان� ،أمين و�آخرون:)2003( .
ا�سرتاتيجيات العمل مع �أ�رس ذوي االحتياجات اخلا�صة ،دار القلم للن�رش والتوزيع،
الإمارات العربية املتحدة.
4 .4ح�سن ،وردة :)2010( .جودة احلياة وعالقتها بتقبل الوالدين لطفلهما املعاق ،ر�سالة
ماج�ستري (غري من�شورة) ،جامعة القاهرة ،كلية ريا�ض الأطفال ،ق�سم العلوم النف�سية.
5 .5احلديدي ،هناء :)2001( .م�شكالت �أ�رس الأطفال املعاقني عقلي ًا من (� )18-0سنة،
ر�سالة ماج�ستري(غري من�شورة) ،اجلامعة الأردنية ،كلية الدرا�سات العليا.
6 .6حنفي ،علي� :)2007( .أ�رس ذوي االحتياجات اخلا�صة (دليل املعلمني والوالدين).
العلم والإميان للن�رش والتوزيع ،ال�سعودية.
7 .7اخلطيب ،عبد الرحمن :)2006( .اخلدمة االجتماعية املتكاملة يف جمال الإعاقة.
القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.
8 .8ر�شوان ،عبد املن�صف :)2006( .ممار�سة اخلدمة االجتماعية مع الفئات اخلا�صة (ذوي
االحتياجات اخلا�صة واملوهوبني .الإ�سكندرية :مكتب اجلامعي احلديث.
9 .9رزق اهلل ،رائدة :)2008( .نوعية احلياة وعالقتها با�ضطراب فرط احلركة وت�شتت
االنتباه لدى �أطفال حمافظة بيت حلم من وجهة نظر �أمهاتهم ،ر�سالة ماج�ستري (غري
من�شورة) ،جامعة القد�س ،عمادة الدرا�سات العليا.
192

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )3تشرين األول 2013

1010الريحاين� ،سليمان والزريقات� ،إبراهيم و�آخ��رون� :)2010( .إر�شاد ذوي احلاجات
اخلا�صة و�أ�رسهم ،عمان :دار الفكر نا�رشون وموزعون.
1111ال�رسطاوي ،زيدان وال�شخ�ص ،عبد العزيز .)1998( .بطارية قيا�س ال�ضغوط النف�سية
و�أ�ساليب املواجهة واالحتياجات لأولياء امور املعوقني ،كتيب �أ�سئلة ،العني ،الإمارات
العربية املتحدة :دار الكتاب اجلامعي.
1212ال�شم�سان ،عبد العزيز :)2008( .تقومي اخلدمات امل�ساندة املقدمة للأطفال املعاقني
عقلي ًا مبعاهد الرتبية الفكرية يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر العاملني
فيها ،ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة) ،اجلامعة الأردنية ،كلية الدرا�سات العليا.
1313عبد الفتاح ،فوقية وح�سني ،حممد :)2006( .العوامل الأ�رسية واملدر�سية املجتمعية
املنبئة بجودة احلياة لدى الأطفال ذوي �صعوبات التعلم مبحافظة �سويف ،بحث
للم�ؤمتر العلمي الرابع لكلية الرتبية ببني �سويف "دور الأ�رسة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف اكت�شاف ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،جامعة بني �سويف ،كلية
الرتبية.56-1 ،
1414عودة� ،أحمد وملكاوي ،فتحي� :)1992( .أ�سا�سيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم
الإن�سانية ،ط� ،2إربد ،الأردن :مكتبة الكتاين.
1515مو�سى ،حممد :)2005( .احلاجات الإر�شادية لآباء املعاقني يف حمافظة جر�ش يف
�ضوء بع�ض املتغريات ،ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة) ،جامعة الريموك ،كلية الرتبية،
ق�سم الإر�شاد وعلم النف�س.
1616من�سي ،حممود وكاظم ،علي :)2006( .مقيا�س جودة احلياة لطلبة اجلامعة .وقائع
ندوة علم النف�س وجودة احلياة ،م�سقط.
1717حممد ،عراقي :)2006( .فعالية برنامج �إر�شادي للآباء لتح�سني جودة احلياة لدى �أبنائهم
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،جملة كلية الرتبية جامعة بنها ،م�رص.285-218 :66 ،
 .http:\\revaha.jerusalem.muni.il1818موقع ق�سم الرفاه االجتماعي يف بلدية القد�س
 http:\\www.ihavenet.com1919موقع دائرة الأحوال املدنية واجلوازات
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دور خدمات الرفاه االجتماعي التأهيلية في حتسني جودة احلياة
لدى أسر املعوقني عقلياً في القدس من وجهة نظر الوالدين
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