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الضغوط النفسية التي تواجه أمهات المراهقات المعاقات عقلياً وعالقتها ببعض المتغيرات تقييم 

 بمحافظة الزلفي بالمملكة العربية السعودية

 

 1محمد عثمان مينةأ

 
هدفت الدراسةةةة الع معرفة الع قة  يل الضةةةغوط النفسةةةية لدل أمهات المراهقات المعاقات عقليا   م اف ة : ملخصال

( مل أمهات 20 لغ حجم العينة ) المنهج الوصةةةفي  اسةةةتتدمتمهنة اقم(, -المتغيرات )شةةةدال اقعاقة   عضالزلفي و

المراهقات  تم إختيارها  الطريقة العشةةواةية اليسةةيطة , اسةةتتدمت الياحثة مقياو الضةةغوط النفسةةية مل ت ةةميها, تم 

 والوسةةةل ال سةةةا ي  واقن راف المعياريياخ نورك اختيار )ت( معامل الفا ام عدد مل اقسةةةاليال اقح ةةةاةيةدتتاسةةة

لمتغيري  ألمهات المراهقات المعاقات عقليا  تيعا   النفسةةةية الضةةةغوط مسةةةتول في فروقووجود أسةةةفرت النتاةج عل 

ووجد فروق تيعا  لمهنة اقم. و ناء علع هذه النتاةج   اإلعاقة ل ةةالا امهات المراهقات اوات اقعاقة اليسةةيطة درجة

اقهتمام  الم اضةةةةرات والندوات التي تتناوض الضةةةةغوط النفسةةةةية : موعة مل التوصةةةةيات أهمهاالياحثة مج وضةةةةعت

لألمهات  اقستفادال مل وساةل األع م في زيادال وعي المجتمع  أهمية الضغوط النفسية لدي جميع شراةا المجتمع  

ة الضةةةغوط النفسةةةية إجراء إجراء دراسةةةة تسةةةتهدف األمهات جميعا  لمعرفة درج: وقدمت أيضةةةا مقترحات تمثلت في

 دراسةةةة تسةةةتهدف المراهقات المعاقات عقليا  لمعرفة الضةةةغوط النفسةةةية لديهم ومعرفة دور األسةةةرال في ت قي  األمل

 النفسي.
 .المعاقات عقليا    المراهقة  الضغوط النفسية: الكلمات المفتاحية

 

Psychological Stresses among the Mothers of the Adolescents Mentally 

Disabilities, and its Relationship to Some Variables, In Zulfy 

Saudi Arabia Governorate in 
 

Amina M. Osman 

 
Abstract: This study aimed at uncovering the relationship between the psychological 

stresses of the mothers of the adolescents with mentally disabilities, and its relationship 

to some variables, (the degree of disability, mother’s occupation,), The researcher used 

the descriptive analytic method. The sample included (20) mother taken by the simple 

random sampling way. The researcher used the scale of the psychological stresses, The 

statistical processes included: (t) test), Standard Deviation, Cronbach's Alpha Coefficient. 

The results showed that: there were significant differences in the psychological stresses 

according to the degree of mentally disabilities  favor of the mild mentally disabilities, 

there were significant differences in the psychological stresses according to the mothers’ 

occupation in favor of the working mothers. In the lights of these results the researcher 

presented a number of recommendations important of which: attention is to be payed to 

the lectures and debates about psychological stresses. Making use of the media in raising 

awareness of the society about the importance of the psychological stresses for all the 

societal sects, to conduct a study targeting all the mothers in order to identify the level of 

psychological stresses, conducting a study on the mentally disabilities adolescents to 

identify their psychological stresses an to identify the role of the families in providing 

psychological stresses. 

Keyword: psychological stresses, adolescents, mentally disabilities. 
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 : مقدمة

 دءا  مل ال دمة الشديدال التي ت دث عند  تواجه أمهات المعاقيل عقليا  الكثير مل الضغوط المتتلفة 

يليها مل مشةةةاعر الرفض واإلنكار وعدم التقيل ل الة ا نها المعاق    قيقة إعاقة إ نها وما معرفة األم

ثم التوف والقل  وم اولة التعايش مع الواقع وتقيله والسعي إليجاد الع ج المناسال ل الة اإل ل كل 

تلك المشاعر السليية تجعل أمهات المعاقيل عقليا  يقعل ت ت تأثير الضغوط النفسية والجسدية والتي 

كلما تقدم طفلها في المراحل العمرية خاصةةةةة مرحلة المراهقة وما يتيعها مل تغيرات  تسةةةةتمر معهل

عنيفة علع جوانال الشةةةةت ةةةةية المتتلفة وما ينتج عل الك مل صةةةةعو ة السةةةةيطرال علع سةةةةلوكياته 

يل األخريل حيث يه مل التعرض ل عتداء مل ق عد فترال المراهقة مل أخطر مراحل  والتوف عل ت

جة كييرال مل األهمية في التكويل الشةةةةةت ةةةةةي للفرد وتتميز خ ةةةةةاة  مرحلة النمو ألنها علع در

المراهقةةة في اقنتقةةاض تةدريجيةةا  ةالمراه  مل مرحلةةة تت ةةةةةة   ةاقعتمةةاديةة إلع مرحلةةة تت ةةةةةة  

 اقستق لية في جميع النواحي استعدادا للعال دور رةيسع فع من ومة المجتمع, وإن رعاية المراه  

تتطلال جهدا  كييرا  واحتياجات كثيرال قد ينوء  ها كاهل أولياء األمور,  مل اوي اقحتياجات التاصةةة

فضةةة  عل اسةةةتمرارية الك طواض حياال الفرد, وهذا مل شةةةأنه أن يعرضةةةهم ل رتيان وعدم اقتزان 

العضوي والنفسي واقجتماعي ومل ثم يقعون فريسة للضغوط التي تنشأ لدل الوالديل مل عدم تليية 

ي جاتهم لرعا يا لك احت يد مل الجهد لمواجهة ت ياء اقمور  ذض المز ناةهم ومل ثم يتعيل علع اول ة أ 

 (.24-23, ص1998الضغوط )السرطاوي والشت  ,

يتعرضةةل للعديد  أن أمهات األطفاض المعاقيل عقليا (Chin et al 2006)كما اكرت شةةيل ورخرون 

 الن ر إلع أنها  ل مسةةلولية كاملة مل الضةةغوط النفسةةية المرتفعة مقارنة  ا، اء  حيث أن األم تت م

كالعناية  أكثر مل يتعامل مع الطفل  مما يجعلها تتعرض لضةةةةةةغوط كييرال  تتمثل في رعاية الطفل 

مما يلدي  الطيية وغيرها مل التدمات  ونتيجة لإلعاقة  ت طيم حلم األم  أن يكون لها ا ل سةةةةةةوي 

 .تناقض مشاعر األم فيما يت  حياال ومستقيل ا نها إلع

( أن قدوم هذا الطفل لألسةةرال قد يسةةيال العديد مل الضةةغوط 2012وفي نفس السةةياق يرل عيد ر ه ) 

النفسةةةةية واققت ةةةةادية واقجتماعية ألسةةةةرته  وقد تتتل  مواجهة األسةةةةرال لهذه الضةةةةغوط   سةةةةال 

ك الع قات الساةدال فيها  فإن كانت األسرال غير مستقرال فقد ي دث قـةةةةةةةدوم هذا الطفل زيادال في التفك

األسةرل  والضةغوط التي تواجه الوالديل  أما إاا كانت الع قات األسةرية قوية قيل مجيء هذا اق ل 

الم ةةةاا  اإلعاقة  فر ما تزداد الروا ل  يل أفراد األسةةةرال  لمواجهة تلك الضةةةغوط التي تلثر علع 

 .جميع أفراده

وانط قا  مما سي  اكره فان الدراسة ال الية ت اوض القاء الضوء علع الضغوط النفسية التي تواجهة 

تاةج التي قد تكون  يا   م اف ة الزلفي وم اولة التروج  يعض الن أمهات المراهقات المعاقات عقل

 .مل الدراسات في هذا ال دد منطلقا  لغيرها

 

 : مشكلة البحث
قة فئة حسةةةةاسةةةةة تتطلال الرعاية واقهتمام واألفراد اوو اإلعاقة العقلية  شةةةةكل إن األفراد اوي اقعا

خاص يتطليون رعاية خاصةةة لما لديهم مل مشةةك ت وأنماط سةةلوكية واجتماعية غير عادية تعوقهم 

عل التفاعل واقندماج مع المجتمع الم يل  هم؛ كما ويترتال علع هذه المشةةةةك ت ضةةةةغوطا  نفسةةةةية 

دان نتيجة اعاقة ا نهم لذا يجال معرفة هذه الضةةةغوط وال د منها حتع يتمكل الوالدان يعاني منها الوال

 مل التكي  مع هذه اقعاقة وتليية احتياجات ا نهم المعاق.

ويمكل أن تلتي  مشةةةكلة الدراسةةةة ال الية في اقجا ة علع السةةةلاض عل ما ااا كانت هنالك فروق  

واجه أمهات المراهقات المعاقات عقليا   م اف ة الزلفي دالة اح ةةةاةيا  يل الضةةةغوط النفسةةةية التي ت

وفروق دالة اح ةةةةةةاةيا  يل الضةةةةةةغوط النفسةةةةةةية التي تواجه أمهات  ودرجة اعاقة المراهقة وكذلك

 المراهقات المعاقات عقليا   م اف ة الزلفي مهنة اقم 
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 : سئلة البحثأ

هل توجد فروق دالة اح اةيا  يل الضغوط النفسية التي تواجه أمهات المراهقات المعاقات عقليا  -1 

 .المراهقةإعاقة  م اف ة الزلفي ودرجة 

هل توجد فروق دالة اح اةيا  يل الضغوط النفسية التي تواجه أمهات المراهقات المعاقات عقليا   -2

  م اف ة الزلفي ومهنة األم.

 

 : فروض البحث

توجد فروق دالة اح ةةةاةيا  يل الضةةةغوط النفسةةةية التي تواجه أمهات المراهقات المعاقات عقليا   -1 

  م اف ة الزلفي درجة واعاقة التلميذال.

توجد فروق دالة اح ةةةةاةيا  يل الضةةةةغوط النفسةةةةية التي تواجه أمهات المراهقات المعاقات عقليا   -2

 . م اف ة الزلفي ومستول دخل اقسرال

 

 : أهداف البحث

المعاقات  المراهقات تهدف الدراسةةةة الع معرفة مسةةةتول الضةةةغوط النفسةةةية التي يعاني منها أمهات

عقليا والع قة  يل هذه الضةةغوط ودرجة اقعاقة  النسةةية للطفل وايضةةا ع قتها  اقحتياجات ومهنة 

 اقم 

 

 : أهمية البحث

اوات اقعاقة  ت التي تواجه المراهقاتتنيع أهمية الي ث كون الضةةةةغوط النفسةةةةية مل المشةةةةك  -

 مل مشك ت ومعاناال. ي  يها العقلية حيث أن اقم تمر  مراحل عديد مع  نتها اعاقة  نتها وما

المراهقات المعاقات  القاء الضةةةةوء علع العوامل التي قد تزيد مل الضةةةةغوط النفسةةةةية علع اسةةةةر -

 اعاقة الينت في مراحل نموها المتتلفة.قسيما اقم التي تت مل العالء اقكير نتيجة  عقليا

 مل الدراسات. اقستفادال مل نتاةج الدراسة كإضافة علمية في مجاض الدراسة وغيرها -

 

 : مصطلحات البحث

 : االعاقة العقلية

 American Association on Mental Deficiency: عرف اقت اد األمريكي اإلعاقة العقلية 

وجود أداء عقلي عام أقل مل المتوسةةةةةل يرتيل  ق ةةةةةور في السةةةةةلون   أنها ال الة التي تشةةةةةير إلع 

 Jerome Bruner) عام 16التكيفي  ويمكل م ح ته أثناء فترال نمو الطفل التي لم ت ةةل إلع سةةل

& others, 1979, 12)                                  

 : التعريف اإلجرائى

داء العقلي في اختيارات الذكاء المعروفة والذل يقل درجة األ تتينع الدراسةةةةةةة التعري  القاةل  أنها 

عل األداء المتوسةةةةةل   ان رافيل سةةةةةالييل  ي ةةةةةاحيه عدم القدرال علع اقسةةةةةتجا ة لمتطليات ال ياال 

اقجتماعية اليومية )السةةةةةةلون التكيفي(  وي هر خ ض مراحل النمو الطفل مل الوقدال وحتع سةةةةةةل 

 الثامنة عشرال.

 : الضغوط النفسية

( الضغل النفسي  أنه حالة مل اقضطراا Levine p- Scotch , 1970ليفيل وسكونش )يعرف 

وعدم كفاية الوظاة  المعرفية ,ويتضةةةةةةمل المواق  التي يدرن فيها الفرد أن هنان فرقا  يل ما كان 

 ( 19: 1999يطلال منه سواء اكان داخليا  او خارجيا  وقدرته علع اقستجا ة لها )الرشيد ,
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 المراهقةتعريف 
أي أنها تأخذ مل سمات الطفولة ومل سمات  تعني فترال ال ياال الواقعة  يل الطفولة المتأخرال والرشد  

ويي ث  فيها المراه  ل نف ت مل الطفولة المعتمدال علع الكيار  يجتهد الرشةةةةد وهي مرحلة انتقالي

لمي الطفولة والرشةةةةةةد فهو موزع النفس  يل عا الذاتي الذي يتمتع  ه الراشةةةةةةدون عل اقسةةةةةةتق ض

 .(2010  الزعيي)

 

 االطار النظري والدراسات السابقة

وجود درجه مرتفعة  إن وجود طفل يعاني مل إعاقة عقلية  يلدي إلع (Goth ,1993) يرل جوث  

مل ال زن واألسةةع لدي الوالديل  وكذلك وجود تعاون ومشةةاركة مل جانال األخوال  يسةةاعد الوالديل 

التتل  مل هذه المشةةةاعر  ويتف  مل حدال التوتر في المنزض  وهذا ما نسةةةميه الدعم المعنوي  علع

  داخل األسرال    يث يساند جميع أعضاء األسرال األخر حتع يسير الجميع علي الدرا السليم.

 

 : تعريف الضغوط النفسية لغة

متتار ال  اح أن الضغوط كلمة مشتقة مل الفعل  (أنه ورد فع1119: 1969اكر م مد الرازي )

   ضغل يضغطه إاا ع ره وزحمه  والضغطة الزحمة والضي  علع الشيء والمشقة.

 أنه ورد فع معجم )وييستيرز( أن الكلمة (: 19948يذكر عيدالرحمل الطريري )

يرا  في شكله كأثر لهذه تعني القوال المجهدال  ويقاض أيضا  أنه القوال التي تقع علع الجسم مما ي دث تغي

القوال كما تشةةير اللف ة أيضةةا  إلع القوال المضةةادال التي يواجه  ها الفرد ما يقع علع جسةةمه مل ضةةغل 

 وإجهاد مل قول خارجية  كما تعني أيضا  اإلثارال اليدنية أو العقلية.

 

 : تعريف الضغوط النفسية اصطالحا

أنه تعرض مفهوم الضةةةةةغل كغيره مل (1: 1998يييل زيدان السةةةةةرطاوي وعيدالعزيز الشةةةةةت  )

م( إلع وجود 1997المفاهيم إلع كثير مل المشةةةةةك ت أثناء ت ديده  فقد أشةةةةةار )مونات وقزاروو ,

ارتيان وخلل  يل وجهات الن ر التي حاولت تعري  الضةةةغل النفسةةةي  حيث اعتيره اليعض مثيرا   

ثالث   يه فري   ناوله اليعض ا،خر كاسةةةةةةتجا ة  ون ر إل ية  يل المثير  ينما ت ية تفاعل ياره عمل اعت

 واقستجا ة  علع حيل تناوله اليعض   ورال شاملة تجمع متتل  وجهات الن ر السا قة.

(أنه كل ما مل شةأنه أن يجير الفرد علع تغيير نمل قاةم 496-475: م1991تعرفه ممدوحة سة مة )

ر مل توقعاته السةةةةةةةا قة  وهذه ل ياته أو لجانال مل جوانيها   يث يتطلال منه الك أن يعيد أو يغي

األحداث ما  يل أحداث رةيسةةية )كفقد عزيز أو الط ق أو اقنف ةةاض  النسةةية لألطفاض( وإلع أحداث 

أقل ضةةةةةغوطا  مل السةةةةةا قة كالضةةةةةغوط اققت ةةةةةادية واضةةةةةطراا الع قة مع ا،خريل وإلع مجرد 

)كتوفير الضروريات والتعليم منق ات يومية كمشك ت األ ناء والرعاية ال  ية والجوانال المالية 

 أو الع قات اقجتماعية(.

سان للضغوط تمر  ث ث  (30: م 2002وتذكر حنان األحمدي ) ستجا ة اإلن وفقا  لهذا الت ور فإن ا

 -: مراحل وهي

هي مرحلة األولع والتي تكون فيها مقاومة الفرد للضةةةغوط ضةةةعيفة  ويلي الك : مرحلة اإلنذار - 1

 ه ا،ليات الدفاعية لديه.هجوم مضاد تنشل في

في هذه المرحلة ي ةةةةل الفرد إلع قدرته الق ةةةةول علع التكي   وفي األحواض : مرحلة المقاومة - 2

 المثلع فإنه يعود إلع التوازن  إق أن استمرار مسييات الضغوط تلدي إلع انتقاله للمرحلة الثالثة.

 وفيها تنهار رليات التكي .: مرحلة اإلنهان - 3

 

 : الضغوط النفسيةخصائص 

  -: ي دد  عض الكتاا خ اة  رةيسية للضغل النفسي تشمل ما يلي



 

 59 أمينة عثمان... .تقييم الضغوط النفسية التي تواجه أمهات المراهقات المعاقات عقليا  

 

 

 

 أن الضغل قد يكون إيجا يا أو سلييا. -

 أن الضغل م  لة للتفاعل  يل الفرد والييئة. -

 أن الضغل يتراف  مع ظروف مادية واجتماعية ونفسية وسلوكي. -

الضاغطة  شكل وحـةةةةةةدات إضـةةةةةةافية لمسـةةةةةةتول أن الضغل او طييعة تراكمية حيث تلثر القول  -

 ( 11 ص 2002: اإلجهـاد الفردي )الهاشمي لوكيا

 

 : أسباب الضغوط النفسية

الدفاعية وق ور  الضغوط تنشأ مل المتغيرات النفسية عندما يكون هنان اخت قت في الميكانزيمات

في اشةةياع ال اجات وعندما تكون من مات النفس في حالة صةةراع او قل  او شةةعور  اقحياط سةةوء 

التواف  النفسةةةةةةي وهكذا نجد ان الضةةةةةةغوط ظاهرال معقدال وتعير عل وقاةع متعددال واات مضةةةةةةاميل 

الع تغيير   يولوجية ونفسةةةية واقت ةةةادية واجتماعية وتنشةةةأ مل مثيرات مللمة كال وادث التي تلدي

في ال ياال وتتطلال اعادال التواف  النفسةةةي الثا ت والتيرات السةةةارال ايضةةةا تسةةةيال ضةةةغطا ولكنه قليل 

 (7,  1999: القدر ااا قورن  الضغل الناتج عل التيرات غير السارال )هارون الرشيدي

 

 : أنواع الضغوط

 (الضغوط اقنفعالية والنفسية )القل   اقكتئاا  المتاوف المرضية(.1

 (الضغوط األسرية  ما فيها ال راعات األسرية واقنف اض  والطال  وتر ية األطفاض.2

 (الضغوط اقجتماعية كالتفاعل مع ا،خريل  وكثرال اللقاءات أو قلتها  واإلسراف في التزاور3

كال ةةةةراعات مع الر،سةةةةاء  وضةةةةغوط اقنتقاض كالسةةةةفر  والهجرال )عييد  : (ضةةةةغوطات العمل4 

2008.) 

 

 : لضغوط النفسيةمصادر ا

منها  (. الع أن م ةةةةادر الضةةةةغوط تتمثل في العديد مل العوامل1998يشةةةةير )ا راهيم عيدالسةةةةتار 

 : مايلي

 كالقل  واقكتئاا  المتاوف المرضية.: الضغوط اقنفعالية والنفسية /1

كاقنف ةةةةاض )ط ق( أو موت أحد الشةةةةركيل  تر ية اقطفاض  وجود أطفاض : الضةةةةغوط األسةةةةرية /2

 رضع أو معاقيل في اقسرال.م

كالتفاعل مع األخريل  كثرال اللقاءات اقجتماعية  اقخت ف مع اقصةةةةدقاء  : ضةةةةغوط اجتماعية /3

 اقسراف في التزاور أو حضور المناسيات اقجتماعية.

حاقت التعال والملل  ال راعات خاصة مع الر،ساء والمشرفيل  ساعات العمل : ضغوط العمل /4

 نجم عنها مل إرهاق  دنع ونفسي.الطويلة وماي

كاألزمات المالية  التسارال  فقدان العمل  شكل ملقت أو نهاةي  قلة العاةد : الضغوط اققت ادية /5

 المادي وعدم القدرال علع اقلتزامات المادية.

 المشاكل المدرسية المتتلفة  سوء التواف  الدراسي.: الضغوط المدرسية /6

 السفر  الهجرال  السكل  اقنتقاض الي عمل جديد.: التغيرضغوط اقنتقاض أو  /7

 إساءال  استتدام العقاقير  الكافييل  إدمان الك وض.: الضغوط الكيمياةية /8

 اقصا ة  المرض  العادات ال  ية السيئة  صعو ات النوم  اجهاد الجسم : الضغوط العضوية /9

 : تتمثل في لنفسية(إن مل م ادر الضغوط ا75: 1998كما اكر علي عسكر )

أي يق ةةةةد  ها زيادال المثيرات والتي تشةةةةير إلع زيادال المتطليات علع : Overload: زيادال ال مل -

 قدرات الفرد لمواجهتها. 
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تتمثل قلة اإلثارال في المهام الروتينية التي ق تتطلال مجهود فكري أو  دني مل : ال رمان ال سةةةةةةي -

م  شةةكل أو  رخر في ال رمان أي تكون م ةةدر مل م ةةادر الفرد وزيادال الفراغ وهذه الم اهر تسةةه

 الضغوط.

 

 : اإلعاقة كمصدر للضغط النفسي

( أن كثير مل الدراسةةات أوضةة ت أن 14: م 1998اكر زيدان السةةرطاوي وعيدالعزيز الشةةت  )

أسر األطفاض المعاقيل )خاصة الوالديل( يعانون مل الضغل واألزمات أو ال زن أو األسع المزمل  

وتر واإلجهاد ووضةةةةة ا ث ثة نمااج مل األزمات التي يمكل م ح تها  يل أفراد أسةةةةةر األطفاض والت

 : المعاقيل تضم

 صدمة التشتي  الميدةي أو أزمة ال دمة غير المتوقعة. -1

أزمة الشةةةت ةةةية وتتغير  ردود فعل سةةةليية تشةةةمل الغضةةةال وال زن المزمل الناجم عل ت طيم  - 2

 مل طفلهم. رمالهم وتوقعاتهم العريضة

ية الطفل المعاق  مثل  - 3 أزمة الواقع وتنتج عل المتغيرات التارجية المرتيطة   ةةةةةةعو ة رعا

 ال اجات العضوية للطفل  والضغوط اقجتماعية مل أفراد المجتمع.

 

 : أثار الضغوط النفسية

 المشك ت ال  ية  -1

منها عندما نواجه ضةغوطا  او مشةك ت صة ية  ونتيجة لهذا  تنشةل الغدد وتتضةتم الغدال اإلدرناليل 

النشةةةاط غير العادي في إفرازات األدريناليل  تت وض األنسةةةجة إلع جلكوز يمد الجسةةةم  طاقة لتجعله 

في حالة تأهال داةم  وهو شيء ي دث لدينا جميعا  في المواق  اقنفعالية وقد أثيت سيليا أن استمرار 

ال ةةةةة ية  ما في الك تعرضةةةةةها ليرودال شةةةةةديدال أو لدرجات عالية مل تعرض حيواناته للضةةةةةغوط 

ال رارال  أو   قنها  فيروسةةةةةات يفقدها القدرال علع المقاومة طوي ا , فالمرض يمثل  النسةةةةةية لها في 

اليداية مشةةةةةةقة تتطلال منها مزيدا  مل حشةةةةةةد الطاقة , تمر عليها ثانيا  فترال مواءمة واعتياد كم اولة 

الضةةغل ومقاومتها , ولكل الك قد يسةةتمر لفترال تشةةعر ال يوانات  عدها  اإلجهاد للتكي  مع م ةةادر 

 واإلرهاق  ثم أخيرا  تموت.

 

 : المشكالت االجتماعية وأحداث الحياة اليومية
تعتير ال ياال مع الجماعة واقنتماء لمجموعة مل األصةةةةةةةدقاء أو لشةةةةةةيكة مل الع قات اقجتماعية 

التي تجعل لل ياال معنع  ومل ثم توجهنا عموما  لل ةةةة ة والكفاح  المن مة مل الم ةةةةادر الرةيسةةةةية

ا دراسةةةةةةةات هارفارد التي قام  ها )مكل ند  ( وزم ،ه أن McClellandوالرضةةةةةةةا وقد  ينت حديثا

قد يلعال دورا مدمرا  لل ةةةةةة ة  وللت ق  مل هذه الفكرال درو  اضةةةةةةطراا الع قات اقجتماعية 

 الدافع ل نتماء  أي الرغية في تكويل أسةةرال وع قات اجتماعية  )مكل ند( وزم ،ه دور ما يسةةمع 

والتواجد مع األصةةةةةةدقاء واقلتقاء مع ا،خريل والتزاور معهم  انت ام  وتشةةةةةةير نتاةجهم  علع وجه 

نا   العموم  إلع أن الدافع القوي ل نتماء اقجتماعي  وتقيل العيشةةةةةةةة مع جماعة  وتقيل ا،خريل ل

ا  ال ةةةةةة ة في جانيها النفسةةةةةةي وجانيها العضةةةةةةوي معا  )عيد السةةةةةةتار إ راهيم جميعها أكثر ارتياط

 (.503-502: م2003ورضول إ راهيم  

 

 : العوامل المحددة للضغوط النفسية ألولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة

 : ( وهي كما يلي37-36: م 1998اكرها زيدان السرطاوي وعيدالعزيز الشت  ) 

يتضةةمل هذا العامل المشةةاعر النفسةةية المتعددال التي يعيشةةها ولي : العضةةويةاألعراض النفسةةية و -1

 أمر الطفل المعاق مل حزن ولوم النفس وقل  وتوتر وإحياط.



 

 61 أمينة عثمان... .تقييم الضغوط النفسية التي تواجه أمهات المراهقات المعاقات عقليا  

 

 

 

يتضةةةةةمل هذا العامل ما يعانيه والد الطفل المعاق مل مشةةةةةاعر اليأو : مشةةةةةاعر اليأو واإلحياط -2

 له و أن الطفل لل يكون امتدادا لألسرال.واإلحياط ا والك إلحساو ولي األمر  أنه سيال إعاقة طف

يتضمل هذا العامل مشاعر القل  والتوتر التي ت يال ولي : المشك ت المعرفية والنفسية للطفل -3

 أمر الطفل المعوق  سيال المشك ت المعرفية والنفسية لطفله المعاق.

ني منها الوالدان في يتضةةةمل هذا العامل المشةةةك ت التي يعا: المشةةةك ت األسةةةرية واقجتماعية -4

ع قاتهما اقجتماعية والتي ت هر  وصةةةةةمة العار التي ي سةةةةةها أولياء أمور الطفل المعاق  وت ديد ا 

 لع قاتهم اقجتماعية  وحداا لتفاعلهم مع األخريل والك  سيال مشاعر ال رج التي يعيشها الوالدان.

ف والقل  علع مستقيل الطفل المعاق يتضمل هذا العامل مشاعر التو: القل  علع مستقيل الطفل -5

عندما يكير  والك إلدران ولي األمر  أن طفله سوف يقضي حياته معاق ا  و أنه ق يستطيع أن يعيش 

 حياال طييعية والك لم دودية إمكاناته.

يتضمل هذا العامل مشاعر القل  واألم التي يعيشها ولي أمر : مشك ت األداء اقستق لي للطفل -6

 لمعاق  سيال ال عو ة في أداء الوظاة  اقستق لية الضرورية لل ياال الطفل ا

يتضةةةةةةمل هذا العامل المتطليات الكثيرال المترتية علع وجود : عدم القدرال علع ت مل أعياء الطفل -7

 الطفل المعاق في األسرال والتي تفوق قدرتها المادية مما يلدي إلع تتليها عل الكثير مل األشياء.

 

 : ستراتيجيات مواجهة الضغوط منهاأساليب أو ا

 : اقستراتيجيات اإليجا ية والك مل خ ض األساليال اإليجا ية ا،تية -اوق  

 الت ليل المنطقي للموق  الضاغل  غية فهمه والتهيل الذهني له ولمرتياته.-

ه  طريقة إعادال التقييم اإليجا ي للموق  حيث ي اوض الفرد معرفيا  اسةةةتج ء الموق  وإعـةةةةةةةةادال  ناة-

 إيجا ية مع م اولة تقيل الواقع كما هو.

الي ث عل المعلومات المتعلقة  الموق  الضاغل والمـةةساعدال مـةةل ا،خـةةريل أو ملسسات المجتمع -

 المتوقع ارتياطهما  الموق  الضاغل.

 استتدام أسلوا حل ِّ المشكلة للت دي لألزمة   ورال مياشرال.-

وهي تلك التي يوظفها الفرد في تجنال األزمة واإلحجام عل التفكير  : اقسةةةتراتيجيات السةةةليية: ثانيا  

 : فيها والك مل خ ض األساليال السليية ا،تية

 اإلحجام المعرفي لتجنال التفكير الواقعي والممكل في األزمة. -

 التقيل اقستس مي لألزمة وترويض النفس علع تقيلها. -

أو المكافئات اليديلة  عل طري  اقشتران في أنـشطة  ديلـة وم اولة اقندماج  الي ث عل اإلثا ات -

 فيها  هدف توليد م ادر جديدال لإلشياع والتكي   عيـدا  عـل مواجهة األزمة.

ا لتنفيس والتفريغ اقنفعالي  التعيير لف يا  عل المشةةاعر السةةليية غير السةةارال  وفعليا  عـةةةةةةةةل طري  -

 ( Schafer and Moss-1986: 28المياشرال لتتفي  التوتر )المجهودات الفردية 

 

 : النظريات المفسرة للضغوط النفسية

تناولت الن ريات النفسةةةةية الضةةةةغوط ضةةةةمل أطر ومنطلقات متتلفة, مما أدل إلع اختـةةةةةةةةةة ف هذه 

 : الن ريات فيما  ينها, وهو ما ستيينه الدراسة في العرض الموجز التالي

ق يمكل تناوض مفهوم الضةةغوط عند سةةييليرجر  دون التمعل : Spielberger "" نظرية سبببيلبرجر

والقل  ك الة  Trait Anxietyفي ن ريته الشةةةهيرال عل القل  علع أسةةةاو التمييز  يل القل  كسةةةمة 

State Anxietyعيارال عل اسةةةتعداد سةةةلوكي مكتسةةةال  :   فقد عرف سةةةييليرجر القل  كسةةةمة  أنه"

لضغل وقل  ال الة  ويعتير الضغل الناتج ضاغطا  مسييا ل الة القل   ور ل "سييليرجر"  يل ا ي ل

ويستيعد الك عل القل  كسمة حيث يكون مل سمات شت ية الفرد القلـةةةةةةة  أص  ,ويميل الشت  

المرتفع في القا لية للقل  إلع إدران خطر ع يم؛ في ع قاتـه مع ا،خريـل؛ التـي تتضمـل تهديـدات 
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وهو يستجيال لتهديـةةدات الذات هذه  ارتفاع شديد في حالة القل  أو  Self – Esteemلتقديـةةره لذاته 

 (98 ص 2001)فاروق السيد عثمان    في مستول الدافع.

سةةةيلي الضةةةغل تفسةةةيرا   فسةةةرهانز:  "Hans Selye"نظرية هانز سبببيلي: "نظرية "هانز سبببيلي

فسةةةيولوجيا . وتنطل  ن ريته مل مسةةةلمة ترل أن الضةةةغل متغير غير مسةةةتقل وهو اسةةةتجا ة لعامل 

يميز الشت  ويضعه علع أساو استجا ته للييئة الضاغطة  وأن هنان استجا ة  Stressorضاغل 

تأثير  يئي مزعج  ت ت  أو أنماطا  معينة مل اقستجا ات يمكل اقستدقض منها علع أن الشت  يقع

ويعتير "سةةةيلي" أن أعراض اقسةةةتجا ة الفسةةةيولوجية للضةةةغل عالمية وهدفها الم اف ة علع الكيان 

 (49 ص 1999)هارون توفي  الرشيدي   وال ياال.

يعتير فهم ن رية "سييليرجر" في القل  مقدمة ضرورية لفهم ن ريته »: سبيلبرجر تشارلز: نظرية

ال روف الضةةةاغطة  وعليه فإن "سةةةييليرجر" ير ل  يل الضةةةغل  في الضةةةغوط تعتمد أسةةةاسةةةا  علع

والقل  ك الة ويعتير أن الضغل الناتج عل ضاغل معيل مسيال ل الة القل   ويستيعد الك عل القل  

 كسمة حيث يكون مل سمات شت ية الفرد القل  أص  .

ساس: نظرية "موراى" يان, علع اعتيار يعتير مورال أن مفهوم ال اجة ومفهوم الضغل مفهومان أ

أن مفهوم ال اجة يمثل الم ددات الجوهرية للسةةةةةةلون  ومفهوم الضةةةةةةغل يمثل الم ددات الملثرال 

والجوهرية للسةةةلون في الييئة  ويعرف الضةةةغل  أنه صةةةفة لموضةةةوع  يئي أو لشةةةت  يعي  جهود 

 Betaضةةةةغل  يتا : الفرد للوصةةةةوض إلع هدف معيل  ويميز مورال  يل نوعيل مل الضةةةةغوط هما

Stress : ويشير إلع دقلة الموضوعات الييئية واألشتاص كما يدركها الفرد  وضغـل ألفاAlpha 

Stress : ويشةةير إلع خ ةةاة  الموضةةوعات ودقلتها كما هي وويوضةةا مورال أن سةةلون الفرد

يرتيل  النوع األوض ويلكد علع أن الفرد  تيرته ي ةةةةل إلع ر ل موضةةةةوعات معينة   اجة  عينها  

 هذا مفهوم تكامل ال اجة. ويطل  علع

 : " Richard Lazarus"نظرية ريتشارد الزاروس 

وقد نشةةةةأت هذه الن رية نتيجة ل هتمام الكيير  عملية اإلدران أو التقييم الذهني ورد الفعل مل جانال 

الفرد للمواق  الضةةةةاغطة  والتقدير المعرفي هو مفهوم أسةةةةاسةةةةي يعتمد علع طييعة الفرد  حيث إن 

التهديد ليس مجرد إدران ميسل للعناصر المكونة للموق   ولكنه را طة  يل الييئة الم يطة تقدير كم 

  الفرد وخيراته الشت ية مع الضغوط و ذلك يستطيع الفرد تفسير الموق .

وظهرت نتيجةةة اقهتمةةام الكيير  عمليةةة اإلدران والع ج ال سةةةةةةي  1970" النظريببة "الزاروس

علع طييعة الفرد, حيث أن تقديركم التهديد  هو مفهوم أسةةةةةةاسةةةةةةي يعتمداإلدراكي, والتقدير المعرفي 

ليس مجرد إدران ميسل للعناصر المكونة للموق , ولكل را طة  يل الييئة الم يطة  الفر د وخيراته 

الشةةةت ةةةية مع الضةةةغوط و ذلك يسةةةتطيع الفرد تغير الموق , ويعتمد تقييم الفرد للموق  علع عدال 

والعوامل المت لة  -العوامل التارجية التاصة  الييئة اقجتماعية  -لشت ية العوامل ا: عوامل منها

 الموق  نفسه, وتعرف ن رية تقدير المعرفي الضغوط  أنها تنشأ عندما يوجد تناق   يل متطليات 

 (101  ص2001الشت ية للفرد )فاروق السيد عثمان  

 

  مفهوم المراهقة

وتعني اققتراا مل  Adolescere " "الفعل ال تينيمشةةةةةتقة مل  Adolesence ""كلمة مراهقة

 النضةةةةةةج وهي الفترال التي تقع مةةا  يل نهةةايةةة مرحلةةة الطفولةةة المتةةأخرال و ةةدايةةة مرحلةةة الرشةةةةةةةةد.

: كثيرا ما تستتدم كلمة المراهقة واليلوغ علع أنهما مترادفان  إق أن ثمة اخت ف في معنع اللف تيل

كاملة تيدأ مع اليلوغ وتسةةتمر في مرحلة النضةةج اقجتماعي  فكلمة مراهقة تطل  علع مرحلة عمرية

الكامل  أي ما يل السنة الثانية عشرال مل العمر وال اد والعشريل  أما كلمة اليلوغ فإنها تعني اكتماض 

 .النضج في الغدد الجنسية والتناسلية  واكتساا معالم جنسية جديد
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 : تعريف المراهقة اصطالحا

التعليم اإلعدادي الثانوي  وانتهاء مرحلة الطفولة و دء مرحلة النضةج الشةياا  المراهقة هي مرحلة 

ففي هذه لمرحلة ينمو جسميا  وعقليا  انفعاليا  واجتماعيا   ولعل أفضل ما توص   ه هذه المرحلة  أنها 

 مرحلةةةة ي ل فيهةةةا المراه  إلع الطفولةةةة تةةةارال  ويتطلع إلع الرجولةةةة والنضةةةةةةج تةةةارال أخرل

 (1997)توماجورج 

  وقد عرفت المراهقة  تعريفات متعددال منها

مرحلة تمتد مل النضج الجنسي إلع العمر الذي يت ق  فيه :  أنها "Hurlock  "ـةةةةةةة عرفها هيرلون

 .اقسةةةةةةتق ض عل سةةةةةةلطةة الكيةار وعليةه فهي عمليةة  يولوجيةة في  ةدايتهةا واجتمةاعيةة في نهةايتهةا

انتقالية مل وضةةع معروف )الطفولة( إلع وضةةع مجهوض مرحلة :  أنها "Lewin  "ـةةةةةةة وعرفها ليل

 .و يئة مجهولة معرفيا )الراشديل( ق ي سل التعامل معها

 

  خصائص المراهقة
إنِّ المراهقة كمرحلة مل أهمِّ المراحل العمرية التي يمر  ها اإلنسةان وأكثرها حسةاسةية؛ والك كونها 

شةةةد  فهي مرحلة مرحلة انتقاليِّة تسةةةير  الفرد مل مرحلة الطفولة وال داعة إلع مرحلة الشةةةياا والرِّ وا

نه يتتلِّلها تغيير شةةةةةةةامل وجذري في جميع الجوانال وال واهر  راحل األخرل  إقِّ ة كياقي الما نماةيِّ

ا فترال المراهقة قد تدعدِّ  شةةكلم عام أزمة  عمريِّة قد تانشةةأ  الجسةةميِّة والعقليِّة واقنفعاليِّة واقجتماعية  أمِّ

ا  سةةةيال العوامل الداخليِّة والتارجية  أو  سةةةيال التلل الكيير في طدرق  سةةةيال  الكثير  مل ال عوامل إمِّ

ض لها المراه  أو المراهقة )ناصةةةةر الشةةةةافعي  المعالجة والتفاعل مع  عض المشةةةةاكل التي قد يتعره

2009). 

 

 : مراحل المراهقة

ا،خر تكون  مدال المرهقة تتتل  مل مجتمع ،خر ففي  عض المجتمعات تكون ق ةةيرال وفي  عضةةها

 وهي كالتا لي طويلة ولذلك قسمها العلماء إلع ث ث مراحل.

 وهذه المرحلة تتميز  تغييرات  يولوجية سريعة  ( عام14 -11مرحلة المراهقة األولع وهي مل ) /1

 ( عام وفيها اكتماض التغييرات الييولوجية. 18-14مرحلة المراهقة الوسطي وهي مل ) /2

       م سنة مل العمر 21-14المتأخرال مل مرحلة المراهقة  /3

 

  حاجات المراهق

 : يمكل تلتي  حاجات المراه  األساسية في العناصر ا،تية

 .الةةة ةةةاجةةةة إلةةةع األمةةةل وتةةةجةةةنةةةال الةةةتةةةطةةةر واأللةةةم الةةة ةةةاجةةةة إلةةةع اقسةةةةةةةةتةةةرخةةةاء والةةةراحةةةة-

 .الةة ةةةاجةةةة إلةةع الةة ةةةال والةةقةةيةةوض الةةتةةقةةيةةةل اقجةةتةةمةةةاعةةي الةة ةةةاجةةةة إلةةع إسةةةةةةةةعةةةاد ا،خةةريةةل -

 ال اجة إلع اإلشياع الجنسي وال اجة إلع اهتمام الجنس ا،خر والتتل  مل التوتر  -

 ال اجة إلع تهذيال الذات وال اجة إلع الت رر واقستق ض -

ال اجة إلع القدوال واكتسةةةةةةةاا الفرد القيم والمثل التي تعينه علع تكويل نسةةةةةةقه القيمي كما توجه  -

 .قيقهاسلوكه  وت دد له أهدافه التي يرجوا ت 

ت ق  له ال اجة ل نتماء اإلحسةةةاو عل األسةةةرال أو مسةةةتق  عنها  مل خ ض : ال اجة إلع اقنتماء -

  اقنتمةةةاء إلع جمةةةاعةةةة األقران  والتي  ةةةدورهةةةا تعرض الفرد ألنمةةةاط متتلفةةةة مل السةةةةةةلون.

 .النفسةةيةفالنمو الديني له ألثر الواضةةا في النمو النفسةةي وال ةة ة : ال اجة إلع معرفة أمور الديل-

 (.2005حامد زهران ال اجة إلع المعرفة والمعلومات عند الذكور خاصة ) -
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  أشكال المراهقة

 : المراهقة إلع أر عة أنماط وهي أر عة أشكاض عامة للمراه )1999 (لقد قسم حامد زهران  

 : المراهقة المتكيفة: 1

فهي تميل إلع اقتزان والتلو مل   اقعتداض والهدوء واقستقرار تتسم هذه المراهقة المتكيفة 

العن  والتوترات واقنفعاقت ويكون المراه  فيها متزنا عاطفيا متكام  متفقا مع الوالديل واألسرال 

وكذلك لديه حالة مل التواف  اقجتماعي لديه ثقة في النفس ورضةةةةا عل ا،خريل لديه اعتداض في كل 

 .شيء حتع في خياقته متزن دينيا

 راهقة االنسحابية المنطويةالم: ثانيا

ويميز هذه المرحلة أن صاحيها يميل إلع العزلة واقنطواء والتجل وشعوره الداةم  النق   

وي ل تفكيره متركز حوض ااته وهو داةم الثورال علع الوالديل يعيش مرحلة المراهقة مسةةةةةةتغرقا في 

  .مل الشعور  الذنالأح م اليق ة يميل إلع التطرف في الديني معتقدا أن فيه الت ص 

 : المراهقة العدوانية المتمردة: 3

فالمراه  ق ي تاج إلع اإلحساو  تتسم هذه المرحلة  التمرد والثورال ضد األسرال والمدرسة 

 السلطة عليه وتتسم هذه المرحلة  اقن رافات الجنسية والعدوان علع ا،خريل مل اإلخوال والزم ء 

إلع األمواض لإلنفاق كما أنه ق يهتم  الدراسةةةةةةة لذا فيعاني المراه   إلع العناد وي تاج يميل المراه 

 في هذا النمل إلع التأخر والفشل الدراسي. 

 : المراهقة المنحرفة: 4

يميل المراهقيل إلع فعل السةةةةلوكيات المن رفة كالسةةةةرقة والهروا مل المدرسةةةةة أو الييت  

ة القوانيل  شرا السجاةر والمتدرات  الميل علع ا،خريل  الضرا واإليذاء  الكذا  متالف التعدي

 إلع اقن رافات الجنسية. 

 

 : مشكالت المراهقة

 : مشاكل الذات

في مرحلة المراهقة يمر المراه   عدال تغيرات عضةةةوية وفيزيولوجية في جسةةةده لذا فهو يراقال هذه 

ة  لذا فتجده يق  التغيرات التي تطرأ علع جسةةده فيراقال نفسةةه  اهتمام كيير قد ي ةةل إلع النرجسةةي

أمام المررال  السةةاعات فيدخل المراه  في مرحلة مل ال ةةراع مع جسةةده فإاا كان أنيقا وسةةيما  دت 

 .علع نفسه ع مات التعالي وإاا كان جسده يميل إلع القيا فقد يترتال عليه إحساو  النق  والدونية

درسةةةيه أو يتاف مل الفشةةةل قد يتاف المراه  مل الوالديل أو مل م: المشببباكل الناجمة عل الخوف

الدراسي أو يتاف علع حاضره ومستقيله  أو يتاف مل اليطالة أو. في هذه المرحلة يعاني المراه  

عدم التواف  الذاتي والنفسةةي فهو ق يسةةتطيع أن ي ق  التوازن ألن الرغيات الشةةعورية لديه هي  مل

وكل هذا يعتمد علع  أو شةةت ةةا منعزقالتي تت كم في سةةلوكياته  فيكون أكثر اندفاعا وعنفا وتهيجا 

الرعاية التي يتلقاها المراه  فيجال أن يناض المراه  قدرا مل الرعاية الكافية والتوجيه والن ةةةةةةا 

 واإلرشاد وير ع علع األخ ق القويمة

المراه  مشك ت عاطفية ووجدانية وانفعالية  في هذه المرحلة  يواجه: المشاكل العاطفية والجنسية

ية مع الطرف ا،خر  ويعد هذا  يميل إلع الجنس ا،خر ويدخل في ع قات مل ال ال والرومانسةةةةةة

فيه المشةةةاعر ويمكل أن ينجم عل هذه الع قة صةةةدمات  ال ال  النسةةةية للمراه  حيا أف طونيا تهيج

 .انفعالية إاا حدث اخت ف  يل الطرفيل

جهله  النفسةةةةي للمراه  هي التواف تلثر علع  مل أهم العوامل التي: مشببببكلة عدم التوافق النفسببببي

مع نفسةةةةه ومجتمعه ومدرسةةةةته  لذا فتجد سةةةةلوكه تجاه ا،خريل يتسةةةةم   ذاته فهو ق يسةةةةتطيع التواف 

وهذا  لذاته يجعله مدركا ألفعاله وسةةةةةلوكياته مع أصةةةةةدقاةه ومع معلميه  الغموض. إن تفهم المراه 

اختيار األصةةةةدقاء المناسةةةةييل وممارسةةةةة التفهم للذات يجعله حري ةةةةا علع عمل األفعاض المناسةةةةية و

 الهوايات المناسية.
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تتلت  هذه المشةةةةةةك ت في المواق  اقجتماعية والتوف مل ارتكاا : المشبببببباكل المو ببببببوعية

األخطاء اقجتماعية فيعاني المراه  مل عدم قدرته علع اقت اض مع ا،خريل  وقلة أصدقاةه وعدم 

ه علع فهم ا،خريل ورغيته في أن ي ةةةيا مشةةةهورا أو قدرته علع إقامة صةةةدقات جديدال وعدم قدرت

صةةةةاحال شةةةةعيية كييرال والرغية في القيادال كما يعاني المراه  مل عدم وجود مل ي ل له مشةةةةك ته 

 (2011: الشت ية )م طفع فهمي

وقد ي هر لدل المراه  شةةةعور مزدوج  الشةةةعور الديني ي توي علع : المشببباكل الدينية واألخالقية

كشةةةعور  ال ال ناحية الوالديل مع التوف منهم كذلك اإليمان  الموت مع الكره  عناصةةةر متناقضةةةة 

 له. 

 

 : أكثر المشكالت شيوعا بيل المراهقيل

يلجأ المراه  إلع التروج عل المعايير اقجتماعية في مرحلة المراهقة فنجده يفعل أشةةةةةةياء  

والتعدي عليهم  الضرا والمشاغية وسلوكيات من رفة في المدرسة كمضايقة المعلميل في المدرسة 

داخل الف ةةةوض وأحيانا يلجأ إلع تتريال الممتلكات داخل الف ةةةوض والغش في اقمت انات والتروج 

 دون اسةةتئذان الكيار والذهاا إلع أماكل غير مرغو ة  وفي المنزض ت هر هذه السةةلوكيات قد يتأخر 

ت الوالديل  وقد يلجأ للكذا تهر ا مل عل المنزض أو يهرا مل المنزض أو يلجأ إلع سةةةةةةرقة م تويا

الذي سةةيناله كذلك قد يقوم  شةةرا السةةجاةر أو المتدرات نتيجة رفقاء السةةوء وت هر أيضةةا  العقاا

المشةةةك ت الجنسةةةية في معاكسةةةة الطرف ا،خر وظهور الميوعة في الك م واقن  ض أو م ةةةادقة 

 (1987 )متايل اسعد .الطرف ا،خر والتلفظ  ألفاظ تتدش ال ياء

 

 : مفهوم االعاقة العقلية

األسياا الملدية إلع إصا ة المراكز الع يية في الدماغ كاألسياا : التعريف الطبي لإلعاقة العقلية

 (.2008الوراثية والييئية. )الروسان 

يركز علع مدل نجاح الفرد أو فشةةةله في اقسةةةتجا ة للمتطليات : التعريف االجتماعي لإلعاقة العقلية

 (2011اقجتماعية المتوقعة منه مقارنة مع ن راةه مل نفس المجموعة العمرية. )التطيال ورخرون 

  : التعريف التربوي لإلعاقة العقلية

وال سةةاا.)الروسةةان  التدني الواضةةا في الت  ةةيل المدرسةةي وخاصةةة في مهارات القراءال والكتا ة 

2008.) 

 : تصنيف اإلعاقة العقلية

 : نتفاض في القدرات العقلية العامة إلع ار عة مستوياتاعتمادا  علع مدل اإل

 (70-55إعاقة عقلية  سيطة. )درجة اكاء  يل  -1

 (55-40أعاقة عقلية متوسطة. )درجة اكاء  يل  -2

 (40-25إعاقة عقلية شديدال. )درجة اكاء  يل  -3

 ( 25إعاقة عقلية شديدال جدا . )درجة اكاء دون  -4

 

  :أسباب االعاقة العقلية

توضا من مة ال  ة العالمية أن سيال اإلعاقة العقلية لدل العديد مل األفراد واألسر ق يزاض غير  

معروف  وهنان تفسةةةةير واحد لذلك الغموض وهو أن اإلعاقة العقلية تشةةةةمل العديد مل المشةةةةك ت 

تجنيها  المتتلفة  والتي لها أسةةةةةةيا ا متعددال  فهنان عوامل جنية وراثية تكون سةةةةةةييا رةيسةةةةةةيا ويجال

والوقاية منها  وهنان عواض غير وراثية ومكتسةةةةةةية وقد تكون هذه األسةةةةةةياا أثناء ال مل أو أثناء 

الوقدال  فالزواج مل األقارا  والزواج الميكر  وانتشةةةار األمية وانتفاض مسةةةتول التعلم  وخروج 



 

 2019 (32) 10  مجلة األكاديمية األمريكية العر ية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك                              66

 

 

تي مل السةةهل الوقاية المرأال للعمل والفقر وارتفاع معدقت اإلنجاا كلها تعتير مل اسةةياا اإلعاقة ال

 (.36 2008منها )خالد رمضان  

 

 : خصائص االطفال ذوي االعاقة العقلية

ق يزيد العمر العقلع للمعاق عقليا  عل عشرال أو إحدل عشر سنة وق تلهله للت  يل الدراسع أكثر 

 مل ال ةةةةةة  التامس مهما  لغ  ه العمر ومهما تعرض ليرامج ومثيرات تر وية )عيد السةةةةةة م عيد

 ( 75 -74: 1996الغفار  يوس  الشيخ 

 

 : مل أهم الخصائص العقلية المعرفية التى يتسم بها المعاقيل عقلياً ما يلى

  General Academic Retardation: التتل  الدراسع أو األكاديمع العام -أ

الراجعة الفردية ترجع مشكلة اقنتياه لدل المعاقيل عقليا  إلع حاجتهم إلع التغذية : ق ور اقنتياه -ا

والك ألنهم ينتيهون إلع ا،خريل أكثر مل انتياهم إلع متطليات المهمة  فهم في حاجة إلع مدال أطوض 

 (99 2006)وليد خليفة  مقارنة  العادييل لفهم المطلوا

( أن األطفاض المعاقيل عقليا  يعانون مل مشةةكلة 2002تذكر سةةهير م مد سةة مه ): ق ةةور الذاكرال-ج

 سواء كان الك متعلقا  األسماء أو األشكاض أو األحداث. عدم التذكر

مل  ( إلع أن الطفل المعوق عقليا  يعانع1996يشةةةةةةير عيد المطلال القريطع ): ق ةةةةةةور اقدران -د

ق ور في عمليات اإلدران  فهو ق ينتيه إلع خ اة  األشياء ف  يدركها  وينسع خيراته السا قة 

 ف  يتعرف عليها  سهولة  مما يجعل إدراكه غير دقي .

( إلع أن التفكير لدل األطفاض المعاقيل ينمو  يلء 2000تشير سهير أحمد أميل ): ق ور التفكير -هـ

وضةةةةع  قدراتهم علع اكتسةةةةاا المفاهيم  وعدم قدرتهم علع إدران   سةةةةيال الق ةةةةور في ااكرتهم 

المفاهيم المركية والمعقدال. و اإلضةةةةافة لجوانال الق ةةةةور السةةةةا قة لدل األطفاض المعاقيل عقليا   نجد 

 أنهم يتسمون  ضع  قدراتهم اللغوية.

- ً  : language characteristics الخصائص اللغوية للمعاقيل عقليا

ل عقليا  مل نق  عام في النمو اللغول والمشةةك ت التاصةةة  اسةةتتدام اللغة وأمرا ض يعانع المعاقي

 (.Kirk,s,et,al,1993,87النط  والك م وضرلة في الييئة والم تول اللغول )

ـان : لخصائص الجسميةا- ـ ـةهن ـل  مجموعـ ـ ـاة م التي تييل اقخت ف  يل الت ميذ اوي  الت ـ

 ميذ العادييل فذوو اقعاقة الفكرية اقل في النمو الجسةةةةةمي او اقل في ال ةةةةة ة اقعاقة الفكرية والت

واقل في التناسةةةةةة  واقل في اللياقة مل اقخريل حتع ان التواف  ال ركي اكثر  طئا  وجه عام مل 

 (2005المعدض العام )القريوتي ,

 : الخصائص الشخصية واالجتماعية-

ة عموما اقنسةةةة اا والتردد والسةةةةلون التكراري وال ركة ي حظ علع اقطفاض اوي اقعاقة الفكري

الزاةدال وعدم القدرال علع انشاء ع قات اجتماعية فعالة مع اقخريل فض  عل الميل لمل هم اصغر 

 م(2002سنا منهم في اللعال)الهجرسي ,

 ً  الضغوط النفسية المهات المراهيل المعاقيل عقليا

  سيال مرال مست رعاية الذيل يتطليون األكير المعاقيل أمهات أن1992 (ورخرون ) التطيال أشار

 عيد أشةار كما األخريات  مل اقمهات اكتئا  ا أكثر هل الجسةمية إلعاقات ا أو السةلوكية المشةك ت

 يتوق  وهذا متعددال  مراحل تتميز وعنيفة ال حاد  أزمة المعاق ت ةةةاا أسةةةر أن)2006 ( المنعم 

 .الم اعال تتطي علع األسرال تساعد التي النفسية ال روف واقحتياجات توافر علع

سية الضغوط في متمث  العاطفي الجانال ألمهات ا علع ويغلال سليية واقنفعاقت النف  والمشاعر ال

 كزوجة إلع دورها إضافة وأعياء ات وواجال مسلوليات منهل يتطلال الذي األدوار ل راع نتيجة

 وما  زوجها وأ ناةها ع قتها حيث مل األسةةةةةري الترا ل ت قي  نفسةةةةةه الوقت وفي منزض ور ة

 كيان اقسرال  أكمله علع ال فاظ علع األم قدرال وعدم والقل  التوف مشاعر مل الك ي احال
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 : الدراسات السابقة

(   ثا  حوض الضةةغوط النفسةةية لدل اولياء امور اقطفاض 2001) أجرت سةةلول عثمان عيدع عثمان

( ا ةةا وامةةا   تم 110الترطوم واسةةةةةةةاليةةال مواجهتهةةا علع عينةةة مكونةةة مل )المعةةاقيل عقليةةا   وقيةةة 

وقد تمثلت ادوات الدراسةةةة في اسةةةتمارال المعلومات ومقياو  اختيارهم  الطريقة العشةةةواةية الطيقية 

الضغوط النفسية ومقياو اساليال مواجهة الضغوط النفسية لعيدالعزيز وزيدان, وتوصلت الدراسة 

ها ان السمة العامة المميزال للضغوط النفسية واساليال مواجهتها لدل اولياء امور لعدد مل النتاةج أهم

 هدف معرفة  (2009اقطفاض المعاقيل عقليا  يت ةةةةةةفان  اإليجا ية.كما جاءت دراسةةةةةةةة منع فرح )

ية ألولياء أمور المعاقيل وع قتها  احتياجاتهم المتتلفة ,اتيعت الياحثة المنهج  الضةةةةةةغوط النفسةةةةةة

تتسةةةةةم الضةةةةةغوط النفسةةةةةية : كل إيجاز أهم ما توصةةةةةل إليه الي ث مل النتاةج في ا،تيالوصةةةةةفي يم

 اقنتفاض  درجة دالة إح ةةاةيا وسةةل أولياء أمور األطفاض المعاقيل وق توجد فروق دالة إح ةةاةيا 

 –في الضةةةةةةغوط النفسةةةةةةية وسةةةةةةل أولياء أمور األطفاض المعاقيل تيعا لنوع والد الطفل المعاق )ر اء 

عدم ووجود ع قة دالة إح ةةةاةيا  يل الضةةةغوط النفسةةةية والمسةةةتول التعليمي ألولياء أمور أمهات(.

األطفاض المعاقيل.وجود ع قة طردية دالة إح ةةةةةاةيا  يل الضةةةةةغوط النفسةةةةةية ومتغير درجة اإلعاقة 

لأل ناء  اقضةةافة الع وجود ع قة طردية دالة إح ةةاةيا  يل الضةةغوط النفسةةية ألولياء أمور اقطفاض 

 (2010المعاقيل واحتياجاتهم ال ياتية المتتلفة  وقد كما أشةةةارت نتاةج دراسةةةة منار  ني م ةةةطفع )

التي كانت  هدفت التعرف علع مسةةةةتول الضةةةةغوط الوالدية لدل والدي اقطفاض المعاقيل مقارنة مع 

مسةةةةتول الضةةةةغوط الوالدية لدل والدي األطفاض العادييل في ضةةةةوء  عض مل المتغيرات علع عينة 

( ا ا  واما األطفاض معاقيل وأطفاض إلع عدم وجود فروق اات دقلة إح ةةةةةةةاةية في 222مكونة مل )

متوسةةةةطات درجات الضةةةةغوط الوالدية لوالدي األطفاض المعاقيل ووالدي األطفاض العادييل.  النسةةةةية 

دقلة إح ةةةةةةاةية  يل متوسةةةةةةطات درجات الضةةةةةةغوط  لمتغير نوع إعاقة الطفل  ظهرت فروق اات

يةةة لوالةةدي األطفةةاض المعةةاقيل  تيعةةا لنوع إعةةاقةةة الطفةةل حيةةث أظهر والةةدي األطفةةاض المعةةاقيل الوالةةد

مستويات متوسطة مل الضغوط   لغت أشدها لدل والدي المعاقيل عقليا يليها والدي المعاقيل حركيا 

يش يليها والدي المعاقيل   ةةةريا ويليها والدي المعاقيل سةةةمعيا وعادييل  وكذلك دراسةةةة فاطمة درو

حوض الضةةغوط النفسةةية لدل أولياء أمور المعوقيل عقليا  وأسةةاليال مواجهتها, طيقت الياحثة  (2011)

مقياو الضةةةةغوط النفسةةةةية ومقياو أسةةةةاليال مواجهة الضةةةةغوط علع عينة مل أولياء أمور المعاقيل 

دم ( إناث. وتوصةةةةلت الدراسةةةةة أن ع20( اكور )20( ولي أمر )40عقليا   و لغت العينة الدراسةةةةة )

القدرال علع ت مل اعياء الطفل المعوق مل اكثر م ادر الضغوط النفسية شيوعا  وتأثيرا  لدل اولياء 

الضةةةغوط النفسةةةية علع اولياء  حوض (2012دراسةةةة توحيد عيدروو ) وكذلك ،امور المعاقيل عقليا  

ل اق اء ( اا وام م60 لغ حجم العينة ) .امور اقطفاض الم ةةةةةةا يل  مرض التوحد  وقية الترطوم

ام( وقد اسةةةفرت الدراسةةةة عل أن مسةةةتول الضةةةغوط النفسةةةية  30 –اا  30وامهات اطفاض التوحد )

فقد وجدت أن امهات  (2011خالد المطل  ) قولياء امو اقطفاض التوحديل  اقرتفاع  أما دراسةةةةةةة

د اوي اقحتياجات التاصةةةةةة المتعلمات اكثر عرضةةةةةه ل كتئاا   اقضةةةةةافة الع دراسةةةةةة فلينت وو

التي هدفت الع معرفة اقخت ف في الضةةةةةغل الواقع علع األمهات طيقا قخت ف العوامل  (1989)

الملثرال )سةةةةل اق ل المعاق  سةةةةل األم  ال الة اقجتماعية واققت ةةةةادية لألسةةةةرال( اسةةةةتتدم الياحث 

ا في عل أنه ق توجد فروق دالة إح اةي: مقياو الضغل اقسري وتوصلت الدراسة الع اهم النتاةج

هات اات المسةةةةةةتول  لة  يل األم قا قخت ف سةةةةةةل اق ل. ووجود فروق دا درجات الضةةةةةةغوط وف

اققت ةةةةادية واقجتماعية المرتفع واألمهات اات المسةةةةتول اققت ةةةةادي واقجتماعي المنتفض في 

 القدرال إلع مواجهة الضغوط ل الا األمهات اات المستول المرتفع.
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 : تعقيب على الدراسات السابقة

 الرغم مل اخت ف الدراسةةة ال الية في تناولها للضةةغوط عل جميع الدراسةةات التي تم عرضةةها, اق 

سات  سة ال الية, حيث غلال علع الدرا سات في ت ديد م ما الدرا ستفادت مل تلك الدرا أن الياحثة ا

ضغوط التي تم عرضها الجانال الميداني التطييقي, وتركيزها أغليها علع نوع واحد مل الضغوط ك

حوض الضةةغوط  العمل والضةةغوط داخل األسةةرال, وتيرز أهم م ما اقخت ف في كون هذه الدراسةةة

سية مرتيل  الكثير مل المتغيرات منها  سر المعاقيل, أتضا ان موضوع الضغوط النف سية لدل أ النف

ايضا نوع المستول التعليمي للوالديل  لألسرالنوع اقعاقة ودرجتها وال الة اققت ادية واقجتماعية 

والكثير مل المتغيرات, إن النتاةج في هذه الدراسةةةةةات أتت متتلفة  اخت ف حجم العينة التي اجريت 

 عليها الدراسة والمكان الذي اجريت فيه.

 

 واجراءاتها منهجية الدراسة

 : منهج الدراسة

 اتيعت الياحثة المنهج الوصفي 
 

 : والعينةمجتمع ال

 لغ حجم العينة و المعاقات عقليا  الزلفي. أمهات التلميذات المراهقات مل الدراسةةةةةةة مجتمع كونيت

العمدية  وفيما يلع خ ةةةةةةةاة   ( مل أمهات المراهقات المعاقات عقليا   تم اختيارها  الطريقة20)

 : شدال اقعاقة العينة تيعا  لمتغير

 اإلعاقة( توزيع أفراد العينة طيقا لمتغير درجة 1جدوض )
 النسبة % التكرار النوع 

 75.0 15  سيطة

 25.0 5 متوسطة

 100.0 20 المجموع
 

% مل أفراد العينة لديهم إعاقات  سةةةةيطة  كما أن نسةةةةية 75( أن نسةةةةية 1يتضةةةةا مل الجدوض رقم )

 % مل أفراد العينة لديهم إعاقات متوسطة.25

تمثلت اداال الدراسةةةة في مقياو الضةةةغوط النفسةةةية مل اعداد الياحثة المكون جزةيل  : أداة الدراسبببة

الجزء األوض يتعل   المتغيرات المسةةةةتقلة للدراسةةةةة والتي تتضةةةةمل المتغيرات المتعلقة  الت ةةةةاة  

 ( عيارال.15وتشتمل علع ) الشت ية ألفراد الدراسة. أما الجزء الثاني مل المقياو فيتكون الفقرات

 : أداة الدراسة صدق -2

 : أ.الصدق الظاهري لألداة

للتعرف علع مدل صةةةةدق أداال الدراسةةةةة في قياو ما وضةةةةعت لقياسةةةةه تم عرضةةةةها علع عدد مل  

الم كميل مل أعضاء هيئة التدريس  الجامعات وفي ضوء رراء الم كميل قامت الياحثة  إعداد أداال 

 هذه الدراسة   ورتها النهاةية.

 : لألداة ب.صدق اإلتساق الداخلى

تم   سةةاا اقتسةةاق الداخلي لإلسةةتييان مل خ ض حسةةاا معام ت اقرتياط  يل كل فقرال مل فقرات 

 : مجاقت اإلستييان والدرجة الكلية للمجاض نفسه والك علع الن و الذي توض ه الجداوض التالية

 صدق اإلتساق الداخلع لألداال: (2جدوض رقم )
 امل االرتباطمع الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.720 9 0.682 

2 0.861 10 0.867 

3 0.913 11 0.883 

4 0.806 12 0.778 

5 0.856 13 0.611 
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6 0.426 14 0.897 

7 0.824 15 0.857 

8 0.874   

 

جدوض رقم ) يان2يتضةةةةةةا مل ال ياط  يل المفردات المكونة لألسةةةةةةتي كل معام ت اقرت و يل  ( أن 

 .0.05المجموع الكلي للم ور وكذلك المجموع الكلي م ذوفا  منه درجة المفردال دالة عند مستول 

 : الصدق البنائي

( وهذا يعنع أن األداال تتمتع  درجة عالية مل 0.980 لغت قيمة ال ةةةةةةدق لجميع فقرات األداال كان )

 ال دق مما يلكد وص حيتها للدراسة.

 : ثبات أداة الدراسة

 Cronbach's Alpha Coefficientتم الت ق  مل ثيةةات األداال مل خ ض معةةامةةل ألفةةا كرونيةةاخ 

 ( مما يدض علع ثيات األداال. 0.961حيث  لغ )

 

 : أساليب المعالجة اإلحصائية

 التكرارات والنسال المئوية. (1

 ". Meanالمتوسل ال سا ي "  (2

 Standard Deviation"اقن راف المعياري  (3

  طريقة"الفا كرونياخ ".معامل الثيات  (4

  Independent T – testاستتدام اختيار  (5

 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 : مناقشة نتائج الفرض األول عرض

" توجد فروق اات دقلة اح ةةةةةةاةية في الضةةةةةةغوط النفسةةةةةةية لدل اقمهات تيعا لمتغير درجة إعاقة 

 المراهقة المعاقة عقليا ".

لييان الدقلة اقح ةةةاةية فع متوسةةةطات الدرجات في  Independent T testاختيار  اسةةةتتدام تم

 .الضغوط النفسية تيعا لمتغير درجة إعاقة التلميذه المراهقة

 تيعا لمتغير درجة إعاقة التلميذه المراهقة Independent T testنتاةج اختيار : (3جدوض )

 المقياو
درجة 

 اإلعاقة

المتوسل 

 ال سا ع

األن راف 

 المعيارل
 قيمة ت

درجة 

 ال رية

القيمة 

 اإلحتمالية

 الضغوط النفسية
 0.43 1.78  سيطة

3.62 18 0.00** 
 0.07 1.07 متوسطة

  

للضةةةةةغوط النفسةةةةةية وهع قيمة أقل مل مسةةةةةتول  0.00( أن قيمة الدقلة 3يتضةةةةةا مل الجدوض رقم )

فيوجد فروق اات دقلة إح ةةةاةية في الضةةةغوط النفسةةةية تيعا لمتغير درجة  و التالع 0.05المعنوية 

اإلعاقة عند المراهقة  و ناءا عليه فيمكل قيوض الفرضةةية األولع والتع تن  علع )توجد فروق اات 

 دقلة اح اةية في الضغوط النفسية لدل اقمهات تيعا لمتغير شدال إعاقة المراهقة المعاقة عقليا  ".

في دراسةةةةتها حيث اكرت  (2001النتيجة متفقة مع ما اكرته منع حسةةةةل عيدع فرح ) وجاءت هذه

 انه توجد ع قة طردية دالة إح ةةةةاةيا  يل الضةةةةغوط النفسةةةةية ومتغير درجة اإلعاقة عند المراهقة,

فروق  في دراسةةةةتها حيث اظهرت النتاةج (2010وايضةةةةا اتفقت مع ما اكرته منار  ني م ةةةةطفع )

ية  يل متوسةةةطات درجات الضةةةغوط الوالدية لوالدي األطفاض المعاقيل  تيعا لنوع دقلة إح ةةةاة اات

إعاقة الطفل حيث أظهر والدي األطفاض المعاقيل مستويات متوسطة مل الضغوط   لغت أشدها لدل 

والدي المعاقيل عقليا يليها والدي المعاقيل حركيا يليها والدي المعاقيل   ةةريا ويليها والدي المعاقيل 
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 عيا.سم

وترل الياحثة انه هذه النتيجة ملشةةةر واضةةةا قرتفاع الضةةةغوط النفسةةةية فكلما كانت اقعاقة شةةةديدال 

  شكل أكير  التالي يرتفع مستول الضغل النفسي. كانت رثارها علع اقسرال

 

 : عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرض الثانى

ي مسةتول الضةغوط النفسةية تيعا تيعا " توجد فروق اات دقلة اح ةاةية ف: ن  الفرض الثانع علع

   لمتغير مهنة اقم

لييان الدقلة اقح اةية  Independent T testاختيار  استتدام تم الفرضية هذه ص ة مل للت ق 

 موض ة التاصة  ذلك والنتاةج فع متوسطات الدرجات في الضغوط النفسية تيعا لمتغير مهنة اقم 

 (.4) رقم الجدوض في

 تبعا لمتغير مهنة االم Independent T testنتائج اختبار : (4جدول )

 مهنة اقم المقياو
المتوسل 

 ال سا ع

األن راف 

 المعيارل
 قيمة ت

درجة 

 ال رية

القيمة 

 اإلحتمالية

 الضغوط النفسية
 0.16 1.18 عاملة

-5.75 18 0.00** 
 0.37 1.95 غير عاملة

 

للضةةةةغوط النفسةةةةية وهع قيمة اقل مل مسةةةةتول  0.00أن قيمة الدقلة  (4) رقم يتضةةةةا مل الجدوض

و التالع فيوجد فروق اات دقلة إح ةةةةةاةية في الضةةةةةغوط النفسةةةةةية تيعا لمتغير تيعا  0.05المعنوية 

لمتغير مهنة اقم  و ناءا عليه فيمكل قيوض الفرضةةةةةةية الثانية والتع تن  علع أنه "توجد فروق اات 

الذكور  تعتمد مسألة تعرض الجنسيل ملوط النفسية تيعا لمتغير مهنة اقم دقلة إح اةية في الضغ

ضةةةةةغوط ال ياال علع الكيفية التي يدرن كل منهما المنيهات الييئية الدالة عليها ووفقا  لطييعة  واإلناث

تشكل  والمعاشية  التي يمكل أن وال الة اقجتماعية التيايل في الت اة  الشت ية  ونوع المهنة

اتفقت هذه النتيجة مع ما في دراسةةةةةة فلينت  احدهما أو علع ك  الجنسةةةةةيل مل الذكور واإلناثعينه 

المرتفع واألمهات  ( حيث اظهرت النتاةج وجود فروق دالة  يل األمهات اات الدخل المادي1989)

اات المسةةتول اققت ةةادي واقجتماعي المنتفض في القدرال إلع مواجهة الضةةغوط ل ةةالا األمهات 

( في دراسةةةةةةتها حيث 2011) المسةةةةةةتول المرتفع, وايضةةةةةةا اتفقت مع ما اكرته فاطمة درويشاات 

توصةةةةلت الع أن عدم القدرال علع ت مل اعياء الطفل المعوق مل اكثر م ةةةةادر الضةةةةغوط النفسةةةةية 

 ل اولياء امور المعاقيل عقليا .شيوعا  وتأثيرا  لد

وعيدالعزيز الشةةةت  في العامل الرا ع وجاءت هذه الدراسةةةة متفقة مع ما اكره زيدان السةةةرطاوي 

مل العوامل الم ددال للضةةةةةغوط النفسةةةةةية ألولياء أمور اوي اقحتياجات التاصةةةةةة وهو المشةةةةةك ت 

األسةةةةرية واقجتماعية حيث يتضةةةةمل هذا العامل المشةةةةك ت التي يعاني منها الوالدان في ع قاتهما 

أمور الطفل المعاق  وت ديد ا لع قاتهم اقجتماعية والتي ت هر  وصةةةةةةمة العار التي ي سةةةةةةها أولياء 

 اقجتماعية  وحداا لتفاعلهم مع األخريل والك  سيال مشاعر ال رج التي يعيشها الوالدان.

في دراسةةةةةةتها حيث توجد ع قة  (2001اتفقت هذه النتيجة مع ما اكرته منع حسةةةةةةل عيدع فرح )

طفاض المعاقيل واحتياجاتهم ال ياتية طردية دالة إح ةةةةةاةيا  يل الضةةةةةغوط النفسةةةةةية ألولياء أمور اق

في دراستهم حيث  انه توجد  (2010دراسة منار  ني م طفع )المتتلفة, وايضا اتفقت مع ما اكره 

قا  ياجات وف ياو اقحت نة علع مق ية  يل متوسةةةةةةطات درجات أفراد العي فروق اات دقلة إح ةةةةةةةاة

 اع مستول الضغل النفسي.حيث تزايدت اقحتياجات مع ارتف لمستويات الضغوط النفسية 
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 ملخص النتائج والتوصيات

 : أهم النتائج

اتضا مل النتاةج أنه توجد فروق اات دقلة اح اةية في الضغوط النفسية تيعا لمتغير درجة إعاقة -

 ." التلميذال المراهقة

 ة اقم تييل مل النتاةج أنه توجد فروق اات دقلة اح اةية في الضغوط النفسية تيعا لمتغير مهن-

 : توصيات الدراسة

تسةةليل الضةةوء مل خ ض اإلع م المرةع والمسةةموع علع أسةةاليال التغلال علع الضةةغوط النفسةةية  /1

 لدل أسر األطفاض اول اقعاقة.

ضةةةةةرورال مسةةةةةاندال اسةةةةةر اوي اقعاقة لمواجهة التكالي  المالية التي تتعرض لها حتع تقل حدال  /2

 الضغوط التي تعاني اقسرال.

  تقديم  رامج ارشادية ق اء وأمهات اقطفاض المعاقيل لتتفي  الضغوط النفسيه. /3
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