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 وعالقتها ببعض المتغيراثالعقليت في منطقت القصيم 

 إعذاد

 عبد الرحمف المحسفبف عمي بنت نوؼ أ. 
 المممكة العربية السعودية - التعميـيرية/وزارة البك إدارة تعميـ

 : تالمقذم

الضغوط النفسية التي يتعرضوف مصادر  فاسر االطفاؿ المعاقيف عقميا، العديد متواجو    
اقؼ ضاغطة وتنوع ومو ، ، نظرا لما يحيط بيـ مشكبلت اجتماعيو واقتصادية وسياسيةليا

أدت إلى تغيرات وتطورات والتي  ،متطمبات األفراد واختبلفياوازدياد ، مستمزمات الحياة
حداث المييرة لمقمؽ اجتماعية واقتصادية ىائمة، مما جعؿ تمؾ االسر تزخر بالصراعات واأل

لى إضافة إلبا ،النفسي االجتماعي واالقتصادي ليـالذي ييدد األمف  ،واالضطراب النفسي
مما جعؿ المختصيف يولوف  الصدمات االنفعالية العنيفة،األزمات النفسية الشديدة و  زيادة

لمقمؽ ومصادر  ،لما ينتج عنو مف مواقؼ ضاغطة األىمية البالغة، الضغوط النفسيةموضوع 
 .وعوامؿ الخطر والتيديد االجتماعي ،والتوتر

عمى  سمبيةالعصر الحديث، لما لو مف  آيار  مشكبلتفالضغط النفسي يعتبر مف اشد      
التي تتواجد  فييا، ومنيا  ،، في مختمؼ البيئاتمشتركا بلاالفراد، إذ أنو أصبح عامسموكيات 

 .(Sayiner, 2006)  البيئة التعميمية التي يواجيا الطالب
أف الضغوط النفسية تعتبر مف  (Buchanan et al., 2010) يرى بوتشاناف وزمبلؤه       

 لكيرة ما يتعرض لو األفراد مف، المختصوف يركزوف اىتماميـ عمييا التي اخذ ،اليامة المشكبلت
غير وما يحيط بيـ مف ظروؼ ضاغطة، وكذلؾ زيادة متطمبات الحياة نتيجة الت، أحداثمشكبلت و 
، األمر الذي أسيـ في تعريض األفراد لدرجة عالية مف لمتواصؿ الذي يشيده العالـ اليـواو السريع 

 الضغوط النفسية والتي انعكست نتائجيا عمى األفراد والمجتمعات.
 : قاـ العمماء بتمييز نوعيف مف مصادر الضغط وقد  

ؤدي إلى االرتقاء في ت صحياً، حيثمصادر الضغط السارة: حيث تعتبر وضعا طبيعيا و  -1
 ، ومف األميمة عمى ذلؾ التعييف في منصب جديد أو الترقية لدرجة أعمى.   جودة الحياة
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درة مصادر الضغط السمبية أو غير السارة: وىذا النوع يكوف لو تأيير سمبي يفوؽ ق -2
، تؤدي إلى تغيرات جسمية ونفسية ومزاجية، ولذا يطمؽ الفرد عمى التوافؽ االجتماعي

يو المشقة المحدية لممرض، ومف األميمة عمى ىذا النوع  وفاة شخص قريب أو عم
، أو اإلحالة الى  التقاعد خصوصا إذا كاف ز، أو اإلصابة بمرض مزمف أو خطيرعزي

 (.2007)شويخ،ومتميزه  الفرد يشغؿ وظيفة ىامة
 ( Caplan,1981 )    حيث عرؼ كابمف  تعددت التعريفات المتعمقة بالضغوط النفسية،     

الضغط بأنو "مدى التبايف بيف المتطمبات التي ينبغي أف يؤدييا الفرد وقدرتو عمى االستجابة ليا"، 
بأنيا مجموعة مف المييرات التي يتعرض  فقد عرؼ الضغوط  (Lazarus, 2003) الزروس اما 

وى الخطر وأساليب المترتبة عمييا، وكذلؾ تقدير الفرد لمست االستجاباتإلى  ضافةإلباليا الفرد، 
خمؿ مدرؾ بيف المطالب  اعمى أني (Cohen, 2005) كوىف االتكيؼ مع الضغط. و ينظر إليي

 واالحباط.ميؿ الغضب والقمؽ  السمبيةيصاحبو مجموعة مف المظاىر  واالمكانيات
لدى األسرة العادية، وكذلؾ  قمؽعامؿ داخؿ المنزؿ، ويشكؿ وجود االطفاؿ المعاقيف عقميا      

، والتي يمكف أف تيدد االسرة مف العديد مف ةوالفعالالضغوطات النفسية اليامة  جود و 
 االطفاؿ المعاقيف عقمياالنواحي الصحة العقمية. حيث تشير العديد مف الدراسات إلى أف وجود 

وسرعة  ،والخوؼ والتوتر ،يمكف أف يؤدي إلى مشاكؿ خاصة تتميؿ بالقمؽ الزائد، في األسرة
  (.(Shirani at el,2015 افراد االسر جميع  لدى ،الغضب
انتظار ( أف ميبلد طفؿ جديد في األسرة حدث سعيد،ونياية قمؽ و 2006عبد المعطى ) يرى        

، وينظر كيير مف اآلباء إلى الطفؿ كامتداد لمذات أو لمنفس،إذ أف الطفؿ طويؿ مدتو تسعة أشير
كما أف ميبلد الطفؿ يزيد مف  حقيؽ درجة مػف الخمود،يزودىـ باإلحساس باألماف باعتباره وسيمة لت

ويقوى التزاميما بيدؼ مشترؾ،ومع التسميـ بوجود أعباء إضافية  ،قوة العبلقة بيف الزوج والزوجة
مع ميبلد طفؿ جديد،إال أف كػؿ الجوانػب السمبية التي قد يشعر بيا الوالداف تختفي تحت ظبلؿ الفرح 

 .مع أوؿ ابتسامة الذي يجمبو الطفؿ ،والسرور
تنتابيـ صدمتة شديدة عند  االعاقة العقمية،األطفاؿ ذوي اإلعاقة أسر إف ( 2015يشير فرح )    
ؿ لحالة ابنيـ، يـ يمي ذلؾ مشاعر الرفض واإلنكار وعدـ التقب، طفاليـأعرفتيـ وجود االعاقة لدى م

. كؿ  ةلمحالد العبلج المناسب ومحاولة التعايش مع الواقع وتقبمو، والسعي إليجا، الخوؼ والقمؽ



 345 

الضغوط النفسية تحت تأيير المشكبلت و  تقع األسرتجعؿ ، والقمؽ والخوؼ، تمؾ المشاعر السمبية
والجسدية، والتي تستمر معيـ كمما تقدـ طفميـ في المراحؿ العمرية، وما ينتج عف ذلؾ مف صعوبة 

 السيطرة عمى سموكياتو والخوؼ عمى مستقبمو. 
أف أميات األطفاؿ المعاقيف عقميا   (Chin et al 2006) لىإخروف آو  شيف  حوتوض 

 مسؤولية كاممة،، حيث أف األـ تتحمؿ النفسية المرتفعة مقارنة باآلباءيتعرضف لمعديد مف الضغوط 
، تتميؿ في رعاية كبيرةلضغوط  تتعرض، مما يجعميا يتعامؿ مع الطفؿبالنظر إلى أنيا أكير مف 

تحطيـ حمـ األـ بأف يكوف ليا ابف  ،عاقةئلونتيجة ل ،وغيرىا مف الخدمات لطبيةالعناية اك الطفؿ،
 ألـ فيما يخص حياة ومستقبؿ ابنيا.تناقض مشاعر ا لى إمما يؤدي  سوي،
لى إف األسرة إ (Brandon and Hogan, 2001)ويشير كؿ مف براندوف وىوجاف      

نفسية متعددة تسببيا العوامؿ  مشكبلت غالبا ما تتعػرض إلى ، التي لدييا أطفاؿ معاقػوف
ما تتطمبو االجتماعية واالقتصادية، وغالبػًا ما تعاني األسرة مف صعوبات اقتصادية، بسبب 

إلى عدـ قدرة األـ عمى الخروج لمعمؿ،  ، باإلضافةعبلجيو وشخصية لمطفؿاإلعاقة مف مصاريؼ 
 .ما يتطمبو الطفؿ المعاؽ مف عناية ورعاية بسبب
( أف قدـو ىذا الطفؿ لؤلسرة قد يسبب العديد مف 2012نفس السياؽ يرى عبد ربو )وفي    

 وقد تختمؼ مواجية األسرة ليذه الضغوط، الضغوط النفسية واالقتصادية واالجتماعية ألسرتو
طفؿ زيادة فإف كانت األسرة غير مستقرة فقد يحدث قػدـو ىذا ال ،بحسب العبلقات السائدة فييا

أما إذا كانت العبلقات األسرية قوية قبؿ ، والضغوط التي تواجو الوالديف، رىفي التفكؾ األس
لمواجية تمؾ ، رةفربما تزداد الروابط بيف أفراد األس، عاقةإلبامجيء ىذا االبف المصاب 

 الضغوط التي تؤير عمى جميع أفراده.
الخبرات  ( أف الضغوط النفسية األسرية ىي عبارة عف مجموعة مف2002ترى بخش )      

يير سمبي ويؤير أ، ويكوف لو تيف يصيب أحد أفراد األسرةالمتراكمة، والتي تنتج عف حدث مع
، وينتج عف ىذا الحدث وجود مجموعة مف الحاجات ةمختمفعمى جميع  أفرادىا بدرجات 

، ةىذه المشكمعدـ دراية األسرة بكيفية مواجية  والتي تتميؿ في ،جتماعيةالالنفسية والمادية وا
، مما يدفع ؤدي ىذا إلى زيادة الشعور بالعجز، ويالمتاحةونقص الموارد والخدمات المدايو 

في ، ، ويتوقؼ نجاح األسرة، الناجحة وغير الناجحةاألسرة إلى إتباع بعض األساليب التكيفية
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جتماعي الذي تحصؿ عميو مف البيئة الالتوافؽ مع الضغط عمى مقدار توافر الخدمات والدعـ ا
 . طةالمحي
 ( انو2005، ترى فرح )عقميا طفاؿ المعاقيفألمور اأولياء أونظرا لتزايد حاالت القمؽ والتوتر لدى     

جتماعي الىتماـ في تقديـ الخدمات المتخصصة في مجاؿ اإلرشاد والتأىيؿ والعمؿ االنطمؽ حدييًا اا
تسببيا  يية والصراعات الت، وذلؾ لمعاناتيـ مف الضغوطات النفسمع آباء وأميات األطفاؿ المعاقيف

، وبالتالي يعاني يسبب العديد مف المشكبلت األسرية، حيث أف وجود طفؿ معاؽ في األسرة قد اإلعاقة
، ومف أىـ نتيجة لوجود طفؿ معاؽ في األسرة آباء وأميات ىؤالء األطفاؿ مف ضغوط نفسية مرتفعة

الطفؿ بصورة األطفاؿ المعاقيف ليظير  أسباب ىذه الضغوط الجيد المضاعؼ الذي يبذلو آباء وأميات
تسبب الشعور  ينفعاالت القوية التال ، باإلضافة لآليار السمبية لئلعاقة ميؿ امقبولة أماـ اآلخريف

 .بالفشؿ مما يييئ لحدوث الصراعات والمشكبلت األسرية
أف لى إ  Kurylo, Elliot & Shewchuk, 2001)ويوضح كؿ مف كيمو ايميوت شيوؾ) 

أطفاؿ معاقوف عند تدريبيف  األبعاد عند التعامؿ مع األميات المواتي لدييفعديد  مف ىناؾ ال
 مع المشكبلت والتوترات النفسية الناجمة عف القمؽ وىي: عمى برامج لمتعامؿ

 .Positive Problem Orientation        التوجيو اإليجابي لممشكمة   .1
   .Negative problem Orientation     التوجيو السمبي لممشكمة      .2
 .Rational problem-Solving Skillsالميارات العقمية لحؿ المشكبلت   .3
 .Impulsivity              /  Carelessnessالدافعيػة/ عدـ االىتمػاـ .4
 .Avoidance                                                      التجنب .5

وجود طفؿ معاؽ داخؿ  أف )el at Soponaru (2015,ويرى سوبونارة وزمبلئو 
،  اعتمادا لو نتائج كبيرة، ألنو يمكف أف يكوف لدييـ التفكيريجب أف يعطى الكيير مف ، االسرة

، واالقتصادياالجتماعي واليقافي  المستوى ييره عمىأومدى ت لموالديف،عمى الحالة النفسية 
تجاه ، امح االجتماعي والعائميالتسكذلؾ ، ويختمؼ مى مستوى القيـ والمعتقدات لدييـوع

ال  قد بعض اآلباءو ، ، حسب البيئة التي تعيش فييا االسرالطفؿ المعاؽ إلى حد كبير
، بحيث يبحيوف عف التبريرات، مما يشكؿ صدمو نفسية لبلىؿ، و تطيعوف قبوؿ الواقعيس

 لى رعاية ومسانده اجتماعية .إتصبح االسرة بحاجة 
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وجود  ىيؤدي إلعقمية، ف وجود طفؿ يعاني مف إعاقة إ( Goth، 1993) جوث يرى         
وجود تعاوف ومشاركة مف جانب  كذلؾو  ،درجو مرتفعة مف الحزف واألسى لدي الوالديف

، ويخفؼ مف حدة التوتر في المنزؿ، التخمص مف ىذه المشاعر ىيساعد الوالديف عموة، األخ
ند جميع أعضاء األسرة األخر حتى بحيث يسا، نسميو الدعـ المعنوي داخؿ األسرةوىذا ما 

 يسير الجميع عمي الدرب السميـ . 
نظرا الختبلؼ الضغوط التي تتعرض ليا أسر األطفاؿ المعاقيف انو  (2008وتري يحيي )       

تقديـ وتشمؿ ، متنوعة ومختمفة ،، فإف الجيود المبذولة لمساعدة الوالديف ودعمياعقميا
قامة ش ،ح بيف إرشاد األسرالخدمات التي تتراو مجموعة مف  بكات دعـ اجتماعية ومينية وا 

 .متخصصة
تناولت الضغوط النفسية واساليب مواجيتيا لدى اسر  جريت العديد مف الدراسات التيأوقد    

لى معرفة مستوى الضغوط إ( 2015االطفاؿ ذوي االعاقة العقمية فقد ىدفت دراسة فرح )
، قة الذىنية المترددات عمى مستشفى السبلح الطبيالنفسية وسط اميات االطفاؿ ذوي االعا

مقياس  تـ استخداـ، ختيارىـ بالطريقة القصديةاًا تـ ( فرد30تكونت عينة الدراسة مف )
شارت نتائج ىذه أ، وقد ستخدـ المنيج الوصفيا. وكذلؾ تصميـ الباحثالضغوط النفسية مف 

وأف  ،نخفاضال با  إلعاقة العقمية تتسـلى أف الضغوط النفسية ألميات األطفاؿ ذوي اإ الدراسة
فروؽ بيف أبعاد الضغوط النفسية ألميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية لصالح بعد ىناؾ 

الفروؽ في مستوى الضغوط النفسية ألميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة وأف االعراض العضوية، 
قتصادية ولـ توجد فروؽ تبعًا والحالة اال العقمية وجدت انيا تكوف تبعًا لمتغيري درجة اإلعاقة

 لمتغير تعميـ األـ. 
مستوى الضغوط النفسية واستراتيجيات  عمىلى التعرؼ إ( 2013ىدفت دراسة الجبالي )و     

طفاؿ ألـ أ (66تكونت عينة الدراسة مف ) ،مواجيتيا لدى أـ الطفؿ المصاب بمتبلزمة داوف
، قامت الباحية بتصميـ منيج الوصفيعتمدت الباحية عمى القد امصابيف بمتبلزمة داوف، و 

استمارة  استمارة الدراسة االستطبلعية،  أدوات البحث التي اعتمدت عمييا والمتميمة في
استبياف استراتيجيات مواجية الضغوط  استبياف الضغوط النفسي،البيانات الشخصية، 

مف  تعانيزمة داوف ميات األطفاؿ المصابيف بمتبل أف أ لىإالدراسة النفسية، وقد اشارت نتائج 
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وتعتمد عمى إستراتيجيات المواجية اإليجابية لتخفيؼ الضغوط  ضغوط نفسية مرتفعة،
توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند  في مستوى الضغوط النفسية، وفي نوع  ،النفسية

إستراتيجية المواجية المتبعة لدى أميات األطفاؿ المصابيف بمتبلزمة داوف تعزى إلى متغير 
   .االبف المصاب جنس

النفسية عمى أسر المعاقيف  لى التعرؼ عمى  أير الضغوطإ( 2013وىدفت دراسة صباح )  
( أسرة ألطفاؿ معاقيف ممتحقيف بمراكز المعاقيف عمى 121، تكونت عينة الدراسة مف )عقميا

يقة ، اختيارىـ بطر جمعية لممعاقيف بوالية وىراف تـ مستوى واليتي وىراف وشمؼ، إضافة إلى
عشوائية. استخدمت الباحية المنيج الوصفي، تـ استخداـ  أداة لمقياس وىي مقياس الضغوط 

شارت نتائج ىذه أ( وقد 1997،عاقيف مف إعداد )السرطاوي والشخصالنفسية لدى أسر الم
 الدراسة إلى أنو تعاني أسر المعاقيف مف ضغوط نفسية منخفضة.

المعوقيف  عمى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور لى التعرؼإ( 2011وىدفت دراسة درويش )  
( إناث. طبقت 20( ذكور )20( ولي أمر )40، تكونت عينة الدراسة )عقميًا وأساليب مواجيتو

الباحية مقياس الضغوط النفسية ومقياس أساليب مواجية الضغوط عمى عينة مف أولياء أمور 
كير أـ القدرة عمى تحمؿ اعباء الطفؿ المعوؽ مف عد لىإشارت نتائج  الدراسة أ، وقد المعاقيف عقمياً 

مصادر الضغوط النفسية شيوعًا وتأييرًا لدى اولياء امور المعاقيف عقميًا، يـ يمييا القمؽ، تمييا 
المشكبلت النفسية والمعرفية لمطفؿ، يـ االعراض النفسية والعضوية يـ مشكبلت األداء االستقبللي 

 حباط وأخيراً المشكبلت األسرية واالجتماعية.لمطفؿ، يمييا مشاعر اليأس واال
لمتحقيؽ في أير وجود طفؿ  (koydmir ; 2009) وىدفت دراسة  كويدمير وآخروف

( أميات ألطفاؿ 10) عمى حياة األـ التركية، عف طريؽ إجراء مقاببلت شبو منظمة مع معاؽ 
ييرة مف تجارب مصابيف بالتوحد، حيث قاـ بتصميـ أسئمة المقابمة لمكشؼ عف جوانب ك

األميات مع طفؿ معاؽ. أسفرت النتائج عف مجموعة متنوعة مف المواضيع ذات الصمة 
بتجارب األـ، كردود الفعؿ إير والدة الطفؿ المعاؽ، مصادر الضغوط، استراتيجيات المواجية 

اركات أنيف يعانيف مف ضغوط المستخدمة لمتعامؿ مع الضغوط. ذكرت جميع األميات المش
 .بسبب المشاكؿ المالية والمطالب اليقيمة لرعاية الطفؿ، نفسية

 لرفض الوالدي لمطفؿ المعاؽ ( الكشؼ عف القبوؿ ا2007وىدفت دراسة خميفة )  
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( مف أميات وآباء األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية 150عينة تبمغ ) ى، وطبقت الدراسة عمفكريا
مقياس القبوؿ الرفض  ىحصائية عموجود فروؽ ذات داللة إ ىالبسيط والمتوسطة وتوصمت إل

نتيجة إحساسيـ بالصدمة طفاؿ المعاقيف فكريا األقؿ تكيفا، الوالدي لصالح آباء وأميات األ
العمؿ مع الطفؿ، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آباء  ىوعدـ القدرة عم، والحزف

لقدرة عمي التعاوف وأميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية في مستوي المشاركة الوالدية وا
كما  والعمؿ والتطوع مع مؤسسات التربية الخاصة لصالح أباء وأميات األطفاؿ األكير تكيفا،

ترتيب لمشكبلت السموؾ التكيفي لمطفؿ المعاؽ فكريا ىي القصور في  ىأف أعم ىتوصمت إل
ـ السموؾ ميارات االتصاؿ مع العالـ الخارجي يـ يميو قصور في الفيـ واإلدراؾ االجتماعي ي

 الصحي البلتكيفي وأخيرا العزلة االجتماعية .
(  2013ليو في البسطامي )إالمشار  (Graig and Swan, 2002)قػاـ كريؾ وسواف       

( 22بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أيػر اإلعاقة عمى التوترات األسرية،  تكونت عينة الدراسة مف )
( مف اآلباء الذيف لدييـ أطفاؿ معاقوف. وقد اشارت 11و) مف اآلباء الذيف ليس لدييـ أطفاؿ معاقوف،

لى أف الوالديف الذيف لدييـ أطفاؿ معاقوف يعانوف مف مستوى عاٍؿ مف الضغػوط إنتائج الدراسة 
النفسية مقارنة بالوالديف الذيف ليس لدييـ أطفاؿ معاقوف. وقد صّنؼ الباحياف مصادر الضغوط كما 

يـ أطفاؿ معاقوف كما يمي: تمبية احتياجاتيـ الخاصة، وتمبية احتياجات ذكرىا اآلباء الذيف ليس لدي
األطفاؿ، وعدـ توافر وقت لمعبلقات االجتماعية، والمصادر المالية، ومتطمبات الوظيفة، بينما رتبيا 
آباء األطفاؿ المعاقيف كما يمي: المشكبلت المالية، ومتطمبات الوظيفة، والعبلقات االجتماعية، 

 ت األسرية، وتمبية احتياجات أطفاليـ، وتمبية احتياجاتيـ الخاصة. والمشكبل
مف دراسات ىذا المحور نقاط  ةتعقيب عاـ عمى الدراسات ذات الصمة تستخمص الباحي

، وقد استفادت تعميؽ عمى نتائج الدراسة الحاليةاالختبلؼ واالتفاؽ والتي يستفاد منيا في ال
طار إلمف ا ة، وكذلؾ االستفادفي بناء اداة الدراسة ةقمف الدراسات الساب ةالدراسة الحالي

 النظري، في كتابو االدب النظري ومتغيرات الدراسة .
 مشكلت الذراست :

تعتبر الضغوط النفسية مف المشكبلت االنسانية التي نالت اىتماـ الكيير مف        
لمعاقيف عقميا مع ا ايمف خبلؿ عمم ةالمختصيف في الصحة النفسية، وقد الحظت الباحي



 350 

يتعرضوف إلى مجموعة مف المواقؼ الحياتية والمشكبلت  أسر ىؤالء االطفاؿف ألى إسرىـ، أو 
ومف ىنا تأتي ىذه ، حيث  يكوف ليا تأيير سمبي عمييـ ،واالجتماعية والنفسية االقتصادية

حيث  ، عقمياسر االطفاؿ المعاقيف أمستوى الضغوط النفسية التي يعاني منيا  الدراسة لتحديد
 تحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ التالي :

 ؟ طفاؿ المعاقيف عقميا في منطقة القصيـ ألاأسر  لدىالضغوط النفسية  ما مستوى  -
مستوى  في( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )و احصائية ىؿ توجد فروؽ ذات دالل -

 (. انيى / ذكر) لجنس المعاؽسر المعاقيف عقميا تبعا ألدى الضغوط النفسية 
الضغوط في مستوى ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ىؿ توجد فروؽ ذات داللو احصائية  -

   (.ةشديد، متوسطو ،ةبسيط) لشدة االعاقةالمعاقيف عقميا تبعا أسر لدى النفسية 
 ىمية ىذه الدراسة بما يمي :أتكمف   أهميت الذراست :

 ى الضػغوط النفسػية لػدى أسػر االطفػاؿالدراسػة الضػوء عمػى أىميػة التعػرؼ عمػى مسػتو ىذه تسمط  -
 الضغوط. تمؾ ، لما ليا مف أىمية بالغو في التخفيؼ مف حدة المعاقيف عقميا في منطقة القصيـ

فػػي تصػػميـ خطػػط وقائيػػة ، أف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة سػػتكوف عونػػًا لممرشػػديف واألخصػػائييف  -
رشػادية اقيف عقميػا وقػػدرتيـ طفػاؿ المعػػأللػدى أسػػر ا، وعبلجيػة لتخفيػػؼ الضػغوط النفسػػية، وا 

 .ية الضغوط النفسية والتغمب عمييامواج عمى
يسػاعد عمػى  ،ف التعرؼ عمػى مسػتوى الضػغوط النفسػية لػدى أسػر االطفػاؿ المعػاقيف عقميػاإ -

وميػارات التفاعػؿ ، خػريفآلوميػارات التواصػؿ مػع ا ،التعرؼ عمى ميارات التكيؼ االجتمػاعي
 .يجاد الطرؽ المناسبة لحمياا  و ، ةلمتخفيؼ مف حدة الضغوط النفسي، االجتماعي

، بمختمؼ فئػاتيـ ةي اإلعاقة العقميتنبع أىمية الدراسة الحالية مف اىتماميا بفئة األطفاؿ ذو  -
والتي تزايد االىتماـ بيا في الفترات األخيػرة محميػًا ، مف الفئات ذوي االحتياجات الخاصةوىـ 

 وعالميا.
 : عرؼ عمىلى التإتيدؼ ىذه الدراسة  اهذاف الذراست :

 طفاؿ المعاقيف عقميا في منطقة القصيـ؟ألمستوى الضغط النفسي لدى اسر ا -
 (.انيى/  ذكر) لجنس المعاؽ المعاقيف عقميا تبعا  أسرلدى  الضغوط النفسيةمستوى  في الفروؽ -
 سر المعاقيف عقميا تبعا لموضع االقتصادي ألدى الضغوط النفسية الفروؽ في مستوى  -
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 رتفع(.)منخفض / متوسط، م
 جرائيت :إلالتعريفاث ا

تعرؼ الضغوطات النفسية بأنيا محصمة ألمريف مختمفتيف، الظروؼ البيئية  :الضغوط النفسية
المحيطة بالفرد والتي تسبب لو الضيؽ والتوتر، واآلخر ردود الفعؿ النفسية المتميمة بمشاعر الحزف 

رائيا بانيا الدرجة التي يحصؿ وتعرؼ اج (.Brown & Ralph, 1994والغضب التي يشعر بيا  )
 عميو االباء واالميات عمى مقياس الضغوط النفسية المعد ليذه الدراسة .

ىي التدني الواضح في القدرة العقمية عف متوسط الذكاء العاـ، يصاحبيا  :االعاقة العقمية
 (  .2014ماـ ،إل، امظاىر السموؾ التكيفي )الجوالده قصور واضح في اينيف أو مف

 :الث الذراستمجا
 أسر ذوي االحتياجات الخاصة / منطقة القصيـ .  المجاؿ البشري 
 المممكة منطقة القصيـمدينة عنيزه/ / مركز الجفالي لمتربية الخاصة المكاني المجاؿ /

 . ةالعربية السعودي
 1436 العاـ مفالنصؼ الياني  في الدراسة إجراء تـ  :ألزماني المجاؿ. 

 ا .دواتهأو تمنهجيت الذراس

عاقة العقمية إلطفاؿ ذوي األمور اأولياء أ مف الدراسة ىذهتتكوف عينة  :عينت الذراست
والبالغ  لمنطقة القصيـ، ة، التابعلمتربية الخاصة في مدينة عنيزه مركز الجفاليوالذيف يتمقوف خدمات في 

 .ةتوزيع العين ( يوضح1وجدوؿ ) ، حسب شدة اعاقة ابنائيـ والجنستـ اختيارىـ ،فردا( 199عددىف )
 (1جدوؿ )

 حسب شده االعاقة لدى االبناء ةتوزيع افراد العين
 العدد عاقةإلشدة ا الجنس 

 65 ةبسٌط ذكور

 42 متوسطه ذكور

 25 ةشدٌد ذكور

 30 ةبسٌط ناثإ

 25 متوسطه ناثإ

 12 ةشدٌد ناثإ

 911 - المجموع
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حيث يتكوف مف  مقياس الضغوط النفسية،الباحية استخدمت  داة الذراست :أ
اربع ( فقرة تقيس مفيـو الضغوط النفسية لدى اولياء امور المعاقيف عقميا مف خبلؿ 36)

حايد، ، موافؽ موذلؾ عمى سمـ خماسي )موافؽ بشده( فقرات لكؿ محور 6محاور، وبواقع )
 وقد تـ اعداد المقياس بعد االطبلع عمى العديد مف المقاييس (.غير موافؽ، غير موافؽ بشده
ومقياس الضغوط ، (1998كمقياس السرطاوي والشخص )، المتعمقة بالضغوط النفسية

 ( 2012سر المعاقيف لجبالي )ألالنفسية 

  صذق المقياس:

داة التي تـ تصميميا مف ؤلولغرض التحقؽ مف الصدؽ الظاىري ل الصذق الظاهري:
(، 9وعددىـ ) التربية الخاصةقبؿ الباحية، يـ عرضت عمى مجموعة مف المحكميف في 

% مف نسبة 85الفقرات عمى اتفاؽ أكير مف جميعلمتحقؽ مف صدقيا الظاىري، وقد حازت 
 الخبراء وبذلؾ تكوف األداة صالحة لمقياس.

مف  مجاؿ كؿ في الدراسة أداة فقرات عمى الداخمي االتساؽ معامبلت تـ حساب الثباث:
 وؿ التالي.الجد في موضحة ىي كما وكانت الكمي المجاالت ولممقياس

 (2جدوؿ رقـ )
 أبعاد مقياس التفكير التأممي عمى اليبات الداخمي االتساؽ ألفا كرونباخ معامبلت

 معامل الثبات البعد الرقم

 78 .0 ةالمشكالت المادٌ 9

 79 .0 عراض االنفعالٌة ألا 2

 76 .0 الشعور باالنسحاب االجتماعً 3

 72 .0 مشكالت الخوف من المستقبل  4

 81 .0 داة ككلاأل 6

ألفا  كرونباخ بطريقة المحسوبة الداخمي االتساؽ ( أف قيـ معامبلت2يشير جدوؿ رقـ )
 لممجاالت مقبولة ألغراض ىذه الدراسة.
لغايات ىذه الدراسة تـ استخداـ االساليب  األساليب اإلحصائيت: 

 االحصائية التالية .
 . T-teseاختبار "ت" ػ             .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -
 عمى مستوى الضغوط النفسية عاقةإلشدة اتحميؿ التبايف األحادي ألير  -
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 اختبار شيفيو . -
 : وتفسيراتها  نتائج الذراست

 السؤاؿ االوؿ :
 ما مستوى الضغط النفسي لدى  اسر االطفاؿ المعاقيف عقميا في منطقة القصيـ  ؟ -
ـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو جابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخدائلل

 ( 3موضح في جدوؿ )
( 3جدوؿ )  

الستجاب اسر المعاقيف عقميا عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مقياس الضغوط النفسية

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 معٌاريال

 المستوى

 مرتفع 532. 4.36 عراض االنفعالٌة  ألا 4 9

 مرتفع 556. 3.71 مشكالت الخوف من المستقبل 3 2

 مرتفع 465. 3.67 الشعور باالنسحاب االجتماعً 2 3

 متوسط 469. 3.56 ةالمشكالت المادٌ 1 4

 مرتفع 459. 3.83 األداة ككل - -

حيث ، ( 4.36-3.56بيف ) ت الحسابية قد تراوحت ماالمتوسطاأف (  3يبيف الجدوؿ )      
، بينما (4.36)متوسط حسابي بمغ بأعمى االعراض االنفعالية في المرتبة األولى  مجاؿ  جاء

(، وبمغ المتوسط 3.56جاء المشكبلت المادية  في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
 .مرتفعا  وىو حسب تصحيح االداة  (3.83) ككؿ الحسابي لؤلداة

 ولى في مستوى الضغوط النفسيةأل ا ةعراض االنفعالية عمى المرتبألاويمكف تفسير حصوؿ 
ير عاقة العقمية ينتابيـ الكيإلطفاؿ ذوي األمور اأولياء أف أ لىإ، لدى اسر االطفاؿ المعاقيف عقميا
التكيؼ النفسي جة عدـ ، نتيمشاعر الكره والغضب وغيره ، وأيضاً مف مشاعر الحزف والخوؼ والقمؽ

، في التعبير عف انفعاالتيـ ةلمرون، حيث تنعدـ لدييـ االنفسية ةالطمأنين افتقار، وكذلؾ عاقةإلمع ا
لى اضطرابات في إ، يؤير اذا ما استمر ذلؾ والذي، لدييـ االفكار والتفكير الخيالي وكذلؾ تتسارع

ويمكف ، سبؽ لى ماإضافة إميا، فمعاقيف عقما ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى اسر الأ .النـو
عامؿ مع لى الخبرة في التإطفاؿ المعاقيف عقميا ألمور اأولياء ألى افتقار إيضا أ ةتفسير ىذه النتيج
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يير عمى مفيـو الذات أ، مما يسبب ليـ استخداـ استراتيجيات سمبية يكوف ليا تالمعاقيف عقميا
، وكذلؾ دراسة كريؾ وسواف (2013بالي )اسة ونتائج دراسة الجتتفؽ نتائج ىذه الدر  .لدييـ

(Graig and Swan, 2002)  مور األطفاؿ المعاقيف أولياء أف ألى إوالتي اشارت نتائجيا
( 2014وتختمؼ  نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة فرح  ) يعانوف مف ضغوط نفسية مرتفعة.

ة ألميات األطفاؿ ذوي لى أف الضغوط النفسيإ(، والتي اشارت نتائجيما 2013ودراسة صباح )
 .نخفاضال اإلعاقة العقمية تتسـ با

لى إ ةويمكف تفسير ىذه النتيج ةخير ألا ةعمى المرتب ةما حصوؿ مجاؿ المشكبلت الماديأ
، طفاؿ المعاقيفؤلل ةبتقديـ الخدمات المجاني ةالسعودي ةالعربي ةالتي تولييا المممك ةالكبير  ةالدرج

كؿ مكافئات مالية شيريو ل ةلى تقديـ الدولإضافة إ، ة والخاصةذلؾ في المراكز الحومي سواء كاف
مما يسيـ ذلؾ سر، ؤلتقديـ مكافئات ماديو سنوية للى إضافة إ، طفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة

اسة ونتائج دراسة درويش تختمؼ نتائج ىذه الدر  .ةمعاناة االسر في الناحية الماديفي عدـ 
 ; Graig)، ودراسة كريؾ وسواف  (koydmir at el 2009) فدراسة كويدمير وآخرو( و 2011)

Swan, 2002) ف عدـ القدرة عمى تحمؿ اعباء الطفؿ المعوؽ مف ألى إشارت نتائجيا أ، والتي
 مور المعاقيف عقميًا.أولياء أكير مصادر الضغوط النفسية شيوعاً وتأييراً لدى أ
في  ( α ≤ 0.05) ند مستوى داللو ع "ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لسؤاؿ الياني:ا 

 (.   نيىأ، ذكر)المعاؽ  مستوى الضغوط النفسي لدى اسر المعاقيف عقميا تعزى لمجنس
في مستوى  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتـ  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ

ولبياف الفروؽ ، نيى(أ،جنس المعاؽ )ذكرحسب متغير ، الضغوط النفسية لدى اسر المعاقيف عقميا
 وضح ذلؾ.توؿ أدناه اوالجد، بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"
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 (4جدوؿ )
عمى  جنس المعاؽ عقمياألير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

مستوى الضغوط النفسي لدى اسر المعاقيف عقميادرجة   
  

المتوسط 
 الحسابً

حراف االن
 المعٌاري

 قٌمة
 "ت"

درجات 
 الحرٌة

الداللة 
 اإلحصائٌة

عراض االنفعالٌة  ألا  016. 298 2.419 447. 3.63 ذكر 

نثىأ  3.50 .483    

 000. 298 4.295 462. 3.78 ذكر الخوف من المستقبل

نثىأ  3.56 .441    

الشعور باالنسحاب 
 االجتماعً

 000. 298 3.936 526. 3.83 ذكر

نثىأ  3.59 .559    

 006. 298 2.786 536. 4.45 ذكر المشكالت المادٌة

نثىأ  4.28 .516    

 000. 298 3.708 444. 3.92 ذكر الدرجة الكلٌة

نثىأ  3.73 .455    

 (α ≤ 0.05)عند مستوى  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (4يتبيف مف الجدوؿ )
وكانت  وفي الدرجة الكميةالضغوط النفسية  مجاالت مقياس في جميعجنس المعاؽ تعزى ألير 

 .سر االناث المعاقات عقميا أالفروؽ لصالح 
الخجؿ والقمؽ والعزلة بناث يتميزف عف الذكور إل ف اأ ةيجويمكف تفسير ىذه النت  

، بسبب أساليب التنشئة افعية وذلؾ لشعورىف بمشاعر النقصوعدـ الد، االجتماعية
ت المعاقات في الحياه كما اف االسر ال ترغب بمشاركة البنا و ،االجتماعية األسرية الخاطئة

، خصوصا خبلؿ فتره ةة التي تفرضيا القيود االجتماعيوكذلؾ العزلة االجتماعي، ةاالجتماعي
الفتيات مف ذوي االعاقة غمب أف إ، حيث مييا مف تييئة الفتاه لسف البموغوما يترتب ع، البموغ

عمى انفسيف خبلؿ فتره تغيير اليرمونات الشيرية، وما يبلزميا ال يستطعف االعتماد  العقمية،
ميات المواتي أل، وخصوصا اسرأل، مما يؤير سمبا عمى ا، وتغير في المزاجةمف نظافة شخصي

 يتحممف اعباء كبيره في ىذا االمر .
شارت نتائجا توجد فروؽ أ( والتي 2013تتفؽ نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة الجبالي )

داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية، وفي نوع إستراتيجية المواجية المتبعة لدى أميات  ذات
   .ولصالح االناث  األطفاؿ المصابيف بمتبلزمة داوف تعزى إلى متغير جنس االبف المصاب
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 السؤاؿ اليالث :
ط في  مستوى الضغ( α ≤ 0.05)عند مستوى داللو  ىؿ توجد فروؽ ذات داللو احصائية 

 )منخفض / متوسط، شديده(. لشدة االعاقة النفسي لدى طمبة  اسر المعاقيف عقميا تبعا 
في مستوى  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 
 ، ة)منخفض/ متوسط، شديدلشدة االعاقة سر المعاقيف عقميا تبعا أالضغط النفسي لدى طمبة 

 ناه يوضح ذلؾ.والجدوؿ أد
(5جدوؿ )  
مستوى الضغط النفسي لدى طمبة  اسر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

)منخفض / متوسط، شديده  (. لشدة االعاقة المعاقيف عقميا تبعا   
 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً الفئات 

عراض االنفعالٌةألا  271. 3.37 بسٌط 

 274. 3.32 متوسط 

ٌدشد   4.00 .479 

 469. 3.56 المجموع 

 288. 3.38 بسٌط الخوف من المستقبل

 317. 3.53 متوسط  

 410. 4.11 شدٌد  

 465. 3.67 المجموع  

 325. 3.42 بسٌط االجتماعً الشعور باالنسحاب

 316. 3.45 متوسط 

 527. 4.25 شدٌد 

 556. 3.71 المجموع 

 522. 4.17 بسٌط المشكالت المادٌة.

 523. 4.29 متوسط 

 441. 4.63 شدٌد 

 532. 4.36 المجموع 

 293. 3.59 بسٌط الدرجة الكلٌة

 311. 3.65 متوسط 

 429. 4.25 شدٌد 

 459. 3.83 المجموع 
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لمسػتوى  ( تباينًا ظاىريًا فػي المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة5يبيف الجدوؿ )
ولبيػاف داللػة الفػروؽ اإلحصػائية ، عاقػةإلشػدة امتغيػر  بسػبب اخػتبلؼ فئػاتالضغوط النفسية 

 (.6بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي حسب الجدوؿ )
(6جدوؿ )  

مستوى الضغوط النفسية  عمى شدة االعاقة تحميؿ التبايف األحادي ألير   

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة ف
لداللة ا

 اإلحصائٌة

 000. 112.641 14.200 2 28.399 بٌن المجموعات   االعراض االنفعالٌة

     126. 297 37.440 داخل المجوعات

       299 65.839 الكلً

الخوف من 
 المستقبل 

 000. 126.759 14.864 2 29.728 بٌن المجموعات

     117. 297 34.827 داخل المجوعات

       299 64.556 الكلً

الشعور 
باالنسحاب 
 االجتماعً 

ن  000. 138.061 22.241 2 44.481 المجموعات ٌب

     161. 297 47.845 داخل المجوعات

       299 92.326 الكلً

المشكالت 
 المالٌة 

ن المجموعات  000. 23.163 5.716 2 11.431 ٌب

     247. 297 73.285 داخل المجوعات

       299 84.717 الكلً

ن المجموعات الدرجة الكلٌة  000. 109.310 13.359 2 26.718 ٌب

     122. 297 36.297 داخل المجوعات

       299 63.015 الكلً

 ≥ α)وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة  (6يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ )
وفػػي األداة ككػػؿ ، فسػػية مجػػاالت مقيػػاس الضػغوط النفػي جميػػع لشػػدة االعاقػػة  تعػزى  (0.05

ولبيػػاف الفػػروؽ الزوجيػػة الدالػػة إحصػػائيا بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية تػػـ اسػػتخداـ المقارنػػات 
 (.7البعدية بطريقة شفيو كما ىو مبيف في الجدوؿ )
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 (7جدوؿ )
وط النفسية لدى غمستوى الضعمى  شدة االعاقة ألير  شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

  اسر المعاقيف عقميا

  
المتوسط 
 الحسابً

 ةشدٌد متوسطه ةبسٌط

عراض ألا
 االنفعالٌة

    3.37 ةبسٌط

   05. 3.32 متوسطه

  *68. *62. 4.00 ةشدٌد

الخوف من 
 المستقبل

    3.38 ةبسٌط

   *15. 3.53 متوسطه

  *58. *73. 4.11 ةشدٌد

الشعور 
باالنسحاب 
 االجتماعً

    3.42 ةبسٌط

   03. 3.45 متوسطه

  *80. *83. 4.25 ةشدٌد

المشكالت 
 المالٌة

    4.17 ةبسٌط

   12. 4.29 متوسطه

  *34. *46. 4.63 ةشدٌد

    3.59 ةبسٌط الدرجة الكلٌة

   06. 3.65 متوسطه

  *60. *66. 4.25 ةشدٌد

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة  *
مػف  شػديدة  بػيف (α ≤ 0.05)ية ( وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائ7يتبيف مف الجدوؿ )

 . ةعاقة الشديدإلامف جية اخرى وجاءت الفروؽ لصالح  ومتوسطو ةبسيطجية وكؿ مف 
ال  سرألا كوف ،ةسر المعاقيف عقميا بدرجو شديدويمكف تفسير زيادة الضغوط النفسية لدى ا     

، ةالمختمفالجتماعية في النشاطات ا ،ةطفاليـ المعاقيف عقميا بدرجة شديدأمشاركة بترغػب فػي 
 ةستيزاء والسخرييصبح الطفؿ ميارا لبلوذلؾ خوفا مف أف  ،قرانوأمف المعب مع األطفاؿ و كالزيارات 
لى معاناة إضافة إ، ةالمختمف المواقؼ االجتماعية، مما يسبب الحرج لدى االسرة في طفاؿألمف قبؿ ا

، وكذلؾ ةالطفاؿ المعاقيف بدرجو شديددى اسر كذلؾ مف المحدودية في ميارات العناية بالذات لألا
لى إضافة إ ،ةميارات الحياة اليومية المختمف ، فيالمحيطيف بيـ ىادىـ بشكؿ كبير عمنتيجة اعتم

وكذلؾ عدـ التحكـ والسيطرة في  ،ةالمشكبلت السموكية التي تظير عمى المعاقيف عقميا بدرجة شديد
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. كؿ ىذه االمور تزيد مف الضغوط  ةاقؼ المختمفالسموؾ واالندفاع في الكيير  التصرفات في المو 
وتتفؽ نتائج  باء.آلالنفسية لدى اسر المعاقيف عقميا، وتزداد ىذه الضغوط لدى االميات اكير مف ا

الفروؽ في مستوى الضغوط النفسية ( والتي اشارت الى أف 2014ىذه الدراسة ونتائج دراسة فرح )
 وشدتيا .   جدت انيا  تكوف تبعاً لمتغيري درجة اإلعاقةألميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية و 

 التىصياث :

 توصي بما يمي : ةعمى النتائج التي توصمت الييا الباحي بناء
تساعد أسر المعاقيف عمى مواجية الضغوط  التي العممية التدريبية والندوات البرامج إقامة -

 المبلئمة. ةساليب العبلجيألالنفسية با
 تنفيذ البرامج طريؽ عف عقميا، المعاقيف أسر لدى النفسية الضغوط الحد مف العمؿ عمى  - 

 منبوذة تمؾ االسر بانيا  تشعر ال ، حتىفيو سر عمى المشاركةألوالترفييية، وتشجيع ا الدينية
 .المجتمع قبؿ افراد مف
 اجراء دراسات حوؿ اساليب مواجية الضغوط النفسية لدى أسر المعاقيف عقميا  . -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـــالمراج

 العربيت : تالمراجع باللغ
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. دراسات العقؿ في تنمية ميارات أدائية حياتية في األردف لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا
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الضغوط النفسية لدى اباء االطفاؿ المصابيف المصابيف (. 2012) ة، فاطمعبد ربو -
منشورة، معيد الدراسات  . رسالة ماجستير غيربالشمؿ الدماغي في ضوء بعض المتغيرات
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 .89-67(،4)17،  اؿ البيت ، جامعةةمجمة المنار وتحسيف التكيؼ ألميات المعاقيف.  
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 إيتراؾ لمنشر والتوزيع .  القاىرة :  السرطاني.  
تربوية، .  دراسات نفسية و (.  الضغوط النفسية لدى أسر المعاقيف2013صباح، عايش ) -

 .224-199( ،11، )مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية
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 ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا، الصحة النفسية(. 2006عبد المعطي، حسف مصطفى) -
 رؽ لمنشر والتوزيع .القاىرة : مكتبة زىراء الش

الضغوط النفسية ألميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية )دراسة (. 2015، عمي )فرح -
. وصفية عمى األميات المترددات عمى العيادة النفسية بمستشفى السبلح الطبي بأمدرماف

 السوداف . –ورقة مقدمة لمؤتمر االعاقة الذىنية، امدرماف 
سية وعبلقتيا بإحتياجات أولياء أمور غير العادييف المعاقيف الضغوط النف(. 2005، منى )فرح -

.دابآل. كمية ا. رسالة ماجستير غير منشورةحرآياً بوالية الخرطـو  ، جامعة الخرطـو
 ، األردف.. عماف: دار الفكر العربيإرشاد أسر ذوى االحتياجات الخاصة(. 2008) يحيي، خولة  -
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 ملخص الذراست

طفاؿ ذوي ألمستوى الضغوط النفسية لدى اسر الى التعرؼ عمى إىدفت ىذه الدراسة     
تكونت عينة ىذه الدراسة مف عاقة العقمية  في منطقة القصيـ وعبلقتيا ببعض المتغيرات،  إلا
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ىيؿ والتعميـ في  أمقوف خدمات التعاقة العقمية والذيف يتإلطفاؿ ذوي األ( مف أسر ا199)
، مقسميف حسب شده محافظة عنيزه/ بمنطقة القصيـمركز الجفالي لمتربية الخاصة  في 

(، وقد طبؽ عمييـ مقياس الضغوط النفسية مف ة، متوسطو، شديدةبنائيـ )بسيطأعاقة إ
 لى ما يمي :إشارت نتائج ىذه الدراسة أ، وقد ةعداد الباحيإ

بينما  ،متوسط حسابيبأعمى في المرتبة األولى ض االنفعالية عراألا مجاؿ حصوؿ -
 حصمت المشكبلت المادية  عمى المرتبة األخيرة .

جنس تعزى ألير  (α ≤ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )    -
في جميع مجاالت مقياس الضغوط النفسية وفي الدرجة الكمية وكانت الفروؽ لصالح  المعاؽ

 .ث المعاقات عقميا اسر االنا
شدة تعزى ألير  (α ≤ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )    -

في جميع مجاالت مقياس الضغوط النفسية  وفي الدرجة الكمية وكانت الفروؽ عاقة، إلا
 .  ةعاقة الشديدإلطفاؿ مف ذوي األلصالح اسر ا
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This study aimed to recognize the psychological stress –among 
families which have mentally handicapped children- and its relation 
with some variables, the study sample consisted of (199) families 
which have mentally disabled children and who receive a qualification 
and education services at AL-Jafali institute for special education in " 
Onaizeh governorate/AL-Qassim region, and also they have been 
divided according to their children's disability severity (low, mid, high).  

- Furthermore, the psychological stress scale - prepared by the 
researcher- has been applied to them. And as a result, the 
study indicated the following:  

- Emotional symptoms placed the first level with highest averages, 
whereas, the tangible problems placed the last level.  

- There are statistically significant differences at level (α  ≤ 
0.05)in all psychological stress scale domains, and in the total 
degree; due to the disabled child's gender, and the differences 
were in favor of families with female mentally disabled 
children.  

- There are statistically significant differences at level (α  ≤ 0.05) 
in all psychological stress scale domains, and in the total 
degree; due to the disability severity, and the differences were 
in favor of families with severely disabled children. 


