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ملخص

التعرف إىل مظاهر االحرتاق النفيس لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
هيدف هذا البحث إىل ّ
ومتالزمة داون ،والكشف عن فاعلية الربنامج العالجي يف التقليل من آثار االحرتاق النفيس ومظاهره ،لدى أمهات
أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون .استخدم الباحثون املنهج شبه التجريبي ،وبلغت عينة الدراسة
( )40امرأ ًة من أمهات األطفال؛ بواقع ( )20امرأ ًة من أمهات ذوي اضطراب طيف التوحد ،و( )20امرأ ًة من أمهات
الربنامج
اقتح هذا
األطفال ذوي متالزمة داون ،وكان تقسيمهن بالتساوي إىل جمموعتني؛ جتريبية ،وضابطة .وقد ُ
ٌ
العالجي لتخفيف حدة االحرتاق النفيس عند أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون ،يف
اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني.
أسفر البحث عن جمموعة من النتائج ،متثلت يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات التطبيقني
القبيل والبعدي يف درجة االحرتاق النفيس ،لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؛ ووجود فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطي درجات التطبيقني القبيل والبعدي يف درجة االحرتاق النفيس لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب متالزمة داون ،وهذا يعني نجاح الربنامج املقرتح يف حتقيق أهدافه يف التقليل من حدة االحرتاق النفيس لدى
املجموع التجريبية .وقد وضع الباحثون مقرتحات عملية بنا ًء عىل تلك النتيجة.
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Abstract
This study aims to investigate the aspects of psychological burnout among mothers of
children with Autism Spectrum Disorder and Down syndrome, and the effectiveness of the
therapeutic program in reducing the effects and aspects of psychological burnout among
mothers of children with Autism Spectrum Disorder and Down syndrome. The researchers used
the semi-experimental approach. The sample comprised (40) women: (20) mothers of children
with Autism Spectrum Disorder and (20) mothers of children with Down syndrome. They were
divided equally into two groups: the experimental group and another control group. A training
program was proposed to reduce the severity of psychological combustion among mothers of
children with Autism Spectrum Disorder and Down syndrome— at the Kuwait Society for the
Handicapped (KSH). The study concluded a set of results: There are statistically significant
differences between the average scores of pre and post applications in the degree of
psychological combustion among mothers of children with Autism Spectrum Disorder; and there
are statistically significant differences between the average scores of the pre and post
applications in the degree of psychological combustion among mothers of children with Down
syndrome. This means the success of the program in achieving its goals in reducing the severity
of psychological combustion for the experimental group. The researchers developed practical
proposals and suggestions based on that result.
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 وتنرشها دار نرش جامعة قطر، تصدر عن كلية الرتبية،2021 ،18  العدد،جملة العلوم الرتبوية
The Effect of A therapeutic Intervention for Psychological Burnout among Mothers of Children with Autism
Spectrum Disorders and Down Syndrome in Kuwait Society

المقدمة

ظهــرت فــي العصــر الحديــث العديــد مــن الضغــوط التــي يتعــرض لهــا اإلنســان ،وهــي تمثــل ظاهــرة
جديــرة باالهتمــام؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى كثيــر مــن جوانــب حيــاة النــاس ،كذلــك تســبب تكاليــف باهظــة
جـ ّـراء عــاج األمــراض والمشــكالت التــي تنجــم عنهــا أو ترافقهــا .ورغــم تعــدد مصــادر الضغــوط وتنوعهــا،
تصبــح إصابــة أحــد أفــراد األســرة بإعاقــة مــا عامـ ً
ـا مــن العوامــل التــي تتســبب فــي ضغــوط علــى المســتويين
النفســي واالجتماعــي ،وأكثــر مــن يتعــرض لتلــك الضغوطــات بطبيعــة الحــال هــم األمهــات؛ ألنهــن األكثــر
احتــكاكًا وإقامــة مــع أبنائهــن ،وهــذه الضغوطــات تتســبب فــي شــعورهن باالحتــراق النفســي ،وقــد حظــي
موضــوع االحتــراق النفســي باهتمــام الكثيــر مــن الدراســين والباحثيــن فــي علــم النفــس (ســميرة ونــورة،
.)14 ،2012
فبطبيعــة الحــال ،لِمــا يعانيــه أطفــال متالزمــة داون وذوو طيــف التوحــد مــن احتياجـ ٍ
ـات ورعايــة خاصــة،

نجــد أن مــا ُيبــذل معهــم مــن جهــد – علــى المســتوى األســري ومســتوى الرعايــة المقدمــة مــن المؤسســات
ـاف مــا ُيبـ َ
ـذل لمراعــاة الطفــل الطبيعــي وتلبيــة احتياجاتــه ،واألم هي مصــدر الرعايــة األول
المتخصصــة – أضعـ ُ
لطفلهــا منــذ نعومــة أظفــاره ،ومــع تلــك االحتياجــات الخاصــة لهــؤالء األطفــال ،التــي قــد تمتــد علــى مــدى
عمرهــم كامـ ً
ـا ،نجــد أن األم – مــع عــدم تو ّفــر مســاعدة متخصصــة لهــا ،أو مــع عــدم اســتخدامها ألســاليب أو
اســتراتيجيات خاصــة فــي الرعايــة – تبــدأ فــي الشــعور بعــدم القــدرة علــى االســتمرار وعــدم التأقلــم مــع هــذا
االبتــاء أو التعامــل معــه بفاعليــة ،وتســتمر علــى هــذا الحــال دون أن يشــعر بهــا أي فــرد مــن العائلــة ،وأحيا ًنــا
أيضــا ،وتبــدأ فــي مرحلــة االحتــراق النفســي (عســكر.)91 ،2019 ،
دون أن تطلــب المســاعدة ً
ـع األفــراد الذيــن يتعاملــون مــع ذوي االحتياجات
ومــن النتائــج الطبيعيــة للضغــوط التــي يتعــرض لها جميـ ُ
الخاصــة  -اإلعاقــة العقليــة  -كالعامليــن مــن أخصائييــن اجتماعييــن ،وأطبــاء ُمعالجيــن ،و ُمعلمــي التربيــة
الخاصــة ،وصـ ً
ـول إلــى أســرة الطفــل ،وحتــى العمــال ،وهــو مــا ناقشــته العديــد مــن الدراســات؛ إذ تتعــرض
وخصوصــا األم ،ألعــراض االحتــراق النفســي.
األســرة،
ً
المقدمــة إلــى أطفــال متالزمــة داون
وعلــى الرغــم مــن التطــور الــذي شــهدته برامــج التربيــة الخاصــة ُ
المقدمــة
وذوي التوحــد فــي اآلونــة األخيــرة ،فمــا يــزال هنــاك قصــور واضــح فــي البرامــج والخدمــات ُ
ألمهــات األطفــال المصابيــن؛ وقــد نتــج عــن ذلــك زيــادة مســتويات الضغــط مــن الناحيتيــن النفســية
واالجتماعيــة لديهــن؛ مــا تســبب فــي شــعورهن باالحتــراق النفســي (فــرح.)1 ،2009 ،

فاالحتــراق النفســي عبــارة عــن حالــة مــن االســتنزاف االنفعالــي والبدنــي؛ بســبب مــا يتعــرض لــه الفــرد
مــن ضغــوط؛ أي :إنــه يشــير إلــى التغيــرات الســلبية فــي العالقــات واالتجاهــات مــن جانــب الفــرد نحــو
اآلخريــن؛ بســبب المتطلبــات االنفعاليــة والنفســية الزائــدة (الزهرانــي.)11 ،2008 ،
مشكلة البحث

ـات وضغــوط
تظهــر فــي كثيــر مــن المهــن – ال ســيما المهــن ذات الطابــع اإلنســاني والتعاونــي – معوقـ ٌ
مختلفــة ،تحــول دون قيــام الموظــف بــدوره المطلــوب كمــا يتوقعــه هــو ويتوقعــه اآلخــرون ،وتعتبــر ظاهــرة
االحتــراق النفســي مــن أبــرز المعوقــات التــي قــد تظهــر فــي مجــال العمــل مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة.
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وخصوصــا األم التــي تتعــرض لضغــوط جمــة داخــل المنــزل وخارجــه ،تب ًعــا لطبيعــة
فمــا بالنــا باألســرة،
ً
اإلعاقــة المصـ ِ
ـاب بهــا أحــدُ أفــراد أســرتها ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أعبــاء إضافيــة فــي توفيــر احتياجاتــه؟
إذ يحتــاج ذوو االحتياجــات الخاصــة إلــى نمــط خــاص مــن البرامــج العالجيــة والتعليميــة التــي تُقــدم لهــم
المســاندة والدعــم ،باإلضافــة إلــى أن انخفــاض قــدرات األطفــال مــن ذوي متالزمــة داون وطيــف التوحــد
عقل ًيــا واجتماع ًيــا يخلــق عب ًئــا جديــدً ا علــى األم؛ مــا قــد ُيشــعرها فــي الكثيــر مــن األحيــان باإلحبــاط وضعــف
الشــعور باإلنجــاز أو النجــاح؛ ومــن ثــم يبــدأ لديهــن اإلحســاس بالضغوطــات النفســانية ،ســواء أكانــت مــن
االعتمــاد الكامــل للطفــل علــى أمــه أم مــن المحيــط المجتمعــي حولهــا ،الــذي يكــون فــي العــادة غير ُمشــجع
لهــا ،وال ُيشــعرها بالقيمــة واألهميــة لجهودهــا واهتمامهــا بطفلهــا ،ومــع مــرور الوقــت نجــد أنهــا تصــل إلــى
درجــة االحتــراق النفســي ،الــذي كان محــور اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن فــي الســنوات األخيــرة؛ لمــا لــه
مــن تأثيـ ٍ
ـر ســلبي فــي األشــخاص ،إال أن أغلــب الباحثيــن قــد جــاء بدراســة االحتــراق النفســي لــدى العامليــن
مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة ،متغافليــن عمــا يتعــرض لــه أوليــاء األمــور مــن ضغــوط نفســية واجتماعيــة
وماديــة تــؤدي بهــم إلــى االحتــراق النفســي أكثــر مــن أي شــخص آخــر (آل عثمــان177 ،2019،؛ النواجحــة
218 ،2019؛ رحــال41 ،2018 ،؛ محمــد88 ،2018 ،؛ بــرزوان وواكلــي71 ،2017 ،؛ ســلطان والتائــب،2016 ،
137؛ تركــي.)613 ،2014 ،
ويســعى البحــث الحالــي إلــى اإلجابــة عــن التســاؤل التالــي :مــا مــدى فاعليــة البرنامــج العالجــي
المقتــرح ،فــي التقليــل مــن آثــار االحتــراق النفســي ومظاهــره لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
التوحــد ومتالزمــة داون؟
أهمية البحث

أهمية البحث من الجانب النظري:

يستمد البحث أهميته من ارتكازه على عدة محاور ،هي:

-1مــدى تأثيــر عوامــل البحــث فــي شــريحة مهمــة فــي المجتمــع ،وهــم أســر األطفــال ذوي اضطــراب
طيــف التوحــد وأســر األطفــال ذوي متالزمــة داون.

-2الفئــة اإلنســانية التــي تجــرى عليهــا الدراســة؛ فالبحــث مــا هــو إال تجســيد لهذيــن المحوريــن مــن
حيــث تناولــه ألحــد الموضوعــات البحثيــة المهمــة ،أال وهــو االحتــراق النفســي لــدى أمهــات
األطفــال ذوي متالزمــة داون وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون والعوامــل المؤثــرة فيــه.

أهمية البحث من الجانب التطبيقي:

إن معرفــة مســتوى االحتــراق النفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون وأمهــات األطفــال ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد والعوامــل المؤثــرة فــي ذلــك؛ مــن شــأنها أن تســاعد فيمــا يلــي:
-1تحديــد عوامــل الضغــط المؤثــرة فــي أمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون وأمهــات األطفــال ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد.

-2مســاعدة الجهــات المختصــة فــي وضــع مخطــط لتحســين أوضــاع أمهــات األطفــال ذوي متالزمــة
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داون وأمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

 -3وضع الحلول المناسبة والممكنة ألسباب االحتراق النفسي.
أهداف البحث

يهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن فاعليــة البرنامــج العالجــي فــي التقليــل مــن آثــار االحتــراق النفســي
ومظاهــره لــدى أمهــات أطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأمهــات أطفــال ذوي متالزمــة داون.
فرضيات البحث

-1توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة االحتــراق النفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون ،عنــد تطبيــق البرنامــج لصالــح
التطبيــق البعــدي.
-2توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة الشــعور بالقلــق لــدى أمهــات األطفــال ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد ،وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون ،عنــد تطبيــق البرنامــج لصالــح
التطبيــق البعــدي.
-3توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة اإلجهــاد االجتماعــي والنفســي لــدى أمهــات
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون ،عنــد تطبيــق
البرنامــج لصالــح التطبيــق البعــدي.
حدود البحث

الحــدود الزمنيــةُ :ط ِّبقــت الدراســة علــى عينــة مــن أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــدوأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون فــي عــام .2019
 -الحــدود المكانية :الجمعيــة الكويتية لرعاية المعاقين ،وكان التطبيق في قاعة التدريب في فندق صحارى.

الحــدود الموضوعيــة :إن البرنامــج موضوعــه االحتــراق النفســي؛ وعليــه فإنــه قــد يصلــح لألمهــاتالالتــي تتطابــق ظروفهــن مــع ظــروف العينــة ،ولديهــن المعانــاة نفســها ،ويعاصــرن المتغيــرات
النفســية والعصبيــة نفســها؛ جـ ّـراء احتوائهــن ألبنائهــن والتفاعــل معهــم ،بعــد التأكــد مــن فعاليتــه فــي
هــذه الدراســة.

مصطلحات البحث

االحتراق النفسي:

ُيعــدّ مفهــوم االحتــراق النفســي مــن المفاهيــم الحديثــة نســب ًيا ،ويعــدّ فرودينبرجــر أول مــن اســتخدم هــذا
المصطلــح لإلشــارة إلــى االســتجابات الجســمية واالنفعاليــة لضغــوط العمــل لــدى العامليــن فــي المهــن
اإلنســانية ،الذيــن يرهقــون أنفســهم فــي الســعي لتحقيــق أهــداف صعبــة.
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مصطلحا واســع االنتشــار ،وســمة مــن ســمات المجتمــع المعاصر؛
وقــد صــار مفهــوم االحتــراق النفســي
ً
فقــد أصبــح ظاهــرة خطيــرة تصيــب بكثــرة أصحــاب المهــن االجتماعيــة واإلنســانية ،وكذلــك األشــخاص
األكثــر احتــكاكًا بتلــك الفئــات التــي تحتــاج إلــى رعايــة اجتماعيــة وإنســانية .وبالرغــم مــن تعــدد تعريفــات
مفهــوم االحتــراق النفســي ،فــإن هنــاك اتفا ًقــا ضمن ًيــا علــى معنــاه وخصائصــه علــى نحــو عــام.

ومــن التعريفــات األساســية لمفهــوم االحتــراق النفســي ،تعريفــه بأنــه حالــة مــن اإلعيــاء والضعــف التــي
تُصيــب الجســد ،وتعمــل علــى اســتنفاد معظــم مــا لــدى المــرء مــن طاقــة نفســية وجســدية وحيويــة ،وذلــك
نتيجــة المتطلبــات التــي تفــوق قدرتــه ( .)Stevenson, 2010كمــا ُيعــرف بأنــه المرحلــة النهائيــة لعجــز الفــرد
عــن التكيــف مــع مطالــب العمــل؛ إذ يعكــس االحتــراق النفســي حالــة مــن اإلنهــاك ،تحــدث نتيجـ ًة لألعبــاء
والمتطلبــات الزائــدة المســتمرة الملقــاة علــى عاتــق األفــراد بمــا يفــوق طاقاتهــم وقدراتهــم ،ويمكــن التعـ ّـرف
إلــى هــذه الحالــة عبــر مجموعــة األعــراض النفســية والجســدية ،التــي تصيــب األفــراد بدرجــة تختلــف مــن
فــرد إلــى آخــر (نعيمــة.)16-15 ،2013 ،

و ُيعــرف البحــث االحتــراق النفســي – إجرائ ًيــا – بأنــه عــدم قــدرة أمهــات األطفــال مــن ذوي اضطــراب
التوحــد ومتالزمــة داون علــى التكيــف مــع متطلبــات أطفالهــن علــى المــدى الطويــل ،خاصــة إذا كانــت
تعيــش فــي بيئــة اجتماعيــة ضاغطــة اجتماع ًيــا؛ بســبب اختــاف طفلهــا عــن األطفــال العادييــن ومــا تتعــرض
لــه مــن مواقــف ،أو عــدم تلقيهــا للمســاعدة الالزمــة مــن األب أو أحــد أفــراد األســرة ،وقيامهــا باألعبــاء كافــة
لالهتمــام بطفلهــا؛ ممــا يجعلهــا تشــعر بالقلــق والتوتــر لفتـ ٍ
ـرات طويلــة ،واالكتئــاب ،وشــعورها بعــدم القــدرة
علــى االســتمرار علــى هــذا النحــو.
متالزمة داون:

هــو واحــد مــن األمــراض الخلقيــة ،التــي تكــون عنــد األطفــال منــذ والدتهــم ،بــل وهــم أجنــاء فــي أرحام
أمهاتهــم ،وينتــج عــن زيادة عــدد الكروموســومات (خؤشــناو.)57 ،2012 ،

طيف التوحد:

ُيعــرف بأنــه واحــد مــن االضطرابــات النمائيــة الســلوكية ،التــي تظهــر خــال ثــاث الســنوات األولــى
مــن ُعمــر الطفــل ،وهــو عبــارة عــن ضعــف فــي مهــارات التفاعــل االجتماعــي ،والتواصــل اللفظــي وغيــر
اللفظــي ،ووجــود بعــض الســلوكيات والحــركات واالهتمامــات غيــر الشــائعة أو غيــر العاديــة ،وفــي كثيــر من
األحيــان قصــور فــي التحصيــل التعليمــي والمعرفــي (وهبــة.)152 ،2018 ،
اإلطار النظري

مؤشــرات االحتــراق النفســي :علــى الرغــم مــن أن التعــب أو التوتــر قــد يشــكل العالمــات األولــى لالحتــراق
النفســي ،فــإن ذلــك ليــس كاف ًيــا للداللــة عليــه ،خاصــة إذا كانــت قصيــرة األمــد؛ فاالحتــراق النفســي يتصــف
بحالــة مــن الثبــات النســبي فيما يتعلــق بالتغيــرات الســلبية ،كفقــدان االهتمــام بالعمل ،والســخرية مــن اآلخرين،
والكآبــة ،والشــك فــي قيمــة الحيــاة وفــي العالقــات االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى الشــعور بالعجــز وســوء تقديــر
الــذات ،ولالحتــراق النفســي مؤشــرات عديــدة تشــمل كل جوانــب حيــاة الفــرد (باتشــو .)28 ،2017 ،وتتلخــص
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مؤشــرات االحتــراق النفســي فــي عــدد مــن المســتويات ،وهــي:

-1مســتوى الشــعور :ويتضمــن مجموعــة مــن المشــاعر ،كعــدم الرضــا ،وســرعة االنفعــال ،واألرق،
والصــداع المســتمر ،واألم الظهــر المزمنــة .ومــن المالحــظ أنهــا أعــراض معظمهــا فســيولوجي ،تبــرز
لــدى األمهــات نتيجــة شــعورهن باإلجهــاد االنفعالــي المصاحــب لالحتــراق النفســي؛ نتيجــة عــدم
الرضــا عــن أدائهــن تجــاه أوالدهــن جــراء احتياجاتهــم الالزمــة مــع المجتمــع المحيــط .وغال ًبــا مــا
تزيــد هــذه األعــراض المصاحبــة بكبــر عمــر االبــن المصــاب.
-2مســتوى الحيــاة الشــخصية والمهنيــة :مــن أبــرز مظاهــر مؤشــرات االحتــراق علــى الحيــاة الشــخصية
حــدوث مشــاكل مــع الــزوج أو األبنــاء ،والشــعور بالضغــط المســتمر فــي المنــزل أو العمــل إذا كانــت
األم تعمــل ،واللجــوء إلــى األدويــة المهدئــة وأحيا ًنــا اإلفــراط فــي تناولهــا.
مســتوى العالقــات :الشــعور باالنســحاب ،وعــدم ّتوفــر الطاقــة الســتمرار العالقــات مــع المجتمــع
المحيــط ،والبعــد عــن التجمعــات ،وتدنــي مســتوى العالقــات االجتماعيــة (الريحانــي وآخــرون23 ،2013 ،؛
نعيمــة.)16-15 ،2013 ،

عمو ًمــا يمكــن االســتدالل علــى االحتــراق النفســي بالشــعور باإلرهــاق النفســي والجســدي ،الــذي
بــدوره ُيشــعر األم بفقــدان الطاقــة النفســية والجســدية لالســتمرار فــي هــذا الوضــع الضاغــط ،والشــعور بعــدم
تقديــر الــذات ،وفقــدان الدافعيــة ،واإلحســاس باإلنهــاك والتعــب المزمــن ،وباليــأس والعجــز.
أعراض االحتراق النفسي:

إن االحتــراق النفســي عبــارة عــن متالزمــة معقــدة جــدًّ ا؛ فأعراضهــا مــا بيــن الجســدية والنفســية ،وتنتــج
تلــك المتالزمــة عــن تعــرض الفــرد إلــى ضغــط شــديد لســنوات طويلــة ،وأعــراض االحتــراق النفســي كثيــرة
أمراضــا جســدية ونفســية
جــدًّ ا ،وتختلــف كثيـ ًـرا مــن شــخص إلــى آخــر ،كمــا أن بعــض تلــك األعــراض تشــبه
ً
أخــرى؛ مــا يزيــد الوضــع ارتبــاكًا .وهنــاك ثالثــة أنــواع مــن أعــراض االحتــراق النفســي ،وهــي:
•أعــراض جســمية :ومــن أبــرز األعــراض الجســدية لالحتــراق النفســي ارتفــاع ضغــط الــدم ،واإلصابــة
بأمــراض القلــب ،والســكري ،وأمــراض المعــدة والجهــاز الهضمــي ،والشــعور بالجفــاف فــي الفــم،
وزيــادة التعــرق عــن المســتوى الطبيعــي ،والشــعور بالصــداع المزمــن ولفتـ ٍ
ـرات طويلــة.
•أعــراض نفســية :ومــن أبــرز األعراض النفســية لالحتــراق النفســي الشــعور الدائــم باإلرهــاق ،واالكتئاب،
والقلــق ،والعصبيــة ،والالمبــاالة ،وانخفــاض مســتوى االنتبــاه .وغال ًبــا تــزداد تلــك األعــراض بزيــادة
عمــر االبــن المصــاب بالتوحــد أو المصــاب بمتالزمــة داون.
•أعــراض ســلوكية :ومــن أبــرز األعــراض الســلوكية لالحتــراق النفســي افتعــال المشــكالت مــع
المحيطيــن ،وإدمــان األدويــة – كالمهدئــات والمنشــطات أو الفيتامينــات – ،أو الســلوكيات اإلدمانيــة
– كاإلفــراط فــي األكل أو مشــاهدة التلفــاز – ،والرغبــة فــي تخريــب األشــياء وإحــداث أضـ ٍ
ـرار ماديــة
للتنفيــس عــن الضغــط النفســي (القيســي .)102 ،2019 ،وغال ًبــا مــا تبــدو عندمــا يظهــر أبناؤهــن فــي
مواقــف اجتماعيــة قــد تُشــعر األم بخيبــة األمــل؛ نتيجــة إخفــاق ابنهــا فــي التوافــق مــع المحيطيــن بــه،
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أو شــعورهن بالشــفقة المبالــغ فيهــا علــى أوالدهــن (أبــو ســعد.)83 ،2015 ،

هــذه األعــراض قــد توجــد لــدى الفــرد الواحــد بدرجــات متفاوتــة ،فــي أوقــات مختلفــة ،وبمســتويات
متباينــة؛ فهــي غيــر ثابتــة؛ ألن شــعور االحتــراق النفســي يتكــون لــدى الفــرد فــي مراحــل متدرجــة.
مراحل االحتراق النفسي:

هنــاك مجموعــة مــن المراحــل التــي يمــر بهــا االحتــراق النفســي ويتطــور فيهــا ،حتــى يصــل إلــى أعلــى
درجاتــه ومســتوياته ،وتتمثــل تلــك المراحــل فيمــا يلــي:
المرحلــة األولــى :التــي يحــدث فيهــا عــدم تــوازن بيــن مــا يحتاجــه الفــرد ومــا لديــه مــن مصــادر؛ فغال ًبامــا تعانــي األم – علــى ســبيل المثــال – مــن احتيــاج طفلهــا للمســاعدة طــوال الوقــت ،ومــن بعــض
األحــوال التــي تحتــم عــدم وجودهــا فــي األســرة نتيجــة انشــغالها بأحــد ظــروف الحيــاة؛ ممــا يســبب
لهــا عــدم التــوازن بيــن مــا يجــب أن تقدمــه لطفلهــا ومــا يجــب أن يحــدث.

المرحلــة الثانيــة :ويبــدأ فــي هــذه المرحلــة حــدوث توتــر انفعالــي للفــرد ،وهــو مــا يتســبب فــي شــعورهبالتعــب واإلنهــاك لفتـ ٍ
ـرات قصيــرة ،ويجــد الفــرد نفســه غيـ َـر قــادر علــى مواجهــة عوامــل االحتــراق
النفســي ومســبباته ،ويبــدأ فــي محاولــة التكيــف مــع الوضــع وتحمــل مســؤولياته والقيــام بهــا ،وإذا
اســتطاع الفــرد النجــاح فــي التكيــف يســتطيع أن يخــرج مــن مراحــل االحتــراق النفســي ،أما إذا فشــل
فــي التأقلــم والتكيــف نجــد أنــه يدخــل فــي المرحلــة الثالثــة (لملــوم .)66 ،2018 ،وتبــدو فــي ســخط
األم بســبب الوضــع الحالــي إمــا علــى األســرة ،أو علــى الطفــل ،أو علــى مــن يحتــك بهــم الطفــل فــي
المحيــط االجتماعــي ،ويختــل الســلوك التنظيمــي لهــا إمــا فــي محيــط األســرة ،أو العمــل ،أو دور
الرعايــة الخاصــة بالطفــل.

المرحلــة الثالثــة :يحــدث فــي تلــك المرحلــة عــدد مــن التغيــرات فــي اتجاهــات الفــرد وســلوكه،أبرزهــا االنعــزال اجتماع ًيــا ،والشــعور المســتمر بالتعــب وفقــدان الطاقــة ،وعــدم القــدرة علــى
االســتمرار فــي هــذا الوضــع ،والرغبــة فــي التخلــص منــه ،والشــعور بالضغــط النفســي واالكتئــاب
والقلــق االجتماعــي الدائــم (جبالــي.)71 ،2012 ،

إن هــذا االضطــراب الــذي يحــدث للفــرد بســبب مصــادر مختلفــة؛ قــد فســره العلمــاء ضمــن نظرياتهــم،
ـري بنــا اســتعراض أهــم النظريــات التــي فســرت االحتــراق النفســي.
وحـ ٌّ
النظريات المفسرة لالحتراق النفسي:

ـا شـ ً
حتــى يتســنى لنــا فهــم عمليــة االحتــراق النفســي ،يجــب أن نُحللهــا تحليـ ً
ـم بجوانبهــا كافــة؛
ـامل ونُلـ ّ
حتــى نســتطيع عالجهــا والحــد مــن تأثيرهــا الســلبي علــى أمهــات األطفــال ،وإعــداد البرامــج العالجيــة
المفســرة لعمليــة
والســلوكية المناســبة مــع حــاالت األمهــات ،ويكــون ذلــك بفهــم النمــاذج والنظريــات ُ
االحتــراق النفســي .وتتعــدد تلــك النمــاذج بكثــرة ،إال إننــا نذكــر أبرزهــا ،وهــي:
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-1نظرية التحليل النفسي

مؤســس هــذه النظريــة هــو العالــم ســيجمويد فرويــد ،الــذي عــزا حــدوث تلــك الســلوكيات إلــى أســباب
وعوامــل وحاجـ ٍ
ـات نفســية مكبوتــة فــي الالشــعور ،وقــال بــأن االحتــراق النفســي ينشــأ نتيجــة ضغــط الفــرد
علــى األنــا لفتـ ٍ
ـرة طويلــة؛ إذ إن القــوى التــي تتســبب فــي هــذه الســلوكيات هــي قــوى داخليــة ،وتتســبب
فــي حــدوث صــراع داخلــي بيــن أجــزاء الشــخصية الثالثــة ،وهي«:األنــا ،والهــو ،واألنــا األعلــى»؛ لرغباتهــم
المتعارضــة؛ ممــا يــؤدي إلــى شــعور الفــرد بالقلــق ،واإلجهــاد النفســي ،واالكتئــاب ،واالحتــراق النفســي
الــذي قــد ينتــج عــن صــراع بيــن رغبــات الشــخص المتباينــة ،أو بســبب الصــراع بيــن رغبــات الفــرد أو
احتياجاتــه وبيــن المحيــط الخارجــي الــذي يعيــش فيــه (القيســي106 ،2019 ،؛ عــواد.)78 ،2015 ،

ويصعــب تطبيــق هــذه النظريــة جملــة؛ إذ إن األم لــن تصــرح بمأســاتها تجــاه أوالدهــا المصابيــن،
أوبشــعورها باإلجهــاد االنفعالــي ،وســتكتم معاناتهــا؛ إذ إن هــذا يعــارض قاعــدة ضميرهــا ،وألن هــذا يرتبــط
بواجباتهــا تجــاه أبنائهــا ،كمــا أن برنامــج الدراســة ال يعتمــد علــى المنهــج التحليلــي فــي عــاج االحتــراق
برنامجــا جمع ًّيــا يعتمــد علــى
النفســي ،وال يعتمــد علــى تحليــل المقابــات الشــخصية ،وإنمــا تطــرح الدراســة
ً
تدريــب جميــع األمهــات ٍ
معــا؛ لالســتفادة مــن عامــل الخبــرة والصالبــة االنفعاليــة كلمــا أمكنهــم التفاعــل فــي
جلســات البرنامــج.
-2النظرية السلوكية

اتفــق أصحــاب النظريــة الســلوكية علــى أن الســلوك يكــون نتيجــة الظــروف البيئيــة المحيطــة بالشــخص،
وأن االحتــراق النفســي عبــارة عــن حالــة داخليــة شــأنه شــأن الكثيــر مــن المشــاعر األخــرى كالقلــق ،وتُبنــى
النظريــة الســلوكية علــى مجموعــة مــن الركائــز التــي يمكننــا تلخيصهــا فيمــا يلــي:
-وجود هدف أو أكثر يسعى الفرد إلى تحقيقه.

اتباع الفرد للسبل التي تؤدي إلى وصوله إلى أهدافه المرغوبة.-أن تحقيق األهداف الفردية هو التعليم.

ٍ
شــخص إلــى آخــر تب ًعــا لتأثيــر العوامــل الســيوكولوجية ،وهــي:
تختلــف اســتجابات الفــرد مــنٍ
(اتجاهاتــه ،وخبراتــه الســابقة ،وقــدرات التواصــل لديــه)؛ أي إن تعلــم فــرد مــا لشــيء ال يعنــي
بالضــرورة إمكانيــة تعلــم األفــراد اآلخريــن لنفــس الشــيء ،أو فــي الوقــت نفســه الــذي اســتغرقه فــي
تعلمــه ،كمــا يــرى الســلوكيون أن التفاعــات بيــن الفــرد والبيئــة المحيطــه بــه قــد تــؤدي إلــى شــعوره
ـر مــن المشــاعر الســلبية ،إذا كان يتعــرض إلــى الكثيــر مــن المواقــف الضاغطــة؛ فزيـ ِ
بالكثيـ ِ
ـادة ُمعــدل
التوتــر والقلــق لديــه؛ ومــن ثــم دخولــه فــي مرحلــة االحتــراق النفســي( .مطــر وســالم61 ،2019 ،؛
شــهوان.)32 ،2014 ،

ممــا ســبق يمكــن القــول بــأن الســلوكيين ُيفســرون االحتــراق النفســي علــى أنــه ســلوك غيــر ســوي ،قــد
ُيضطــر الفــرد إلــى اإلتيــان بــه؛ نتيجــة مــا يتعــرض إليــه مــن مواقــف غيــر مناســبة فــي البيئــة المحيطــة بــه.
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-3النظرية المعرفية

يــرى أصحــاب النظريــة الســلوكية أن ســلوك الفــرد فــي موقــف مــا ال يكــون نتيجــة هــذا الموقــف فقــط؛
وإنمــا تكــون المعرفــة عامـ ً
ـا بيــن الموقــف والســلود الفــردي؛ فاإلنســان يســتجيب نحــو الموقــف الــذي
يحــدث لــه بمــا ُيحقــق األهــداف التــي يســعى إليهــا؛ فــإذا كان الموقــف الــذي يتعــرض لــه الفــرد إيجاب ًيــا،
ـعورا بالرضــا والــروح المعنويــة العاليــة؛ أمــا
وقــد أدركــه واســتجاب لــه بصــورة إيجابيــة؛ حقــق لــه ذلــك شـ ً
إذا كان الموقــف الــذي تعــرض لــه الفــرد ســلب ًيا ،فــإن ذلــك يــؤدي إلــى شــعوره بأعــراض االحتــراق النفســي
(عســكر.)100 ،2019 ،

مزيجــا مرك ًبــا مــن تلــك النظريــات الثــاث؛ إذ إن االحتــراق ينتــج عــن قــدرة
وتبنّــى البحــث الحالــي
ً
مســتهلة لتحمــل األنــا فــي (نظريــة التحليــل النفســي)؛ ممــا يتفاعــل مــع أهــداف األمهــات فــي الحفــاظ علــى
ـتوى معيـ ٍ
ـن ألداء أبنائهــن (النظريــة الســلوكية)؛ ممــا يتطلــب معــه معرفــة جديــدة لمواجهــة هــذا الوضــع
مسـ ً
الجديــد (النظريــة المعرفيــة) لتضــاف إلــى المعرفــة الســابقة .هــذا المــزج بيــن تلــك النظريــات اعتمــد عليــه
الباحثــون فــي تصميــم البرنامــج وفــي بنــاء أداة القيــاس ،ويمكــن إيضاحهمــا فــي منهــج البحــث.
الدراسات السابقة

جــاءت دراســة راشــد ( )2017للتعــرف إلــى قلــق المســتقبل وعالقتــه باالحتــراق النفســي لــدى معلمــي
التربيــة الخاصــة ،وعالقتــه ببعــض المتغيــرات الديمغرافيــة ،كالنــوع ،والحالــة االجتماعيــة ،والمؤهــل العلمي.
علمــا ومعلمــة ،وقــد اســتخدم الباحــث لجمــع المعلومــات مــن مجتمــع
وتكونــت عينــة الدراســة مــن (ُ )70م ً
الدراســة مقيــاس ماســاش ،وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج ،هــي :أن الســمة العامــة لقلــق
المســتقبل لمعلمــي التربيــة الخاصــة قــد كان بدرجــة فــوق المتوســطة ،وكذلــك الســمة العامــة لالحتــراق
النفســي؛ توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائ ًيــا بيــن قلــق المســتقبل واالحتــراق النفســي لمعلمــي التربيــة
الخاصــة؛ ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن قلــق المســتقبل واالحتــراق النفســي لمعلمــي التربيــة
الخاصــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة ،أو التخصــص ،أو المؤهــل العلمــي ،أو النــوع .ويمكــن
االســتفادة مــن هــذه الدراســة فــي أن االحتــراق النفســي قــد يكــون ســمة انفعاليــة عرضيــة نابعــة مــن ســوء
توافــق المصــاب بالتوحــد أو المصــاب بمتالزمــة داون والمرحلــة العمريــة؛ إذ إن نبــوع االحتــراق النفســي
ليــس متوق ًفــا علــى الحالــة االجتماعيــة ،أو التخصــص ،أو النــوع ،أو المؤهــل الدراســي؛ فقــد يكــون ناب ًعــا
مــن قلــق المســتقبل الراجــع إلــى شــعور األم بمشــكلة ابنهــا فــي ســوء توافقــه وتكيفــه مــع البيئــة التــي يعيــش
فيهــا ،شــأنه فــي ذلــك شــأن العادييــن.
وحــددت دراســة أحمــد ( )2015مســتويات االحتــراق النفســي لــدى معلمــات ذوي اضطــراب التوحــد
بمراكــز التربيــة الخاصــة بالخرطــوم ،ولدراســة تأثيــر المتغيــرات الديمغرافيــة ،كـــالعمر والحالــة االجتماعيــة،
قــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )96معلمــة ،وقــد
اســتخدمت لجمــع المعلومــات مــن مجتمــع الدراســة مقيــاس ماســاش ،وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج
التاليــة :الســمة العامــة لالحتــراق النفســي ،أنــه مرتفــع فــي متغيــر اإلجهــاد االنفعالــي ،ومنخفــض فــي متغيــر
تبلــد المشــاعر؛ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة فــي ُبعــدي تبلــد
المشــاعر ونقــص اإلنجــاز لصالــح المتزوجــة ،واإلجهــاد االنفعالــي لصالــح العزبــاء .وبالرغــم مــن الميــزات
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التــي توصلــت إليهــا الدراســة ،فإنــه يوجــد قصــور فــي منهجيــة الدراســة؛ إذ إنهــا اعتمــدت فــي منهجيتهــا –
إضافــة إلــى المنهــج الوصفــي – علــى المنهــج الســببي المقــارن .ويمكــن االســتفادة مــن هــذه الدراســة فــي
أن مســببات االحتــراق النفســي إمــا تبلــد المشــاعر ،أو نقــص اإلنجــاز ،أو اإلجهــاد االنفعالــي؛ وعليــه فقــد
راعــي الباحــث االعتمــاد علــى التنظيــم المعرفــي لالنفعــال فــي جلســاته المقدمــة ببرنامــج الدراســة للتهدئــة
االنفعاليــة ،والحــث علــى الدافعيــة لرفــع مســتويات اإلنجــاز فــي مســاعدة أطفالهــن المصابيــن بالتوحــد أو
ـع مــن تبلــد المشــاعر ،فقــد اســتبعدت
متالزمــة داون .أمــا الحــاالت التــي روعــي أن احتراقهــا النفســي نابـ ٌ
مطل ًقــا مــن الدراســة.

ودرس مرســي ( )2015الفــرق فــي درجــة االحتــراق النفســي بيــن عينــة مــن معلمــي التربيــة الخاصــة
ومعلماتهــا وبيــن أقرانهــم بالتعليــم العــام ،فــي ضــوء بعــض المتغيــرات ،وهــي :التخصــص ،والجنــس،
معلمــا
والخبــرة ،وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المقــارن ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ()300
ً
ومعلمــةُ ،ق ِّســموا إلــى ( )150مــن معلمــي التربيــة الخاصــة ومعلماتهــا ،و( )150مــن معلمــي التعليــم العــام
ومعلماتــه ،وقــد اســتخدم الباحــث لجمــع المعلومــات مقيــاس االحتــراق النفســي للمعلميــن ،والمقابلــة
الشــخصية ،ومقيــاس صالبــة الشــخصية ،وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة :وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بيــن معلمــي التربيــة الخاصــة ومعلماتهــا وبيــن نظرائهــم فــي التعليــم العــام فــي الدرجــة الكليــة
علــى مقيــاس االحتــراق النفســي ،لصالــح معلمــي التربيــة الخاصــة ومعلماتهــا؛ وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بيــن معلمــي التربيــة الخاصــة فــي الدرجــة الكليــة علــى مقيــاس االحتــراق النفســي ترجــع إلــى
ســنوات الخبــرة (قصيــرة – طويلــة) وذلــك فــي اتجــاه ذوى الخبــرة القصيــرة .وهــذا يعــزز دراســة أحمــد
( ،)2015التــي حــددت أن مســتويات اإلنجــاز وليــدة كــم الخبــرة الســابقة التــي عايشــها المتمــرس فــي التربيــة
الخاصــة .وعليــه فهــذه النتائــج تعــزز أن الصالبــة االنفعاليــة المرتفعــة للمــرء هــي أســاس للتخلــص مــن
االحتــراق النفســي ،وأن الخبــرة الطويلــة أســاس لخفــض االحتــراق النفســي .وهــذا مــا راعــت الدراســ ُة
الحاليــة فــي صياغتهــا لمحتــوى البرنامــج.

وتحققــت الحربــي ( )2013مــن فاعليــة برنامــج إرشــاد بالمعنــى؛ لخفــض حــدة االحتــراق النفســي
لــدى عينــة مــن معلمــات التربيــة الخاصــة بمكــة المكرمــة ،وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج التجريبــي،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن (ُ )30معلمــة ،اختيــروا بالطريقــة القصديــة االنتقائيــة ،وقــد اســتخدمت الباحثــة
لجمــع المعلومــات صحيفــة بيانــات شــخصية ،وبرنامــج إرشــاد بالمعنــى ،ومقيــاس االحتــراق النفســي،
مقيــاس آيزنــك المعــدل ( ،)R-EPQوتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :وجــود فــروق
دالــة إحصائ ًيــا بيــن المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة علــى مقيــاس االحتــراق النفســي (األبعــاد والدرجــة
الكليــة) بعــد تطبيــق البرنامــج ،لصالــح المجموعــة التجريبيــة؛ وجــود فــروق دالــة احصائ ًيــا علــى مقيــاس
آيزنــك لمعلمــات التربيــة الخاصــة (األبعــاد) بيــن المجموعــة الضابطــة والتجريبيــة ،لصالــح المجموعــة
التجريبيــة؛ وجــود فــروق دالــة إحصائ ًيــا فــي درجــة االحتــراق النفســي لمعلمــات التربيــة الخاصــة حســب
المرحلــة العمريــة؛ وجــود فــروق دالــة احصائ ًيــا فــي درجــة االحتــراق النفســي لمعلمــات التربيــة الخاصــة
حســب الخبــرة العمليــة.
التعــرف إلــى مــدى فاعليــة برنامــج إرشــادي قائــم علــى العــاج
هدفــت دراســة أحمــد ( )2015إلــى
ّ
بالموســيقى ،فــي تخفيــف حــدة االحتــراق النفســي لــدى عينــة مــن معلمــي التربيــة الخاصــة ،وأثــره فــي
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رضاهــم المهنــي وتقديرهــم لذواتهــم ،وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج التجريبــي ،وتكونــت عينــة الدراســة
معلمــا ومعلمــة ،كان اختيارهــم عشــوائ ًيا ،واعتمــدت علــى المقياسـ ْين القبلــي والبعــدي بوصفهمــا
مــن ()50
ً
ٍ
أدوات لجمــع المعلومــات ،وبرنامــج موســيقي مناســب لهــذه العينــة ،وهــو (العــاج الجماعي/الفــردي)،
وإعــداد قائمــة باألعمــال الموســيقية المســتخدمة والمســتبعدة عُدِّ لــت حســب درجــة اســتجابتهم لهــا،
وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج ،أهمهــا :انخفــاض فــي االحتــراق النفســي لــدى المعلميــن،
وزيــادة معــدل الرضــا المهنــي وتقديرهــم لذواتهــم؛ ممــا يؤكــد أثــر البرنامــج اإلرشــادي .وبعــد فتــرة زمنيــة
ـهرا مــن االنتهــاء مــن القيــاس البعــدي ،أعــادت الباحثــة تطبيــق األدوات علــى عينــة البحــث (قيــاس
بلغــت شـ ً
تتبعــي)؛ لمعرفــة مــدى احتفــاظ العينــة بأثــر البرنامــج اإلرشــادي.
وقــد أثبتــت دراسـ ُة ( )Hastings & Brown, 2002أن تأ ُّثــر فعاليــة الــذات لــدى اآلبــاء لألطفــال المصابيــن
بالتوحــد وشــعورهم باالكتئــاب والقلــق؛ قــد يؤثــر فــي حــدوث مشــكالت ســلوكية لــدى أطفالهــم ،وهــذا
أحــد المبــررات التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة الحاليــة لمحاولــة تخفيــف اإلجهــاد النفســي واالجتماعــي
ومســتوى القلــق لــدى األمهــات .كمــا أن دراســة ( )Giallo, Wood, Jellett & Porter, 2013أثبتــت أن
اإلجهــاد االنفعالــي الناجــم عــن االحتــراق النفســي لــدى الوالديــن ألطفــال مصابيــن باضطــراب طيــف
التوحــد؛ يؤثــر فــي الدعــم االجتماعــي المقــدم ألبنائهــم؛ ممــا ينعكــس علــى ســوء تفاعــات أبنائهــم فــي
البيئــة ،عــاوة علــى بعــض المشــكالت االجتماعيــة والنفســية للوالديــن ،كنقــص فتــرات النــوم ،وســوء
التوافــق ،والتدنــي فــي مســتويات الرفاهيــة النفســية .كمــا أن االحتــراق النفســي للوالديــن ألطفــال ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد؛ قــد رجــع إلــى ســوء التقويــم اإليجابــي لحــاالت تكيــف أبنائهــم؛ ممــا يســبب
مســتويات عاليــة مــن القلــق لــدى لوالديــن .ويــزداد هــذا كلمــا زاد عمــر الطفــل ،وهــذا مــا أكدتــه دراســة
( ،)Rayan & Ahmad, 2017أو قــد يكــون ناب ًعــا مــن مســتويات اإلحبــاط العاليــة؛ نتيجــة الغضــب علــى
أوالدهــم أو ســوء تصرفــات أبنائهــم ،ســواء أكان األبنــاء مصابيــن بالتوحــد أم ذوي احتياجــات خاصــة ،كمــا
حــددت دراســة (.)Schieve, Blumberg, Rice, Visser & Boyle, 2007
وأجــرى ( )Brooks, 2019دراســة توضــح ارتبــاط الشــفقة علــى الــذات باإلجهــاد االنفعالــي واالحتــراق
علمــا مــن معلمــي صعوبــات التعلــم فــي المملكــة المتحــدة،
النفســي ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن (ُ )120م ً
وتتــراوح أعمارهــم بيــن ( )18و( )64عا ًمــا ،ويعملــون مــع البالغيــن ذوي صعوبــات التعلــم .وقــد اعتمــد
ِ
بوصفــه أداة لجمــع البيانــات والمعلومــات مــن مجتمــع الدراســة ،وتوصلــت
الباحــث علــى االســتبيان
الدراســة إلــى النتائــج التاليــة :أن الشــفقة علــى الــذات متوســطة لــدى عينــة الدراســة ،وكانــت درجــات
االكتئــاب منخفضــة .وأوضحــت تحليــات االعتــدال أن الشــفقة علــى الــذات خففــت كثيـ ًـرا العالقــة بيــن
اإلرهــاق والرفاهيــة النفســية ،واإلرهــاق واالكتئــاب.
وجــاءت دراســة ( )McCay, 2019لدراســة كيفيــة ارتبــاط االحتــراق النفســي بالعوامــل االجتماعيــة
والديموغرافيــة والعمــل التنظيمــي لــدى الممرضــات ،وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي االرتباطي،
واســتخدمت االســتبيان أدا ًة لجمــع البيانــات والمعلومــات مــن مجتمــع الدراســة ،وتوصلــت الدراســة إلــى
عــدد مــن النتائــج ،أهمهــا :مســتويات اإلجهــاد االنفعالــي واإلنجــاز المهنــي أكبــر فــي عينــة الممرضــة الريفيــة
مقارنــة بالدراســات األخــرى؛ ُعثــر علــى مســتويات أعلــى مــن االحتــراق النفســي مرتبطــة بانخفاضــات فــي
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الطابــع الشــخصي ومرتبطــة باإلنجــاز المهنــي األكبــر.

وقــدّ رت دراســة راداك ( )Radack, 2019العالقــة بيــن االحتــراق النفســي والتنبــؤ باإلجهــاد األكاديمــي
لــدى طــاب علــوم الصحــة األمريكييــن ،فــي إحــدى الجامعــات فــي جنــوب شــرق الواليــات المتحــدة،
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )90طال ًبــا مــن طــاب الدراســات العليــا فــي علــوم الصحــة ،وجــرت االســتعانة
باالســتبيان لجمــع المعلومــات مــن عينــة الدراســة ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن طــاب الدراســات العليــا
ُيعانــون مــن اإلجهــاد األكاديمــي.

واستكشــفت دراســة ميلــر ( )Miller, 2017العالقــة بيــن االحتياجــات النفســية األساســية واالحتــراق
معلمــا فــي المــدارس
النفســي لــدى معلمــي المــدارس االبتدائيــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ()130
ً
االبتدائيــة ،وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة متوســطة بيــن االحتياجــات النفســية
األساســية فــي االســتقاللية والكفــاءة وبيــن االحتــراق النفســي فــي اإلجهــاد االنفعالــي واإلنجــاز الشــخصي،
ووجــود عالقــة دالــة إحصائ ًّيــا بيــن االحتياجــات النفســية األساســية الجماعيــة لالســتقاللية والكفــاءة
واالرتبــاط ،وبيــن االحتــراق النفســي واإلنجــاز الشــخصي.

وقــدرت دراســة روســادو ( )Rosado, 2017العالقــة بيــن المرونــة النفســية ،وتفاعــات المعلــم والطالب،
والكفــاءة الذاتيــة للمعلــم ،واالحتــراق النفســي؛ مــن أجــل فحــص مــدى معانــاة معلمــي مدرســة مونتيســوري
مــن عــدم المرونــة النفســية ،واالحتــراق النفســي ،والتفاعــات الســلبية بيــن الطالــب والمعلــم .وأظهــرت
المتصــورة التــي ترتبــط ارتبا ًطــا وثي ًقــا بأولــى أعــراض
النتائــج أن عــدم المرونــة النفســية مــن األعــراض
َّ
أيضــا أنــه علــى الرغــم مــن شــعور المعلميــن
االحتــراق النفســي التــي تتطــور :اإلجهــاد العاطفــي ،وقــد وجــد ً
باإلجهــاد االنفعالــي ،فلــم يكــن لــه تأثيــر فــي عالقاتهــم بطالبهــم .وهــذه النتيجــة تعــزز الدراســات العربيــة،
التــي تتعلــق باإلجهــاد االنفعالــي والصالبــة االنفعاليــة.

وقــد أكــدت بعــض الدراســات أن مســتويات االحتــراق لنفســي بالضــرورة يرجــع إلــى حــاالت اإلرهــاق
االجتماعــي ،ومســتويات القلــق ،وســوء التوافــق النفســي ،وحــاالت مــن الغضــب وهــذا يتفــق مــع دراســات
( ، )Benson & Karlof, 2009و( ،)Koydemir-Ozden & Tosun 2010و( .)Morgan 1988إال أن ســوء
التوافــق النفســي واالجتماعــي تحديــدً ا يكــون لــدى الوالديــن ألطفــال مصابيــن بمتالزمــة داون ومصابيــن
بتوحــد ،وهــذا مــا أكدتــه دراســة ( .)Benson & Karlof, 2009; Rodrigue, Morgan, & Geffken 1992هــذا
االحتــراق ناجــم عــن ســوء النتائــج أو المشــكالت الســلوكية ألطفالهــم فــي المحيــط االجتماعــي ،أو نتيجــة
كبــر األطفــال المصابيــن بالتوحــد عامــة ،وهــذا يتفــق مــع دراســة (.)Factor, Perry, & Freeman 1990
وقــد اســتفاد الباحثــون مــن تلــك الدراســات فــي تصميــم مفــردات المقيــاس المســتخدم فــي هــذه
الدراســة ،كمــا اســتفادوا فــي بنــاء جلســات البرنامــج المقتــرح .وحــري بنــا اآلن تقديــم المفاهيــم األساســية
فــي االحتــراق النفســي فــي اإلطــار النظــري التالــي.

ومــن المالحــظ أن جميــع الدراســات الســابقة أجريــت علــى عينــة مــن معلمــي التربيــة الخاصــة،
ومعلمــي ذوي صعوبــات التعلــم ،أو طاقــم التمريــض والقائميــن علــى الرعايــة الصحيــة .وكانــت مســتويات
االحتــراق النفســي قــد ترجــع إلــى طبيعــة اإلنجــاز المهنــي المتوقــ ِع منهــم أداؤه ،أو الدافــع اإلنجــاز ،أو
اإلجهــاد االنفعالــي .ولكــن الدراســة فــي طبيعتهــا تعتمــد علــى تقويــم مســتويات االحتــراق النفســي لــدى
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األمهــات ألطفــال مصابيــن بمتالزمــة داون والمصابيــن بالتوحــد .ولكــن البحــث الحالــي اســتفاد مــن
الدراســات الســابقة فــي أن مســتويات االحتــراق النفســي ليــس لهــا أي تأثيــر ال بنــوع القائــم بالرعايــة ،أو
حالتــه االجتماعيــة ،أو تخصصــه ،أو مســتواه التعليمــي ،أو مؤهلــه الدراســي؛ وإنمــا ترتبــط ببعــض المتغيــرات
االنفعاليــة والشــخصية ،كاإلجهــاد االنفعالــي ،أو المرونــة النفســية ،والصالبــة االنفعاليــة ،والســمات
الشــخصية .كمــا حــاول البحــث الحالــي االســتفادة مــن تلــك الدراســات فــي توطيــد تلــك المتغيــرات؛
لتقليــل العــرض الناجــم ،وهــو االحتــراق النفســي؛ الســتيعاب األمهــات ألدوارهــن ولســداد توافقهــن مــع
طبيعــة المواقــف التــي يمــر بهــا أبناؤهــن ذوو التوحــد أو متالزمــة داون.
الطريقة واإلجراءات
منهج البحث

لتحقيــق أهــداف البحــث ،اســتُخدم المنهــج شــبه التجريبــي ،وقــد اعتمــدت الدراســة علــى تصميــم
المجموعــة الواحــدة بقياســين قبلــي وبعــدي .كمــا اســتخدمت الدراســة المنهــج الســببي المقــارن بيــن أداء
أمهــات األطفــال المصابيــن بالتوحــد وأمهــات األطفــال المصابيــن بمتالزمــة داون.
عينة البحث

اختيــرت عينــة مــن ســيدات ذوات أطفــال مصابيــن باضطــراب طيــف توحــد أو متالزمــة داون ،وبلــغ
عددهــن  50ســيدة؛ وذلــك لحســاب الخصائــص الســيكومترية .كمــا اختيــرت عينــة أخــرى للبحــث المنــوط
بهــا تجريــب فعاليــات البرنامــج العالجــي بصــورة قصديــة؛ ألنهــن الالتــي وافقــن علــى المشــاركة مــن بيــن
األمهــات المســجالت بالجمعيــة الكويتيــة للمعاقيــن  -وهــن يختلفــن عــن ســيدات العينــة األولــى  -وتكونت
مــن ( )40ســيدة مــن أمهــات األطفــال؛ بواقــع ( )20ســيدة مــن أمهــات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،و()20
ســيدة مــن أمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون ،وقــد اختيــرت العينــة طوع ًّيــا؛ وعليــه :اس ـتُخدمت العينــة
األولــى لضبــط الخصائــص الســيكومترية علــى بيانــات مقيــاس االحتــراق النفســي ،واســتُخدمت العينــة
الثانيــة – وهــي العينــة األساســية – للتحقــق مــن فــروض الدراســة.
أدوات البحث

ُأعــدت األدوات المناســبة لتطبيــق البحــث ،وقــد تمثلــت فــي البرنامــج العالجــي لتخفيــف حــدة االحتراق
النفســي ،ومقيــاس االحتراق النفســي.
ً
أول :البرنامج العالجي

بعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة واألدبيــات التربويــة المرتبطــة ببرامــج تخفيــف االحتــراق النفســي؛
وذلــك إلعــداد برنامــج عالجــي مقتــرح لتخفيــف حــدة االحتــراق النفســي ،فقــد توصــل الباحثــون إلى مــا يلي:
•فلسفة البرنامج المقترح.
•أسس البرنامج المقترح.
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•أهداف البرنامج المقترح.

•طرائق تدريس البرنامج المقترح.

•الوسائل التعليمية المستخدمة في البرنامج المقترح.
•األنشطة التعليمية المستخدمة في البرنامج المقترح.
•التقويم في البرنامج المقترح.

وفيما يلي عرض للبرنامج المقترح.
-1فلسفة البرنامج المقترح

ينطلــق إعــداد البرنامــج المقتــرح مــن فلســفة واضحــة ومحــددة ،وهــي تعريــف أمهــات األطفــال ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون بمعنــى االحتــراق النفســي ،والتعـ ّـرف إلــى
كيفيــة تقليــل االحتــراق النفســي لديهــن.
 -2أسس البرنامج المقترح

يقوم البرنامج على مجموعة من األسس ،يمكن تلخيصها فيما يلي:

−مراعاة البرنامج للخصائص النفسية لألمهات.
−كسب ثقة األمهات وكسر الحاجز النفسي للتمكن من التعامل معهن.
−اهتمام البرنامج المقترح باالستفادة من كيفية تخفيف حدة االحتراق النفسي.
−اتصاف محتوى البرنامج المقترح بالبساطة والوضوح.
−تصميم أنشطة البرنامج ،بصورة تحقق المتعة والفائدة في عرض المحتوى العلمي.
−اهتمام البرنامج المقترح بالتعرف إلى كيفية تخفيف االحتراق النفسي.

 -3أهداف البرنامج المقترح
تتمثــل أهــداف البرنامــج المقتــرح فــي تدريــب أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأمهــات
األطفــال ذوي متالزمــة داون علــى كيفيــة التقليــل مــن االحتــراق النفســي.
طرق تنفيذ البرنامج

ُط ِّبق البرنامج وفق عدد من الجلسات ،وكانت كل جلسة من الجلسات تسير وفق الخطة التالية:
-1التخطيط :ويتضمن ما يأتي:

فحــدِّ دت موضوعــات كل جلســة ،بمــا يتــاءم مــع أهــداف البرنامــج ،ومــع مــا تتطلبــه
الموضــوعُ :التعديــات االنفعاليــة فــي شــخصية الســيدات الالتــي يخضعــن للبرنامــج العالجــي.
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ووزعت األهداف عليها.
-الزمنُ :حدِّ د الزمن لكل جلسة ُ

الوســائل التعليميــة :اس ـتُخدمت مجموعــة مــن الوســائل بمــا يتفــق واألنشــطة المالئمــة للبرنامــجالعالجــي ،وقــد تمثلــت فــي جهــاز عــرض -الالبتــوب  -األجهــزة اللوحيــة  -أوراق  -أقــام.
األهدافُ :حدّ دت األهداف الخاصة بكل جلسة ،بما يتوافق مع الهدف العام للبرنامج.-محتوى الجلسة :اختير المحتوى للبرنامج بما يتوافق مع الهدف العام للبرنامج.

-2التنفيذ ،ويتضمن:

-التمهيد للجلسة والعرض التقديمي لها.

ولتنفيــذ األنشــطة التعليميــة بالبرنامــج لعالجيــة المقتــرح ،اسـتُخدمت اســتراتيجيات :طــرح األســئلة الممارســات التدريبيــة  -التعزيــز  -الحــوار  -المناقشــة  -طــرح األســئلة.-3التقويم:
اســتخدمت فــي البرنامــج أســاليب متنوعــة للتقويــم ،مــن طريــق مقيــاس ُو ّزع علــى األمهــات قبــل تنفيــذ
ـوم أداء األمهــات فــي نهايــة كل جلســة ،مــن طريــق األعمــال المنفــذة بــكل جلســة،
البرنامــج وبعــده ،كمــا ُقـ ِّ
وبعــد االنتهــاء مــن البرنامــج ُأعيــد إجــراء المقيــاس للتأكــد مــن أثــر البرنامــج فــي حــدة االحتــراق النفســي
لألمهــات.
ثان ًيا :مقياس االحتراق النفسي

ألمهــات أطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة داون .هــذا المقيــاس يتألــف فــي صورتــه
النهائيــة مــن  42فقــرة رئيســة ،موزعــة علــى ثالثــة محــاور رئيســة ،تقيــس االحتــراق النفســي ألمهــات أطفــال
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة داون ،وهــي:
المحور األول :اإلجهاد النفسي واالجتماعي ،ويتكون من  10فقرات.-المحور الثاني :االحتراق النفسي ،ويتكون من  15فقرة.

-المحور الثالث :القلق لدى أمهات األطفال ،ويتكون من  17فقرة.

وقــد ُأعــد المقيــاس بعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة التاليــةGiallo et al., 2013; Hastings &( :

 ،)Brown, 2002; Rayan & Ahmad, 2017; Brooks, 2019; Schieve et al., 2007وقــد كانــت االســتجابة
دائمــا ،وتعطــى 5؛ وغال ًبا،
علــى مفــردات المقيــاس فــي ضــوء مقياس ليكــرت الخماســي علــى النحــو التالــيً :
ـادرا ،وتعطــى 2؛ وأبــدً ا ،وتعطــى درجــة واحــدة .ولقــد كان التحقــق مــن
وتعطــى 4؛ وأحيا ًنــا ،وتعطــى 3؛ ونـ ً
الخصائــص الســيكوميترية للمقيــاس مــن طريــق مــا يلــي:
صدق المقياس

إن صــدق األداة يعنــي التأ ُّكــد مــن أنهــا ســوف تقيــس مــا أعــدت لقياســه ،كمــا ُيقصــد بالصــدق «شــمول
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األداة لــكل العناصــر التــي يجــب أن تدخــل فــي التحليــل مــن ناحيــة ،ووضــوح فقراتهــا ومفرداتهــا مــن ناحيــة
أخــرى؛ بحيــث تكــون مفهومــة لــكل َمــن يســتخدمها» (الروســان47 ،2015 ،؛ العســاف1433 ،هـــ ،)310 ،وقد
تيقــن الباحثــون مــن صــدق أداة البحــث بالقيــام بمــا يلــي:
الصدق الظاهري لألداة (التحكيم)

المتخصصيــن؛
بعــد االنتهــاء مــن بنــاء أداة البحــثُ ،عرضــت علــى عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
ُّ
وذلــك لالسترشــاد بآرائهــم ،وقــد ُطلــب مــن المحكَّميــن إبــداء الــرأي عــن مــدى وضــوح العبــارات ،ومــدى
مالءمتهــا لمــا ُوضعــت ألجلــه ،ومــدى مناســبة العبــارات للمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،مــع وضــع التعديــات
واالقتراحــات التــي يمكــن مــن طريقهــا تطويــر المقيــاس.
وقــد ُأ ِخــذ بمالحظــات المحكَّميــن ،واعتُمــدت العبــارة التــي ات ُِّفــق عليهــا مــن قبــل المحكَّميــن بنســبة
تزيــد عــن ( )%85فأكثــر؛ وبذلــك أصبــح المقيــاس فــي شــكله النهائــي بعــد التأكــد مــن صدقــه الظاهــري
مكو ًنــا مــن ( )42فقــرة رئيســة.
االتساق الداخلي للمقياس

تحقــق الباحــث مــن االتســاق الداخلــي للمقيــاس مــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بيرســون،
بيــن درجــات الطــاب علــى كل مفــردة ودرجاتهــم علــى البعــد التابعــة لــه المفــردة؛ لمعرفــة صــدق البنــاء
للمقيــاس؛ إذ ُحســب معامــل االرتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات المقيــاس والدرجــة الكل َّيــة
للمحــور الــذي تنتمــي إليــه ،مــا يلــي:
جدول ( :)1معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.

المحور األول:
اإلجهاد النفسي واالجتماعي
رقم
الفقرة

معامل ارتباط
بيرسون

1

**0.407

المحور الثالث:
القلق لدى أمهات األطفال

المحور الثاني:
االحتراق النفسي

رقم معامل ارتباط رقم معامل ارتباط رقم معامل ارتباط رقم معامل ارتباط
بيرسون
الفقرة
بيرسون
الفقرة
بيرسون
الفقرة
بيرسون
الفقرة
11

**0.686

21

**0.707

26

**0.736

36

**0.859

2

**0.721

12

**0.707

22

**0.460

27

**0.684

37

**0.857

3

**0.734

13

**0.256

23

**0.761

28

**0.817

38

**0.883

4

**0.789

14

**0.558

24

**0.519

29

**0.800

39

**0.866

5

**0.716

15

**0.609

25

**0.748

30

**0.845

40

**0.851

6

**0.634

16

**0.683

31

**0.847

41

**0.819

7

**0.732

17

**0.732

32

**0.846

42

**0.859

8

**0.711

18

**0.610

33

**0.869

9

**0.582

19

**0.325

34

**0.845

10

**0.553

20

**0.658

35

**0.745

**دال عند مستوى داللة 0.01
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يتَّضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــات االرتبــاط بيــن الفقــرات والدرجــة الكل َّيــة للمحــور الــذي
تنتمــي إليــه جــاءت جميعهــا معامــات جيــدة ومقبولــة؛ فقــد كانــت ك ُّلهــا دالــة عنــد مســتوى داللــة أقــل أو
يســاوي (.)0.01
الصدق البنائي لمقياس االحتراق النفسي

حســب الباحــث الصــدق البنائــي باســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي بطريقــة أقصــى احتمــال ،ML
وذلــك مــن طريــق برنامــج  ،LISREL 8.51وكانــت مؤشــرات المطابقــة علــى النحــو التالــي:
جدول ( :)2مؤشرات حسن المطابقة لمقياس جودة الحياة.
المؤشر
القيمة

RMSEA

X2/df

NNFI

GFI

AGFI

0.041

2.1

0.98

0.98

0.86

وقد أسفرت النتائج عن مطابقة حسنة لمؤشرات حسن المطابقة في ضوء بيانات العينة ،وفيما يلي تشبعات

المفردات على العامل العام لجودة الحياة على النحو المبين:
م

جدول ( :)3تشبعات المفردات على جودة الحياة.
التشبع

الخطأ المعياري

قيمة ت

1

0.28

0.051

5.41

2

0.26

0.050

5.28

3

0.74

0.052

14.23

4

0.80

0.053

15.18

5

0.66

0.051

12.83

6

0.74

0.052

14.21

7

0.58

0.052

11.26

8

0.58

0.051

11.41

9

0.46

0.051

9.13

10

0.58

0.051

11.36

11

0.66

0.051

12.75

12

0.36

0.050

7.05

13

0.53

0.050

10.46

14

0.19

0.051

3.64

15

0.51

0.051

10.02

16

0.61

0.051

12.02

17

0.74

0.052

14.28

18

0.56

0.051

10.96

19

0.43

0.051

8.46

20

0.65

0.051

12.57
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م

التشبع

الخطأ المعياري

قيمة ت

21

0.44

0.050

8.78

22

0.58

0.051

11.28

23

0.42

0.050

8.33

24

0.32

0.050

6.40

25

0.45

0.048

9.38

26

0.43

0.049

8.78

27

0.35

0.032

10.94

28

0.39

0.041

9.51

29

0.49

0.045

10.89

30

0.51

0.045

11.33

31

0.33

0.045

7.33

32

0.36

0.046

7.83

33

0.34

0.045

7.83

34

0.38

0.045

7.56

35

0.37

0.049

8.44

36

0.59

0.051

7.55

37

0.50

0.050

11.57

38

0.49

0.046

10

39

0.52

0.043

10.65

40

0.68

0.042

12.09

41

0.63

0.042

15

42

0.61

0.042

14.50

وقد تشبعت جميع المفردات على عوامل المقياس من الرتبة األولى ،ولم تستبعد أي من مفردات المقياس؛
مما يعني صدق البناء لمقياس االحتراق النفسي ألمهات األطفال المصابين بالتوحد والمصابين بمتالزمة داون.
ثبات المقياس

تُي ِّقــن مــن ثبــات أداة البحــث باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ  ،Cronbach's Alphaوأشــارت النتائــج إلى
أن معامــات الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ كانــت مناســبة ألغــراض البحــث العلمــي؛ وإلــى تدنــي معامــل
ألفــا للمحــور األول «اإلجهــاد النفســي واالجتماعــي» ،وبلغــت ( ،)0.967وبلغــت أعلــى معامــات الثبــات
فــي المحــور الثالــث« :القلــق لــدى أمهــات األطفــال» ،وبلغــت ( ،)0.971كمــا تشــير نتائــج الجــدول الســابق
إلــى ارتفــاع معامــات الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ علــى الدرجــة الكل َّيــة؛ إذ بلغــت ( .)0.955وحــري بنــا
ُوصــل إليهــا ،وذلــك فيمــا يلــي:
بعــد عــرض منهــج البحــث وأدواتــه ،أن نســتعرض النتائــج التــي ت ِّ
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نتائج البحث

الفرض األول:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة االحتــراق النفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب
طيــف التوحــد ومتالزمــة داون ،عنــد تطبيــق البرنامــج ،لصالــح التطبيــق البعــدي .وللتحقــق مــن صحــة هــذا
الفــرض ،اس ـتُخدم اختبــار ت المرتبطــة  Paired Sample T-Testللمقارنــة بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي
فــي درجــة االحتــراق النفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد متالزمــة داون ،وكانــت
النتائــج مــا يلــي:
جدول ( :)4المقارنة بين التطبيقين القبلي والبعدي في درجة االحتراق النفسي لدى أمهات
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأمهات األطفال ذوي متالزمة داون.

العينة

التطبيق

أمهات األطفال التطبيق البعدي
ذوي اضطراب
طيف التوحد

التطبيق القبلي

أمهات األطفال التطبيق البعدي
متالزمة داون التطبيق القبلي

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

20

18.55

1.204

20

47.55

1.747

20

17.15

1.979

20

46.70

1.277

قيمة ت

مستوى
الداللة

درجات
الحرية

حجم تأثير
مربع أيتا

28.632

0.000

38

 0.879كبير

29.549

0.000

38

 0.979كبير

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات التطبيقيــن القبلي
والبعــدي ،فــي درجــة االحتــراق النفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأمهــات
األطفــال ذوي متالزمــة داون؛ فقــد جــاء مســتوى الداللــة مســاو ًيا ( )0.00وهــي قيمــة أقــل مــن ()0.05؛ ممــا
يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات التطبيقيــن القبلــي والبعــدي فــي درجــة
االحتــراق النفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.
الفرض الثاني:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة الشــعور بالقلــق لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب
طيــف التوحــد وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون عنــد تطبيــق البرنامــج ،لصالــح التطبيــق البعــدي.
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،اســتُخدم اختبــار (ت) ()Paired Sample T-Test؛ للمقارنــة بيــن
التطبيقيــن القبلــي والبعــدي فــي درجــة االحتــراق النفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
التوحــد وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون ،وكانــت النتائــج مــا يلــي:
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جدول (:)5المقارنة بين التطبيقين القبلي والبعدي في درجة القلق

لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأمهات األطفال ذوي متالزمة داون.
العينة

التطبيق

أمهات األطفال
ذوي اضطراب
طيف التوحد
أمهات األطفال
ذوي متالزمة
داون

المتوسط االنحراف
ن
الحسابي المعياري

التطبيق البعدي

20

57.95

23.135

التطبيق القبلي

20

64.00

39.638

20

73.05

26.062

20

53.40

19.149

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

قيمة ت
9.155

16.546

مستوى
الداللة
0.000

0.000

درجات
الحرية
38

38

حجم تأثير مربع
إيتا
0.829

كبير

0.739

كبير

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات التطبيقيــن القبلي
والبعــدي فــي درجــة الشــعور بالقلــق لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة داون
حيــث جــاء مســتوى الداللــة مســاويا ( )0.00وهــي قيمــة أقــل مــن ( )0.05ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة
الفرض الثالث:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة اإلجهــاد االجتماعــي والنفســي لــدى أمهــات األطفــال
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة داون عنــد تطبيــق البرنامــج لصالــح التطبيــق البعــدي .وللتحقــق
مــن صحــة هــذا الفــرض اس ـتُخدم اختبــار (ت) ( )paired sample T-testللمقارنــة بيــن التطبيقيــن القبلــي
والبعــدي فــي درجــة التوافــق االجتماعــي والنفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
ومتالزمــة داون وكانــت النتائــج مــا يلــي:
جدول( :)6المقارنة بين التطبيقين القبلي والبعدي في اإلجهاد االجتماعي والنفسي
لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون.

العينة

التطبيق

ن

أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف
التوحد

التطبيق البعدي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

20

60.20

17.811

التطبيق القبلي

20

91.05

10.719

20

53.45

18.529

20

84.20

15.763

أمهات األطفال
متالزمة داون

التطبيق البعدي
التطبيق القبلي

قيمة ت

مستوى
الداللة

درجات
الحرية

28.151-

0.000

38

0.977

24.220-

0.000

38

 0.969كبير

حجم األثر
مربع ايتا
كبير

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات التطبيقيــن القبلي
والبعــدي ،فــي درجــة اإلجهــاد االجتماعــي والنفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
وأمهــات األطفــال ذوي متالزمــة داون؛ إذ جــاء مســتوى الداللــة مســاو ًيا ( )0.00وهــي قيمــة أقل مــن ()0.05؛
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ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات التطبيقيــن القبلــي والبعــدي ،فــي
درجــة اإلجهــاد االجتماعــي والنفســي لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.
المناقشة والتعليق

تعــد الدراســة إســها ًما مختل ًفــا؛ فهــي توضــح الطبيعــة النفســية واالنفعالية لــأم لــذوي األطفــال المصابين
باضطــراب طيــف التوحــد أو متالزمــة داون؛ إذ إن هــذه الفئــة مــن األطفــال بحاجــة إلــى نــوع مــن الرعايــة
االجتماعيــة الخاصــة؛ ألن الطفــل ذا اضطــراب طيــف التوحــد يكــون فاقــدً ا لالنتبــاه والتواصــل والتفاعــل
االجتماعــي ،وغيــر مرتبــط بالواقــع االجتماعــي.

وكمــا أوضحــت الدراســات الســابقة فــي البيئــة األجنبيــة ،فــإن العامــل المؤثــر فــي حــدوث االحتــراق
ـع عــن إمــا كبــر ســن الطفــل؛ ممــا ينتــج عنــه ســوء توافــق الطفــل مــع البيئــة الخارجيــة ،أو عــن
النفســي نابـ ٌ
مشــكالت ترتبــط باألســرة وصورتهــا االجتماعيــة ،أو عــن عــدم تقبــل أحــد أعضــاء األســرة لهــذه اإلعاقــة ،أو
قــد يرجــع االحتــراق النفســي إلــى خبــرة األم فــي التعامــل مــع طفلهــا جــراء احتكاكــه بالبيئــة.

مقياســا يختلــف فــي طبيعتــه الســيكولوجية عــن تلــك المقاييــس التــي تتوافــر فــي
وقــد أعــد الباحثــون
ً
البيئــة العربيــة لالحتــراق النفســي .ويســتخدم نفــس تدريــج ليكــرت الخماســي ،وهــو« :ينطبــق بدرجــة
شــديدة» ،وتتذبــذب االســتجابات وصـ ً
ـول إلــى« :غيــر منطبقــة بشــدة» .وفــي حــدود علــم الباحثيــن ،فــإن
مريضــا بشــيء؛ فــإن المرغوبيــة االجتماعيــة
األســرة تتهــرب مــن وصــم ابنهــا بالســمات التــي تُظهــره ً
قــد تجعــل المفحــوص يضــع عالمــات أمــام اســتجابات ال تتــاءم مــع طبيعتــه ورغبتــه .وعليــه فقــد وضــع
ـادرا؛ أبــدً ا» ،وهــو تدريــج يســمح بتحديــد
تدريجــا خماسـ ًّيا مناظـ ًـرا ،وهــو:
الباحثــون
ً
«دائمــا؛ غال ًبــا؛ أحيا ًنــا؛ نـ ً
ً
طبيعــة مقننــة لطبيعــة االســتجابة التــي تنطبــق علــى االبــن أو األم.

توصــل الباحثــون إلــى بنــاء ثالثــي للمقيــاس ،يحتــوي علــى اإلجهــاد النفســي واالجتماعــي ،الــذي يرتبط
بالطبيعــة التنظيميــة لالنفعــال وكيفيــة ضبطــه ،ســواء فــي موقــف اجتماعــي أو غيــره؛ واالحتــراق النفســي،
ويشــير إلــى اإلجهــاد االنفعالــي الناجــم عــن الضغــوط النفســية واإلجــراءات الواقعــة علــى األمهــات؛ والبعــد
الثالــث ،وهــو القلــق علــى مصيــر أبنائهــن؛ نتيجــة كبــر ســن أطفالهــن وســوء التوافــق مــع البيئــة التــي يوجــد
فيهــا الطفــل.

واعتمــد الباحثــون علــى بعــض النظريــات التــي ُطرحــت فــي اإلطــار النظــري للدراســة ،وهــي المعرفــة
الســلوكية والتحليــل النفســي ،ولــم يحــاول الباحثــون القيــام بالمقابــات الشــخصية كمــا هــو معهــود فــي
مقياســا يوضــح طبيعــة الســمة المقاســة ،وأن جميــع الجوانــب
بعــض الدراســات العربيــة ،وإنمــا أعــدوا
ً
االنفعاليــة واالجتماعيــة المرتبطــة بذلــك ســتتضح مــع طبيعــة التطبيــق فــي العينــة االســتطالعية ،وفــي
القياســات القبليــة التــي أجريــت علــى عينتــي الدراســة االســتطالعية واألساســية فــي نتائــج االســتجابة علــى
المقيــاس .وفــي نهايــة تطبيــق البرنامــج علــى العينــة التجريبيــة األساســية ،وبحســاب الفــروق ،اتضــح خفــض
االحتــراق النفســي الــذي هدفــت الدراســة إلــى تعديلــه ،وهــذا مؤكــد مــن حجــم التأثيــر المرتفــع.
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وقــد اختلفــت الدراســة مــع طبيعــة الدراســات الســابقة فــي أن بعضهــا ُأجــري علــى المعلمــات والقائمات
علــى دور الرعايــة للتربيــة الخاصــة ،وأن بعضهــا كانــت دراســات اعتمــدت علــى المنهــج الســببي المقــارن
فــي المقارنــة بيــن العمــر والحالــة االجتماعيــة والمؤهــل الدراســي وغيرهــا مــن المتغيــرات الديموغرافيــة،
فــي تأثيرهــا فــي االحتــراق النفســي لــدى العامليــن علــى دور رعايــة المصابيــن باضطــراب طيــف التوحــد أو
متالزمــات داون؛ وهــذا اتفــق مــع دراســات أحمــد ( ،)2015وراشــد ( ،)2017ومرســي (.)2015

وحاولــت الدراســة الحاليــة االســتفادة مــن نتائــج الدراســات التــي أجريــت علــى االحتــراق النفســي،
ســواء بتعديلــه مــن طريــق جلســات إرشــادية (بالمعنــى ،اإلرشــاد بالموســيقى) ،أو الدراســات التــي ربطتهــا
بالمتغيــرات األخــرى ،كفاعليــة الــذات والســمات الشــخصية وقلــق المســتقبل .وقــد حــاول الباحــث
االســتفادة مــن هــذا فــي تنميــة الجوانــب االنفعاليــة وتعديــل التنظيــم المعرفــي لالنفعــال والتهدئــة االنفعاليــة
وتعديــل بعــض الســمات المرتبطــة بالخبــرة ،بإجــراء جلســات عالجيــة تقــدّ م فيهــا األمهــات تجاربهــن
الشــخصية وكيفيــة التعامــل معهــا ،مــع تقديــم اإلرشــادات العالجيــة للســلوك الخاطــئ فــي التعامــل مــع
األبنــاء المصابيــن بمتالزمــة داون أو اضطــراب طيــف التوحــد.

حــاول الباحثــون إعطــاء بعــض التكليفــات التــي تنفذهــا األمهــات فــي التعامــل مــع أبنائهــن فــي
المواقــف الفرديــة واالجتماعيــة واألســرية ،ومناقشــتها ،وتحديــد مــدى االنبســاطية والمرونــة االنفعاليــة فــي
التعامــل مــع تلــك المواقــف الضاغطــة؛ وهــذا اتفــق إلــى حــد مــا مــع دراســات أحمــد ( ،)2015والحربــي
( ،)2013و( .)Hastings & Brown 2002إن تلــك التكليفــات قــد تكــون أحــد أســباب اســتفادة المشـ ِ
ـاركات
مــن البرنامــج؛ ألنهــا تعمــل علــى توظيــف المعرفــة الالتــي تلقينهــا علــى نحــو تطبيقــي علــى مواقــف حياتهــن
الواقعيــة.
وقــد ينعكــس اإلجهــاد االنفعالــي (االحتــراق النفســي) لألمهــات ،الــذي ينتــج عن المشــكالت الســلوكية
المتكــررة لألبنــاء ذوي التوحــد أو متالزمــة داون ،علــى الدعــم االجتماعــي؛ نتيجــة شــعور األم باإلحبــاط
وبعــض أعــراض االكتئــاب التــي تصيــب األمهــات؛ نتيجــة شــعورهن باإلخفــاق فــي مســئولياتهن تجــاه
أبنائهــن ،وهــذا يتفــق مــع دراســات ).(Giallo et al. 2013
وقــد ينتــج اإلجهــاد االنفعالــي أو االحتــراق النفســي عــن شــفقة األمهــات الزائــدة علــى أبنائهــن؛ لِكبــر

أعمــار هــؤالء األبنــاء؛ وعليــه تزيــد حــاالت اإلرهــاق االجتماعــي الناجــم عن مشــاركة هــؤالء األســر بأبنائهن
فــي مناســبات اجتماعيــة علــى ســبيل المثــال؛ وهــذا قــد يتفــق ضمن ًيــا مــع ) .(Brooks 2019ولكــن الباحثيــن
ـع األمهــات لإلنجــاز وتقديــم الدعــم االجتماعــي للطفــل لتقليــل المشــكالت الســلوكية لديهــم،
يــرون أن دافـ َ
قــد يكــون وازعهــن الدينــي؛ فجمي ُعهــن مســلمات ،وأربــع منهــن يتســمن بااللتــزام الدينــي .كمــا أن هــذا
الدافــع يتوقــف بالضــرورة علــى خفــض مســتويات القلــق ،وهــذا مــا لوحــظ نتيجــة زيــادة خبــرات األمهــات
فــي الجلســات النهائيــة للبرنامــج العالجــي الــذي قدمــه الباحثــون ،وهــذا يتفــق ضمن ًيــا مــع الدراســات
الســابقة ،مثــل). (McCay, 2019; Rayan & Ahmed, 2017; Schieve et al., 2007
ويعتقــد الباحثــون أن الفتــرة الزمنيــة الممتــدة للجلســات التجريبيــة كانــت كفيلــة بإحــداث األثــر ،ال ســيما
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ـاركات بعدهــا أســبو ًعا كامـ ً
ـا لتطبيقــه؛ ممــا قــد
أن أي مفهــوم جديــد ُيطــرح خــال الجلســة ،تأخــذ المشـ
ُ
يســهل علــى المشــاركات التمكــن مــن أي مهــارة جديــدة؛ إذ يمكنهــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع خــال
األيــام الالحقــة للجلســة.

وكــون األســتاذ المحاضر/المــدرب مــن العنصــر النســائي قــد يكــون ســب ًبا فــي نجــاح البرنامــج ومســو ًغا
إلظهــار األثــر؛ فالمشــاركات جميعهــن مــن العنصــر النســائي ،ومــن الســهل عليهــن اإلفصــاح عن مشــاعرهن
ومــا يعترضهــن مــن ظــروف ،والبــوح بهــا لعنصــر مــن ِ
نوعهــن نفســه؛ ممــا قــد يســبب تفاعـ ً
ـا أكبــر مــع
جلســات البرنامــج أو الواجبــات والتكاليــف المرتبطــة بهــا.

والبحــث فــي شــكله النهائــي قــد أخفــق فــي دراســة الفــروق بيــن القيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي؛
وذلــك نتيجــة انتشــار وبــاء كورونــا فــي الفتــرة التــي وجــب فيهــا تطبيــق االختبــار التتبعــي؛ وعليــه فقــد تــزداد
درجــة االحتــراق النفســي لــدى أمهــات هــؤالء األطفــال ذوي اضطرابــات طيــف التوحــد أو متالزمــة داون؛
نتيجــة التباعــد االجتماعــي اإللزامــي ،وقلــة إدراك هــؤالء األطفــال بطبيعــة التباعــد االجتماعــي ،وتجنــب
خصوصــا فــي متالزمــة داون –؛ وعليــه أصبــح مــن المســتحيل تطبيــق المقيــاس فــي صورتــه
التالمــس –
ً
التتبعيــة للعينــة .وبالرغــم مــن تلــك المحــددات ،فإنــه يمكــن تعميــم نتائــج الدراســة علــى أمهــات األطفــال
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة دوان وبعــض أمهــات ذوي اإلعاقــات العقليــة بمختلــف أعمــار
أبنائهــن.
توصيات البحث

راسة الحال َّية من نتائج ،يمكن وضع التوصيات على النحو اآلتي:
في ضوء ما توصلت إليه الدِّ َ

تشــجيع أمهــات االطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة داون علــى االجتمــاع م ًعــا؛لتقليــل االحتــراق النفســي بحديثهــن عــن المشــكالت التــي يعانيــن منهــا.
ٍ
مهــارات
العمــل علــى تعليــم أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة داوناجتماعيــة عــن كيفيــة التعامــل مــع األبنــاء واإلصغــاء إليهــم والحديــث معهــم.
-توفير برامج الرعاية النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومتالزمة داون ووالديهم.

-تشجيع األمهات على تعلم كيفية إدارة الضغوط التي يتعرضن لها.

إنشاء برامج معرفية سلوكية لعالج االحتراق النفسي لدى األمهات.مقترحات البحث

إجــراء المزيــد مــن األبحــاث المماثلــة فــي بيئــات ومناطــق ومجتمعــات مهن َّيــة أخــرى غيــر مجتمــعالبحــث الحالي.
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التعــرف إلــى االحتــراق النفســي لــدى أمهــات
إجــراء المزيــد مــن األبحــاث التــي تهــدف إلــىّ
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،مــع متغ ِّيــرات أخــرى غيــر متغ ِّيــرات البحــث الحالــي.

إجــراء المزيــد مــن األبحــاث التــي تهــدف إلــى التعـ ّـرف إلــى أهــم المعوقــات أمــام أمهــات األطفالذوي اضطــراب طيــف التوحــد ومتالزمــة داون عــن القيــام بدورهــن ،وكيف َّيــة التغ ُّلــب عليها.
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