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أصبحت الضغكط الىفسٓة هف أٌـ الهظػاٌر التػْ تتصػدر هشػكٛت ٌػذا العصػر كٌػذي الضػغكط كاٖحػداث
الحٓاتٓة الضاغطة أهكر حتهٓة ٓ ٚهكف تغٓٓرٌا فٍْ فْ إطار حٓاة أباء الذٓف ٓرزقػكف بطفػؿ ذكم احتٓػاج كأف

كاىػػت تختمػػؼ هػػف آبػػاء إلػػْ آبػػاء آخػرٓف  ،فكجػػكد طفػػؿ ذكم احتٓػػاج هصػػاب باضػػطراب أك إعاقػػة فػػْ اٚسػرة قػػد
ٓككف بهثابة هصدر دائـ لمضغكط الىفسٓة لمكالدٓف المذاف ٓبذٚف طاقة كبٓػرة ٘ظٍػار طفمٍهػا هقبػكؿ أهػاـ الىػاس.

كٌػذا هػا ٓجعمٍهػا تحػػت سمسػمة هػف الضػغكط تكػػكف فػْ الغالػب هرتبطػة باٚحتٓاجػػات الخاصػة لٍػذا الطفػؿ كالقمػػؽ

عمػػْ هسػػتقبمً ههػػا ٓػػدفعٍها إلػػْ المجػػكء إلػػْ اسػػتعهاؿ أسػػالٓب هكاجٍػػً تهكىٍهػػا هػػف هحاكلػػة تخفٓػػؼ شػػدة ٌػػذي
الضغكط التْ تسببٍا إصابة ابىٍها.

أكالن  -اإلطار العاـ لمبحث:

 .هشػػػكمة البحػػػث  :عى ػػدها ٓكتش ػػؼ الكال ػػدٓف إص ػػابة اح ػػد ه ػػف أبى ػػائٍـ بى ػػكع ه ػػف ا٘عاق ػػة كاىدرج ػػً ف ػػْ فئ ػػة ذكم
اٚحتٓاجات الخاصة فإف ٌذا اٚكتشاؼ قد ٓخمؽ ٌكة عهٓقة بٓف طهكحٍـ كالكاقع  ،كٓمقْ بػاٖحٛـ التػْ رسػهت
عػػف صػػكرة طفمٍػػـ الهىتظػػر جاىبػػا  ،كتظٍػػر اسػػتجابات الكالػػدٓف اتجػػاي طفػػؿ ذكم احتٓػػاج كأسػػمكب التعاهػػؿ هعػػً

كردكد الفعػػؿ ىحػػكي كٌػػذي اٚسػػتجابات تأخػػذ صػػكر هختمفػػة  ،أٌهٍػػا ردكد فعػػؿ الكالػػدٓف اٚىفعالٓػػة إذ إىٍهػػا ٓه ػراف

بسمسػػمة هػػف اٖزهػػات التػػْ لػػـ ٓككىػػا ٓتكقعاىٍػػا كلٓسػػا هٍٓئػػٓف لٍػػا هػػف حٓػػث ككىٍهػػا لٓسػػا لػػدٍٓها الهعرفػػة كالخب ػرة
لهكاجٍػػة الهكقػػؼ الجدٓػػد كٌػػك كٚدة أك إصػػابة أحػػد اٚبىػػاء با٘عاقػػة  ،فٍػػذا قػػد ٓزٓػػد هػػف هسػػتكل التػػكتر كالضػػغط

لدٍٓها كقد ٓعرضٍها لمكثٓر هف الهشكٛت الىفسٓة كالعضكٓة)  .( 1فالكالدٓف ٓعتبراف ابىٍهػا همكػان لٍهػا كٓرٓػداف أف

ٓفخراف بً كأف ٓككف أجهػؿ كأفضػؿ كأكثػر رشػاقة كصػحة كىجاحػان هػف أطفػاؿ أخػرٓف ٖ ،ف الطفػؿ ٓعىػْ الخمػكد
كالبق ػػاء كاٚس ػػتهرار لكالدٓ ػػً كهعظ ػػـ أب ػػاء كاٚهٍ ػػات ٓرٓ ػػدكف أف ٓص ػػؿ طفمٍ ػػـ لٕه ػػاؿ كاٖح ػػٛـ الت ػػْ تاق ػػت لٍ ػػا

أىفسٍها كأف ٓظفر بها لـ ٓظفركا ٌػـ بػً  ،أهػا اذا كػاف الطفػؿ هػف ذكم اٚحتٓاجػات فػإف كالػداي ٓعٓشػاف حالػة هػف
الضػػغط الىفسػػْ الػػذم قػػد ٓتكلػػد هػػف أدؽ اٖشػػٓاء هثػػؿ هٍهػػة تغٓٓػػر الحفاظػػة فعىػػدها ٓكػػكف الطفػػؿ ذكم اٚحتٓػػاج
عهري ثٛث سىكات ٓ ٚككف سٍ ٛهثمها ٓككف اٖهر عىدها ٓككف عهري سىة كاحدة  ،فكمها كبر الطفػؿ كثقػؿ كزىػً

كمها احتاج إلْ طاقة أكبر فػْ رفعػً كحهمػً كبتػالْ فػأف الضػغط اٚىفعػالْ ٓكػكف كبٓػ انر  ،فالكالػداف ٓتكقعػاف ىٍآػة
لتغٓٓػػر الحافظػػات كزجػػات الرضػػاعة المٓمٓػػة فعىػػدها  ٚتىتٍػػْ ٌػػذي اٖشػػٓاء فػػأف ذلػػؾ ٓسػػبب ىػػكع هػػف القمػػؽ كالتػػكتر

لػػدٍٓها)  .( 2عمٓػػً ٓهكػػف تحدٓػػد هشػػكمة البحػػث فػػْ أسػػالٓب كالػػدم ذكم اٚحتٓاجػػات الخاصػػة لهكاجٍػػة الضػػغكط
الىفسٓة الهترتبة عف إعاقة أحد اٖبىاء.

أىهيػة الدراسػػة  :الهسػػاٌهة فػْ تقػػدٓـ الهسػاعدة لمكالػػدٓف لمتعاهػؿ هػػع الضػغكط الهترتبػػة عمػْ إصػػابة أحػد اٖبىػػاء
با٘عاقة كهكاجٍتٍا كالقدرة عمْ التكٓؼ هعٍا.
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ىػػدؼ البحػػث :التعػػرؼ عمػػْ اٖسػػالٓب الهكاجٍػػة التػػْ ٓػػتـ اتباعٍػػا هػػف قبػػؿ الكالػػدٓف فػػْ التعاهػػؿ هػػع الضػػغكط
الىفسٓة الىاتجة عف إصابة أحد اٖبىاء با٘عاقة.

تسػػاؤؿ البحػػث  :هػػاٌْ أسػػالٓب هكاجٍػػة الضػػغكط الىفسػػٓة التػػْ ٓػػتـ اٚسػػتعاىة بٍػػا فػػْ حػػاؿ إصػػابة أحػػد اٚبىػػاء
با٘عاقة هىذ الكٚدة ؟

هفاىيـ البحث:

(  ) 1ذكم االحتياجات الخاصة
أ .تـ تعرٓفٍـ بأىٍـ " ٌـ اٖطفاؿ الذٓف ٓقؿ أك ٓزٓد أدائٍـ عف الهتكسط العػاـ بشػكؿ كاضػح ٓتطمػب كجػكد بػراهج
خاصة لتعاهؿ هعٍـ تعهؿ عمْ الكفاء باحتٓاجاتٍـ الخاصة") .( 3

ب .كه ػػا ٓ ػػدؿ ٌ ػػذا الهفٍ ػػكـ عم ػػِ " أف الهجته ػػع ٓتك ػػكف ه ػػف ع ػػدة فئ ػػات كه ػػف بٓىٍ ػػا فئ ػػة تتف ػػرد بخصكص ػػٓات
هعٓىة جعمتٍـ أفراد ٓختمفكف عف أقراىٍـ  ،إها فْ قدراتٍـ العقمٓة أك الحسٓة أك الجسهٓة أك التكاصمٓة كغٓري كٌػذا
اٚختٛؼ ٓتطمب براهج لسد احتٓاجاتٍـ ") .( 4

 .التعريؼ االجرائي  " :اٖطفاؿ الذٓف ٓكلدكف كٌك هصابكف باضطراب أك إعاقة أك ٓتعرضكف لٙصابة با٘عاقة
ٚحقا بحٓث ٓىدرجكف تحت فئة ذكم اٚحتٓاجات ".

)  ( 2الضغكط النفسية :

أ .عرفت بأىٍا " تمؾ الهطالب كالظركؼ الهفركضة عمْ الكالدٓف فْ سػٓاؽ تفػاعمٍـ هػع أبىػائٍـ سػكاء كاىػت تمػؾ

الظػػركؼ كالهطالػػب ىاتجػػة عػػف طبٓعػػة الكالػػدٓف كخصائصػػٍها أك طبٓعػػة الطفػػؿ كخصائصػػً اٚهػػر الػػذم ٓفػػرض
عمْ الكالدٓف ىكعان هف التكافؽ فْ سٓاؽ ٌذا التفاعؿ") .( 5

ب " .تعرض اٖسرة لحادث ضاغط ٓؤثر عمْ حٓاتٍا كٓجعمٍا فْ حالة عػدـ تػكازف كارتبػاؾ  ،ههػا ٓفػرض عمٍٓػا
ههارسات هفاجئة كغٓر هتكقعة تحتاج إلْ اعادة تىظٓـ شاهؿ لحٓاتٍا كتسػتهر حالػة عػدـ التػكازف إذا لػـ تتصػرؼ

اٖسرة بطرؽ فعالة لهكاجٍة ٌذي الضغكط") .( 6

 .التعريؼ االجرائي  " :التأثٓر السٓئ الذم ٓحدثً كجكد ابف هعاؽ فْ اٖسرة كها ٓتسـ بً هف خصػائص سػمبٓة
لدل الكالدٓف  ،فٓثٓر لدٍٓـ ردكد فعؿ غٓر هرغكبة تعرضٍـ لمتكتر كالضٓؽ كالقمؽ كالحزف كاٖسْ  ،كهػا تجعمٍػـ
ٓعاىكف هف بعض اٖعراض الىفسػٓة التػْ تسػتىفذ طاقػاتٍـ كتحػكؿ دكف قػدرتٍـ عمػْ التركٓػز فٓهػا ٓقكهػكف بػً هػف

أعهاؿ ".

(  ) 3أساليب هكاجية الضغط النفسي :
أ .عرفت بأىٍا " ٌْ اٚستجابات التْ ٓظٍرٌا فرد أك جهاعة ىحك هكقؼ ها تككف لً آثار هزعجة كهؤلهة ") .( 7

ب .كها أىٍا " هجٍكدات سمككٓة كهعرفٓة هتعثرة باستهرار لتحقٓؽ هتطمبات هحػددة داخمٓػة أك خارجٓػة تقػٓـ عمػْ

أىٍػػا ع ػػبء أك تف ػػكؽ ق ػػدرات الشػػخص عم ػػْ التغم ػػب عم ػػْ الض ػػغكط تشػػهؿ قب ػػكؿ أك تحه ػػؿ اك تجى ػػب أك تخف ػػؼ
الضغكط ") .( 8

 .التعريػػؼ االجرائػػي  ":الكسػػائؿ كاٖسػػالٓب التػػْ ٓسػػتخدهٍا الكالػػدٓف فػػْ التعاهػػؿ هػػع الهكاقػػؼ الضػػاغطة الىاتجػػة
عف إصابة أحد اٚبىاء با٘عاقة ".
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ثانيان – اإلطار النظرم لمبحث:

النظريات الهفسرة لهكضكع البحث

(  ) 1نظريػػة النسػػؽ النظػػرم ليػػانز سػػيمي(  : ) 1949كػػاف " سػػٓمْ" بحكػػـ تخصصػػً كطبٓػػب هتػػأث انر بتفسػػٓر
الضغكط الىفسٓة تفس انر فسػٓكلكجٓا  ،كاعتبػر أف أعػراض اٚسػتجابة الفسػٓكلكجٓة لمضػغط الىفسػْ ٌػدفٍا الهحافظػة
عمػػْ الكٓػػاف كالحٓػػاة  ،كحػػدد " سػػٓمْ " ثػػٛث ه ارحػػؿ لمػػدفاع ضػػد الضػػغط كأطمػػؽ عمٍٓػػا أع ػراض التكٓػػؼ العاهػػة

كٌْ:

أ .الفزع  :كفًٓ ٓظٍر الجسـ تغٓرات كاستجابات تتهٓز بٍا درجة التعرض الهبدئْ لمضاغط كىتٓجة لٍذي التغٓرات
تقؿ هقاكهة الجسـ.

ب .الهقاكهة  :فٍٓا ٓحاكؿ الفرد هقاكهة هصدر التٍدٓد بكؿ ها ٓهمؾ هف طاقػة ىفسػٓة كجسػهٓة لٓعػكد الجسػـ إلػْ

حالة اٚتزاف.

ج .اٚجٍاد  :كفٍٓا تستىزؼ طاقة الفرد كٓصبح عرضة لٙصابة باٖهراض.
كذكػػر " سػػٓمْ " أىػػً تتحػػدد شػػدة اٚسػػتجابة لمضػػغكط عػػف طرٓػػؽ العكاهػػؿ الكسػػٓطة  ،كهػػا تعتهػػد ىكعٓػػة

اٚستجابة عمْ ىكع عهمٓة التكٓؼ كأف التٍدٓد أك التغمب عمْ الهشكٛت ٓعتهد عمْ الىشاط الهعرفْ لمتقٓػٓـ كاف

لكؿ تقٓٓـ ىهط هعٓف هف اٚستجابة) .( 9

)  ( 2نظرية سبيمبرجر (  : ) 1972قاهػ ػػت ىظرٓتً ع ػػمِ أساس التػػهٓٓز بػػٓف القمؽ كسهة كالقمؽ كحالػة كٓػرل
أف سػهة القمؽ استعداد طبٓعْ أك اتجاي سػمككْ ٓعتهػد بصػكرة أساسػٓة عمػ ػػِ الظػركؼ الضاغػ ػػطة  ،بػ ػػٓىها اعتبػر

قػػمؽ الػحالػ ػػة كالضغػط ىتٓجة لمضغط الىاتج الهسبب لحػػالة القمػؽ .كقػد اٌػتـ "سبٓمػ ػػبرجر" بتحدٓػد طبػ ػػٓعة الظػركؼ
البٓػ ػػئٓة الهحٓطػػة كالتػػْ تكػػكف ضػػاغطة كالتػػْ ٓجػ ػػب تقٓٓهٍػػا عمػػِ أىػ ػػٍا خطٓػرة أك هٍػػددة فتصػػبح سػػبب لحػػدك ث

القمؽ  ،كػها ٓهٓز بٓف هفٍكـ الضغط كهفٍكـ التٍدٓد هػف حٓػث أف الضغػػط ٓشٓػػر إلػػِ اٚختٛفػات فػْ ال ػظػػركؼ
ك اٖحػ ػكاؿ البٓئٓػ ػػة التػ ػػْ تتس ػػـ بػدرجػ ػػة هػ ػػا ه ػػف الخطػ ػػر الهكض ػ ػ ػ ػػكعْ أه ػ ػ ػ ػػا كمه ػػة تػ ػ ػػٍدٓد ف ػ ػ ػػتشٓر إلػ ػ ػ ػػِ التقػ ػ ػ ػػدٓر

كالت ػ ػػفسٓر الػػذاتْ لهكقؼ خاص عمِ إىً خطٓر أك هخٓؼ) .( 10

(  ) 3نظرية ىنرم هكرام ٓ :عتبر "هكرام" أف هفػٍكـ الضغط كهفٍكـ الحػاجة هفٍكهػاف أساسٓػاف كهتكافئاف فػْ
تػف ػػسٓر السمػ ػػكؾ ا٘ىساىْ كالفصؿ بٓىٍها ٓع ػػتبر تحرٓفا خطٓر  ،ك ػػها ٓرم أف كؿ هف الضغط كالحاجة ٓمتقْ فْ
ح ػكار دٓىػػاهْ ٓظػ ػػٍر فػػْ هفٍػػكـ " الثٓهػػا " الػػذم ٓعىػػْ بػػً كحػ ػ ػ ػػدة س ػػمككٓ ػػة ك ػ ػػمٓ ػػة ت ػ ػػفاعمػ ػٓ ػػة تت ػض ػػهف الحػػافز أم
الضغط كالحػاجة  ،كٓرم أف الضػغكط تػرتبط باٖشػخاص أك الهكضػ ػػكعػػات ال ػ ػتػػْ لػ ػػٍا دٚٚت هبػ ػػاش ػرة بهحاكلػة

الفرد إشباع هتطمبات حاجاتً .كقد هٓز بٓف ىكعٓف هف الضغكط كٌها

:

 .ضغط ألفا :كٌْ خصائص الهكضكعات البٓئٓة لها تكجد فْ الكاقع أك كها ٓظٍرٌا البحث الهكضكعْ.
 .ضغط بٓتا :كٌْ دٚٚت الهكضكعات البٓئٓة كها ٓدركٍا

اٖفراد) .( 11

(  ) 4نظريػػػة ال زاركس  :ىش ػػأت ٌ ػػذي الىظرٓ ػػة ىتٓج ػػة اٌٚته ػػاـ الكبٓ ػػر بعهمٓ ػػة ا٘دراؾ كع ػػٛج الح ػػس ا٘د ارك ػػْ
كاىصػػب اٌته ػ ػػاـ " ٚزاركس " عمػػِ التقٓػػٓـ الػػذٌىْ كرد الفعػػؿ هػػف جاىػػب الفػػرد لمهكاقػػؼ الػ ػػضاغطة  ،كقػػد فسػػر
حػػدكث الضػػغط عمػ ػػِ أىػػً ىتٓجػػة لمتفاعػػؿ بػػٓف اٖفػراد كالبٓئػػة الهحٓطػػة كأك ػ ػػد بػ ػ ػػصكرة خاصػػة عمػػِ أٌهٓػػة التقٓػػٓـ
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الذٌىْ هف جػاىب الػفرد لمتفاعؿ الحاصؿ بٓىً ك بٓف الكسط الهحػٓط بػً كبالتػالْ الحكػـ عمػِ الهكقػؼ كهكاجٍتػً.
كٓػرل أف الضػغط لػٓس هجػرد تقػدٓر لمتػ ػ ػػٍدٓدات أك إدراؾ لمهكقػػؼ كعىاص ػري الهككىػة لػً بػؿ أف الفػػرد ٓعتهػد عمػػِ
العهمٓات الهػعرفٓػة لٓتكصػؿ بفض ػػمٍا إلػِ فٍ ػ ػػـ كتحدٓد أسال ػػٓب الهقاكهة كال ػػدفاع كاستػجابػة لمظاٌرة الهؤثرة) .( 12

(  ) 5نظرية التحميؿ النفسي  :حسب كجٍة ىظر " فركٓد" الٍك ٓحاكؿ السعْ ىحك إشباع الغرائز كلكف دفاعات
اٖىػػا تسػػد الطرٓػػؽ ك ٚتسػػهح لمرغبػػات الصػػادرة بالقٓػػاـ بعهمٓػػة ا٘شػػباع هػػا داـ ٓ ٚتهاشػػِ ذلػػؾ هػػع قػػٓـ كهعػػآٓر

الهج ػ ػػتهع كٓ ػػتـ ذلػؾ ع ػ ػػىدها تكػكف اٖىػا قكٓػة  ،أهػا حٓى ػ ػػها تكػكف اٖىػا ض ػ ػعٓفػػة ككهٓػػة الطاقػ ػػة الهسػتثهرة لػ ػػدٍٓا
هىخفػ ػضػ ػػة ف ػ ػ ػػسرعاف هػ ػ ػػا ٓق ػػع الف ػػرد فرٓس ػػة لمصػ ػراعات كالت ػػكترات كالتٍدٓ ػػدات  ،ه ػػف ث ػػـ  ٚتس ػػتطٓع اٖى ػػا القٓ ػػاـ

بكظائفػػٍا ك ٚتستطٓػػع تحقػ ػ ػ ػػٓؽ التػكازف بػ ػػٓف ه ػػطالػػب كهحػػفزات الٍػك كهتطمبػات الكاقػع الخارجػػْ كعمػِ ٌػذا ٓىتػػج

الضغط الىفسْ) .( 13

الدراسات السابقة

(  ) 1دراسة عكاطؼ عمي الشتيكم ( ) 2007

( ) 14

:

هشكمة الدراسة  :التعرؼ عمْ طبٓعة الضغكط الىفسٓة التْ ٓتعػرض لٍػا آبػاء اٖطفػاؿ الهعػاقٓف حركٓػا الهتػردٓف
عمػْ هركػز تأٌٓػؿ كاعػادة تأٌٓػؿ الهعػاقٓف  ،با٘ضػافة إلػْ التعػرؼ عمػْ اٖسػالٓب التػْ ٓسػتعهمٍا أبػاء لمتعاهػػؿ

هع ضغكط الىفسٓة الىاتجة عف اعاقة أطفالٍـ الحركٓة.

هف أىـ النتائج  :أف طبٓعة الضغكط الىفسٓة التْ ٓتعرض لٍا آباء اٖطفاؿ الهعاقٓف حركٓا تتهثؿ فػْ أعػراض
ىفسٓة كعضكٓة  ،هشاعر الٓأس كاٚحباط  ،القمؽ عمْ هستقؿ الطفؿ  ،عدـ القدرة عمْ تحهؿ أعباء الطفؿ.

(  ) 2دراسة هريـ أحهد الطناشي ( :) 15 ( ) 2007

هشكمة الدراسة  :التعرؼ عمْ اٚثار الىفسٓة كاٚجتهاعٓة لكجكد طفؿ هعاؽ فْ الهحٓط اٚسرم.

هف أىـ النتائج  :أظٍرت ىتائج الدراسة هجهكعػة هػف اٚثػار الىفسػٓة التػْ تسػببٍا إعاقػة اٚطفػاؿ لكالػدٍٓـ هتهثمػة
فػػْ الصػػدهة عىػػد هع ػرفتٍـ  ،الخػػكؼ كالقمػػؽ كالعضػػب كاٚىزعػػاج كتػػكتر اٖعصػػاب كالحٓ ػرة كالتقٓػػد كاٚح ػراج ،
با٘ضافة إلْ الشعكر بعدـ قدرة أطفالٍـ عمْ التحسف كاسته اررٓة حاجتٍـ لٍـ فْ الهستقبؿ.

(  ) 3دراسة سهية جهيؿ ( :) 16 ( ) 1998

هشػػكمة الدراسػػة  :اعػػداد برىػػاهج ارشػادم ٓسػػتٍدؼ هسػػاعدة اٖسػػر عمػػْ هكاجٍػة الضػػغكط الىفسػػٓة الكاقعػػة عمٍٓػػا
بعد خركج اٚبف الهعاؽ عقمٓان هف الهؤسسات الداخمٓة.

هػػف أىػػـ النتػػائج  :كػػاف لمبرىػػاهج ا٘رشػػادم فػػركؽ دالػػة احصػػائٓان لصػػالح درجػػة الهكاجٍػػة اٚسػرٓة لمضػػغكط عمػػْ
اٚسػػر التػػْ لػػدٍٓا ابػػف هتخمػػؼ عقمٓػان عمػػْ القٓػػاس البعػػدم  ،كهػػا كػػاف لػػً أثػػر آجػػابْ لصػػالح اٚسػػالٓب التػػْ تػػـ
تدرٓب الكالدٓف عمٍٓا لصالح درجة الهكاجٍة اٚسرٓة لمضغكط عمْ اٚسر.

(  ) 4دراسة عياد سعيد إهطير ( :) 17 ( ) 1997

هشكمة الدراسة  :التعرؼ عمْ تأثٓرات الطفؿ الهعاؽ عمْ الكظائؼ اٚسرٓة كاٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة
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هف أىـ النتائج  :أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد عٛقات ارتباط عالٓة فْ اتجاٌات أباء كاٚهٍات ىحػك كػؿ هػف
قبكؿ ا٘عاقة  ،أسالٓب رعآة الهعاؽ كقٓهة الحٓاة العائمٓػة  ،الهشػاركة كالتعػاكف عمػْ هكاجٍػة اٖزهػات  ،التسػمٓـ
بالقضاء كالقدر.

(  ) 5دراسة جهاؿ الخطيب كهني الحديدم ( :) 18 ( ) 1994

هشكمة الدراسة  :التعرؼ عمْ الفركؽ بٓف اٖسر التْ لدٍٓا أطفاؿ هعاقٓف كاسر لٓس لدٍٓا أطفاؿ هعاقٓف

هف أىـ النتائج  :بٓىت ىتائج الدراسة أف أسر اٚطفاؿ الهعاقٓف أكثر تعرضان لمضغكط الىفسٓة هف أسر اٖطفاؿ
العادٓٓف  ،كها أشارت إلْ أىً ٓكجد اختٛؼ فْ هستكل الضغكط الىفسٓة تبعان لىػكع ا٘عاقػة  ،كأف أسػر اٖطفػاؿ
الهعػػاقٓف عقمٓػػا ٌػػـ أكثػػر تعرضػػا لمضػػغكط الىفسػػٓة تمٍٓػػا اسػػر الهعػػاقٓف سػػهعٓان ٓمٍٓػػا الهعػػاقٓف حركٓػػا ثػػـ الهعػػاقٓف

بصرٓان.

(  ) 6دراسة اسهياف جرادات (:) 19 ( ) 1993

هشكمة الدراسة  :التعرؼ عمْ الفركؽ بٓف أسر الهعاقٓف كأسػر العػادٓٓف فػْ هتغٓػرم الضػغط الىفسػْ كاٚسػتقرار
اٚسرم رؼ عمْ الفركؽ بٓف أسر الهعاقٓف كأسر العادٓٓف فْ هتغٓرم الضغط الىفس.

هف أىـ النتائج  :أشارت ىتائج الدراسة إلْ أىً ٓكجد اختٛؼ فْ الضغط الىفسْ كاٚستقرار اٚسرم كبٓف أسػر
العادٓٓف كالهعاقٓف هف كجٍة ىطر أباء كاٚهٍات.

(  ) 7دراسة زيداف أحهد السرطاكم ( :) 20 ( ) 1992

هشػػكمة الدراسػػة  :التعػػرؼ عمػػْ طبٓعػػة اسػػتجابات آبػػاء كأهٍػػات اٖطفػػاؿ الهعػػاقٓف سػػهعٓان لمضػػغكط الىفسػػٓة التػػْ
تكاجًٍ.

هف أىـ النتائج  :إف الضغكط الىفسٓة التْ ٓتعرض لٍػا أبػاء ٓصػاحبٍا عػدـ القػدرة عمػْ التكاصػؿ هػع الطفػؿ
الهعاؽ سهعٓان هها ٓؤثر عمْ عٛقتٍـ بأخرٓف بالهجتهع بها فٍٓـ اٖشخاص الهٍىٓٓف.

(  ) 8دراسة عبدالعزيز هصطفي السرطاكم ( :) 21 ( ) 1991

هشػػكمة الدراسػػة  :د ارسػػة حػػكؿ ردكد أفعػػاؿ الكالػػدٓف ىحػػك ا٘عاقػػة  ،اسػػتٍدفت التعػػرؼ عمػػْ ردكد أفعػػاؿ اٖطفػػاؿ
الهعاقٓف ههف لدٍٓـ أطفاؿ ٓعاىكف هف اعاقات جسهٓة كحركٓة شدٓدة باستخداـ أسمكب الهقابمة الهفتكحة

هف أىـ النتائج  :ابدت بعض اٚسر خكؼ كقمػؽ عمػْ هسػتقبؿ أطفالٍػا كأظٍػر العػض اٚخػر تشػاؤـ كعػدـ تقبػؿ
الطفؿ كعدـ القدرة عمْ التفاعؿ هعً كآٚفػاد باحتٓاجاتػً  ،كابػدت بعػض اٚسػر رغبتٍػا فػْ اٚحتفػاظ بالطفػؿ فػْ
أكقػػات هعٓىػػة هػػف اٚسػػبكع كالعطمػػة اٖسػػبكعٓة كعػػدـ رغبتٍػػا فػػْ تسػػجمً بشػػكؿ دائػػـ فػػْ هؤسسػػات آكائٓػػة .كهػػا
أظٍرت ىتائج الدراسة إف اعاقة الطفؿ قد أثرت عمْ هخططات اٚسرة كحٓاتٍا الطبٓعٓػة  ،حٓػث أىػً قػد أدم إلػْ

كجكد عٛقات فاترة بػٓف الػزكجٓف كحػاٚت اىفصػاؿ ككػذلؾ عػدـ الرغبػة فػْ اٚىجػاب هػرة اخػرل خكفػان هػف حػدكث

ا٘عاقة هرة اخرل . .كها أظٍرت الىتائج كجكد عٛقات سمبٓة بٓف الطفؿ الهعاؽ كاخكتً .

التعميؽ عمي الدراسات السابقة ٓ :تضح هف عرض الدراسات السابقة الهحاكر التالٓة:
أ .إف أباء الذٓف لدٍٓـ ابف هعاؽ ٓتعرضكف لضغكط ىفسٓة ىاتجة عف ذلؾ.

ب .اعداد البراهج لهساعدة الكالدٓف عمْ هكاجٍة الضغكط الىفسٓة .
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ج .التعرؼ عمْ استجابات أباء الذٓف لدٍٓـ ابف ذكم احتٓاج.

أطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ٌ :ـ اٖطفاؿ الذٓف ٓعاىكف هف اٖىكاع التالٓة هف ا٘عاقة :
)  ( 1ا٘عاقة العقمٓة  :هستكل هف اٖداء الكظٓفْ العقمْ الذم ٓقؿ عف الهتكسط بدرجػة همحكظػة كالػذم ٓػؤدم
إلػػْ تػػدىْ فػػْ عػػدد هػػف هظػػاٌر السػػمكؾ التكٓفػػْ الهتهثمػػة فػػْ هٍػػارات الحٓػػاة الٓكهٓػػة  ،الهٍػػارات اٚجتهاعٓػػة ،

الهٍارات المغكٓة  ،الهٍارات اٖكادٓهٓة  ،هٍارات التعاهؿ بالىفكذ  ،هٍارات السٛهة .كتظٍر فْ الهراحؿ الىهائٓػة

 ،كها فْ حاٚت هتٛزهة داكف  ،التأخر الذٌىْ.

ٓصىؼ التعرٓؼ السٓككهترم ) ىسبة الذكاء ( ا٘عاقة العقمٓة كها ٓمْ -:

البسٓطة :هتكسط الذكاء هف .70-75

الهتكسطة  :هتكسط الذكاء هف .55 – 50
الشدٓدة  :هتكسط الذكاء هف .40 – 35

الشدٓدة جدا  :أقؿ هف .) 22 (25 – 20

)  ( 2ا٘عاقػػة السػػهعٓة ٌ :ػػـ اٖطفػػاؿ الػػذٓف ٓعػػاىكف فقػػداىا سػػهعٓا بحٓػػث تتصػػؿ حػػدة سػػهعٍـ بػػٓف 69 – 35

دٓسػػبؿ  ،ههػػا ٓجعمٍػػـ ٓكاجٍػػكف صػػعكبة فػػْ فٍػػـ الكػػٛـ باٚعتهػػاد عمػػْ حاسػػة السػػهع سػكاء باسػػتخداـ الهعٓىػ ػ ػ ػػات

السهعٓػ ػػة ) السهاعات ( أك بدكىٍا( .) 23

)  ( 3ا٘عاقة البصرٓة  :قـ اٖطفاؿ الذٓف ٓعاىكف ضعفا فْ ا٘بصػار كالػذٓف تتػراكح حػدة أبصػارٌـ بػٓف ) 20
 ( 200 / 20 – 7 /قدها أم ها ٓقارب هف )  (60 / 6 -20/6هت ار  ،فٍـ الذٓف ٓعاىكف صعكبة فْ البصر إٚ
أىٍـ قادركف عمْ التعمـ سكاء باستخداـ الهعٓىات البصرٓة أك باستخداـ طرٓقة برآؿ( .) 24

)  ( 4ا٘عاقػػة الحركٓػػة ٌ :ػػـ تمػػؾ الفئػػة هػػف اٖطفػػاؿ الػػذٓف ٓتشػػكؿ لػػدٍٓـ عػػائؽ ٓحػػرهٍـ هػػف القػػدرة عمػػْ القٓػػاـ
بكظائفٍـ الجسهٓة كالحركٓة بشكؿ عادم  ،هها ٓ ٚهكىٍـ التعمـ إ ٚهع تكفر خدهات التربٓة الخاصة( .) 25

)  ( 5الهضطرب سمككٓاٌ :ػك ذلػؾ الطفػؿ الػذم ٓظٍػر سػمككٓات كاسػتجابات اىفعالٓػة ضػاري كهؤذٓػة بحٓػث ٓػؤثر
عمػػْ تحصػػٓمً اٖكػػادٓهْ أك تحصػػٓؿ أخ ػرٓف بشػػكؿ هػػزهف .كهػػا أىػػً الطفػػؿ الػػذم ٓتصػػؼ باسػػته اررٓة الحركػػة

كازعاج اٚخرٓف كعدـ التركٓز كاىٍاء الهٍاـ الهككمة لػً ههػا ٓػؤدم إلػْ إزعػاج كعػدـ رضػا عمػْ هثػؿ ٌػذا السػمكؾ

كؿ هف الكالدٓف كالهدرسٓف ككؿ ها ٓتعاهؿ هػع الطفػؿ كغالبػا هػا ٓقػع الطفػؿ فػْ الهشػاكؿ هػع أخػرٓف  ،كهػا ٌػك
الحاؿ هع اٚطفاؿ الذٓف ٓعاىكف هف فرط الحركة كتشتت اٚىتباي( .) 26

)  ( 6التكحػد :إعاقػة هتعمقػػة بػالىهك كعػادة هػػا تظٍػر خػػٛؿ السػىكات الػثٛث اٖكلػػْ هػف عهػر الطفػػؿ كٌػْ تىػػتج
عف اضطراب فْ الجٍاز العصبْ هها ٓؤثر عمْ كظائؼ الهخ( .) 27

)  ( 7ذكك صػػعكبات الػػتعمـ  :هفٍػػكـ ٓشػػٓر إلػػْ عجػػز فػػْ كاحػػد أك أكثػػر هػػف العهمٓػػات الىفسػػٓة اٖساسػػٓة التػػْ
تػدخؿ فػْ الفٍػػـ أك اسػتخداـ المغػة الهكتكبػػة اك الهىطكقػة كالتػْ تظٍػػر فػْ عػدـ القػػدرة عمػْ اٚسػتهاع  ،التفكٓػػر ،

الك ػػٛـ  ،القػ ػراءة  ،الكتاب ػػة  ،الٍج ػػاء  ،إجػ ػراء العهمٓ ػػات الحس ػػابٓة .كٓش ػػتهؿ عم ػػْ ح ػػاٚت ا٘عاق ػػة اٖكادٓهٓ ػػة ،
ا٘صػػابة الهخٓػػة  ،الخمػػؿ الػػكظٓفْ الهخػػْ البسػػٓط  ،دسمٓكسػػٓا  ،الحبسػػة الكٛهٓػػة  ،اٚضػػطرابات الىهائٓػػة  .كٚ
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ٓشهؿ الذٓف ٓعاىكف هشكٛت تربكٓة ىاتجػة عػف إعاقػة بصػرٓة  ،سػهعٓة  ،حركٓػة  ،تخػؿ ؼ عقمػْ  ،اضػطرابات

اىفعالٓة  ،حرهاف بٓئْ  ،ثقافْ  ،اقتص ػػادم( .) 28

)  ( 8اضػػطرابات الىطػػؽ أك المغػػة  :اضػػطراب همحػػكظ فػػْ الىطػػؽ أك الصػػكت أك الطٛقػػة الكٛهٓػػة أك التػػأخر
المغكم أك عدـ تطكر المغة التعبٓرٓة أك المغة اٚسػتقبالٓة اٖهػر الػذم ٓجعػؿ الطفػؿ بحاجػة إلػْ بػراهج عٛجٓػة أك

تربكٓة خاصة( .) 29

)  ( 9اٚهراض الهزهىة ٌ :ـ ذكك العكائػؽ البدىٓػة كالصػحٓة ىتٓجػة تىػكع كبٓػر فػْ الظػركؼ كاٚهػراض  ،بعػض

هشكٛت ٌذي العكائػؽ ٓرجػع الػْ الىاحٓػة الخمقٓػة حٓػث تكجػد هىػذ الهػٓٛد كالػبعض اٚخػر ٓحػدث بعػد الهػٓٛد هػف

خػٛؿ هػرض هػػا أك إصػابة .هػػف أهثمتٍػا الحساسػػٓة الشػدٓدة  ،التٍػاب الهفاصػػؿ  ،الربػك  ،الشػػمؿ الهخػْ  ،الشػػذكذ
الخمقْ  ،الصرع  ،الىزٓؼ الدهكم  ،المككٓهٓا  ،شمؿ اٚطفاؿ( .) 30
الضغكط النفسية الهترتبة عف إصابة أحد األبناء باإلعاقة:

أف الضغكط الىفسٓة ٌْ ظاٌرة هعقدة كهتداخمة اٖبعاد تشٓر إلْ الهثٓرات التْ تكجػد فػْ البٓئػة الطبٓعٓػة

كاٚجتهاعٓػػة كالىفسػػٓة  ،كهػػا تشػػٓر إلػػْ اٖعػراض الفسػػٓكلكجٓة التػػْ تحػػدث فػػْ الجسػػـ كػػرد فعػػؿ كالتػػْ تىػػتج هػػف
هكاقػػؼ سػػارة أك غٓػػر سػػارة  ،فعىػػد ارتبػػاط الشػرٓكٓف بػػالزكاج قػد تبػػرز العدٓػػد هػػف الصػراعات بػػٓف الشػرٓكٓف كذلػػؾ
ٚختٛفٍها فْ الشخصٓة كالحاجات كالتغٓر فػْ اٖدكار بٓىٍهػا كحػدكث الخٛفػات الهسػتهرة كالصػعكبات الجىسػٓة

ككذلؾ إىجاب اٖطفاؿ هف عدهً كهرض أحد اٖطفاؿ أك اعاقتً هها قد ٓزٓد فْ القمؽ عمْ صحتً( .) 31

إف إعاقػػة أحػػد اٖبىػػاء لٍػػا صػػمة كثٓقػػة بالضػػغكط الىفسػػٓة لػػدل الكالػػدٓف فػػاٚبف الهعػػاؽ ٓعػػد هصػػد انر لمضػػغط

الىفسػػْ لكالدٓػػً لهػػا ٓحتػػاج ه ػػف رعآ ػػة خاصػػة كربهػػا تكػػكف ٌػػذي الرعآػػة هجٍػػدة كهكمفػػة هادٓ ػان كهعىكٓ ػان كهجتهعٓ ػان

كاجتهاعٓػان.أف الضػػغكط الىفسػػٓة لػػدل كالػػدام طفػػؿ ذكم اٚحتٓاجػػات ٌػػْ ىتٓجػػة لمتػػأثٓر السػػٓئ الػػذم ٓحدثػػً كجػػكد
طفؿ هعاؽ كها ٓتسـ بً هف خصائص سمبٓة لدل الكالدٓف فٓثٓر لدٍٓـ ردكد فعؿ عقمٓة كاىفعالٓة أك عضكٓة غٓر

هرغكب ػػة  ،كبت ػػالْ تعرض ػػٍـ لمت ػػكتر كالض ػػٓؽ كالقم ػػؽ كالح ػػزف كاٖس ػػِ ،كق ػػد ٓعرض ػػٍـ ل ػػبعض اٖعػ ػراض الىفس ػػٓة

الجسهٓة التْ تستىفذ طاقاتٍـ كتحكؿ دكف قدرتٍـ عمِ التركٓز فٓها ٓقكهكف بً هف أعهاؿ( .) 32

إف إعاقة أحد اٖبىاء قد تككف هصد ار لمضغكط الىفسػٓة لٗسػرة بشػكؿ عػاـ كالكالػدٓف بشػكؿ خػاص كخاصػة
عىػػد هع ػرفتٍـ اٖكلٓػػة بىػػكع ا٘عاقػػة ذلػػؾ أف اٚتجاٌػػات السػػمبٓة ىحػػك اٖبىػػاء ذكم اٚحتٓاجػػات ككػػذلؾ الهتطمبػػات

الهادٓػة الدائهػة كالهسػتهرة هػف الهعٓىػات السػهعٓة كالبصػرٓة الحركٓػة كالذٌىٓػة كاٚجٍػزة التعكٓضػٓة كاعتهػاد الطفػػؿ
ال ػػدائـ عم ػػْ الكال ػػدٓف كب ػػاٖخص اٖـ كك ػػذلؾ عه ػػر الطف ػػؿ الزهى ػػْ كك ػػذلؾ شخص ػػٓة الكال ػػدٓف كتجاربٍه ػػا الس ػػابقة

كطبٓعة العٛقة بٓىٍهػا كبػٓف أفػراد اٖسػرة أخػرٓف كػؿ ٌػذا ٓشػكؿ هصػد انر ثقػٓٛن لمضػغط كاٚتجاٌػات ىحػك اٖبىػاء
هػػف ذكم اٚحتٓاجػػات  ،حٓػػث أف بعػػض العػػادٓٓف ٓقكهػػكف بفػػرض ىػػكع هػػف الهكاقػػؼ السػػمبٓة هثػػؿ ىظ ػرات الشػػفقة

كاستغراب اٖهر الذم ٓساٌـ فْ حدكث الشعكر بالىقص( .) 33

أف هكلػػد طفػػؿ هعػػاؽ فػػْ اٖسػرة فػػْ الغالػػب ٓػػؤثر تػػأثٓ انر كبٓػ انر فػػْ الهىػػاخ الػػذم ٓسػػكد الىسػػؽ الكالػػدم كفػػْ

العٛقػػة بػػٓف اٖبػػكٓف كفػػْ الهشػػاعر الهتبادلػػة بٓىٍهػػا  ،فالكالػػدٓف ٌهػػا الهحػػدد الحاسػػـ فػػْ تشػػكٓؿ شخصػػٓة الطفػػؿ
العادم كٌها كذلؾ بالىسػبة لمطفػؿ ذكم اٚحتٓػاج  ،كربهػا بدرجػة أكبػر ٖف ٌػذا الطفػؿ هػف ذكم اٚحتٓػاج سػٓككف
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هفٍكهً عف ذاتً كفكرتػً عػف ىفسػً هػف خػٛؿ إعاقتػً كهػف خػٛؿ الكٓفٓػة التػْ ٓػدرؾ بٍػا ٌػذي ا٘عاقػة هػف خػٛؿ
طبٓعة الهعاهمة كالهكاجٍة التْ تصدر إلًٓ هف كالدًٓ كاتجاٌاتٍها ىحكي( .) 34

كٓكاجػً كالػدام طفػؿ ذكم اٚحتٓػاج تحػػدٓات كصػعكبات تتحػدد طبٓعتٍػا عمػػْ ضػكء إعاقػة الطفػؿ كالحاجػػات

الخاصة التْ تىجـ عىٍا  ،فعمْ سبٓؿ الهثاؿ فْ حالػة اٖطفػاؿ الهعػاقٓف حركٓػان ٓكاجػً الكالػدٓف صػعكبات ىاجهػة
عف ا٘عاقة الحركٓة تىعكس سمبان عمْ اتجاٌاتٍها أٌهٍا الصعكبات التْ تعترض تعمٓهٍـ أك تدرٓبٍـ أك تػأٌٓمٍـ
كهىٍػػا هشػػكمة الهكاصػػٛت كبعػػد دكر التعمػػٓـ كالتأٌٓػػؿ كالتػػدرٓب عػػف هقػػار اقػػاهتٍـ ككػػذلؾ صػػعكبة الكصػػكؿ الػػْ

الفص ػػكؿ الد ارس ػػٓة ب ػػاٖدكار العمٓ ػػا  ،إض ػػافة إل ػػْ اٚتجاٌ ػػات اٚجتهاعٓ ػػة الدكىٓ ػػة ىح ػػك ذكم اٚحتٓاج ػػات كك ػػذلؾ
اٖعبػػاء الهادٓػػة الهسػػتهرة عمػػْ اٖس ػرة كخاصػػة فػػْ السػػىكات اٖكلػػْ هػػف عهػػر الطفػػؿ ٖف السػػىكات اٖكلػػْ هػػف

هرحمػػة الطفكلػػة الهبكػرة ٓهكػػف أف تكػػكف أصػػعب عمػػْ الكالػػدٓف حٓػػاؿ قمقٍػػـ هػػف عػػدـ هػػركر طفمٍػػـ ذكم اٚحتٓػػاج
به ارحػػؿ الىهػػك الهعركفػػة لػػدل كػػؿ اٖطفػػاؿ .ككالػػدم طفػػؿ ذكم اٚحتٓاجػػات الخاصػػة ٓكاجٍػػاف صػػعكبات بحسػػب
حدة كطبٓعة ا٘عاقة كطبٓعة الحاجات الخاصة التْ تىجـ عىٍا أك قٓاـ طفؿ ذكم اٚحتٓاج بسػمككٓات تػدؿ عمػْ

عػػدـ التكافػػؽ كالتكٓػػؼ  ،إضػػافة لعػػدـ اسػػتٓعاب الهػػدارس كالهؤسسػػات التعمٓهٓػػة لٍػػذي الفئػػة كعػػدـ تػػكفر الخػػدهات
اٚرشػػادٓة كٌػػذا كمػػً قػػد ٓكػػكف لػػً تػػأثٓر كبٓػػر كسػػمبْ عمػػْ الىسػػؽ اٖسػػرم اٖهػػر الػػذم ٓعػػد هصػػد انر هػػف هصػػادر
الضػػغط الىفسػػْ الػػذم ٓكاجٍٍػػا الكالػػدٓف  ،كفػػْ هكاجٍػػة هثػػؿ ٌػػذي الضػػغكط الىفسػػٓة قػػد تأخػػذ اسػػتجابات أبػػاء
كاٚهٍات أىهاط هتعددة تتسـ باٚختٛؼ ٖف بعض أباء قد ٓظٍركف اٌتهاـ بأطفالٍـ فْ بادئ اٚهر فٓحاكلكف
تكفٓر الخدهات التربكٓة كالتدرٓبٓة الهىاسبة لٍـ كاٚتصاؿ باٖطباء كذكم اٚختصاص لطمب الهشكرة كالتشػخٓص

كالعٛج ،كبالهقابؿ فػإف الػبعض أخػر قػد ٓرفضػكف طفمٍػـ كٓ ٚكثػركف بتزكٓػدي بالخػدهات الهىاسػبة از بالهشػاركة
الفاعمػة فػػْ البػراهج التدرٓبٓػػة كالتأٌٓمٓػة الهقدهػػة لػػً ٖىٍػـ ٓعتبػػركف أم جٍػد ٓبػػذؿ لرعآػة طفمٍػػـ ذكم اٚحتٓػػاج أك

تأٌٓمػػً عبئ ػان إضػػافٓاى ٍٓػػدد قػػدرتٍـ عمػػْ رعآػػة اٖطفػػاؿ أخ ػرٓف فػػْ اٖس ػرة أك القٓػػاـ بالهسػػؤكلٓات كالكظػػائؼ

اٖسرٓة اٖخرل( .) 35

كقد أشار بعض العمهاء أهثاؿ " هٓىكٚسػكٓىك" )  ( 1968ك" لفٓسػبرجر " )  ( 1967إلػْ أف ٌىػاؾ أزهػات

التػػْ ٓهكػػف هٛحظتٍػػا بػػٓف أسػػر اٚطفػػاؿ ذكم اٚحتٓاجػػات  ،تتهثػػؿ فػػْ صػػدهة التشػػخٓص الهبػػدئْ  ،أزهػػة القػػٓـ

الشخصٓة كتشهؿ ردكد الفعؿ السمبٓة هثؿ الغضب كالحزف كالقمؽ كأزهة الكاقع الهتهثمة فْ اٚحتٓاجات كالهطالب
الخارجٓػػة هثػػؿ رعآػػة الطفػػؿ ذكم اٚحتٓػػاج كاتجاٌػػات أف ػراد الهجتهػػع السػػمبٓة  ،با٘ضػػافة إلػػْ الهصػػادر اٖخػػرل
لمضغط الهتهثمة فْ الرعآة الطكٓمة الهدل لمطفؿ ذكم اٚحتٓاج  ،ككذلؾ الكصهة اٚجتهاعٓة كالشؾ الطكٓؿ فْ
التشخٓص كأٓضا اٚفتقاد لمدعـ اٚجتهاعْ  ،اضافة إلْ الهشػكٛت الخاصػة بكػؿ هػف الكالػدٓف كاٚفتقػار لمتكافػؽ

اٚس ػػرم كع ػػدـ ت ػػكفر الهعمكه ػػات ح ػػكؿ ا٘عاق ػػة(  .( 36كه ػػا ت ػػـ اٚش ػػارة إل ػػْ أف هه ػػا ٓعاىٓ ػػً كال ػػدم أطف ػػاؿ ذكم
اٚحتٓاجات الخاصة هف ضغكط ىفسٓة ترجع إلِ ها ٓمْ( :) 37

 .1إف كجػػكد طفػػؿ هعػػكؽ تترتػػب عمٓػػً أعبػػاء إضػػافٓة عمػػِ كاٌػػؿ اٖس ػرة كشػػٓكع كثٓػػر هػػف الهشػػكٛت اٖس ػرٓة

كازدٓاد اٖعباء الهالٓة  ،كالعزلة كا٘رٌاؽ الهزهف كالهشكٛت اٚىفعالٓة .
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 .2شعكر أباء بتدىْ الهساىدة كهصادر الدعـ هف اٖصدقاء كاٖقارب كالهؤسسات الرسهٓة ذات العٛقة بإعاقة
طفمٍـ .

 .3تعػد العزلػػة اٚجتهاعٓػػة هػػف إحػدل الىتػػائج الهترتبػػة عمػػِ رعآػة الطفػػؿ الهعػػاؽ فقػػد ٓشػعر الكالػػداف بالعزلػػة عػػف
بقٓػػة أف ػراد اٖس ػرة الههتػػدة كاٖصػػدقاء كالجٓ ػراف الػػذٓف ٓبػػدكف هخػػاكؼ أك هشػػاعر تػػىـ عػػف عػػدـ ال ارحػػة أك الخجػػؿ

بكجكد ا٘عاقة.

كالػػدٓف عػػادةن عىػػدها ٓرزقػػكف بطفػػؿ فػػأىٍـ ٓرٓػػدكف أف ٓكػػكف اٖبػػف بصػػحة جٓػػدة كأف ٓكػػكف ذكٓ ػان كقكٓ ػان كأف

تككف البىت جهٓمة كهؤدبة  ،كلكف كٚدة طفؿ هعاؽ تعد صفعة قكٓة بكٓاىٍها اٖهر الذم ٓحدث ردكد فعؿ ىفسٓة

شػػدٓدة تشػػكؿ أزهػػة حقٓقٓػػة  ،فتربٓػػة اٖطفػػاؿ عهكه ػان هٍهػػة صػػعبة كشػػاقة أهػػا تربٓػػة الطفػػؿ الهعػػاؽ تكػػكف أكثػػر
صػػعكبة كهشػػقة .كقػػد اٌتهػػاـ الكثٓػػر هػػف العمهػػاء كالبػػاحثٓف بخطػػكرة تػػأثٓر الضػػغط الىفسػػْ عمػػْ الكالػػدٓف المػػذاف
تعرض أحد أبىائٍها لٙصػابة با٘عاقػة كاٌتهػكا بد ارسػة اٖسػالٓب كاٚجػراءات التػْ ٓتخػذٌا الكالػدٓف لمسػٓطرة عمػْ

هػػا ٓكاجٍكىػػً هػف ضػػغكط ىفسػػٓة لمحػػد هػػف تأثٓرٌػػا عمٍٓهػػا  ،كقػػد أشػػارت د ارسػػة" زٓىػػب شػػقٓر " أف العهمٓػػات التػػْ
ٓكاجً بٍا الكالدٓف الهكاقؼ الضاغطة هف الههكف أف تأخذ صكرتٓف اٖكؿ تكػكف فػْ عهمٓػة التكٓػؼ هػع الكضػع

الضػػاغط هػػف خػػٛؿ عهمٓػػات كاج ػراءات ركتٓىٓػػة ٓعهػػد الكالػػدٓف عمػػْ هزكلتٍػػا كعػػادة هػػا تكػػكف هتكػػررة أكتكهاتكٓػػة
كالصكرة الثاىٓة ٌْ عهمٓة الهكاجٍة كٌْ عبارة عف اجراءات ٓتخذٌا الكالدٓف هف أجؿ حؿ الهشػكمة التػْ تكاجٍػً

كهػػف ثػػـ العػػكدة إلػػْ الكضػػع اٚىفعػػالْ الطبٓعػػْ  ،كهػػا اكضػػحت أٓضػػا أف ٌىػػاؾ اعتبػػارات أساسػػٓة تحػػدد صػػكرة

هكاجٍة الضغط الىفسْ أٌهٍا شخصٓة الفرد الدعـ الىفسْ الذم ٓتمقاي( .) 38

كأشػػارت الد ارسػػات إلػػْ أف ا٘عاقػػة تعػػد هصػػد انر لمضػػغكط اٖسػرٓة بكجػػً عػػاـ كالكالدٓػػة بصػػفة خاصػػة رغػػـ

ذلؾ فإف بعض الباحثٓف فْ هجاؿ ا٘عاقػة قػد قػدهكا صػكرة أكثػر تفػاؤٚن ٖسػر اٖشػخاص الهعػاقٓف  ،فقػد ٚحػظ "
سالٓسكرم " )  ( 1987بأف أكثػر اٖسػر التػْ لػدٍٓا طفػؿ هػف ذكم اٚحتٓاجػات تسػتطٓع هكاجٍػة تمػؾ الضػغكط
كأف تتكٓؼ هعٍا بفاعمٓة هف خٛؿ التهاسؾ كزٓادة درجة التحهػؿ كالتػراحـ كالتعػاطؼ كالتعػاكف ههػا قػد ٓػؤدم إلػْ

التقمٓؿ هف حدة الضغكط الىفسٓة التْ ٓتعرضكف لٍا هف جراء ا٘عاقة .كبٓد أف هعرفة الكالدٓف بهصػادر الضػغط

كطبٓع ػػة تم ػػؾ الهص ػػادر ت ػػؤثر كثٓػ ػ انر ف ػػْ أس ػػالٓب الهكاجٍ ػػة الت ػػْ ٓختاركىٍ ػػا كٓطبقكىٍ ػػا  ،كه ػػا أف هعػ ػرفتٍـ بٍ ػػذي
الهصادر ٓعتهد عمْ هػدل اسػتفادتٍـ هػف هصػادر الػدعـ الهتاحػة فػْ الهجتهػع كالهتهثمػة فػْ الػدعـ اٚجتهػاعْ ،

الدعـ الهادم  ،الدعـ الهٍىْ .أها عىدها ٓعجز الكالداف عمْ هكاجٍة هشكٛتٍها بطرٓقة هكضكعٓة ككاقعٓة لعػدـ
تكفر الهعرفػة كالكفػاءات الٛزهػة ٓسػتمزـ اٖهػر ارشػادٌها عػف طرٓػؽ بػراهج عػٛج الكالػدٓف كتعػدٓؿ سػمككٍها جىبػان
إلْ جىب هع الطفؿ ذاتً هف ثـ إزالة عكاهؿ التكتر كالقمؽ عمْ هستقبؿ الطفؿ كعدـ التكافؽ اٖسرم  ،كتحكٓمٍها

هف الحالة السمبٓة كالشعكر بالىقص إلْ الهشاركة الفعالة فْ رعآة الطفؿ كتقبؿ اعاقتً كالتكٓؼ هعٍا( .) 39

األساليب لهكاجية الضغكط النفسية الناتجة عف إعاقة أحد األبناء:

إف هكاجػ ػػٍة الضغكط الىفسٓة الىاتجػة عػف إعاقػة أحػد اٖبىػاء تتهثػؿ فػْ الكٓفٓػة أك اٖسػمكب الػذم ٓتػ ػػعاهؿ

ب ػ ػػً الكالػػدٓف هػ ػ ػػع ال ػػهكاق ػ ػػؼ الضػػاغطة التػػْ تعقػػب كٚدة ابىٍهػػا ذكم اٚحتٓػػاج كالػػتحكـ فٍٓػػا كتشػػهؿ ٌػػذي الكٓفٓػػة

اسػ ػػتجابات هباشػرة بقصػػد اسػػتبعاد هص ػ ػدر التٍدٓػػد أك اسػ ػػتجابات غٓػػر هباشػرة تٍػػدؼ لخفػػض التػ ػػكتر كالتقمٓػػؿ هػػف
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التٍدٓػػد كإىكػػار كالٍػػركب

( ) 40

 ،كٓهكػػف تحدٓػػد اٖسػػالٓب التػػْ ٓىبغػػْ عمػػْ الكالػػدٓف اتباعٍػػا لهكاجٍػػً الضػػغكط

الىفسٓة الىاتجة عف إعاقة أحد اٖبىاء فْ التالْ( :) 41

 .1أسػػالٓب الهكاجٍػػة التػػْ تركػػز عمػػْ الهشػػكمة ٓ :طمػػؽ عمٍٓػػا أٓضػػا الهكاجٍػػة الىشػػطة أك الٓقظػػة كٌػػذا اٖسػػمكب
هكجػػً لٍػػدؼ خفػػض هتطمبػػات كهقتضػػٓات الهكقػػؼ  ،أك الرفػػع هػػف إهكاىٓػػات الكالػػدٓف هػػف أجػػؿ هجابٍػػة الهكقػػؼ

الض ػػاغط  ،كٓ ػػرل ك ػػؿ ه ػػف " ٚزاركس" ك " فكلكه ػػاف " أف الهكاجٍ ػػة الهركػػزة عم ػػِ الهش ػػكمة تتطم ػػب البح ػػث ع ػػف

الهعمكهة هف جٍة كهف جٍة أخرل بذؿ جٍكد هكجٍة ىحك الهشكمة لتجسٓد الحؿ .كٌْ هجهكع الجٍكد الساعٓة
لمػتحكـ فػػْ الهشػػكمة كهعالجتٍػػا فٍٓػػا ٓػػتـ السػػعْ لتغٓٓػػر الهكاقػػؼ هباشػرة ٚسػػتٓعاب أك اسػػتبعاد هصػػادر الضػػغكط
كالتعاهػػؿ هػػع أثػػار الهشػػكمة .أم أف الكالػػدٓف عىػػدها ٓعمهػػاف أف طفمٍهػػا الهكل ػد ٌػػك هػػف ذكم اٚحتٓاجػػات الخاصػػة
ٓقكهػػاف بتقبػػؿ طفمٍهػػا ذكم اٚحتٓػػاج كٓقكهػػاف بػػاقتراح حػػؿ فػػكرم لمحػػدث الضػػاغط هػػف خػػٛؿ اٚسػػتعاىة بهرشػػد
ىفسػػْ ٓعمهٍهػػا الطػػرؽ التػػْ ٓىبغػػْ اتباعٍػػا حتػػْ ٓتهكىػػاف هػػف هكاجٍػػة كػػؿ هصػػادر الضػػغكط الىفسػػٓة التػػْ قػػد

تترتب عمْ كٚدة طفؿ ذكم احتٓاج .كهف أسالٓب ٌذا الىكع( :) 42

أ .البحث عف هعمكهات كالحصكؿ عمْ ىصٓحة هف شخص ها لمكصكؿ إلْ حمكؿ لمهكقؼ.

ب .اتخاذ اجراءات لحؿ الهشكمة هػف خػٛؿ اعػداد خطػة بدٓمػة كتعمػـ هٍػارات جدٓػدة لمتعاهػؿ هػع الهكقػؼ كالتغمػب

عمْ الهشكمة.

 .2أسالٓب الهكاجٍة الهتهركزة عمْ اٚىفعاؿ  ٌْ :هجهكع هحاكٚت الكالدٓف فْ خفض شدة اٚىفعاؿ الهتكلد عف
الكضعٓة الضاغطة الهتهثمة فْ كٚدة طفػؿ ذكم احتٓػاج  ،كهػا أىٍػا هجهػكع العهمٓػات الراهٓػة إلػِ خفػض الضػغط

كالتػكتر الىػػاجـ عػػف الكضػعٓة الهرٌقػػة  ،كٌػػْ أسػالٓب تركػػز عمػػْ اٚىفعػاؿ كحفػػظ الهشػػقة كالضػٓؽ اٚىفعػػالْ الػػذم
ٓسببً الحدث أك الهكقؼ الضاغط بكٚدة طفؿ ذكم احتٓاج لمكالدٓف عكضان عف تغٓٓر العٛقة بٓف الكالدٓف

 .) 43كتتضهف أسالٓب الهكاجٍة التْ ترتكز عمْ اٚىفعاؿ ها

ٓمْ( ) 44

:

كالبٓئة(

أ .التجى ػػب الص ػػدهة ٓ :ش ػػهؿ الهكاجٍ ػػة الهركػ ػزة عم ػػِ اٚعته ػػاد عم ػػِ هجهكع ػػة ه ػػف الىش ػػاطات لتجى ػػب الص ػػدهة
كػػالتركٓز عمػػِ الػػدعـ اٚجتهػػاعْ الهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة  ،ففػػْ ٌػػذي الحالػػة ٓقػػكـ الكالػػداف باٚعتهػػاد عمػػْ الػػدعـ

آٚجابْ هف أفراد العائمة  ،كخاصة فْ حالػة كجػكد بعػض اٖىظهػة اٖسػرٓة القدٓهػة هثػؿ اٖسػرة الههتػدة كشػبكة
العٛقػػات اٚجتهاعٓػػة القكٓػػة كرابطػػة الصػػداقة كالقربػػْ كػػؿ ذلػػؾ فػػْ هجهمػػً قػػد تكػػكف هصػػادر هػػف هصػػادر الػػدعـ

اٚجتهاعْ.

ب .رفض إىكار الحقٓقة ٓ :عتبػر ا٘ىكػار آلٓػة تكٓػؼ تهػىح كقػت لمتكٓػؼ هػع اٖكضػاع الهفجعػة كلكػف اٚسػتهرار
فْ حالة ا٘ىكار قد ٓؤثر عمِ القدرة عمِ هكاجٍة التحدٓات .كٓشٓر رفػض إىكػار الحقٓقػة هػف قبػؿ الكالػدٓف تجػاي
الح ػػدث الض ػػاغط الهتهث ػػؿ ف ػػْ أف ابىٍه ػػا ق ػػد كل ػػد ه ػػف ذكم اٚحتٓاج ػػات بأىٍه ػػا ق ػػد تقبم ػػً كه ػػا ٌ ػػك  ،كٌه ػػا بٍ ػػذا
ٓستطٓعاف التعاهؿ هع ا٘جٍاد كالصراع العاطفْ كاٖفكار الهؤلهة كالهعمكهات الهٍددة كالقمؽ.

ج .عدـ اٚىسحاب ٌ :ك ىهط هف السمكؾ ٓتهٓز عادة بعدـ بإبعاد الكالدٓف الهتعرضاف لمحػدث الضػاغط ىفسػٍٓها
عف القٓاـ بهٍهات الحٓاة العادٓة كهقاكهة اٚحباط كتكتر كخٓبة أهؿ  ،كعدـ اٚىسحاب اٚجتهاعْ كاٚبتعاد عف

هجرل الحٓاة اٚجتهاعٓة العادٓة  ،كالشعكر بالهسؤكلٓة كعدـ الٍركب هف الكاقع الذم ٓعٓشاف فًٓ.
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د .عػػدـ لػػكـ الػػذات  :إف جمػػد الػػذات ٌػػك هٓػػؿ ا٘ىسػػاف فطرٓػػا إلػػِ لػػكـ ىفسػػً كتحقٓرٌػػا كتصػػغٓرٌا كههارسػػة عػػادة
تكجٓػػً الرسػػائؿ السػػمبٓة إلٍٓػػا كصػػك ٚإلػػِ حالػػة إقىػػاع ىفسػػً بػػأف  ٚجػػدكم هػػف جػػكدي فػػْ الحٓػػاة  ،كالكالػػدٓف المػػذاف

ٓتعرضا لحدث ضاغط هتهثؿ فْ اىجػاب طفػؿ ذكم احتٓػاج ٓعهػٛف عمػْ هكاجٍػً اٚىفعػاٚت السػمبٓة التػْ تعقػب
عمهٍها بأف طفمٍها هعاؽ هف خٛؿ عدـ تكجًٓ المكـ لىفسٍٓها

كالتفكٓر فْ آجػاد حمػكؿ حتػْ ٓػتهكف طفمٍهػا هػف أف ٓحٓػا بسػعادة كسػٛـ  ،هػف تػـ الىظػر إلػْ الهكضػكع بحجهػً

الطبٓعػػْ كعػػدـ تض ػخٓهً ،أم أف الكالػػدٓف ٓ ٚمكهػػاف أىفسػػٍها بأىٍهػػا هسػػؤكلٓف عػػف تعرضػػٍها لمهكقػػؼ الضػػاغط
الهتهثػػؿ فػػْ كٚدة طفػػؿ ذكم احتٓػػاج  ،كخاصػػة عىػػدها ٓكػػكف ٌىػػاؾ حالػػة ههاثمػػة فػػْ العائمػػة فٓرجػػع أحػػد الكالػػدٓف

إصابة أحد أبىائً إلْ الكارثة.

ق .التقبػػؿ كعػػدـ اٚستسػػٛـ  :أم تقبػػؿ الكالػػدٓف إصػػابة أحػػد اٚبىػػاء با٘عاقػػة أك اٚضػػطراب  ،كذلػػؾ هػػف خػػٛؿ
هعالجة اٖفكار السمبٓة بحدٓث الىفس ا٘ٓجابْ هف خٛؿ تأطٓر الىفس لمحصكؿ عمْ هىظكر جدٓػد كعػادة خمػؽ
تفسػػٓر آجػػابْ لمهكقػػؼ بأىٍهػػا سػػكؼ ٓتقبػػؿ طفمٍهػػا الهعػػاؽ كأىٍهػػا سػػكؼ ٓبػػذٚف قصػػار جٍػػدٌها هػػف أجػػؿ تمبٓػػة

احتٓاجاتً كتأٌمًٓ لمحٓاة الهرٓحة.

ح .المجكء الْ التخٓؿ آٚجابْ  ٌْ :الطرٓقة التْ ٓتجً هف خٛلٍا الكالدٓف إلْ التفكٓر فْ الهسػتقبؿ هػف خػٛؿ
رسـ صكرة ذٌىٓة آجابٓة لهكاجٍة أم ردكد فعمٓة هف اٚخرٓف أك هف الظركؼ القاٌرة التْ تعترض تربٓػة كتىشػئة

طفؿ ذكم احتٓاج.

ؾ .الهساىدة اٚجتهاعٓة  :تتجسد فْ الهجٍكدات الهبذكلة هف طرؼ الكالدٓف فْ كسب تعاطؼ الغٓر كهساعدتٍـ
هف خٛؿ البحث عف الهساىدة الهعىكٓة كا٘ىصات أك الدعـ الهادم  ،كها تتهثؿ فػْ سػعْ الكالػدٓف لطمػب العػكف

كالىصػػٓحة كالهعمكهػػات كالهسػػاعدة كٓهكػػف لمهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة أف تخفػػؼ هػػف تػػأثٓر الضػػغط الكاقػػع عمػػْ الكالػػدٓف
كتساعدٌها عمْ التعاهؿ هع اٚحداث الضاغطة الهترتبة عف إصابة احد اٚبىاء با٘عاقة.

 .3اٖسالٓب الهعرفٓة ٓ :تهثؿ ٌذا اٖسمكب فْ تعدٓؿ الكالدٓف ٘دراكٍها لمهكاقؼ الضاغط الىاتج عػف كٚدة طفػؿ
هعاؽ كآقاؼ التفكٓر الخاطئ كالغٓر هىطقْ كاستبدالً بأفكار آجابٓة كهف ٌذي اٖسالٓب ( :) 45

أ .التفكٓر العقٛىْ ٌ :ك أسمكب ٓمجاء خٛلً الكالدٓف لتهكف هف التفكٓر الهىطقْ بحثان عف هصادر القمؽ كأسبابً
الهرتبطة بالضغكط حتْ ٓتهكىا هف بذلؾ هف تجىب العزلة اٚجتهاعٓة  ،الجهكد الفكرم  ،ثقافة الهجتهع.

ب .التفاؤؿ  :تساعد الىظرة التفاؤلٓة فْ الحٓاة عمْ تجدٓػد اٌٖػداؼ كتحقٓػؽ الػذات كالرضػا عىٍػا كتسػاعد أٓضػا
عمْ تخطْ الصعاب كالتعاهؿ هع الهكاقؼ الضاغطة بىجاح  .كها أف أحادٓث الذات التفاؤلٓة تهكف الكالدٓف هػف

هكاجٍة الهكاقؼ الضاغطة كالهشاكؿ كالصعكبات التْ تكاجٍٍها لتخمص هف اٚحادٓث الذاتٓة السمبٓة كاٚىٍزاهٓػة
التْ ٓقكٚىٍا لىفسٍها  ،كٌْ التْ تؤدم بٍها لٛستسٛـ كعدـ الهكاجٍة.

ج .التأهؿ ٌ :ك أحد أشكاؿ التفكٓر الهكجً حٓث ٓستخدـ فًٓ طرؽ هتعددة لمتأهؿ هف قبؿ الكالػدٓف المػذاف تعرضػا

لصدهة كٚدة طفؿ ذكم احتٓاج هف أجؿ الكصكؿ إلْ هشاعر أٌدأ كهخاكؼ أقؿ  ،كالطػرؽ اٖكثػر اسػتخداهان ٌػْ
التػػىفس الهتىػػاغـ كالعػػد بػػبطء الػػذم ٌػػك أسػػمكب ٓسػػتعهؿ لمتقمٓػػؿ هػػف الخػػكؼ الىاشػػئ هػػف الحػػدث الضػػاغط كٌػػك

ٓخفض القمؽ كٓزٓد هف حدة اٚىتباي كالقدرة عمْ هقاكهة التشتت.
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 .4اٚسالٓب السمككٓة  :كٌْ التػْ تتركػز حػكؿ الهشػكمة كتػؤدم إلػْ تعػدٓؿ طبٓعػة الهكقػؼ الضػاغط بهعىػْ أىٍػا
تساٌـ فْ خفض القمؽ كالتكتر كتتضهف ههارسات عهمٓة  ،هف بٓف ٌذي اٖسالٓب ها

ٓمْ) :( 46

أ .التدرٓب عمْ اٚسترخاء ٓ :عتبػر أسػمكب اٚسػترخاء أحػد التقىٓػات الٍاهػة التػْ تسػتخدـ فػْ هكاجٍػة الضػغكط ،
كٌك بهثابة اسػتجابة هضػادة لمقػؿ كٓعهػؿ عمػْ تقمٓػؿ هتػدرج القمػؽ كٓقمػؿ هػف سػرعة ضػربات القمػب كىعػدؿ التػىفس
كضغط الدـ كتعهؿ عمْ اٚحتفاظ بالطافة.

ب .التىفس اٚىفعالْ ٌ :ك أسمكب ٓقصػد بػً تىفػٓس كتفرٓػغ الكالػدٓف الهتعرضػٓف لحػادث ضػاغط هتهثػؿ فػْ كٚدة

طفؿ ذكم اٚحتٓاج عف الهػكاد الهشػحكىة اىفعالٓػان حتػِ ٓتهكىػا هػف التعاهػؿ هػع الظػركؼ الهحٓطػة كٓشػقا طرٓقٍهػا
فْ الحٓاة  ،كٓتعمها أف ٓعب ار عف صراعاتٍها كاحباطاتٍها كهخاكفٍها بطرٓقة كٛهٓة.

ج .تهرٓف التغذٓة الراجعة الحٓكٓػة  :تعتبػر هػف تقىٓػات اٚسػترخاء العهٓقػة حٓػث ٓػتـ فٍٓػا قٓػاس الضػغكط ثػـ تقػدـ

الهعمكهات لمكالدٓف المذاف تعرضا لحادث ضاغط الهتهثؿ فْ كٚدة طفؿ ذكم احتٓاج ٘عطائٍهػا فرصػة لهكاجٍػة
الضغكط الىفسٓة  ،بهساعدة ٌذي التقىٓة ٓتعمـ ٌذاف الكالداف ٓتهكىا هػف خفػض الػدـ  ،الحفػاظ عمػْ تػكازف ىػبض

القمب  ،هىع حدكث الشقٓقة  ،تحسف أكجاع البطف.

د .الدعابة كالهرح  :تتضهف التعاهؿ هع الخبرات الضاغطة بركح الهرح كالدعابة  ،حٓث تعد الفكاٌة طرٓقة رائعة
لتخفٓؼ الضغط الىفسْ إذ ٓؤدم الضحؾ إلِ إفراز ا٘ىدكرفٓىات ؛ كٌػْ هػكاد طبٓعٓػة تسػاعد عمػِ تحسػف الهػزاج

كالحفػػاظ عمػػِ السػػمكؾ ا٘ٓجػػابْ .كهػػا تشػػٓر الد ارسػػات إلػػِ أف الضػػحؾ قػػد ٓقمػػؿ هػػف ضػػغط الػػدـ كٓعػػزز جٍػػاز
أٓضا.
الهىاعة كٓزٓد الدكرة الدهكٓة ن

ق .الىكـٓ :ساعد الجسـ عمْ تجدٓد قدراتً الجسهٓة كالعقمٓة  ،كٓختمؼ الىاس فْ الهػدة التػْ ٓحتاجكىٍػا ٚسػتعادة

طػػاقتٍـ  ،كالى ػػكـ أه ػػر هٍ ػػـ ف ػػٓ ٛش ػػعر الش ػػخص بال ارحػػة دكف الى ػػكـ  ،ك ػػذلؾ ٓعط ػػْ الى ػػكع ال ػػدهاغ ال ارح ػػة الكافٓ ػػة
كٓخمصً هف السهكـ.

 .5اٖسالٓب الدٓىٓة ٓ :شٓر ٌذا اٚسمكب إلْ رجكع اٚفراد فػْ أكقػات الضػغكط الىفسػٓة إلػْ اٚكثػار هػف الصػٛة
كالعبادة كهصدر لمدعـ الركحْ كاٚخٛقْ كاٚىفعالْ فْ هكاجٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الهكاقػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الضاغطػ ػػة) .( 47

ثالثا – االجراءات الهنيجية لمبحث:

نػػػكع البحػػػث كالهػػػنيج الهسػػػتخدـٓ" :عتبػػر ٌػػذا البحػػث هػ ػ ػ ػ ػ ػػف الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الكصفٓػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػػْ تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بأىٍػ ػ ػ ػػا "
هجهكعػػة ا٘ج ػراءات البحثٓػػة التػػْ تتكاهػػؿ لكصػػؼ الظػػاٌرة أك الهكضػػكع اعتهػػادان عمػػِ جهػػع الحقػػائؽ كالبٓاىػػات

كتصػػىٓفٍا كهعالجتٍػػا كتحمٓمٍػػا تحمػػٓٛن كافٓ ػان كدقٓق ػان؛ ٚسػػتخٛص دٚلتٍػػا كالكصػػكؿ إلػػِ ىتػػائج أك تعهٓهػػات عػػف

الظاٌرة أك الهكضكع هحؿ البحث")  .( 48كباعتبار أف الهىٍج عبارة عف هجهكعة العهمٓات كالخطكات التْ ٓتبعٍا

الباحث فْ ضبط أبعاد  ،هساعْ  ،أسئمة كفرضٓات البحث  ،كٖجػؿ ذلػؾ فقػد تػـ اٚسػتعاىة بهػىٍج الكصػفْ فػْ

دراسة البحث.

هجتهع البحث  :تككف هجتهع البحث الحالْ هدٓىة طرابمس.

عينػػػػػة البحػػػػػثٚ :ختٓ ػ ػػار عٓى ػ ػػة البح ػ ػػث ك٘ع ػ ػػداد كتجرٓ ػ ػػب كتطبٓ ػ ػػؽ أدكات الد ارس ػ ػػة قه ػ ػػت الباحث ػ ػػة باس ػ ػػتخداـ
العٓى ػ ػػة القص ػ ػػدٓة كالت ػ ػػْ ٓطم ػ ػػؽ عمٍٓ ػ ػػا أحٓاى ػ ػػا العٓى ػ ػػة الغرض ػ ػػٓة ٔىٍ ػ ػػا تحق ػ ػػؽ ف ػ ػػْ الغال ػ ػػب أغػ ػ ػراض الباح ػ ػػث ،
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كغالب ػ ػان هػ ػػا ٓكػ ػػكف أف ػ ػراد ٌػ ػػذي العٓىػ ػػة هػ ػػف الهتطػ ػػكعٓف فٍػ ػػـ ٓهثمػ ػػكف العٓىػ ػػة الجػ ػػاٌزة بكاهمٍػ ػػا دكف اسػ ػػتخداـ أم
عهمٓػ ػ ػػات رٓاضػ ػ ػػٓة فػ ػ ػػْ حسػ ػ ػػابٍـ أك اختٓػ ػ ػػارٌـ .كٌػ ػ ػػْ " تمػ ػ ػػؾ العٓىػ ػ ػػة التػ ػ ػػْ ٓختارٌػ ػ ػػا الباحػ ػ ػػث بشػ ػ ػػكؿ هتعهػ ػ ػػد
كهقصػ ػػكد فٓتعهػ ػػد تبىٍٓػ ػػا لػ ػػدكاع كأسػ ػػباب هػ ػػا ،ق ػ ػػد تكػ ػػكف ذاتٓػ ػػة أك هكضػ ػػكعٓة  ،كػ ػػأف ٓختػ ػػار هىطق ػ ػة جغرافٓ ػ ػػة

هعٓىة أك ٓىتقْ فئة ها هف الساكىة ا٘حصائٓة "

") .( 49

أداة جهع البيانات  :استهارة اٚستبٓاف كٓعرؼ اٚستبٓاف بأىً" هجهكعة هىظهة هف اٖسئمة لجهع الهعمكهات
كتحمٓمٍا بغرض اتخاذ إجراءات أك إصدار أحكاـ أك اتخاذ ق اررات بٍدؼ التطكٓر كالتحسٓف " ) . (50إذ تـ تصهٓـ

استهارة لجهع البٓاىات هف قبؿ الباحثة كتككىت هف )  ( 28فقرة ثٛث فقرات بٓاىات أكلٓة خهس فقرات أسئمة
تتعمؽ أسالٓب تركز عمْ الهشكمة  ،خهس فقرات أسئمة تتعمؽ بأسالٓب تركز عمْ اٚىفعاؿ  ،خهس فقرات أسئمة
تتعمؽ باٖسالٓب الهعرفٓة  ،خهس فقرات أسئمة تتعمؽ باٖسالٓب السمككٓة  ،خهس فقرات أسئمة تتعمؽ باٖسالٓب

الدٓىٓة  .كبعد أف أعدت الباحثة أداة جهع البٓاىات قاهت هف التأكد هف صدؽ هؤشرات اٚستهارة الهصههة الذم

قاهت بتصهٓهٍا هف خٛؿ استخداـ طرٓقة الصدؽ الظاٌرم أك ها ٓسهِ" بصدؽ الهحكهٓف حٓث تـ عرض

هؤشرات استهارة اٚستبٓاف عمْ هجهكعة هف أعضاء ٌٓئة التدرٓس بقسـ الخدهة اٚجتهاعٓة بجاهعة طرابمس.
هجاالت البحث :

الهجاؿ الهكاني :تت هثؿ فْ الهىازؿ التْ ٓقطىٍا أباء كأهٍات أطفاؿ هف ذكم اٚحتٓاجات الخاصة بهدٓىة

طرابمس.

الهجاؿ البشرم  :أباء كأهٍات أطفاؿ هف ذكم اٚحتٓاجات الخاصة.
الهجاؿ الزهني  :تـ إجراء الدراسة سىة ) .( 2018
رابعا  :نتائج البحث:

( : ) 1عرض الخصائص الديهكجرافية لهجتهع الدراسة

أ .صفة كالْ اٚهر

أظٍرت البٓاىات هف حٓث صفة كالػْ اٚهػر أف أبػاء كػاف عػددٌـ ) (5بىسػبة ) ،(%15.0كأف اٖهٍػات

ك ػػاف ع ػػددٌف ) (25بىس ػػبة ) ، (%85.0كأف الهجه ػػكع الكم ػػْ ) (30بىس ػػبة)  ،( %100.0كه ػػا ٌ ػػك هب ػػٓف ف ػػْ
الجدكؿ رقـ ).( 1
جدكؿ رقـ (  ) 1يبيف صفة كالي ألفراد العينة
صفة كالي االهر

التكرار

النسبة الهئكية

أباء

5

%15.0

أهيات

25

%85.0

الهجهكع

30

%100.0

ب .جىس الطفؿ ذكم اٚحتٓاج
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أظٍرت البٓاىات هف حٓث جىس الطفؿ ذكم اٚحتٓاج أف ذككر كاف عددٌـ)  ( 20بىسبة )، (%66.6
كأف ا٘ىاث كاف عددٌف )  ( 10بىسبة ) ، (%33.4كأف الهجهكع الكمْ )  ( 30بىسبة )  ، ( %100.0كها

ٌك هبٓف فْ الجدكؿ رقـ ) .( 2

جدكؿ رقـ (  ) 2يبيف جنس الطفؿ ذكم االحتياج

ج .ىكع

جنس الطفؿ ذكم االحتياج

التكرار

النسبة الهئكية

ذككر

20

%66.6

إناث

10

%33.4

الهجهكع

30

%100.0

اٚعاقة

أظٍػػرت البٓاىػػات هػػف حٓػػث ىػػكع ا٘عاقػػة أف التػػأخر العقمػػْ كػػاف عػػددٌـ )  ( 8بىسػػبة ) ، (%26.7كأف

ا٘عاق ػػة س ػػهعٓة ك ػػاف ع ػػددٌـ )  ( 11بىس ػػبة ) ، (%36.7كأف ا٘عاق ػػة البصػ ػرٓة ك ػػاف ع ػػددٌـ )  ( 10بىس ػػبة
) ، (%36.7كأف التكحد كاف عددٌـ )  ( 1بىسبة ) ، (%3.3أف الهجهكع الكمْ )  ( 30بىسبة ) %100.0
(  ،كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ رقـ ) .( 3

جدكؿ رقـ (  ) 3يبيف نكع اإلعاقة
نكع اإلعاقة

التكرار

النسبة الهئكية

تأخر عقمي

8

26.7

إعاقة سهعية

11

36.7

إعاقة بصرية

10

33.3

تكحد

1

3.3

الهجهكع

30

%100.0

(  : ) 2عرض كتحميؿ نتائج الدراسة
أظٍػػرت البٓاىػػات أف أسػػالٓب التركٓػػز عمػػْ الهشػػكمة هػػف كجٍػػة ىظػػر الهبحػػكثٓف تتهثػػؿ الهرتبػػة اٖكلػػْ فػػْ

التكجً لطمب ٓد العكف كالهساعدة هف هراكز الطبٓة حٓث أجاب )  ( 11بىسبة ) (%36.3بالهكافؽ  ،كبالهقابؿ

أجاب )  ( 13بىسبة ) (%43.3بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 6بىسبة

) (%0.02بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ  ،كفْ الهرتبة الثاىٓة القٓاـ بالبحػث عػف هعمكهػات لهسػاعدة الطفػؿ
القػػادـ طفػػؿ ذكم اٚحتٓػػاج حٓػػث أجػػاب

)  ( 8بىسػػبة ) (%26.7الهكافػػؽ  ،كبالهقابػؿ أجػػاب )  ( 11بىسػػبة

) (%36.7بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 11بىسبة ) (%36.7بأىٍـ لـ
ٓفعم ػكا ذلػػؾ عمػػْ اٚطػػٛؽ  ،كفػػْ الهرتبػػة الثالثػػة القٓػػاـ باٚسػػتعاىة باٖصػػدقاء الهق ػربٓف لمهسػػاعدة عمػػْ تجػػاكز

الهكقؼ حٓث أجاب )  ( 6بىسبة ) (%20.0بالهكافؽ  ،كبالهقابؿ أجاب )  ( 19بىسبة ) (%63.3بػأىٍـ فعمػكا

ذلػػؾ لػػٓس بشػػكؿ دائػػـ كاىهػػا إلػػْ حػػدا هػػا  ،كأٓض ػان أجػػاب )  ( 15بىسػػبة ) (%16.7بػػأىٍـ لػػـ ٓفعم ػكا ذلػػؾ عمػػْ
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اٚطٛؽ  ،كفْ الهرتبة الرابعة كجكد خطة كاضحة الهعػالـ عػف كٓفٓػة التصػرؼ السػمٓـ حٓػث أجػاب )  ( 3بىسػبة
) (%10.0بػػالهكافؽ  ،كبالهقابػػؿ أجػػاب )  ( 17بىسػػبة ) (%56.7بػػأىٍـ فعمػكا ذلػػؾ لػػٓس بشػػكؿ دائػػـ كاىهػػا إلػػْ
حػػدا هػػا  ،كأٓض ػان أجػػاب )  ( 10بىسػػبة ) (%33.3بػػأىٍـ لػػـ ٓفعم ػكا ذلػػؾ عمػػْ اٚطػػٛؽ  ،كفػػْ الهرتبػػة الخاهسػػة
التكجػػً لطمػػب ٓػػد العػػكف كالهسػػاعدة هػػف ه اركػػز الصػػحة الىفسػػٓة حٓػػث أجػػاب )  ( 2بىسػػبة ) (%6.6بػػالهكافؽ،

كبالهقابؿ أجاب )  ( 19بىسبة ) (%63.3بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلػْ حػدا هػا  ،كأٓضػان أجػاب )

 ( 9بىسبة ) (%30.0بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ .كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ رقـ ) .( 4
جدكؿ رقـ ( ) 4

يبيف أساليب التركيز عمي الهشكمة
نعـ

أسالٓب التركز عمْ الهشكمة

ال

إلي حد ها

قهت بالبحث عف هعمكهات لهساعدة طفمؾ القادـ طفؿ ذكم اٚحتٓاج .

8

26.7

11

36.7

11

36.7

اتجٍت لطمب ٓد العكف ك الهساعدة هف هراكز الصحة الىفسٓة

2

6.6

19

63.3

9

30.0

اتجٍت لطمب ٓد العكف ك الهساعدة هف هراكز الطبٓة

11

36.3

13

43.3

6

20.0

ٌؿ قهت باٚستعاىة بأحد اٚصدقاء الهقربٓف لهساعدؾ عمْ تجاكز الهكقؼ

6

20.0

19

63.3

5

16.7

كاف لدٓؾ خطة كاضحة الهعالـ عف كٓفٓة التصرؼ السمٓـ

3

10.0

17

56.7

10

33.3

أظٍػػرت البٓاىػػات أف أسػػالٓب التركٓػػز عمػػْ اٚىفعػػاؿ هػػف كجٍػػة ىظػػر الهبحػػكثٓف تتهثػػؿ الهرتبػػة اٖكلػػْ فػػْ

تكاجد الشعكر بالهسؤكلٓة كالحدث الضاغط لـ ٓدفع كالْ اٖهر هف الٍركب هف الكاقع بأف طفمً الهكلكد هف ذكم
اٚحتٓاجات الخاصػة حٓػث أجػاب )  ( 4بىسػبة ) (%13.3بػأىٍـ كػاىكا كػذلؾ  ،كبالهقابػؿ أجػاب )  ( 14بىسػبة

) (%46.7بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 12بىسبة ) (%40.0بأىٍـ لـ
ٓفعمكا ذلػؾ عمػْ اٚطػٛؽ  ،كفػْ الهرتبػة الثاىٓػة تجىػب الصػدهة باٚعتهػاد عمػْ الهسػاىدة كالػدعـ اٚجتهػاعْ هػف

أف ػراد العائمػػة حٓػػث أجػػاب )  ( 3بىسػػبة ) (%10.0كػػاىكا كػػذلؾ  ،كبالهقابػػؿ أجػػاب )  ( 16بىسػػبة )(%53.3
بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 11بىسبة ) (%36.7بػأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ
عمْ اٚطٛؽ  ،كفْ الهرتبة الثالثة رفض إىكػار حقٓقػة أف اٖبػف الهكلػكد هػف ذكم اٚحتٓاجػات الخاصػة كبالتػالْ

التعاهػػؿ هػػع ا٘جٍػػاد كالص ػراع العػػاطفْ كاٖفكػػار الهؤلهػػة كالهعمكهػػات الهٍػػددة كالقمػػؽ الهترتػػب عمػػْ ذلػػؾ حٓػػث
أجػػاب )  ( 3بىسػػبة ) (%10.0بػػالهكافؽ  ،كبالهقابػػؿ أجػػاب )  ( 16بىسػػبة ) (%53.3بػػأىٍـ فعم ػكا ذلػػؾ لػػٓس
بشػكؿ دائػػـ كاىهػا إلػػْ حػػدا هػا  ،كأٓضػان أجػاب )  ( 11بىسػػبة ) (%36.7بػػأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ عمػػْ اٚطػػٛؽ ، ،
كفػػْ الهرتبػػة الرابعػػة العهػػؿ عمػػْ هكاجٍػػً اٚىفعػػاٚت السػػمبٓة التػػْ عقبػػت العمػػـ بػػأف الطفػػؿ الهكلػػكد ٌػػك هػػف ذكم

اٚحتٓاج الخاص فمـ ٓتـ تكجًٓ المكـ لمىفس حٓث أجاب )  ( 1بىسبة ) (3.3بػالهكافؽ  ،كبالهقابػؿ أجػاب ) 25

( بىسبة ) (%83.3بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا هػا  ،كأٓضػان أجػاب )  ( 4بىسػبة )(%13.3
بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمػْ اٚطػٛؽ  ،كفػْ الهرتبػة الخاهسػة قاكهػت اٚىسػحاب اٚجتهػاعْ كلػـ تبتعػد عػف هجػرل

الحٓ ػ ػػاة اٚجتهاعٓ ػ ػػة العادٓ ػ ػػة .حٓ ػ ػػث أج ػ ػػاب )  ( 1بىس ػ ػػبة ) (3.3ب ػ ػػالهكافؽ كبالهقاب ػ ػػؿ أج ػ ػػاب )  ( 19بىس ػ ػػبة
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) (%63.3بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 10بىسبة ) (%33.3بأىٍـ لـ
ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ .كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ رقـ ) .( 5
جدكؿ رقـ ( ) 5
يبيف أساليب تركز عمي االنفعاؿ
ىعـ

أسالٓب تركز عمْ اٚىفعاؿ
تجىبت الصدهة باٚعتهاد عمْ الهساىدة كالدعـ اٚجتهاعْ هف أفراد العائمة.
رفضت إىكار حقٓقة أف ابىؾ هف ذكم اٚحتٓاجات الخاصة كقهت بالتعاهؿ هع

ا٘جٍاد كالصراع العاطفْ كاٖفكار الهؤلهة كالهعمكهات الهٍددة كالقمؽ الهترتب

عمْ ذلؾ

لدٓؾ الشعكر بالهسؤكلٓة كالحدث الضاغط لـ ٓدفعؾ هف الٍركب هف الكاقع

الذم ٓعٓش فًٓ

عهمت عمْ هكاجًٍ اٚىفعاٚت السمبٓة التْ عقبت عمهؾ بأف الطفؿ الهكلكد

ٌك هف ذكم اٚحتٓاج الخاص فمـ تكجًٓ المكـ لىفسٓؾ

قاكهت اٚىسحاب اٚجتهاعْ كلـ تبتعد عف هجرل الحٓاة اٚجتهاعٓة العادٓة.

3

إلْ حد ها

10.0

16

53.3

ٚ
11

36.7

3

10.0

16

53.3

11

36.7

4

13.3

14

46.7

12

40.0

1

3.3

25

83.3

4

13.3

1

3.3

19

63.3

10

33.3

أظٍػػرت البٓاىػػات أف اٖسػػالٓب الهعرفٓػػة هػػف كجٍػػة ىظػػر الهبحػػكثٓف تتهثػػؿ الهرتبػػة اٖكلػػْ فػػْ المجػػكء إلػػْ

التفكٓر الهىطقْ لمبحث عف هصادر القمؽ كأسبابً كلتتهكف هف تجىب الضغكط الىفسٓة الهترتبػة عمػْ كٚدة طفػؿ

ذكم اٚحتٓ ػ ػػاج حٓ ػ ػػث أج ػ ػػاب )  ( 2بىس ػ ػػبة ) (%6.6ب ػ ػػأىٍـ ك ػ ػػاىكا ك ػ ػػذلؾ  ،كبالهقاب ػ ػػؿ أج ػ ػػاب )  ( 21بىس ػ ػػبة
) (%70.0بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلػْ حػدا هػا  ،كأٓضػان أجػاب )  ( 7بىسػبة ) (%23.3بػأىٍـ لػـ
ٓفعم ػكا ذلػػؾ عمػػْ اٚطػػٛؽ  ،كفػػْ الهرتبػػة الثاىٓػػة الػػتهكف هػػف صػػٓاغة أحادٓػػث تفاؤلٓػػة لػػذات لػػتهكف هػػف هكاجٍػػة

الهكاقؼ الضاغطة التْ عقبت كٚدة طفؿ ذكم اٚحتٓاج حٓث أجاب )  ( 2بىسػبة ) (%6.6بػأىٍـ كػاىكا كػذلؾ ،

كبالهقابؿ أجاب )  ( 20بىسبة ) (%66.7بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلػْ حػدا هػا  ،كأٓضػان أجػاب )

 ( 8بىسبة ) (%26.7بػأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ عمػْ اٚطػٛؽ  ،كفػْ الهرتبػة الثالثػة اٚعتهػاد عمػْ التفكٓػر الهىطقػْ
لهكاجٍػػة ثقافػػة الهجتهػػع حٓػػاؿ الىظػرة السػػمبٓة لػػكٚدة اٚطفػػاؿ ذكم اٚحتٓػػاج .حٓػػث أجػػاب )  ( 1بىسػػبة )(%3.3

بأىٍـ كاىكا كذلؾ  ،كبالهقابؿ أجػاب )  ( 21بىسػبة ) (%70.0بػأىٍـ فعمػكا ذلػؾ لػٓس بشػكؿ دائػـ كاىهػا إلػْ حػدا

ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 8بىسػبة ) (%26.7بػأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ عمػْ اٚطػٛؽ .كفػْ الهرتبػة الرابعػة الػتهكف هػف
صػػٓاغة أحادٓػػث تفاؤلٓػػة لػػذات لػػتهكف هػػف هكاجٍػػة أحادٓػػث الػػذات السػػمبٓة كاٚىٍزاهٓػػة .حٓػػث أجػػاب )  ( 1بىسػػبة

) (%3.3بأىٍـ كاىكا كذلؾ  ،كبالهقابؿ أجاب )  ( 12بىسبة ) (%40.0بأىٍـ فعمكا ذلػؾ لػٓس بشػكؿ دائػـ كاىهػا
إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 17بىسبة ) (%56.7بأىٍـ لـ ٓفعمػكا ذلػؾ عمػْ اٚطػٛؽ .كفػْ الهرتبػة الخاهسػة
اٚسػػتعاىة بالتأهػػؿ حتػػْ ٓسػػتطاع الكصػػكؿ إلػػْ هشػػاعر أٌػػدأ كهخػػاكؼ أقػػؿ حٓػػث أجػػاب )  ( 1بىسػػبة )(%3.3
بأىٍـ كاىكا كذلؾ  ،كبالهقابؿ أجػاب )  ( 18بىسػبة ) (%60.0بػأىٍـ فعمػكا ذلػؾ لػٓس بشػكؿ دائػـ كاىهػا إلػْ حػدا

ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 11بىسبة ) (%36.7بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ.
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جدكؿ رقـ ( ) 6
يبيف األساليب الهعرفية

اٖسالٓب الهعرفٓة

نعـ

لجئت إلْ التفكٓر الهىطقْ لمبحث عف هصادر القمؽ كأسبابً كلتتهكف
هف تجىب الضغكط الىفسٓة الهترتبة عمْ كٚدة طفمؾ ذكم اٚحتٓاج.
اعتهدت عمْ التفكٓر الهىطقْ لهكاجٍة ثقافة الهجتهع حٓاؿ الىظرة
السمبٓة لٗشخاص ذكم اٚحتٓاجات.
تهكىت هف صٓاغة أحادٓث تفاؤلٓة لذاتؾ هكىتؾ هف هكاجٍة الهكاقؼ
الضاغطة التْ عقبت كلدؾ طفمؾ ذكم اٚحتٓاج.

اسػػتطاعت صػػٓاغة أحادٓػػث تفاؤلٓػػة لػػذاتؾ هكىتػػؾ هػػف هكاجٍػػة أحادٓػػث

الذات السمبٓة كاٚىٍزاهٓة.

استعىت بالتأهؿ حتْ تستطٓع الكصكؿ إلْ هشاعر أٌدأ كهخاكؼ أقؿ.
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إلي حد ها
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أظٍرت البٓاىات أف اٖسالٓب السمككٓة هف كجٍة ىظر الهبحكثٓف تتهثػؿ الهرتبػة اٖكلػْ فػْ اٚسػتطاعة هػف

خػٛؿ تهػرٓف التغذٓػة الراجعػة الحٓكٓػة هػف الػتهكف هػف اٚسػترخاء بشػكؿ ٓػؤثر بشػكؿ آجػابْ عمػْ الصػحة .حٓػػث
أجاب )  ( 11بىسبة ) (%36.3بأىٍـ كاىكا كذلؾ  ،كبالهقابؿ أجاب

)  ( 13بىسبة ) (%43.3بػأىٍـ فعمػكا

ذلػػؾ لػػٓس بشػػكؿ دائػػـ كاىهػػا إلػػْ حػػدا هػػا  ،كأٓض ػان أجػػاب )  ( 6بىسػػبة ) (%20.0.بػػأىٍـ لػػـ ٓفعم ػكا ذلػػؾ عمػػْ
اٚطٛؽ  ،الهرتبة الثاىٓة استخداـ الهرح كالدعابة عمْ الػتهكف هػف التعاهػؿ هػع الحػدث الضػاغط كٚدة طفػؿ ذكم

احتٓاج  .حٓػث أجػاب )  ( 3بىسػبة ) (%10.0بػأىٍـ كػاىكا كػذلؾ  ،كبالهقابػؿ أجػاب )  ( 16بىسػبة )(%53.3
بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 11بىسبة ) (%36.7بػأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ
عمْ اٚطٛؽ  ،الهرتبة الثالثة التدرٓب عمْ اٚسترخاء بشكؿ ٓساعد عمْ هكاجٍة الضغكط الىفسٓة بخمؽ هضاد

لمقمؽ .حٓث أجاب )  ( 2بىسبة ) (%6.7بأىٍـ كاىكا كذلؾ  ،كبالهقابػؿ أجػاب )  ( 20بىسػبة ) (%66.7بػأىٍـ
فعمكا ذلؾ لٓس بشػكؿ دائػـ كاىهػا إلػْ حػدا هػا  ،كأٓضػان أجػاب )  ( 8بىسػبة ) (%26.7بػأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ عمػْ
اٚطػػٛؽ  ،الهرتبػػة الرابعػػة هكػػف التػػىفس اٚىفعػػالْ هػػف تفرٓػػغ الشػػحىات اٚىفعالٓػػة الىاشػػئة عػػف كٚدة طفػػؿ ذكم
اٚحتٓ ػػاج بحٓ ػػث أص ػػبح ه ػػف الههك ػػف هكاجٍ ػػة الصػ ػراعات كاٚحباط ػػات كالهخ ػػاكؼ .حٓ ػػث أج ػػاب )  ( 2بىس ػػبة

) (%6.6بأىٍـ كاىكا كذلؾ  ،كبالهقابؿ أجاب )  ( 20بىسبة ) (%66.7بأىٍـ فعمكا ذلػؾ لػٓس بشػكؿ دائػـ كاىهػا
إلػػْ حػػدا هػػا  ،كأٓض ػان أجػػاب )  ( 8بىسػػبة ) (%26.7ب ػػأىٍـ لػػـ ٓفعم ػكا ذلػػؾ عمػػْ اٚطػػٛؽ  ،الهرتبػػة الخاهس ػػة

الػتهكف هػػف خػػٛؿ الخمػػكد لمىػػكـ هػػف تجدٓػػد القػػدرات الجسػػهٓة كالعقمٓػػة بحٓػػث ٓسػػتطاع التغمػػب عمػػْ كػػاف الضػػغكط

الىفسػػٓة الهترتبػػة عمػػْ كٚدة طفػػؿ ذكم اٚحتٓػػاج .عمػػْ حٓػػث أجػػاب )  ( 2بىسػػبة ) (%6.6بػأىٍـ كػػاىكا كػػذلؾ ،

كبالهقابؿ أجاب )  ( 21بىسبة ) (%70.0بأىٍـ فعمكا ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلػْ حػدا هػا  ،كأٓضػان أجػاب )

 ( 7بىسبة ) (%23.3بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ.
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جدكؿ رقـ ( ) 7
يبيف األساليب السمككية
االساليب السمككية

نعـ

قهت بالتدرٓب عمْ اٚسترخاء بشكؿ ٓسػاعدؾ عمػْ هكاجٍػة الضػغكط الىفسػٓة

بخمؽ هضاد لمقمؽ.

هكىؾ التىفس اٚىفعػالْ هػف تفرٓػغ الشػحىات اٚىفعالٓػة الىاشػئة عػف كٚدة طفػؾ
ذكم اٚحتٓ ػػاج بحٓ ػػث أص ػػبحت ق ػػادر عم ػػْ هكاجٍ ػػة الصػ ػراعات كاٚحباط ػػات

كالهخاكؼ.

اسػتطعت هػف خػٛؿ تهػرٓف التغذٓػة الراجعػة الحٓكٓػة هػف الػتهكف هػف اٚسػترخاء

بشكؿ ٓؤثر بشكؿ آجابْ عمْ صحتؾ.

سػ ػػاعدؾ اسػ ػػتخداـ الهػ ػػرح كالدعابػ ػػة عمػ ػػْ الػ ػػتهكف هػ ػػف التعاهػ ػػؿ هػ ػػع الخب ػ ػرات

الضاغطة.

اسػػتطعت هػػف خػػٛؿ الخمػػكد لمىػػكـ هػػف تجدٓػػد قػػدراتؾ الجسػػهٓة كالعقمٓػػة بحٓػػث
اسػػتطعت التغمػػب عمػػْ كػػاف الضػػغكط الىفسػػٓة ٚتػػْ ترتبػػت عمػػْ كٚدة طفػػؾ

ذكم اٚحتٓاج.
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أظٍرت البٓاىات أف اٖسالٓب الدٓىٓة هف كجٍة ىظر الهبحكثٓف تتهثؿ الهرتبة اٖكلْ فْ ٓهكف التسمٓـ بهػا كتػب

اهلل تع ػػالْ ه ػػف آٚه ػػاف بالق ػػدر خٓػ ػري كشػ ػري بتسػ ػػمٓـ بقب ػػكؿ طم ػػؼ ذكم اٚحتٓ ػػاج .حٓ ػػث أج ػػاب )  ( 28بىسػػػبة

) (%91.0بػأىٍـ كػاىكا كػذلؾ  ،كبالهقابػؿ أجػاب )  ( 1بىسػبة ) (%3.3بػػأىٍـ فعمػكا ذلػؾ لػٓس بشػكؿ دائػـ كاىهػػا
إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 1بىسبة ) (%3.3بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ  ،الهرتبة الثاىٓة التهكف هف
خٛؿ الصٛة كالعبادة هف خمؽ قكة داخمٓة لهكاجً الهكقؼ الضاغط الهتهثػؿ فػْ كٚدة طفػؿ ذكم احتٓػاج .حٓػث

أجػػاب )  ( 28بىسػػبة ) (%93.3بػػأىٍـ كػػاىكا كػػذلؾ  ،كبالهقابػػؿ أجػػاب )  ( 2بىسػػبة ) (%6.7بػػأىٍـ فعمػكا ذلػػؾ

لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،ك ٚتكجد إجابة هف قبؿ الهبحػكثٓف بػأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ عمػْ اٚطػٛؽ ) ( 0
بىسبة ) ، (%0.0الهرتبة الثالثة اٚحساس بالقكة كهغمبً الهشاعر السمبٓة هف خٛؿ تقدٓـ الصدقات .حٓث أجاب

)  ( 28بىسػػبة ) (%93.3بػػأىٍـ كػػاىكا كػػذلؾ  ،كبالهقابػػؿ أجػػاب )  ( 2بىسػػبة ) (%6.7بػػأىٍـ فعم ػكا ذلػػؾ لػػٓس
بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،ك ٚتكجد إجابة هف قبؿ الهبحكثٓف بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ )  ( 0بىسػبة

) ، (%0.0الهرتبة الرابعػة الػتهكف هػف تجػاكز الهكقػؼ الضػاغط كٚدة طفػؿ ذكم احتٓػاج هػف خػٛؿ قػراءة القػراف.

حٓث أجاب )  ( 28بىسػبة ) (%93.3بػأىٍـ كػاىكا كػذلؾ  ،كبالهقابػؿ أجػاب )  ( 1بىسػبة ) (%3.3بػأىٍـ فعمػكا

ذلؾ لٓس بشكؿ دائـ كاىها إلْ حدا ها  ،كأٓضان أجاب )  ( 1بىسبة ) (%3.3بأىٍـ لػـ ٓفعمػكا ذلػؾ عمػْ اٚطػٛؽ
 ،الهرتبػػة الخاهسػػة الػػتهكف هػػف الصػػٛبة أهػػاـ تحػػدم الهكاقػػؼ الهترتبػػة عمػػْ الحػػدث الضػػاغط كٚدة طفػػؿ ذكم

اٚحتٓػػاج هػػف خػػٛؿ التسػػابٓح .حٓػػث أجػػاب )  ( 28بىسػػبة ) (%93.3بػػأىٍـ كػػاىكا كػػذلؾ  ،كبالهقابػػؿ ك ٚتكجػػد
إجابة هف قبؿ الهبحكثٓف بأىٍـ فعمػكا إلػْ حػدا هػا )  ( 0بىسػبة ) ، (%0.0كأٓضػان أجػاب )  ( 2بىسػبة )(%6.7

بأىٍـ لـ ٓفعمكا ذلؾ عمْ اٚطٛؽ.
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جدكؿ رقـ ( ) 8
يبيف األساليب الدينية

اٖسالٓب الدٓىٓة

نعـ

هكىؾ التسمٓـ بها كتب اهلل تعالْ هف آٚهاف بالقدر خٓري كشري بقبكؿ
طمفؾ ذكم اٚحتٓاج.
استطعت هف خٛؿ الصٛة كالعبادة هف خمؽ قكة داخمٓة لهكاجً
الهكقؼ الضاغط.
استطعت هف اٚحساس بالقكة كهغمبً الهشاعر السمبٓة هف خٛؿ تقدٓـ
الصدقات.

تهكىت هف تجاكز الهكقؼ الضاغط هف خٛؿ قراءة القراف.
تهكىت هف التهكف هف الصٛبة تحدم الهكاقؼ الهترتبة عمْ الحدث
الضاغط هف خٛؿ التسابٓح.
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النتائج
 .1اتضػػح بػػأف أغمػػب أبػػاء كاٖهٍػػات لػػٓس لػػدٍٓـ دارٓػػً بأسػػالٓب هكاجٍػػة الضػػغكط الىفسػػٓة الهترتبػػة كٚدة طفػػؿ
ذكم احتٓاج فٙجابات السمبٓة كاىت أكثر هف ا٘جابات آٚجابٓة فْ كافة اٚسالٓب التْ كجٍػت الػٍٓـ  ،هػا عػدا

اٖسػػالٓب الدٓىٓػػة حٓػػث كػػاف ٌىػػاؾ اجهػػاع عمػػْ اٚسػػتىاد عمػػْ ٌػػذي اٖسػػالٓب فػػْ هكاجٍػػة الحػػدث الضػػاغط كٚدة
طفؿ ذكٓاحتٓاج .كتعزم الباحثة ذلؾ إلْ طبٓعة الصبغة الدٓىٓة فْ الهجتهع المٓبْ.
تكصيات

 .1ضركرة العهؿ عمْ إقاهة هركز صحة ىفسػٓة لهكاجٍػة الصػدهات كالضػغكط الىفسػٓة الهترتبػة عمػْ كٚدة طفػؿ
ذكم احتٓاج.

 .2العهؿ عمْ ىشر ثقافة كٓفٓة التعاهؿ هع الضغكط الىفسٓة لتهكف هف تحقٓؽ هجتهع ٓتهتع بالصحة الىفسٓة.
هراجع البحث

 .1بشرل إسهاعٓؿ )  ، ( 2004ضغكط الحٓاة كاٚضطرابات الىفسٓة  ،هكتبة اٚىجمك الهصرٓة  ،القاٌرة  ،ص

.165

 .2جهاؿ الخطٓب )  ، ( 1998هقدهة فْ ا٘عاقات الجسهٓة كالصحٓة  ،دار الشركؽ  ،اٚردف  ،ص .87
ٓ .3حْ افىٓخر )  ، ( 1999ذكك اٚحتٓاجات الخاصة  ،دار العمـ  ،دهشؽ  ،ص .120

 .4فػػاركؽ الركسػػاف )  ، ( 2001سػػٓككلكجٓة اٖطفػػاؿ غٓػػر العػػادٓٓف – هقدهػػة فػػْ التربٓػػة الخاصػػة  ،دار الفكػػر
لمطباعة كالىشر كالتكزٓع  ،اٚردف  ،ص .122

ٌ .5اركف تكفٓؽ الرشٓدم )  ، ( 1999الضغكط الىفسٓة – طبٓعتٍا – ىظرٓاتٍا – برىػاهج الهسػاعدة الػذات فػْ
عٛجٍا  ،هكتبة اٚىجمك الهصرٓة  ،القاٌرة  ،ص .176

 .6أحهد ىآؿ العزٓز كأحهد عبدالمطٓؼ أبكسعد )  ، ( 2009التعاهؿ هع الضغكط الىفسٓة  ،دار الشركؽ لمىشر
كالتكزٓع  ،اٖردف  ،ص .89
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 .7تػػاهر حسػػٓف عمػػْ كعبػػدالكرٓـ عبػػداهلل الهسػػاعٓد )  ، ( 1014سػػٓككلكجٓة الضػػغكط الىفسػػٓة كأسػػالٓب التعاهػػؿ
هعٍا  ،دار الحاهد لمىشر كالتكزٓع  ،عهاف  ،ص .190

ٌ .8اركف تكفٓؽ الرشٓدم )  ، ( 1999هرجع سابؽ  ،ص .50
 .9جهاؿ أبك الدبك )  ، ( 2006الصحة الىفسٓة  ،دار أساهة لمىشر كالتكزٓع  ،اٚردف ،ص .76
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