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قني وذوي األبنا  امُلعبا  واألهاات الضغوط النفسية اليت تواجه األ
 يف هرحلة املراهكة"الكابلني للتعلم" عكليًا 

 د/ رضية حممد احملسن محيد الدين 

  املستخلص: 
األبََٓ ٤ ااََساٖك   ذٟٚ ايٛايََدٜٔ  ٛاجََ٘ ايََت     ايٓفط١ََٝ ايبحََإ  د ازاض١ََ اي ََ ٛ    دفٖ ََ

أبَ  ٚأََ  ينبَٓ ٤    ( 09) ايع١َٓٝ  ً َ  ٚب  "ايك بً  يًتعًِ" يف ض٤َٛ بعَا ااغَت .ا      ً ااعٛق  عكًٝ
ساٚحََ  ٚ  ( ط يبًََ  َََٔ ا،ٓطََ   54ااَساٖك  ااعََٛق  عكًًََٝ  ا١ََ٦ )ايكََ بً  يًَتعًِ( ٚعََداِٖ )  

 ( ٚاََل َكََٝ ع ضََت ْفٛزا َ ب١ََٝٓٝ     19: 44 زِٖ ايعك١ًََٝ بََ  )( ع َََ   ٚأع41ََُ: 45أعََُ زِٖ بََ  )
ََ ٤ ٚاألَََٗ   بََ  )   ساٚحََ  أعََُ ز ٚ    َعََٝ زٟٚاذمََساف ( 0 24) قََدزٙ ض١ََٓ وتٛضََ  ( 51: 32اآلب
  ايب حث١ اضتُ ز٠ ايبٝ ْ   ايػخص١ٝ ينضس ٚاألبٓ ٤ ااساٖك  ااعَٛق   اضتخدَٚ  ض١ٓ( 4 1)

 اٛجََٚ يََٞ  ايفََسا األٍٚ غََ ز  ْتََ ٥ َأ  ٌٜ ايب حث١ََ(ايٓفط١ََٝ ) عََد اي ََ ٛ عكًًََٝ   َٚكََٝ ع 
 ايٓفط١ٝ يف اي  ٛ ااعٛق  عكًًٝ   ااساٖك  األبٓ ٤يف اجت ٙ أَٗ   اسٚم ذا  االي١  حص ١ٝ٥ 

   ١ََ ََ ٛ  األضَََس١ٜ ٚاالجتُ عَٝ ََدٟ اي َ ٜ نهٌَََ  ٚيف ب عَ ََد َطَََتٛ ١ََ عَٓ ََ 94 9)ٞ االيَ ََ َ9 94 ٢ََ ( عًَ
ٚمل   ظَٗس اَسٚم    ( 94 9) ٣ االي١َ عٓد َطتٛاادزض١ٝ   ٚيف اجت ٙ األب ٤ يف ب عد اي  ٛ  ايتٛايٞ

   ٚ ايفََسا ايثََ ْٞ  د ٚجََٛا اََسٚم يف    أغََ ز  ْتََ ٥  ااي١ََ بََُٝٓٗ  يف ب عََد اي ََ ٛ  االقتصََ ا١ٜ  
ََ اٟ    ََت٣ٛ االقتصَ ََٔ ٚااطَ ََت .ٟ ايطَ َ َ ٛ ََت ََد َطَ َََ 94 9) ٣عَٓ ١ََ يف   (94 9 ََ ََسٚم اايَ ََد اَ   ٚمل  ٛجَ
ََ  قدَ ت .ٟ َطت٣ٛ ايتعًِٝ ْٚٛع ااعٛم  ٚ ٟ ايَاا   ٚاَل  ٓتَ ٥   ايبتفطَ.  ايب حث١َ    ق   ايٓظَس

 ٚطسح ايتٛصٝ   ٚااكاح   ايبحث١ٝ  ايط بك١ ٚايدزاض  

  َسح١ً ااساٖك١  األبٓ ٤ ااعٛق  عكًًٝ أب ٤ ٚأَٗ     اي  ٛ  ايٓفط١ٝايهًُ   اافت ح١ٝ: 

Psychological Stress Pressures Faced by Fathers and Mothers with 
Mentally Disabled Sons in Adolescence. 

Dr. Radeah Hameed Eldeen

Abstract 
This research aims to study is to the stress faced by parents with mentally 

disabled children, adolescents in the light of some of the variables. Reached 
the sample (90) father and mother of the sons of adolescents with 
intellectual disabilities (class who are the learning) and number (45) 
students, ranging in ages of children between (14:17), and ages of mental 
(55:70) according to the measure of Stanford, and ranged in age between 
parents (23:47) years with an average of (35.9) and a standard deviation 
(7.1) years. The researcher used a form of personal data for families and 
children of mentally disabled adolescents, and the measure of stress (the 
preparation of the researcher). The results of the first hypothesis to the 
existence of statistically significant differences in the direction of mothers of 
mentally handicapped children, adolescents in stress as a whole and me 
family and social pressures at levels (0.05 0.01), respectively. In the 
direction of parents in the school after the pressure at the level of (0.05). 
Did not show significant differences between them in the post-economic 
pressures. The results of the second hypothesis to the existence of differences 
in the variables level education, age, economic level, at a level (0.05- 0.01), 
There were no significant differences in the variable type of disability. The 
researcher has the interpretation of results according to the theoretical 



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 

 

 

   

 

116 
 

heritage and previous studies and offering recommendations and research 
proposals. 

Key Words: Psychological Stress, Fathers and Mothers with 
Mentally Disabled Sons, Adolescence. 

 هكدهة : 
  عترب ض ٛ  اإلع ق١ ض ٛطً  ط١ًٜٛ ااد٣؛   َثرس ع٢ًَ األضَس٠ ْفطًَٝ  ٚصَحًٝ       
حٝإ   طبب اإلع ق١َ ايعك١ًَٝ ضَ ٛطً  نَب.٠ ع٢ًَ ايػَخق ااعَٛم ٚع٢ًَ ٚايدَٜ٘          

 ;Arie and Limor, 2009: 189)ٜفَٛم  ثر.َٖ  َ عَ ا٠ َ  َثر. األحَدا  ااثيٛا١َ          

Baker, 2007: 435)      ٕػََعسا ٜ   ٚ  طَتث. اإلع ق١ََ  َٛف اآلبَ ٤ ٚاألََٗ   يهَُْٛٗ  
جبص٤ نب. ََٔ َطَثيٝتُٗ  عَٓٗ   نَُ  أَْٗ  ضَ ٛطً  ضَت ظٌ َطَتُس٠ ََ  ََسٚز           
ٜ جد ايٛايدإ صعٛب١ يف ايتهٝف ٚ  صَٝبُٗ  ب الز بَ ى   ص١َ أَُْٗ   َ.       ايصَٔ  ٚ

٦ََ  اٛاجٗتَََٗ   َٝٗ َ         ََ ََ  اي َ ََٔ ايتف عٌَََ ََ ََص٤ ََ ََدٜدًا  نجَ ََصع غَ ََٕٛ ايفَ                     اٝهَ
حَ ٍٚ ايعدَٜد   ْٚتٝج١َ يً َ ٛ  ايٛاقع١َ        (Volenski, 2005: 125))أٚ احلَد (  

يً َ ٛ  ايٓفط١َٝ    َٔ األضس ايطعٞ ذمٛ  زمَ ا َهَ ٕ ألبَٓ ٥ِٗ  َ ن اآَصٍ ْظَساً      
 ٜ   (Hanson, Hanline, 2008: 235)ع ْٕٛ َٓٗ  ااس فع١ ايت 

ٔ  ال ح ََساى اََٝ٘ قََد       َََٚٔ اأ ََث اعتبََ ز إٔ أضََس األبََٓ ٤ ااعََٛق  نََٝ ٕ ضََ ن
  ًك٢ََ صََد١َ اإلع ق١ََ )صََد١َ ااََٝ,ا( ٚاْتََٗ   ٚيهََٓٗ  ٚحََد٠ اجتُ ع١ََٝ َتٓ ١َََٝ 
 ضَ ا١  د إٔ أبٓ ٥َٗ  ااعََٛق  عكًَٝ  ََٜت .ٕٚ ٜٚت َٛزٕٚ وََسٚز ايٛقَ  ٚنََريو      

 اي ََ ٛ َََٔ ايتعََسف ع٢ًََ    (  ٚع٢ًََ ذيََو  ا,بََد  3999  ن غََفاحتٝ جََ  ِٗ )
يف ض٤ٛ  ً األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًٝذٟٚ ب ٤ ٚاألَٗ   ايت  ٛاج٘ األ ايٓفط١ٝ

بعا ااغت .ا  ذا  ايص١ً ايك١ٜٛ َثٌَ ايتعًَِٝ ٚايَدعِ ٚايطَٔ    ع يف ع,قَتِٗ      
َََ  أبََٓ ٥ِٗ ااعََٛق  يف َسح١ًََ ااساٖك١ََ يًُعََٛق    ًََو ااسح١ًََ ايََت   عََد َََٔ      

ٌ أنثَس اا  ٔ   اَ   ايفَسا    َٛز  يف احلسج١َ  ايُٓ ١َٝ٥  ساحَ ع٢ًَ   ٚاضَ   أرَس    انَ٘ ََ
ٞ  اَٝٗ    ايفَسا ْتٝج١َ ايتحَٛال  ايهَرب٣ ايَت   حَد        غخص١َٝ  ااسح١ًَ ايَت    اَٗ

ٜ ُس بٗ   د زاغد  طفٌ َٔ ايفسا اٝٗ  ٜ ٓتكٌ  ضَٛا٤   إٚ اضَتثٓ ٤  األاَساا  مجٝ  ٚ

 ( 41: 3992 َعٛق  )ضًِٝ  ايػعساْٞ  أٚ أاساا ع اٜ  ن ْٛا

 هشهلة البحح : 
َ عََٛم يََد٣ ايهََث. َََٔ األضََس وث ب١ََ ضًط١ًََ َََٔ اي ََ ٛ              ٜ عََد ٚجََٛا اََسا 
ٜ ع ْٕٛ غعٛزًا ب يرْب ٚاالنت٦َ   ٚايكًَل ٚيَّٛ ايَرا  يف      ايٓفط١ٝ ايػدٜد٠؛ حٝإ 
بدا١ٜ َٛيدٙ  ٚال غو إٔ  ًو اي  ٛ  ايٓفط١ٝ   ختًَف ََٔ َسح١ًَ  د أ َس٣     

َسح١ً ايصد١َ ٚاإلْه ز يف َسح١ً ااَٝ,ا  ٚقَد   ع ٜػَ     حٝإ إٔ ايٛايدٜٔ قد ع ربا 
ََ  اإلع ق١َ يف َسح١ًَ ََ  قبٌَ اادزض١َ ٚااساٖك١َ اابهََس٠ حت٢َ ٚصَ, َ   يبًَ  َ  د                 

 (  3949  أب  اأٌَٝسح١ً االضتكساز االْفع يٞ )

 نتطَََب احلَََدٜإ عَََٔ َػَََه١ً اإلع ق١َََ أ١َََُٖٝ يف اآل١َََْٚ األ َََ.٠ ْظَََساً ٚقَََد َا
َعََدال ٗ  بػََهٌ ًَفََ     عََٔ اإلع ق١ََ ٚايََت  ثنََد از فََ ع     ايع ا١ََٝإلحصََ ٥ٝ   ي
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  صَٜد عََٔ  ااعََٛق  األغَخ    ١َ٦ٖٝ األََِ ااتحََد٠ إٔ ْطَب١     حَٝإ ذنََس    يًٓظَس 
١ََ   َََِٗٓ (٪09  ٚإٔ )َََٔ  مجََ يٞ ضََه ٕ ايعََ مل   ( 49٪)  ٜعٝػََٕٛ يف ايبًََدإ ايٓ َٝ
 ( 42: 3990  ي فٞ)

 د أ ََس٣  حطََب  ك يََٝد  ٚال غََو إٔ أحََدا  احلََٝ ٠ نََُ    ختًََف َََٔ ب١ََ٦ٝ   
 ًََو ايب١ََ٦ٝ ْٚطََل ايع,قََ   االجتُ ع١ََٝ بََٝٓٗ   اأََْٗ    ختًََف أٜ ًََ  يف  ثر.ََٖ    
ع٢ً ايػخق طبكً  يبٓ ٥٘ ايٓفطٞ َٚٗٓت٘ ٚظسٚا٘ االجتُ ع١ٝ      ع  نَُ  إٔ  
ايٛايََدٜٔ قََد أيفََٛ  ََرب٠ ايػََعٛز ب ألض٢ََ  ٚاآلٕ  ٚقََد ب ًََر ااعََٛم َسح١ًََ ااساٖك١ََ   

ٛ    َٔ  .ٖ    ُٝصٖ  عٔ ايت ٗ  ص ٥ص هل  نُسح١ً  ااساحٌ  اَٗٞ َسح١ًَ ايَُٓ

ََٖٚٞ َسح١ًََ ايتحََٛال  ا،ط١ََُٝ  ايػخص١ََٝ  َظََ ٖس ن ا١ََ يف ايٓ ََ  ذمََٛ
  ٚإٔ َسح١ًََ ااساٖك١ََ  ٛاشََٜٗ  (Fenwick and Smith, 2005: 31) ١ٚاالْفع يََٝ

ََإ أَََْ٘ ٚبَََ, غَََو   ختًَََف          ١ََ ايتث١ًَََٖٝٝ يف ََََدزاع اياب١َََٝ ايفهس١َََٜ حَٝ ااسحًَ
ايٛاقع١ عًَِٝٗ ََٔ حَٝإ ايدزج١َ ٚايَٓٛع ال َت,ف َسح١ًَ ايَُٓٛ ذا َٗ            اي  ٛ  

اَُ ذا بعََد  ٚأََٜٔ ضََٝرٖب االبََٔ ااساََٖل ااعَٛم بعََد ذيََو  ا ًََ, عََٔ ذيََو  اََإٔ    
ٜ ٛيَد ضَ ٛطً     ٜ ػعسإ ب أٛف ايػدٜد ع٢ً َطتكبً٘ ٖٚرا َٔ غثْ٘ إٔ  ايٛايدٜٔ 

 ْفط١ٝ خمتًف١ يد٣ ايٛايدٜٔ 

 ه١ً ايبحإ   ٓحصس يف اإلج ب١ ع٢ً َ  ًٜٞ:ٚبٓ ٤  ع٢ً َ  ضبل  اإٔ َػ
  ٌََٖبََ  أبََ ٤ ٚأَََٗ     اََسٚم ذا  االي١ََ  حصََ ١ٝ٥ يف اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ    ٛجََد

ٜ ٓبثَل َََٔ ذيََو أض١ً٦ََ     األبَٓ ٤ ااََساٖك  ااعََٛق  عكًًَٝ  )ايكََ بً  يًََتعًِ(  ٚ
  قتصََ ا١ٜالجتُ ع١ََٝ  ٚااال  ٚاي ََ ٛ  األضََس١ٜاسع١ََٝ ٚاكًََ  ألََْٛاع اي ََ ٛ  )

 (؟ اادزض١ٝٚ
  ٌََٖبََ  أبََ ٤ ٚأَََٗ     اََسٚم ذا  االي١ََ  حصََ ١ٝ٥ يف اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ    ٛجََد

األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  )ايك بً  يًتعًِ( ٚاكًَ  يَبعا ااغَت .ا  َثٌَ     
   ْٚٛع ااعٛم(؟  تعًِٝايَطت٣ٛ )ضٔ ايٛايدٜٔ  ٚااطت٣ٛ االقتص اٟ  ٚ

 هدف البحح : 
يَد٣ اآلبَ ٤ ٚاألََٗ       اي َ ٛ  ايٓفط١َٝ   سف ع٢ًَ ٜ ت   ٖدف ايبحإ يف ايتعَ 

ذٟٚ األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  )ايك بً  يًتعًِ(  نُ  ٜت   اهلدف أٜ ً  
      ٚ َطَت٣ٛ  يف ايتعسف ع٢ً ايفسٚم بُٝٓٗ  ٚاكًَ  يَبعا ااغَت .ا  َثٌَ )َْٛع ااعَٛم  

   ٚضٔ ايٛايدٜٔ  ٚااطت٣ٛ االقتص اٟ( تعًِٝاي

 أهمية البحح : 
ٜ ا ََب عًََٝٗ   األضََس ًعدََٜد َََٔيًكًََل ٚاأََٛف ي َصََدزًا ػََهٌ اإلع ق١ََ   ممََ  

ايهث. َٔ األض ضٝ   ايٛاجب قد   ثاٟ  ًو اي  ٛ   د اكد ٚض ٛطً  غدٜد٠  
ٜ َََ عَََٛم عكًًَََٝ ذَََٜٚٗ  اازع ١َََٜ عَََٓد    ب عَََٗ   ثا٣  د عَََدّ  كبًَََ٘األََََس ايَََرٟ قَََد 

(Spreat, & Jampol, 2007: 53) ٕبََٓ ٤ ااعََٛق  ضََس األأ  ٚا،ََدٜس ب يََرنس أ
ٚ   بََٓفظ اي ََ ٛ  ايََت     عكًًََٝ    ََُس     ١ََ  ضََ ا١  يََٝٗ   ًََو   ََُس بََٗ  األضََس ايع اٜ
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فسضَٗ   اات ًب   ايت   عك١ًٝ  ا ً, عٔ   ع ق١ ذٟ اساي  ٛ  ااس ب ١ باب١ٝ ا
ط١ًٜٛ ااد٣ ٚايتهًف١ اا ا١َٜ       ٛا. ايسع ١َٜثٌ  ٖرٙ ايظسٚف ع٢ً األضس٠ َثٌ 
ًا يف ََََسٚز ايٛايَََدٜٔ نَََب.اي َََ ٛ  اٚزًا   ًعَََب َََٖرٙ ٚ  (Don, 2011: 97) ع 

ٜ ٚممََ  ال غََو اََٝ٘ إٔ وػََ عس األض٢ََ ٚاحلََصٕ   عََ ْٞ َََٓٗ  ايهبََ ز اي ََ ٛ  ايََت 
 ايتف عٌ ايَٝٛٞ  َٔ  ,ٍ ٚ ثرس عًِٝٗ ٓتكٌ آر زٖ   د ايص  ز   

ظٌََ ااعََٛم ٚاحتٝ ج  ََ٘ َسنََصًا الٖتََُ ّ ايكََ ٥ُ      َََٔ ْ ح١ََٝ أ ََس٣  اًكََد  ٚ
إلع ق١َََ ََََٔ ازاض١َََ اٚ ٘ أضَََسدزاض١َََ ب إلزغَََ ا ٚأ صَََ ٥ٝٞ ايسع ١َََٜ إٚ االٖتَََُ ّ ب

 ََثرس ايع,ق١ََ بََ  ايََصٚج     ٚأٚج١ََٗ ْظسََٖ  أٚ  طًََٝ  اي ٤ََٛ ع٢ًََ احتٝ ج  ََٗ     
بَََََ ٤ ٚاألََََََٗ   (  ٚال غَََََو إٔ ازاض١َََََ ضَََََ ٛ  األ 3999 )ن غَََََف      ٚاأل ٠َََََٛ

 ٝ ََ ََٛم  ٓعهظ ضَ ٢ََ ااعَ ََِٝٗ ٚعًَ ََب.٠ عًَ ََد٠ نَ ٌ   بف ٥َ ََه ١ََ ٚبػَ ََٛز  ًَََو ااسحًَ  يف عبَ
  تٓ ضب َ  طبٝع١ ااسح١ً ايت ميس بٗ  ٚ ثرس ع٢ً َطتكبً٘ أٜ ً  

نََُ    ٓبََ  أ١ََُٖٝ ايبحََإ َََٔ  ََٓ ٍٚ َسح١ًََ ٖ ١َََ يف حََٝ ٠ أٟ غََخق ََٖٚٞ       
َسح١ًَ ااساٖك١َ   ًََو ااسح١ًَ ايََت كتًَف َػََه, ٗ  جٖٛسًَٜ  عََُ  قبًَٗ  حََٝإ       

خص١ََٝ ايفََسا ٚايس ب١ََ يف االضََتك,ٍ ٚلٌََُ ااطََثي١ٝ ٚايعٌََُ ٚايس ب١ََ يف   ََربش غ
 ًََََو احل جََََ   ايََََت  ًََََ  ع٢ًََََ ايٛايََََدٜٔ يتََََربش    …لكََََٝل ايََََرا  ٚايََََصٚان  

ْ ٓط٢َ أ١َُٖٝ      عَدا ََٔ ااَت .ا     نح ج    بحإ عٔ حًٍٛ ضَسٜع١  ٚال زمَب إٔ 
 ٜ ٚ بٗ  عٓد ٖتُ ّ جب االايت   ااطَت٣ٛ  ٌَثَ ١ ٜحتٝ جَ   األضَس  الا ٓ ٍٚ اي َ ٛ  

ََ اٟ ََس٠  ٚاالجتَََُ عٞ ايتعًَََُٝٞ ٚاالقتصَ ََ ٤ Socioeconomic statusينضَ   ايبَٓ
 ,Personal support (Thomasايػخصََٞ   ايََدعِ Family structureاألضََس٣ 

2003; Turnbull, 2004)  :(  3991   َ ّ  ٚضٝد)يف 

 اإلطار النظري للبحح : 
ٔ    اي  ٛ  َٛضٛع عدٜ  ِ  ايٓفط١َٝ يًٛايَدٜٔ ََ  ايعدَٜد  ايَت  ٓ ٚيتَٗ    اافَ ٖٝ

 ٔ ٍ  يف ايبحَٛ   ََ ٞ    جمَ   أَْٗ   جًَُٗ  َ يف  ٚايَت أنَد    عًَِ ايَٓفظ االجتَُ ع

 ٌ ٜ  تعًَل ب يٛضَ  احلَ يٞ ألبَٓ ٥ِٗ َٚطَتكبًِٗ         ١ََُٗ  َػَ ن عتَُد َٖرا ع٢ًَ    ٚ
 ع غ ََ ٚيكََد   ( 403: 3991اََِٗ طبٝع١ََ غخص١ََٝ ذََِٜٚٗ يف ََٖرٙ ايفََا٠ )ايصََٜٛاٟ        

ٞ ص ً  اا ّ اغبعَد إٔ   يف عًِ ايٓفظ ٚاي ب ايٓفطَ ايدزاضَ   اهلٓدض١َٝ   يف  ضَتخد
 ََ ١ََ  حََََََُٝٓ ٜ  ٚايفٝصٜ ٥ََََََٝ  ٕ ََ ََ ا نََََََ  Pressٚاي ََََََََ    Strainػََََََََ.  د اإلجََََََٗ

اضتع زٙ عًِ ايٓفظ يف بدا١ٜ ايكَسٕ ايعػَسٜٔ عَٓدَ  اْفصٌَ     حٝإ   Loadٚايعب٤
 اضََتخداَ٘ يف ايصَح١ ايٓفط١ََٝ ٚاي َب ايٓفطََٞ ع٢ًَ ََٜد     رََِ ج َس٣  عَٔ ايفًطَف١  

 عٓدَ  ازع أرس ايَت .ا  ا،طَد١ٜ   Sely. H 4002" ضًٖٝٞ ْص "اي بٝب ايهٓدٟ 

: 3991  )حمَُد  ٚاالْفع ي١ٝ  . ايط ز٠ ايٓ جت١ عَٔ اي َ   ٚاإلحبَ   ٚاإلجَٗ ا    
41 ) 

 أسباب للضغوط : 
تُثٌَ يف  ( عَد٠ أضَب   يً َ ٛ       4004) Gearald Beals "ج.ايد بًَٝص "حدا ٜ 

 اآل ٞ:
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     اتفط. احلد  اي     ع٢ً أْ٘ غ٤َٞ ضَخِ ٜصَٜد     : فط. احلد  اي
ع٢ً أْ٘ َٗدا ٜصَٜد حَد٠ ايكًَل ٚايػَعٛز      ٙإٔ  فط.َٚٔ حد٠ ااػه١ً  عكٝدًا  

ٜصٜد َٔ حد٠ ايػَعٛز  ّ  مم  ْ جِ عُ  اقاا٘ ايفسا َٔ آر  ٘أْ أٚبعدّ األَ ٕ  
 ب يرْب ٚاالنت٦   

      االحتٝ جََ    اعََدّ  غََب ع  :عََدّ ايكََدز٠ ع٢ًََ  غََب ع االحتٝ جََ   األض ض١ََٝ
 يف شٜ ا٠ ايػعٛز ب ي    ً  ثرس ضًبٜاألض ض١ٝ 

  ااتٛقع١ األحدا . :  ٜ صعب ايتٓبث بَٗ  ٚاألحَدا  اأ زج١َ عَٔ ْ َ م      ٚايت 
 ايتحهِ ٖٞ أحدا   طِٗ يف ايػعٛز ب ي    

 اََََٗٓ ى من ََََ ٕ َََََٔ ايػخص١ََََٝ حطََََب  صََََٛز  : منََََ  ايػخص١ََََٝBeals  يف
  :ٛاي  َ   ف عًُٗ  

 :ٍٚف ع اي َُٛح ٚايس ب١َ ااطَتُس٠ يف لكَٝل ايٓجَ ح  نَُ        ٜٚتُٝص ب ز األ 
تَُٝص ب يس ب١ََ يف  ٓفََٝر أغَٝ ٤ عدََٜد٠ يف ْفََظ ايٛقَ   هلََرا اََِٗ ٜ ََعٕٛ    ٜ 

 أْفطِٗ يف ح ي١ َطتُس٠ َٔ ايػعٛز ب ي    
 :ْٞ َََطَََِ ٜٚتَََُٝص ب يكٓ ع١َََ ٚايػَََعٛز ب يسضَََ  وَََ  ٜكَََّٛ بَََ٘  يَََريو ٜت   ايث

 ٜ : 3993ايبحساٟٚ  يف: ًا ب ي    )جعً٘ أقٌ  ثر.ب هلد٤ٚ ٚاالضا  ٤ مم  
34 ) 

  لضغوط النفسيةانظريات : 
ٚاالْفعََ ال   ١  ايٓفطََٖٝٛتََُ  ْظسََٜ   عًََِ ايََٓفظ بتفطََ. طبٝع١ََ اي ََ  َا

 : ًٜٞنُ  ايصح١ ايٓفط١ٝ ع٢ً  ٖ ٚأرس  ااتعًك١ بٗ

 نظرية التحليل النفسي: 
  ص١ََ بٛاضََ ١ ايصََساع    ََ. ايػََعٛز١ٜ ٚ  ٓػََث   ٛإٔ اي ََ  "اسََٜٚد"اعتكََد 

ٚ     عٓد    ألَْ  األع٢ًَ  بّ األَْ   اصَ د اايرٜٔ ٜعَ ْٕٛ ََٔ َػَ نٌ جٓط١َٝ ٚعدٚا١َْٝ  
َََٔ ااُهََٔ احلصٍََٛ ع٢ًََ حٌََ يًصََساع ٚب ََ ٛ  امتََُ    ٚ(ايًٝبََٝدٚاصََ داّ )

ب يتٛاال   زم ب١ٝ  ق١ ااهبٛ ١ ذمٛ أٖداف ايب  ايك٣ٛ ايه بت١ ٚااهبٛ ١ بتحٌٜٛ 
عََ ًَٞ  "اسََٜٚد"عتََرب َاقََد ٚ(  41: 4000 َََ  َت ًبََ   ايٛاقََ  اأََ زجٞ )ب ضََتٝد  

ٚ   (اإل  ََ عٚ  ايهبََ)  هََب  َََ    يبًََ  ََٖٞ َََٔ أََِٖ عٛاٌَََ ايََدا ع جتََ ٙ اي ََ ٛ  
 (  4: 3991  حمُد  )ًٛ  ااطبب١ يٛاٌَ ايع

 :النظرية السلونية 
تُثٌََََ يف االعتََََُ ا ع٢ًَََََ ع١ًََََُٝ ايَََََتعًِ    س٣ ايطًََََٛنٕٝٛ إٔ اي َََََ ٛ     ٜ ََََ 

ٜ ااََٗدا٠ بََ  قََفَع ،١ََ َعًَََٛ   ااٛا  بََ٘ نُٓ ًََل ََٜتِ تعََسا هلََ    أ س ايََت 
 ايفَََسا  ٚ هَََٕٛ َََٖرٙ ااَََث.ا  َس ب ١َََ غَََسطًٝ  ََََ  ََََث.ا  حٝ ا١َََٜ أرَََٓ ٤ األش١ََََ  

َ     ٜ  حَٝإ ط بك١ ا  ايرب أأَٚس ب ١ ب ٚ صَٓفٗ  ايفَسا ع٢ًَ أَْٗ    بعَإ ع٢ًَ   خٝف١َ 
  (15: 4001 )اي سٜسٟ ٚايتٛ س  كًلاي

  سبيلربجر"النسل النظري" Spielberger: 
 ذ  ؛يف ايكًََل َكد١َََ يفََِٗ ْظسٜتََ٘ يف اي ََ ٛ       "ضََبًٝربجس "عتََرب ْظس١ََٜ     

بَ  َفَّٗٛ     نَُ  َاَسم   ُٖ  قًَل احل ي١َ ٚقًَل ايط١َُ    ُٚٝص ب  ْٛع  َٔ ايكًل ٜ 
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قَد اَٖتِ   ٚ  يف حَدٚ  اي َ ٛ  ايٓفط١َٝ    threatَٚفّٗٛ ايتٗدٜد  Stress اي   
     ٜ ََ٘ ال  بََ  اافَََٗٛ    طََ ٟٚبتحدََٜد  صََ ٥ق ٚطبٝع١ََ ااٛاقََف اي ََ   ١  ال أْ

ألٕ اي َََ   ايٓفطَََٞ ٚقًَََل احل ي١َََ ٜٛضَََح ٕ ايفَََسم بَََ         ؛ايكًَََل(ٚ )اي َََ  
 ( 44: 4000)ايسغٝدٟ   ْفع يٞا ص ٥ق ايكًل نسا اعٌ 

  هواري"نظرية "Murray: 

يف ب١ََ٦ٝ ااٛجََٛا٠  يطًََٛىيف ا ااََثرسا  األض ض١ََٝ "َََٛزاٟ"  عََٓد ُٛثٌََ اي ََ   
ٜ   ب ألغَخ   ٚااٛضَٛع    س ب    َ   ٚع٢ًَ ذيَو ا ي َ ٛ     ايفسا ٟ "كطَِ  ٚ " ََٛاز

 اي  ٛ   د ْٛع :
 ٛجد يف ايٛاق  ااٛضٛعٞ يف ب١٦ٝ ايفسا  ض ٛ  آيف ٚ : 
  ٜ  ايػخق نٗ  دزض ٛ  بٝت : ٖٚٞ اي  ٛ  نُ  

ٜ  "َََٛزاٟ"ٜٚثنََد  ُهََٔ إٔ ْطََتٓت  ٚجََٛا احل ج١ََ يََد٣ ايفََسا َََٔ بعََا     أََْ٘ 
يََٓٛع َعََ  َََٔ  ت٘ضََتج بااظََ ٖس ايََت  ت ََ  يف ضًََٛى ايػََخق  شا٤ اْتك ٥ََ٘ ٚا 

ٜ ََ   اْفعََ ٍ  ََ     صََ حبٜٗ ايََت ااََث.ا   ٜ  ٚحََ   ايفََسا ػََعس تِ  غََب ع احل ج١ََ 
َََٚٔ  ًََو احل جََ      اإلغََب ع ََٖرا سمََظ ب ي ََٝل  ذا مل ٜتحكََل   ٚقََد ب يساح١ََ

ٟ   اإل ََد ََ ٤  ايعَََدٚإ  االضَََتك,ٍ  اا َََ ا٠  ايطَََٝ س٠  ايَََتحك. )ايعبَ ََ ش  االْتَُ  دمَ
4009 :392)  

  بني الفرد والبيئة:نظرية التوافل 
 حََد٣ ااََٗ ّ ٚ ازانََ٘ يكدزا ََ٘ ع٢ًََ يف بََ   ازاى ايفََسا ايتٛااََل ١ ََْٜظسفََسم   

ٚب يتََ يٞ  فََاا بََثٕ    َََٚ  يدََٜ٘ َََٔ حََ اص ع٢ًََ  نُ هلََ       نََُ ٍ ََٖرٙ اا١ََُٗ 
اَإٔ  ٚب يتَ يٞ    صااا عٓد ا ط ع ايفج٠ٛ ب  ايفَسا ٚايب١َ٦ٝ  َػ عس اي    البد إٔ   

ٜ     ٜتفََ ٚ  حطََبَٛكََداز اي ََ  ٜ ُ زضََ٘ َطََت٣ٛ ايتحََدٟ ايََرٟ  ايفََسا ُهََٔ إٔ 
  (0: 3999)جسٜس  

 :تعكيب الباحجة 
ََٔ ايٛاضَ  ََٔ  َ,ٍ عَسا ايٓظسَٜ   ايطَ بك١ أَْٗ  مل  ٛضَ  ألضَس األبَٓ ٤            
ااعٛق  ٚيهٓٗ  ز صد  يإلْطَ ٕ ع ١ََ  ََٚٔ ااُهَٔ إٔ ٜطَتفٝد ََٓٗ  أبَ ٤ ٚأََٗ           

١ٝ ٚاكًَ  يٓظس١َٜ اسَٜٚد  أٚ أَْ٘     ااعٛق  َٔ لٌٜٛ َصدز اي     د ط ق١  زم ب
ٜ ُهٔ ايتع ٌَ ََ   ًَو اي َ ٛ  ع٢ًَ أَْٗ   َ. ََٗدا٠ يًٛايَدٜٔ ٚ غَب ع ح ج١َ           

ٜ جَََب  ازاى ضَََ ٛ    ََََٛزاٟ"ْظس١َََٜ ااعَََٛم حطَََب  "  ٚ ٛااَََل ايب حث١َََ ع٢ًَََ أَََْ٘ 
 ْظس١َََٜ ايتٛااَََل بَََ  ايفَََسا ٚايب١َََ٦ٝ َساٖك١َََ ااعَََٛق  ع٢ًَََ ذمَََٛ  زمَََ بٞ حطَََب  

     ٍ  ََ ٚايتع ٌَََ َََ  ايٛاقََ  احلََ يٞ  ََٖٚرا َََ  ٜثنََد إٔ      ٚايٓظََس٠ يًحََٝ ٠ بػََهٌ اع
اي  ٛ  يٝظ هلَ  ج َْب ضًَق اكَ   بٌَ َٖٓ ى جٛاَْب  زم ب١َٝ   تج٢ًَ يف بعَإ           

 ( 24: 3992ايدٚاا  ٚاهلُِ ذمٛ ك ٞ َصدز اي    ) ٛاٝل  

 :آثار الضغوط النفسية 
نَب.ًا  ٚأرَسًا  ايٛايَدٜٔ  ضَ  ً  غَدٜدًا ع٢ًَ    ختًف١ بعٛاًَٗ  اا اي  ٛ  ػهٌ  

 ع٢ًَ حَٝ ٠   ازاض١ اي  ٛ  ايٓفط١ٝ ٚأرسَٖ   أل١ُٖٝ   ْٚظسًاع٢ً ايتٓػ١٦ األضس١ٜ
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 َٚصَدزٖ   طبٝع١َ اي َ ٛ    ع٢ًَ  ََٔ ايدزاضَ   يًٛقَٛف    أجسٜ  ايعدَٜد  األاساا 

جٛاَْب عدَٜد٠    آرَ زًا يف  ايٓفطٞ  حٝإ   اى اي  ٛ   د االحاام  ثاٟ نْٛٗ 
 ضًََبً  ع٢ًََ ايتهََٝف  ََثرس ٚاالْفع ي١ََٝ  نََُ  ٚايعك١ًََٝ يًػخص١ََٝ ٚا،ط١ََُٝ

ٜ ٛضَ   (Dyer & Quine, 2005: 321)ايٓفطَٞ ٚاالجتَُ عٞ ٚااَٗا ٚاألضَسٟ      ٚ  
 نُ  ًٜٞ   (4)( ذيو يف ا،دٍٚ 22: 3994  ااػع ٕ)

 آر ز اي  ٛ  ايٓفط١ٝ (4جدٍٚ )
 األعساا ايطًٛن١ٝ األعساا ااعسا١ٝ األعساا االْفع ي١ٝ األعساا ايع ١ٜٛ

 ثمن   ايطًٛىب  .  اال ت,ٍ يف ايتفه. االْفع ي١ٝايصد١َ  ايعسم ايصا٥د
   .ا  يف األنٌ صعٛب١ اك ذ ايكسازا  اي  ب ْٛب   َٔ ايدٚاز

 ايصح١  دٖٛز ارمف ا  سنٝص االْتب ٙ األضٞ ضسب   ايكًبٜ ا٠ ش
 ٔ اآل سٜٔع االْطح    ًٌ يف ٚظٝف١ ايرانس٠ االنت٦   از ف ع ض   ايدّ
  ٌٜٛايصُ  اي ارمف ا ايٛظ ٥ف ااعسا١ٝ ايػعٛز ب يكٗس ايتٓفظ ايطسٜ 

ٜ  ٝف "نػسٚا" ) ( 099,999ميٛ  أنثَس ََٔ )  َثً, أَسٜه  ( أْ٘ يف 4001نُ  
اََسا بطََبب أَََساا ايكًََب ع٢ًََ خمتًََف أْٛاعََٗ   ََٖٚٓ ى جمُٛع١ََ َََٔ األاي١ََ          

 ١ََ تُثٌََ يف ظََٗٛز األَََساا   ٜ  نََب.ًا ًعََب اٚزًاإٔ اي ََ ٛ    ثنََد  ايََت ايعًُٝ
 ( 24: 4004  نػسٚاٖ  )ااس ب ١ ب ي  ٛ  ٚشٜ ا٠  ثر.

 در الضغوطاهص:  
األ ََس٣  ػََهٌ اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ األضََ ع ايََرٟ   ب٢ََٓ عًََٝ٘ بك١ََٝ اي ََ ٛ     

عَََََد ايع ٌََََََ ااػَََََاى يف مجَََََٝ  أَََََْٛاع اي َََََ ٛ  )االجتُ ع١َََََٝ  ٚاا١َََََٝٓٗ           ٚ
  )   ١ََ ١ََٝ  ٚايع طفَٝ ََس١ٜ  ٚايدزاضَ ََ ا١ٜ  ٚاألضَ ََ  ) ََََٛ   ٚاالقتصَ ٚ ضَ ََد  ََٛاص ٚقَ  ع َٖ

ٚج ٤ ع٢ً زأضَٗ  ٚاَ ٠ غَسٜو ايعَُس ٚاي َ,م        ٚز ػ زا( ق ١ُ٥ وص از اي  ٛ 
١ََ  ٚا،َََدٜس ب يَََرنس    ٌََ  د ااخ يفَََ   ااسٚزَٜ ََ ٤     د إٔ  صَ ١ََ األبَٓ إٔ   رَََِ  ع قَ

ٜ ػهٌ ض  ً  ٖٓ  قد ال ٜهٕٛ نريو عَٓد   اي  ٛ  يٝط  ر بت١ بٌ َت .٠  َٚ  
: 4001اه ٕ ٚايصََ ٕ أٜ ًَ  )اي سَٜسٟ     اآل سٜٔ حٝإ   ختًف اي  ٛ  ب  ت,ف ا

22 ) 

ََٔ ايعٛاٌََ    جمُٛع١َ  ااعَٛق   د آبَ ٤  از اي َ ٛ  ايَت  ٛاجَ٘     سجَ  َصَ    ٚ
:ٖٞٚ 
 اآخف ١ جت ٙ ذِٜٚٗ ااعٛق تٛقع   اي 
 ّذِٜٚٗ ااعٛق  ايب ٤ٞ يف أاا٤  ايتكد  
  ايظسٚف االقتص ا١ٜ ٚايتهًف١ ايع ي١ٝ ٚ صاٜد األعب ٤ اا ا١ٜ 
 اإلع ق١ ايعك١ًٝ ايت قد  ظٗس عٓد ذٟٚ ااػه,  ايطًٛن١ٝ   
 ااسج  ايط بل(  ع٢ً األضس٠ ٚاْعه ض   اإلع ق١ االط,ع ع٢ً َع ْ ٠ األَٛز( 

 البحح هصطلحات : 
 الضغوط النفسية Psychological Stress: 

ٞ "ٜعََس ف  تََصأَ َََ  ايتعََسا اٛقََف        جمُٛع١ََ أعََساا  "بثََْٗ    Sely" ضًََٝ
تعََسا هلََ  ايهََ ٥ٔ ايبػََسٟ  هََِ اأََرب٠  ٜ  ايصََعٛب   ايََت  ًََوََٖٞ ضََ    ٚ
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 "ٚضََهٛيؼ رهََ ٜٚعساََٗ  "أ ٘ ك بًََٓجِ عََٔ  ازانََ٘ يًتٗدََٜدا  ايََت     ٚايََت   ََ 
(Aithken & Schloss, 2001) ْٗجت١َ  ْفط١َٝ ٚجطَد١ٜ   ح ي١  "بث ْ  ٔ  َٛاج١َٗ  عَ

ٟ  َصعج١َ  حلَٛاا   ايفَسا  ٙ   د  َٛا   " )يف: حمَُد ٚعَدّ االز َٝ ح   ب يتٗدَٜد  غَعٛز
 أَ   عسٜف أْٛاع اي  ٛ  ايفسع١ٝ اٗٞ: (  32: 3991
 :ايت  ٓػث َٔ أضب   َتعدا٠ اا ٌ األضس٠ َثٌ ااسا  اي  ٛ  األضس١ٜ ٖٞٚ

ََ ساب       ََٛز بعََََا االضََ ََبب يف ظََٗ ََد ايٛايََََدٜٔ أٚ اي ََََ,م  ٚ  تطََ ََ   أحََ ََٝ ٚ
 ( 35)ااسج  ايط بل   ايٓفط١ٝ

 :ف عٌ االجتُ عٞ حجس األض ع يف ايتُ ضو ٚايتٖٚٞ  اي  ٛ  االجتُ ع١ٝ
عَد اأَسٚن   ٜ ٚحتِ َع ٜ. امتُ  ع٢ً ايفسا االيتصاّ بَٗ      حٝإ   اساااأل ب 

ٔ   ٚ   سٚجًََ  ع٢ًََ ايتك يََٝد االجتُ ع١ََٝ  عََٓٗ   تُثٌََ يف ض٤ََٛ ايع,ق١ََ بََ آل سٜ
 (  29   4001)اي سٜسٟ  

 يف َطََت٣ٛ  َٖٚٞ ايََت   ََس ب  ؤَ ٜعٝػََٕٛ َ    يبًََ  َ          ي َ ٛ  االقتصََ ا١ٜ: ا
ََ ا ََ ٕ   ًاي َََ ٛ  اٚزٚ  ًعَََب  ًَََو ا ٟ ََََٓخفا اقتصَ ََد اإلْطَ ََتٝ  جَٗ يف  ػَ

ٜٚعََ ْٕٛ َََٔ از فََ ع َعََدٍ اإلصََ ب١ بََ ألَساا       ٚضََعف قدز ََ٘ ع٢ًََ ايََتفه.  
 ( 34: 3991)يف: حمُد   ايٓفط١ٝ ا،ط١ُٝ

 :ااعًَِ أٚ اآَٗ  أٚ   ََ   اي  يَب  ١ اض سا  ع,ق ٖٞ اي  ٛ  اادزض١ٝ ٘  شَ,٥َ
ا ََب عًََٝ٘ ٚجََٛا ضًََٛنٝ    ٜ ٚايعََٓف   دممََ  ََٜثاٟ طََخس١ٜ ايَ ََٓ   ٜٚطََٛا 

يف أرسَٖ  ََٔ اي  يَب  د     اي َ ٛ  ايدزاض١َٝ    ٚب يتَ يٞ   ٓتكٌَ  ًَو    ال سب١ٜٛ
 ( 22: 4001)اي سٜسٟ   ايٛايدٜٔ

  األبنا  املعوقني عكليًاأبا  وأهاات : 
١ََ َََٔ أبََ ٤ ٚأَََٗ        ِ )ذٟٚ األبََٓ ٤ ااعََٛق  عكًًََٝ    ََِٖٚ عٝٓ  (ايكََ بً  يًتعًََٝ
Educable Mentally Retarded  ٞ4521َ 4522ااكٝدٜٔ يف ايع ّ ايدزاض  َٖ 

  هرحلة املراهكةAdolescence:  
٢ََٖ َسح١ًََ منََٛ   ػََٗد عدََٜد َََٔ ايََت .ا  ااتدزج١ََ َََٔ ايََٓٛاح٢ ا،ط١ََُٝ      

 ( 14: 4001ٚايعك١ًٝ ٚاالْفع ي١ٝ ٚاالجتُ ع١ٝ )قٓ ٟٚ  

 الدراسات السابكة : 
 نُ  ًٜٞ:  ٓكطِ ايدزاض   ايط بك١  د حمٛزٜٔ 

    َٗايدزاض   ايت  ٓ ٚي   ثر. اإلع ق١ ع٢ً األب ٤ ٚاأل 
         ايدزاضَ   ايَت  ٓ ٚيَ   ََثر. بعَا ََت .ا  اإلع ق١ََ ع٢ًَ اي َ ٛ  ايٓفط١ََٝ

 ينب ٤ ٚاألَٗ   

  واألهاات اآلبا أواًل: الدراسات اليت تناولت تأثري اإلعاقة على: 
 ايٛايد١َٜ  عَٔ "اي َ ٛ    Hassal et al (2011) آ َسٕٚ" ٚ  ٍضَ ٖ "ب حَإ  اًكَد  

ٚاضَتخدّ ايبَ حثٕٛ    ( أًََ   52ََٔ )  ايع١َٓٝ  ٚ هَْٛ   عكًًَٝ "   ااعَٛق   يَد٣ أََٗ    
 األضَسٟ  أظَٗس  ايٓتَ ٥     االجتُ عٞ َٚكٝ ع ايدعِ يًٓ  " ا ٜٓ,ْد "َكٝ ع
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ٜ عص٣ ايتحهِ ب يرا  جم ٍ يف ٚ  ص١ األَٗ   يد٣ ع ي١ٝ ٚجٛا ض ٛ   ٚايرٟ 

 اي, ٞ األَٗ   إٔ نُ  أظٗس  األبٓ ٤  َٓٗ  ٜ ع ْٞ ايت  د ااػه,  ايطًٛن١ٝ

 ٔ ٞ     وطت٣ٛ ٜتُتع ٍ  ََٔ ايَدعِ االجتَُ ع ٔ   ايٓفط١َٝ  اي َ ٛ   ن َْ   عَ   يَدٜٗ

 َتد١ْٝ 

 ازضَ  "أرَس ٚجَٛا    اكَد  Singer and Farkas (2007)" ٚا زنَ ع  "ضَٓجس  أََ  

ٔ  (٪04إٔ )  د ٚقد أغ ز  ايٓتَ ٥   األّ اي  ٛ "   ازاى ع٢ً َعٛم يف األضس٠ ََ 

 ب يهسا١َٖٝ ٚاإلٖ ١َْ     تعًَل  أظَٗسٚا َػَه,    يًدزاض١ قَد  ايرٜٔ اضتج بٛا األاساا

ٔ  ٚاالحتكَ ز  ٌ  َطَت٣ٛ  ع٢ًَ  أرَس  ممَ   ب ألضَس٠   ح ي١َ  ع ق١َ   ٚجَٛا  جَسا٤  ََ   كبَ

 ( 3990ٚااعٛم )يف: ايكسٜٛ ٞ   اإلع ق١

بدزاض١ََ عََٔ  Hanson and Hanline (2008) نَُ  أجََس٣ "ٖ ْطََٕٛ ََٖٚ ًْ " 
١ََ ََٛا   "ايع,قَ ََ  ٚجَ ١ََبَ ََ ٛ       اإلع قَ ََت٣ٛ اي َ ََ ع َطَ ََس٠ ٚاز فَ ََساا األضَ يف أحَََد أاَ

َعٛم   اسا ( أضس٠ يدٜٗ 459ٚذيو ع٢ً ع١ٓٝ بً   )  ايٓفط١ٝ ع٢ً ٚايدٟ ااعٛم"
ٚأظٗس  ايٓت ٥  إٔ ٖٓ ى اسٚم ااي١َ يف  ازاى اي َ ٛ  يف اجتَ ٙ األََٗ   َك ز١َْ      

 النت٦     نُ  ٚجد از ب   ب   ًو اي  ٛ  ٚب  ايكًل ٚاب آلب ٤

ََ ٛ  األضََََس١ٜ يََََد٣ أَََََٗ   ااعََََٛق  عكًًََََٝ       3993ٚ  ٓ ٚيََََ   ََََؼ )  ( "اي ََ
بََٓ ٤ ( أّ أل499ٚضََُ  ايع١ََٓٝ )   ٚع,ق  ََٗ  ب الحتٝ جََ   ٚااطََ ْد٠ االجتُ ع١ََٝ"  

جد٠ ًَتحك  وسنص اإلمن ٤ ايفهسٟ  ٚ ساٚح  أعُ ز  َعٛق  عكًًٝ  َٔ َد١ٜٓ
(   ََ ََ 35األََٗ ََ54     ََ ١ََٓ  بَُٝٓ ََ ز ( ضَ ََ  أعَُ ََ  )  ساٚحَ ََٛق  بَ ََ 2ااعَ ََ45  ٚ  ١ََٓ ( ضَ

اضََتخداّ َكََٝ ع اي ََ ٛ  ألَََٗ   ااعََٛق  عكًًََٝ   َٚكََٝ ع احتٝ جََ   أٚيََٝ ٤    
أَََٛز ااعََٛق  عكًًََٝ   َٚكََٝ ع ااطََ ْد٠ االجتُ ع١ََٝ  ٚأضََفس  ايٓتََ ٥  عََٔ ٚجََٛا  

يً  ٛ  ٚاالحتٝ جَ   األضَس١ٜ َٚصَ از ااطَ ْد٠ ٚاكًَ  ألُٖٝتَٗ  ألََٗ            س ٝب
ٚاالحتٝ جَ     ً   ٚٚجد  ع,ق١ از ب ط١ٝ ااي١ ب  نٌ َٔ اي َ ٛ  ااعٛق  عكًٝ

األضس١ٜ ينَٗ   ٚااط ْد٠ االجتُ ع١ٝ ااكد١َ  ٚٚجد  ع,ق١ از ب ط١ٝ ااي١ بَ   
ٚب  االحتٝ ج    اي  ٛ  ٚاالحتٝ ج   األضس١ٜ عٓد عصٍ ااط ْد٠ االجتُ ع١ٝ 

 األضس١ٜ ٚااط ْد٠ االجتُ ع١ٝ عٓد عصٍ اي  ٛ   

ٚع,قتََ٘ ب ََ ٛ    ايتٛحََدٟ( بدزاض١ََ "االضََ سا   4000تِ أبََٛ ايطََعٛا ) ٚاََٖ
( ح ي١َََ ََََٔ االضَََ سا  ايتٛحَََدٟ نُجُٛع١َََ  59ايٛايد١َََٜ"  ٚ ًَََ  ايدزاض١َََ )

( ح ي١ََ َََٔ األطفََ ٍ ايعََ اٜ  نُجُٛع١ََ ضََ ب ١  ٚاضََتخدَ      59جتسٜب١ََٝ  ٚ)
 (4001ق ١ُ٥ األعساا اات ١ُٓ ب يديٌٝ ايتػخٝصَٞ اإلحصَ ٥ٞ ايث يَإ ااعَدٍ )    

(  َٚكََََٝ ع 4002 سمج١ََََ نََََُ ٍ َٛض٢ََََ ) "جٛااََََْف يَََََ زضََََِ ايسجٌََََ"ٚا تبََََ ز 
(  أظََٗس  ايٓتََ ٥  ٚجََٛا از بََ    4000اي ََ ٛ  ايٛايد١ََٜ  عََداا اََٝٛال ايبََب,٣ٚ ) 

ااٍ ب  االض سا  ايتٛحَدٟ ٚاي َ ٛ  ايٛايد١َٜ  نَُ  حككَ  أََٗ   األطفَ ٍ        
 ب ي فٌَََ ايتٛحَََدٜ  ازجَََ   َس فع١َََ اي َََ ٛ  ع٢ًَََ أبعَََ ا )ايساب ١َََ ايع طف١َََٝ 
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اي َ ٛ  ايٛايد١َٜ(  بَُٝٓ  ن َْ  أََٗ   األطفَ ٍ         مج يٞاحل ي١ ايصح١ٝ ينّ  
 ايع اٜ  أع٢ً َٔ ايساب ١ ايع طف١ٝ يف َكٝ ع اي  ٛ  ايٛايد١ٜ  

 ح ي١َ  عَٔ ٚجَٛا   ايٓ مج١َ  ايطًَب١ٝ  "اآلرَ ز  ( ازاض١َ 4000نَُ  َأجَس٣ َٖٜٛدٟ )   

 خمتًَف  َٔ ( ح ي59١ع٢ً )ٚاغتًُ  ع١ٓٝ ايدزاض١  اإلَ زا ١ٝ"  يف األضس٠  ع ق١

ٔ ٪4 11اإلع ق١َ  أظَٗس  ايٓتَ ٥  إٔ )    ا٦َ    ِ     ايع١َٓٝ  ( ََ  قَد أظَٗسٚا عَدّ  كبًَٗ

( َََٔ ٪4 51إٔ ) ايٓتََ ٥  أظََٗس  (  نََُ ٪4 41اإلع ق١ََ  بََُٝٓ   كبًََٗ  ) حل ي١ََ
 االْعََصاٍ ٚاالْ ََٛا٤ عََٔ َََٔ ايتََٛ س ايٓفطََٞ  أَََ  ايع١ََٓٝ يََدِٜٗ ََْٛع أٚ أنثََس

 امتَُ  ٚاال َت,    عَٔ اع يَٝ     ايع١ٓٝ قَد اْعصيَٛا  ( َٔ ٪4 01اثغ ز   د إٔ )

ٔ  (٪04أظٗس ) نُ  ب آل سٜٔ  ٌ  ايدزاض١َ  ع١َٓٝ  أاَساا  ََ ََٔ ااعَٛم  ٚأنَد     اأجَ
(14٪ ٔ ِ  ( عَ ٌ  ع٢ًَ  قًكَٗ ( ََِٓٗ يف ايٓػَ     ٪14) نَُ   َثرس   ابَٓ ٥ِٗ   َطَتكب

 .االجتُ عٞ

ببحإ "اأص ٥ق ايػخص١ٝ  Al-Shatti et al (1994)ٚآ سٕٚ"  َق ّ "ايػ  ٞٚ
 ع١َٓٝ  ٚايعَ اٜ "  ٚ هَْٛ    عكًَٝ ً  ااعَٛق   أََٛز  أٚيَٝ ٤  يَد٣  ٚااػَه,  ايٓفط١َٝ  

ّ   ( ََٔ أٚيَٝ ٤ األََٛز    12ََٔ )  ايدزاض١َ  يًػخص١َٝ    آٜصَْو  َكَٝ ع  ٚقَد اضَتخد
ٞ   أقٌَ رب  َ ً   نَ ْٛا  عكًَٝ ً  ااعَٛق   إٔ آبَ ٤  ْتَ ٥  ايدزاض١َ   أظَٗس    ََٔ ايَٓٛاح

 ايع طف١ٝ ٚاالْفع ي١ٝ 

   ثانيًا: الدراسات اليت تناولت تأثري بعض هتغريات اإلعاقة على الضغوط النفسية لألبا
 : واألهاات
 ٚاالقتصََ اٟ االجتََُ عٞ عََٔ "األرََس Elson (2009) " يٝطََٕٛ"ب حثََ  اًكََد 

ٔ  األاَساا  ألضَس  ٕ  ايَرٜ ٔ  ٜعَ ْٛ ٔ  ( أََ ً 30 ع قَ   غَدٜد٠"  ٚ ًَ  ايع١َٓٝ )     ََ ََ 

عَ ٥,    إٔ ْتَ ٥  ايدزاض١َ   اإلع ق   ايػدٜد٠  أظٗس  ٚذٟٚ عكًٝ  ااعٛق  أَٗ  
ٔ  ع ي١َٝ  ازج١ََ قََد ضَجًٛا  ايػَدٜد٠  ذٟٚ اإلع قَ    ٚايََدعِ  اا ا١َٜ  احل ج١ََ ََ

حلََ ال   ااػََه,  ايََت  سجََ  يًعٓ ١ََٜ ااطََتُس٠  بعََا االجتََُ عٞ  ٜٚٛاجََٕٗٛ
نَُ  أظَٗس     أقٌَ   بعَا ايعَ ٥,    عَٓد  ايتحَدٜ    ازج١ ن ْ  ح  يف اإلع ق١ 

ّ  ضًَب١ٝ   عساألضَس َػَ    ااطَتُس  االعتَٓ ٤  بطَبب  اإلع ق١َ   كبًَِٗ حلَ ال    ٚعَد

 ( 3990ب اعٛم )يف: ايكسٜٛ ٞ  

ف عَٔ اي َ ٛ    عَٔ "ايهػَ   Natius and Phil (2008) ٚاٌَٝ"  َْ  ٝظ ٚ  َٓ ٍٚ " 
ََ   األ    ََ ٤ ٚأََٗ ََسٟ يَََد٣ أبَ ََ ع ب يتُ ضَََو األضَ ١ََ ٚاإلحطَ ََٛق " ايٛايدَٜ ََ ٤ ااعَ   بَٓ

 ( ١ََ ٢ََ عَٝٓ ََ ٛ     40ٚذيَََو عًَ ََس اي َ ََ ع َثغَ ١ََ َكَٝ ََتخدَ  ايدزاضَ ََس٠  ٚاضَ ( أضَ
  حٝإ ٚجد  اسٚم ااي١َ يف اي َ ٛ  ايٛايد١َٜ بَ  أبَ ٤      Abidinايٓفط١ٝ يَ أبٝدٕ 

 ٚأَٗ   ااعٛق  ٚايع اٜ  يص حل أضس ااعٛق  

ََٝجٌ" زعا ٚ ََٛق    " Siegel (2007)" ضََ ََ   ااعََ ََد٣ أَََٗ ١ََ يََ ََ ٛ  ايٛايدََٜ  اي ََ
 ََٖ  ع٢ًََاي ََ ٛ  ايٛايد١ََٜ يََد٣ أَََٗ   ااعََٛق  ٚأرس  ازاض١ََ دََٖٚدا    مسعًََٝ "
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ٗ   405ع٢ًَ ع١َٓٝ )  ٚذيَو   بعا اات .ا  ااس ب ١َ    د  ٔ( ََٔ األََٗ      كطَُٝ
(  ٚ ٛصً  ايٓت ٥   د ٚجَٛا اَسٚم ااي١َ يف صَ حل ااطَت٣ٛ      03جمُٛعت  بٛاق  )

 ايتعًُٝٞ ااس ف  ٚنريو يف ايدزج١ ايه١ًٝ 

ََتِ َاٚ َٖ" ٕ ََٛ ََ   ٖٚٝدضَ ََ "Mapp and Hudson (2005) ١ََ ََ ع " بدزاضَ قَٝ
َسٜهَ ٕ ٚاألضَب ٕ ايَرٜٔ يَدِٜٗ     ب  جمُٛع١ ََٔ األا زق١َ ٚاأل   اي  ٛ  ايٛايد١ٜ

ٚذيَو ب ضَتخداّ َكَٝ ع      ( طفَ,ً 00ً َ  )   ٚذيَو ع٢ًَ ع١َٓٝ ب    "أطف ٍ َعٛقٕٛ
 Frederick and Krnaikَصَ از اي َ ٛ  )اسََٜدزٜو ٚنسَٜٓو ٚجسَٜٓربن(     

and Greenberg            ٚأظَٗس  ايٓتَ ٥  عَدّ ٚجَٛا اَسٚم بَ  جمُٛعَ   األضَس ع٢ًَ
 ابع ا ااكٝ ع  بعً  يًُطت٣ٛ االقتص اٟ 

ََثر. بعََا    عََٔ اازاض١ََ  Dyson (2003) "ٜطََٕٛااٚب حََإ " يهػََف عََٔ َََد٣  
ََت .ا  ََس١ٜ ٚااطََََ ْد٠        ااََ ١ََٝ ٚايٛظََََ ٥ف األضََ ََ ٛ  ايٓفطََ ََٔ اي ََ ٢ََ نٌََََ َََ عًََ

(  ٚ ًَ   23  ع٢ًَ ع١َٓٝ بً َ  )   ااعَٛق  ٚايعَ اٜ    االجتُ ع١ٝ يد٣ أب ٤ ٚأَٗ  
ايع١ٓٝ أزبع١ أْٛاع َٔ اإلع ق   ٖٚٞ اإلع ق١ ايعك١ًٝ ٚاحلط١ٝ ٚايه,١ََٝ ٚايتَث س   
يف ايُٓٛ  ٚأغ ز  ايٓت ٥   د عدّ ٚجٛا اسٚم ااي١ ب  جمُٛعَ   ايٛايَدٜٔ ٚاكَ     

 يُٓ  اإلع ق١ 

ٛ   بدزاض١َ   Boyce & Behl (2001)ٚبَٝٗٞ"   بَٜٛظ " ّ قََ ٚ   عَٔ "ا َت,ف اي َ 
َه١َْٛ    ٚذيو ع٢ً ع١ٓٝ "ايٓفط١ٝ يد٣ أب ٤ ٚأَٗ   ااعٛق   بع  ال ت,ف ايطٔ

( أضس٠ يد٣ نٌ َٓٗ  َعٛم  ٚ ٛصً  ايٓتَ ٥   د از بَ   ايطَٔ ااس فَ      510)َٔ 
ايطٔ ايص .  برٟٚب ي  ٛ  ايٓفط١ٝ األقٌ َك ز١ْ 

 ةالسابك تتعكيب على الدراسا  : 
 ٜ  ت   َ  ًٜٞ:َٔ  ,ٍ عسا ايدزاض   ايط بك١ 

     ٚاألَََٗ   َثٌََ:   اآلبََ ٤ٚجََٛا ازاضََ    ٓ ٚيََ   ََثر. اإلع ق١ََ ايطًََق ع٢ًََAl-

Shatti et al, 1994)    ٟ؛ 4000؛ َٖٜٛد(Hassal, Rose and McDonald, 

2011  
       ٚجَٛا آرَ ز ضًَب١ٝ ع٢ًََ ايطَُ   ايػخص١َٝ ينضَس   ِ َثٌََ:  ْتٝج١ََ  ع ق١َ أبَٓ ٥ٗ

Al-Shatti et al, 1994  (  ٚٚجٛا از بَ    ١4000 )ٖٜٛدٟ  ٚاالْعصاٍ َثٌ ازاض
  ٚايػَعٛز  (Hanson and Hanline, 2008)بَ  اي َ ٛ  ٚايكًَل ٚاالنت٦َ       

  (Singer and Farkas, 2007)ب إلٖ ١ْ 
   (  4000االٖتُ ّ ب اك ز١ْ ب  أب ٤ ٚأَٗ   ااعٛق  ٚايع اٜ  َثٌ )أبٛ ايطعٛا

 Natius)حل أضس ااعٛق  ٚجد  اسٚم ب  أب ٤ ٚأَٗ   ااعٛق  ٚايع اٜ  يص 

and Phil, 2008)  
    ِٜأ١َُٖٝ  كَد  ٞ  ,Hassal et al)ألضَس ااعَٛق  َثٌَ ازاض١َ      ايَدعِ االجتَُ ع

ٔ  اي, ََٞ األَََٗ  حََٝإ ربََ  إٔ   (2011 ٍ  َََٔ ايََدعِ   وطََت٣ٛ ٜتََُتع عََ 
 ٔ  أقٌ  ض ٛ  االجتُ عٞ يدٜٗ
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ٜ ت َ  أ١ََُٖٝ  جَسا٤ ايبحَإ ايََسأٖ حَٝإ أَْ٘ مل ََٜتِ َطَبك         ً  َ يف    ٚممَ  ضَبل  
حََدٚا عًََِ ايب حث١ََ َ ازاض١ََ اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ ألبََ ٤ ٚأَََٗ   األبََٓ ٤ ااََساٖك           

 عكًًٝ  

 البحح فروض : 
بحَإ  اي ُٞهٔ اضَتخ,  اسضَ  ٜ  ايط بك١اإلط ز ايٓظسٟ ٚايدزاض   بٓ ٤  ع٢ً 

  :نُ  ًٜٞ
 بَ  أبَ ٤ ٚأََٗ   األبَٓ ٤      اسٚم ذا  االي١  حص ١ٝ٥ يف اي  ٛ  ايٓفط١ٝ  ٛجد

 ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ   ٜٚٓبثل َٓ٘ اسٚا اسع١ٝ ٖٚٞ:
 اي ََ ٛ  يف ب عََد ) اََسٚم ذا  االي١ََ  حصََ ١ٝ٥ يف اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ   ٛجََد

ََس١ٜ ََ بً       األضَ ًََ  )ايكَ ََٛق  عكًَٝ ََساٖك  ااعَ ََ ٤ ااَ ََ   األبَٓ ََ ٤ ٚأََٗ ََ  أبَ ( بَ
 يًتعًِ( 

 اي ََ ٛ  يف ب عََد ) ايٓفط١ََٝ اََسٚم ذا  االي١ََ  حصََ ١ٝ٥ يف اي ََ ٛ    ٛجََد
( بََ  أبََ ٤ ٚأَََٗ   األبََٓ ٤ ااََساٖك  ااعََٛق  عكًًََٝ  )ايكََ بً    االجتُ ع١ََٝ

 يًتعًِ( 
 اي ََ ٛ  يف ب عََد ) اََسٚم ذا  االي١ََ  حصََ ١ٝ٥ يف اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ   ٛجََد

( بََ  أبََ ٤ ٚأَََٗ   األبََٓ ٤ ااََساٖك  ااعََٛق  عكًًََٝ  )ايكََ بً     االقتصََ ا١ٜ
 يًتعًِ( 

 اي ََ ٛ  يف ب عََد ) ٚم ذا  االي١ََ  حصََ ١ٝ٥ يف اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ اََس  ٛجََد
١ََٝ ََ بً     اادزضَ ًََ  )ايكَ ََساٖك  ااعَََٛق  عكًَٝ ََ ٤ ااَ ََ   األبَٓ ََ ٤ ٚأََٗ ( بَََ  أبَ
 يًتعًِ( 

 بَ  أبَ ٤ ٚأََٗ   األبَٓ ٤      اسٚم ذا  االي١  حص ١ٝ٥ يف اي  ٛ  ايٓفط١ٝ  ٛجد
ُ ت .ا  ايت ي١ٝ:  ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  )ايك بً  يًتعًِ( ٚاكً  يً

  . نب.( َََ ضٔ ايٛايدٜٔ )ص 
  َس ف (  َََااطت٣ٛ االقتص اٟ )َٓخفا 
  أع٢ً َٔ ااتٛض ( َََ )أقٌ َٔ ااتٛض   تعًِٝايَطت٣ٛ 
  أْث٢(  َََْٛع ااعٛم )ذنس 

 إجرا ات البحح  : 
   ػٌُ )ايع١ٓٝ  ٚاألاٚا   ٚاألض يٝب اإلحص ١ٝ٥( نُ  ًٜٞ:

 :وصف العينة 
أبََ  ٚأَََ  ينبََٓ ٤ ااََساٖك  ااعََٛق  عكًًََٝ  ا١ََ٦ )ايكََ بً         ( 09) ايع١ََٓٝ  ً ََ ب 

ٙ  ض١ٓ وتٛض ( 51: 32اآلب ٤ ٚاألَٗ   ب  ) ساٚح  أعُ زٚ  يًتعًِ(   ( 0 24) قَدز
( ط يبًََ  َََٔ ا،ٓطََ  54  بََُٝٓ  بًََر عََدا اي ََ,  ) ض١ََٓ( 4 1) َعََٝ زٟٚاذمََساف 

( ع َ   ٚأعُ زِٖ 41: 45أعُ زِٖ ب  )ساٚح  ٚ  َٔ اإلْ  (   39َٔ ايرنٛز َ  34)
( ٚاََل َكََٝ ع ضََت ْفٛزا َ ب١ََٝٓٝ  وعََٗد األٌَََ  َٚدزض١ََ أّ      19: 44ايعك١ًََٝ بََ  )
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َََ 4522ٞ ثََ ْاي يدزاضََٞا ايفصٌََ يفايكََس٣ ود١ََٜٓ جََد٠  ٚ    بََٝل أاٚا  ايبحََإ 
  ٛشٜ  ايع١ٓٝ   (3)َٖ  عٔ طسٜل َعًُٞ اي ,   ٜٚٛض  ا،دٍٚ 4521

  ٛشٜ  ع١ٓٝ أب ٤ ٚأَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك  ذٟٚ اإلع ق١ ايعك١ًٝ (3جدٍٚ )
 ع١ٓٝ ايبحإ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ

 ع١ٓٝ أب ٤ األبٓ ٤ ااعٛق  54
 ع١ٓٝ أَٗ   األبٓ ٤ ااعٛق  54
 امُٛع 09

َ ت .ا  ايبحإ  (2)ٜٚٛض  ا،دٍٚ    ٛشٜ  ايع١ٓٝ ٚال 

َ ت .ا  ايبحإ  ٛشٜ  ع١ٓٝ أب ٤ األبٓ ٤ ذٟٚ اإلع ق١ ايعك١ًٝ (2جدٍٚ )  ٚال 
 ّ َ ت .ا  ايبحإ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ ايعدا امُٛع

09 
 أع٢ً َٔ ااتٛض  59

 4 ضٔ ايٛايدٜٔ
 أقٌ َٔ ااتٛض  49

09 
 َٓخفا 53

 3 ااطت٣ٛ االقتص اٟ
 َس ف  50

09 
 أع٢ً َٔ ااتٛض  42

 2 تعًِٝايَطت٣ٛ 
 أقٌ َٔ ااتٛض  25

09 
 أب ٤ ايرنٛز 50

 5 ْٛع ااعٛم
 أب ٤ اإلْ   53

 أدوات البحح ثانيًا :  : 
 استمارة بيانات أبا  وأهاات األبنا  املراهكني املعوقني عكليًا : 

ََٖٚٞ َََٔ  عََداا ايب حث١ََ  ٚ  ػََتٌُ ع٢ًََ ايعدََٜد َََٔ ايبٝ ََْ   ااتعًك١ََ بٛايََدٟ  
األبََٓ ٤ ااََساٖك  ذٟٚ اإلع ق١ََ ايعك١ًََٝ ايََت   ََس ب  و ََت .ا  ايبحََإ ََٖٚٞ: ضََٔ   
ايٛايدٜٔ )أقٌ َٔ ااتٛض  َ أع٢ً َٔ ااتٛض (  ٚااطت٣ٛ االقتصَ اٟ )ََٓخفا    

   ) ََ ََ َس فَ ََت٣ٛ ََ ََِٝايَطَ ََِٝ اا  تعًَ ََٔ ايتعًَ ََ ٌََ ََِٝ         )أقَ ََٔ ايتعًَ ََ ٢ََ تٛضَََ  َ أعًَ
 ااتٛض (  ْٚٛع ااعٛم )ايرنٛز َ اإلْ  ( 

 .هكياس الضغوط النفسية 
( 3994اضََتخدَ  ايب حث١ََ َكََٝ ع اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ )َصََ ف٢ احلََ زْٚٞ      

بََٓدًا َٛشعًََ  ع٢ًََ ( 29)ٚ عََدٌٜ ايب حث١ََ  ٜٚتهََٕٛ ااكََٝ ع يف صََٛز ٘ ايٓٗ ١ََٝ٥ َََٔ  
 0جتُ ع١َََٝ اي َََ ٛ  االعبَََ زا   ٚ 1 األضَََس١ٜاي َََ ٛ  أبعَََ ا ااكَََٝ ع األزبع١َََ )

ََ زا   ٚ ََ زا (  1 اي ََ ٛ  اادزض١ََٝ عبََ زا   ٚ 0االقتصََ ا١ٜ اي ََ ٛ  عب ََٖٚٞ  عب
ا  يف االجت ٙ ايط يب ايعهطٞ ٖٚٞ أزق ّ عب زَ ص  ١ ب سٜك١ َٛجب١ عدا بعا اي

ٜ تِ اال تٝ ز ب  بدا٥ٌ )34  42  44  4)  يٞ (  ٚب يت2 أع زا  3  حم ٜد 4 أٚاال(  ٚ
 ( ازج١ 29َ09  ااٚح ايدزج   ب  )

 :ثبات املكياس 
( ًََٜٛ  ٚذيَو ع٢ًَ ع١َٓٝ     42  اضتخداّ طسٜك١َ  عَ ا٠ ايت بَٝل بفَ زم شََا )     

ََٔ أبَ ٤ ٚأََٗ   األبَٓ ٤ ااَساٖك  ااعَٛق  عكًًَٝ   ٚاَُٝ  ًَٜٞ جَدٍٚ ٜٛضَ  ََٖرٙ            
 ايٓت ٥  



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 

 

 

   

 

128 
 

ت بٝل َٔ  ,ٍ َع ٌَ ايخداّ  ع ا٠ ب ضت َكٝ ع اي  ٛ  ايٓفط١ٝ يًٛايدٜٔ  ض  رب ٜٛ (5جدٍٚ )
 (59از ب   ب.ضٕٛ )ٕ=

 َع ٌَ االز ب   أبع ا ااكٝ ع
** 05 9 اي  ٛ  األضس١ٜ

** 24 9جتُ ع١ٝاي  ٛ  اال
** 13 9قتص ا١ٜاي  ٛ  اال

** 12 9اي  ٛ  اادزض١ٝ
** 14 9 ايدزج١ ايه١ًٝ

ٜ دٍٚجٛا َع َ,  از ب   ااي١ ( 5) ا،دٍٚ ٜت   َٔ إٔ ااكٝ ع ٜتُت   مم  
 بدزج١ َكبٛي١ َٔ ايثب    

 :صدم املكياس 
(  ع٢ً ع١ٓٝ 3994اضتخدَ  ايب حث١ ايصدم ايت,شَٞ َ  َكٝ ع )احل زْٚٞ  

 ذيو  (4)َٔ ْفظ  ص ٥ق ع١ٓٝ ايبحإ  ٚميثٌ ا،دٍٚ 

 (3994)احل زْٚٞ  بٝٓ٘ ٚب  ا تب ز َكٝ ع  ٌ االز ب  َع َصدم ااكٝ ع َٔ  ,ٍ حط    (4) جدٍٚ
 ايٓٛع (34أب ٤ ااساٖك  ااعٛق  )ٕ= (40أَٗ   ااساٖك  ااعٛق  )ٕ=

 اي  ٛ  األضس١ٜ 14 9 04 9
 اي  ٛ  االجتُ ع١ٝ 19 9 02 9
 اي  ٛ  االقتص ا١ٜ 20 9 01 9
 اي  ٛ  اادزض١ٝ 12 9 11 9
 ايدزج١ ايه١ًٝ 05 9 00 9

ٜ ُهََٔ ايكٍََٛ إٔ    (4)   َََٔ ا،ََدٍٜٚ ت ََ إٔ َعََ َ,  االز بََ   ااي١ََ  ٚبََريو 
 ٜ تُت  بدزج١ َكبٛي١ َٔ ايصدم  عكٝ اا

 :ثالجًا: األساليب اإلحصائية 
اضََتخدَ  ايب حث١ََ حطََ   ااتٛضََ    ٚاالذمسااََ   ااعٝ ز١ََٜ  ٚا تبََ ز ق١ََُٝ     

 " "t.Test  يدالي١ ايفسٚم 

 نتائج البحح : 
 ضٝتِ عسا ْت ٥  ايبحإ نُ  ٢ًٜ:

 األول: الفرض 
بَ  أبَ ٤ ٚأََٗ   األبَٓ ٤      اسٚم ذا  االي١  حص ١ٝ٥ يف اي  ٛ  ايٓفط١ٝ  ٛجد

 ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  )ايك بً  يًتعًِ(  ٜٚٓبثل َٓ٘ اسٚا اسع١ٝ ٖٚٞ:
 ََد ١ََٝ     ٛجَ ََ ٛ  ايٓفطَ ََ ١ٝ٥ يف اي َ ١ََ  حصَ ََسٚم ذا  االيَ ََد ) اَ ََ ٛ  يف ب عَ اي َ

 ااعٛق  عكًًٝ  )ايك بً  يًتعًِ( ( ب  أب ٤ ٚأَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك  األضس١ٜ
 ََد ١ََٝ     ٛجَ ََ ٛ  ايٓفطَ ََ ١ٝ٥ يف اي َ ١ََ  حصَ ََسٚم ذا  االيَ ََد ) اَ ََ ٛ  يف ب عَ اي َ

ََ بً     االجتُ ع١َََٝ ًََ  )ايكَ ََساٖك  ااعَََٛق  عكًَٝ ََ ٤ ااَ ََ ٤ ٚأََََٗ   األبَٓ ( بَََ  أبَ
 يًتعًِ( 

 ََد ١ََٝ     ٛجَ ََ ٛ  ايٓفطَ ََ ١ٝ٥ يف اي َ ١ََ  حصَ ََسٚم ذا  االيَ ََد ) اَ ََ ٛ  يف ب عَ اي َ
ََ ا١ٜ ََ بً     ( بَََ  االقتصَ ًََ  )ايكَ ََٛق  عكًَٝ ََساٖك  ااعَ ََ ٤ ااَ ََ   األبَٓ ََ ٤ ٚأََٗ أبَ

 يًتعًِ( 
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 ََد ١ََٝ     ٛجَ ََ ٛ  ايٓفطَ ََ ١ٝ٥ يف اي َ ١ََ  حصَ ََسٚم ذا  االيَ ََد ) اَ ََ ٛ  يف ب عَ اي َ
 ( ب  أب ٤ ٚأَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  )ايك بً  يًتعًِ( اادزض١ٝ

ايب حث١ََ   ضََتخدَايعََ ّ ٚايفََسٚا ايفسع١ََٝ ا   فََسااييًتحكََل َََٔ صََح١   ٚ
  ٖرٙ ايٓت ٥  (2)يدالي١ ايفسٚم  ٜٚٛض  ا،دٍٚ  t.Testا تب ز ق١ُٝ " " 

يدالي١ ايفسٚم ع١ٓٝ ايبحإ يف َكٝ ع  ( ٜٛض  ااتٛض    ٚاالذمساا   ااعٝ ز١ٜ ٚق١ُٝ " "2جدٍٚ )
 اي  ٛ  ايٓفط١ٝ

 ق١ُٝ
" " 

االذمساف 
 ااعٝ زٟ )ع(

 ااتٛض   
)ّ( 

 ايعدا
)ٕ( 

 ْٛع ايع١ٓٝ
أٚج٘ 
 ااك ز١ْ

3 43 * 
اي  ٛ   أب ٤ األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 4 43 4 0

 أَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 2 41 2 44 نهٌ

4 1 ** 
اي  ٛ   أب ٤ األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 2 43 1 4

 عكًًٝ  أَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  54 4 41 2 43 األضس١ٜ

2 4 ** 
اي  ٛ   أب ٤ األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 3 43 2 3

 أَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 0 42 5 5 جتُ ع١ٝاال

9 00 
اي  ٛ   أب ٤ األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 4 44 5 5

 ااعٛق  عكًًٝ أَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك   54 3 45 2 4 قتص ا١ٜاال

5 4 ** 
اي  ٛ   أب ٤ األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 5 42 4 2

 أَٗ   األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  54 5 49 1 3 دزض١ٝاا

ٚجَٛا اَسٚم ذا  االي١َ  حصَ ١ٝ٥ يف اي َ ٛ  ايٓفط١َٝ        (2)    َٔ ا،َدٍٚ  َا
نهٌََ بََ  أبََ ٤ ٚأَََٗ   األبََٓ ٤ ااََساٖك  ااعََٛق  عكًًََٝ  يف اجتََ ٙ أَََٗ   األبََٓ ٤   

ب عَََدٟ   َََ  أٜ ًَََ  ٚجَََٛا اَََسٚم ذا  االي١َََ  حصَََ ١ٝ٥ يف  نَََُ  َا ااعَََٛق  عكًًَََٝ  
  ٚمل  هَٔ  َٝ ً اجتَ ٙ أََٗ   األبَٓ ٤ ااعَٛق  عكً    األضس١ٜ ٚاالجتُ ع١َٝ يف  اي  ٛ  

قتصَََ ا١ٜ  بَََُٝٓ  ن َََْ  اي َََ ٛ  االيف ب عَََد  االي١َََ  حصَََ ١ٝ٥ َََٖٓ ى اَََسٚم ذا 
 دزض١ٝ اا اي  ٛ ب ٤ ٚذيو يف ب عد األاجت ٙ ايفسٚم يف 

  :تفسري الفرض 
ٜ ت   يٓ  َٔ  َ,ٍ ََ  َأضَفس  عَٓ٘ ْتَ ٥  ايفَسا األٍٚ إٔ َٖٓ ى اَسٚم ااي١َ          
ب  األب ٤ ٚاألَٗ   يف اي  ٛ  نهٌ ٚيف ب عدٟ اي  ٛ  األضَس١ٜ ٚاالجتُ ع١َٝ   

َََ 94 9ٚذيََو عََٓد َطََتٜٛ   )   ٔ  أنثََس     94 9 َََََ 94 9 ََ ََ ََٛايٞ؛ وع٢ََٓ أْٗ ( ع٢ًََ ايت
ٜ تفَل َٖرا ََ      غَعٛزًا ب ي َ ٛ  َك ز١َْ ب ألبَ ٤       ,Hanson & Hanline)ازاض١َ  ٚ

ايَََت أٚضَََح  ْت ٥جَََٗ  ٚجَََٛا اَََسٚم ااي١َََ يف  ازاى اي َََ ٛ  يف اجتَََ ٙ         (2008
مل   ظٗس ٖٓ ى  حٝإ ب ي  ٛ  االقتص ا١ٜاُٝ  ٜتعًل   ٚب آلب ٤األَٗ   َك ز١ْ 

َعً  ُٝٗ  عً ك  آر زٖ  األب ٤ ٚاألَٗ   حٝإ إٔ  ًو اي  ٛ   ٚاضح١ ب  االي١
 عد ايت رس بٗرا ايب َٚٔ ايصعب عصهلُ  يف 

 :الفرض الجاني 
١ََ  حصَََ ١ٝ٥ يف اي َََ ٛ  ايٓفط١َََٝ    ٛجَََد ََ ٤   اَََسٚم ذا  االيَ بَََ  أََََٗ   األبَٓ

ُ ت .ا  ايت ي١ٝ:  ااعٛق  عكًًٝ  ٚاكً  يً
   أقٌ َٔ ااتٛض (   َََ  ضٔ األب ٤ ٚاألَٗ   )اٛم ااتٛض 



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 

 

 

   

 

130 
 

  ٖرٙ ايٓت ٥  (1)ٜٚٛض  ا،دٍٚ 

يدالي١ اسٚم ايع١ٓٝ ع٢ً َكٝ ع  ٚاالذمساا   ااعٝ ز١ٜ ٚق١ُٝ " "ٜٛض  ااتٛض     (1جدٍٚ )
َ ت . ضٔ األضس اي  ٛ  ايٓفط١ٝ  ٚال 

 ق١ُٝ
" " 

االذمساف 
 ااعٝ زٟ)ع(

 ااتٛض   
)ّ( 

 ايعدا
 أٚج٘ ااك ز١ْ )ٕ(

3 4 * 
 األضس ذٚا  ايطٔ ايهب.  59 3 43 4 42
 األضس ذٚا  ايطٔ ايص .  49 4 41 3 0

بَ    اسٚم ذا  االي١  حصَ ١ٝ٥ يف اي َ ٛ  ايٓفط١َٝ   اي  ق١ُٝ " " ع٢ً ٚجٛا 
ٛ  أضس األبٓ ٤ ااساٖك  ااعٛق  عكًًٝ  ٚاكً  اغت . ايطَٔ     حَٝإ  (94 9) ٣عَٓد َطَت

ن ََْ  يف اجتََ ٙ األضََس ذٚا  ايطََٔ ايصََ .؛ وع٢ََٓ إٔ األضََس األصََ س ضًََٓ  أنثََس   
 (Boyce and Behl, 2001)ٚبَٝٗٞ"   بَٜٛظ غعٛزًا ب ي  ٛ   ٚ  تفل ايٓتٝج١ ََ  " 

 ٛصًََ   د از بََ   ايطََٔ ااس فََ  ب ي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ األقٌََ َك ز١ََْ بََر٣ٚ    ايََت 
ٚ  َََس٣ ايب حث١َََ إٔ ايطَََبب يف ذيَََو ٜسجَََ   د أَََْ٘ نًَََُ   كَََدّ   ايطَََٔ ايصَََ .  

اإلْطََ ٕ يف ايطََٔ اأََْ٘ ََٜتعًِ َََٔ نثََس٠ ااٛاقََف ايََت َََس بََٗ  َََٔ حََٝإ شََٜ ا٠             
ََََٜتعًِ طسٜك١ََََ ايتع ٌَََََ األَثٌََََ َََََ  أحََََدا  احلََََٝ ٠  ايتهََََٝف ٚايتََََثقًِ  نََََُ  

 اي    ١ 
  )ااطت٣ٛ االقتص اٟ )َس ف  َ َٓخفا 

  ٖرٙ ايٓت ٥  (0)ٜٚٛض  ا،دٍٚ 

ٜٛض  ااتٛض    ٚاالذمساا   ااعٝ ز١ٜ ٚق١ُٝ " "يدالي١ اسٚم ايع١ٓٝ ع٢ً َكٝ ع  (0جدٍٚ )
َ ت . ااطت٣ٛ االقتص اٟ اي  ٛ  ايٓفط١ٝ  ٚال 

 ق١ُٝ
" " 

االذمساف 
 ااعٝ زٟ)ع(

 ااتٛض   
)ّ( 

 ايعدا
 أٚج٘ ااك ز١ْ )ٕ(

3 0** 
 س ف أضس ااعٛق  ذٚا  ااطت٣ٛ االقتص اٟ اا 53 4 43 4 43
 ٓخفاأضس ااعٛق  ذٚا  ااطت٣ٛ االقتص اٟ اا 50 5 41 2 4

١ََ ع٢ًََََ ٚجََََٛا (0)ايََََ  ق١ََََُٝ " " ااطََََتخسج١ َََََٔ ا،ََََدٍٚ   اََََسٚم ذا  االيََ
َ ت . ااطت٣ٛ االقتص اٟ ب  أضس ااَساٖك    اي  ٛ  ايٓفط١ٝ حص ١ٝ٥ يف  ٚال 

ًََ  ذٚا  ااطََت٣ٛ االقتصََ اٟ ااََ    ٛ  ٓخفاااعََٛق  عكًٝ   حََٝإ (94 9) ٣عََٓد َطََت
ٓخفا  ٚ  ختًَف َٖرٙ   ن ْ  يف اجت ٙ أضس ااعَٛق  ذٚا  ااطَت٣ٛ االقتصَ اٟ ااَ    

ٕ  ايٓتٝج١َ ََ  ازاض١َ "ََ       أظَٗس   ايَت   (Mapp and Hudson, 2005) "ٖٚٝدضَٛ
بع ا ااكَٝ ع  بعًَ  يًُطَت٣ٛ    أعدّ ٚجٛا اسٚم ب  جمُٛع   األضس ع٢ً  ٗ ْت ٥ج

  االقتص اٟ 
 ًِٝاألب ٤ ٚاألَٗ   )أع٢ً َٔ ااتٛض  َ أقٌ َٔ ااتٛض (   َطت٣ٛ  ع 

  ٖرٙ ايٓت ٥  (0)ٜٚٛض  ا،دٍٚ 

ٜٛض  ااتٛض    ٚاالذمساا   ااعٝ ز١ٜ ٚق١ُٝ " "يدالي١ اسٚم ايع١ٓٝ ع٢ً َكٝ ع  (0جدٍٚ )
َ ت .  اي  ٛ  ايٓفط١ٝ  تعًِٝايَطت٣ٛ ٚال 

 أٚج٘ ااك ز١ْ ايعدا )ٕ( ااتٛض    )ّ( االذمساف ااعٝ زٟ)ع( ق١ُٝ" "

4 04 
 األب ٤ ٚاألَٗ   أع٢ً َٔ ااتٛض  42 3 42 2 44
 ٚاألَٗ   أقٌ َٔ ااتٛض األب ٤  25 1 41 0 0
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اََسٚم ذا  االي١ََ   اٛٚجََعََدّ (0)أٚضََح  ق١ََُٝ " " ااطََتخسج١ َََٔ ا،ََدٍٚ     
ََ ١ٝ٥ يف ١ََٝ   حصَ ََ ٛ  ايٓفطَ ََت .   اي َ َ َ ََل  ََت٣ٛ ٚاَ ََِٝايَطَ ََرٙ  تعًَ ََل َٖ   ٚال   تفَ

 د ٚجََٛا  ََٗ  ٛصًََ  ْت ٥جايََت  (Siegel, 2007)ايٓتٝج١ََ َََ  ازاض١ََ "ضََٝجٌ"   
  اسٚم ااي١ يف ص حل ااطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ااس ف  ٚنريو يف ايدزج١ ايه١ًٝ 

   )ْٛع ااعٛم )ذنس َ أْث٢ 

  ٖرٙ ايٓت ٥  (49)ٜٚٛض  ا،دٍٚ 

( ٜٛض  ااتٛض    ٚاالذمساا   ااعٝ ز١ٜ ٚق١ُٝ " "يدالي١ اسٚم ايع١ٓٝ ع٢ً َكٝ ع 49جدٍٚ )
َ ت . ْٛع ااعٛم اي  ٛ  ايٓفط١ٝ ٚال 

 أٚج٘ ااك ز١ْ )ٕ( ايعدا )ّ( ااتٛض    االذمساف ااعٝ زٟ)ع( ق١ُٝ" "

4 1 
 أب ٤ اي ,  ايرنٛز 50 2 45 4 43
 أب ٤ اي ,  اإلْ   53 4 40 4 0

اََسٚم ذا  االي١ََ ع٢ًََ عََدّ ٚجََٛا (49)ايََ  ق١ََُٝ " " ااطََتخسج١ َََٔ ا،ََدٍٚ 
يف اي ََ ٛ  ايٓفط١ََٝ بََ  أضََس األبََٓ ٤ ااََساٖك  ااعََٛق  عكًًََٝ  ٚاكََ        حصََ ١ٝ٥

َ ت . ايٓٛع مل ٜهٔ ي٘   اغت . ْٛع ااعٛم )ذنس َ أْث٢(  ٚ دٍ ٖرٙ ايٓتٝج١ ع٢ً إٔ 
 ََثر. يف اي ََ ٛ  ايٛاقع١ََ ع٢ًََ األضََس؛ وع٢ََٓ إٔ نٌََ َََٔ ايََرنٛز ٚاإلََْ   هلََ    

 ْفظ اإلرس يف اي  ٛ  ايٛاقع١ ع٢ً ٚايدِٜٗ  

 هناقشة النتائج : 
ٜ ُهٔ اضتكسا٤ َ  ًٜٞ:  َٔ  ,ٍ َ  أضفس  عٓ٘ ايٓت ٥  

       ا    َٔ ْت ٥  ايفسا األٍٚ إٔ أَٗ   األبَٓ ٤ ااَساٖك  عكًًَٝ  أنثَس غَعٛزًا
ٔ  يف ايدزج١ََ   ب ي ََ ٛ  ايٛاقع١ََ عًََٝٗٔ َك ز١ََْ ب آلبََ ٤؛ حََٝإ نََ ٕ َتٛضََ ٗ

تفَل ذيَو ََ     ٜ ٚ(  4 43(  بُٝٓ  ن ٕ َتٛضَ  األبَ ٤ )  2 41ايه١ًٝ يًُكٝ ع )
أنثََس  إٔ أَََٗ   ااعََٛق    عََ ْ   (Hanzlik and Stevenson, 2003)ازاض١ََ 

ٔ  َظ ٖس اي  ٛ  َٔ ايكًل ٚاالنت٦   َك ز١ْ  ٚ    ب آلب ٤ظٗس عًٝٗ
  ََس ب  ب  ٜ ََد    ااعََٛق  ي ََ ٛ  يََد٣ أضََس  ا ا ََٝباََُٝ   ؛ اكََد نََ ٕ  س ٝبََٗ  عٓ

األَََٗ  : اي ََ ٛ  االجتُ ع١َََٝ رََِ االجتُ ع١ََٝ ٚاألضَََس١ٜ ٚاالقتصََ ا١ٜ رَََِ      
اادزض١ٝ  ٚن ٕ  س ٝبٗ  عٓد األبَ ٤ اي َ ٛ  االقتصَ ا١ٜ رَِ االجتُ ع١َٝ رَِ       
األضََس١ٜ رََِ اادزض١ََٝ  بََُٝٓ  ن ََْ  اي ََ ٛ  االقتصََ ا١ٜ ََٖٞ أع٢ًََ ضََ ٛ    

١ََٝ َََٖٞ األ   ََ ّ ٚن َََْ  اي َََ ٛ  اادزضَ ٌََ  بػَََهٌ عَ ١ََ  ٚقَ ََرا ََََ  ْتٝجَ ا فَََل َٖ
قََد  عََ ٥,  ذٟٚ اإلع قََ   ْتََ ٥  إٔ أظََٗس ايََت  (Elson, 2009) " يٝطََٕٛ"

ٔ  ع ي١َٝ  ازج١َ  ضجًٛا ذا   ااػَه,  ايعدَٜد ََٔ   ٜٛاجَٕٗٛ   ذ  اا ا١َٜ  احل ج١َ  ََ
 بطَبب  اإلع ق١َ   كبًَِٗ حلَ ال    ايص١ً ب يٓٛاحٞ اا ا١ٜ  نَُ   َثرس عًَِٝٗ يف   

 ( 3990ايكسٜٛ ٞ   ب اعٛم )يف: ااطتُس االعتٓ ٤
     ََت٣ٛ َ َََت .ٟ ايطَََٔ ٚااطَ ََٛا اَََسٚم يف  أظَََٗس  ْتَََ ٥  ايفَََسا ايثَََ ْٞ  د ٚجَ

االقتص اٟ  حٝإ اي  ايٓتٝج١ ع٢ً إٔ ذٟٚ ايطٔ ايص . )أقٌ ََٔ ااتٛضَ (   
ٚذٟٚ ااطََت٣ٛ االقتصََ اٟ اآََخفا أنثََس غََعٛزًا ب ي ََ ٛ  َََٔ ذٟٚ ايطََٔ    
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 اٟ ااس فَ   نَُ  أظَٗس     ايهب. )أنرب ََٔ ااتٛضَ ( ٚذٟٚ ااطَت٣ٛ االقتصَ    
َ ت .ٟ َطت٣ٛ ايتعًِٝ َْٚٛع ااعَٛم؛ وع٢َٓ إٔ َٖرٜٔ      عدّ جٛا اسٚم ااي١ يف 
ااَت .ٜٔ مل ٜهَٔ هلَُ   َثر. اَ زم حَٝإ ن َْ   َثر. اي َ ٛ  ايٛاقع١َ ع٢ًََ           
األبََ ٤ ٚاألَََٗ   ٚاحََد  ذ مل ٜهََٔ ََٖٓ ى اََسم بََ  ذٟٚ ايتعًََِٝ اََٛم ااتٛضََ      

ٜهٔ ٖٓ ى اسم ب  األضَس ذٟٚ األبَٓ ٤ ايَرنٛز    ٚاألقٌ َٔ ااتٛض   ٚأٜ   مل 
 أٚ اإلْ   حٝإ اي  ٛ  َتك زب١ بُٝٓٗ   

 توصيات البحح : 
 :  ًٜٞٛصٞ ايب حث١ و يٝ٘ ايبحإ    ٢يف ض٤ٛ َ  اْتٗ

     منَ ذن ضًَٛن١ٝ جَٝد٠ يَد٣ األبَٓ ٤ حَٝإ  ٓهَٕٛ          ٛع١َٝ اآلبَ ٤ ع٢ًَ إٔ ٜهَْٛٛا
 وثٌ ٖرٙ ايطُ   غخصٝ  ِٗ َٔ  ,ٍ ايُٓ ذن ايٛايد١ٜ ايت  تطِ 

      ََس١ٜ ََٛا٤ أضَ ََٛا. أجَ َ  ١ََ ََساٖك     أَُٖٝ ١ََٝ ااَ ٌََ يػخصَ ََٛ ااته ََ ََ ِٖ يف ايَُٓ طَ
  ي  ٛ اأض يٝب َٛاج١ٗ   ١ُٝٓ أبٓ ٤ٖ  ع٢ً ػج ٚ  
    ينضََس٠ َٚعسا١ََ إٔ يهٌََ    أضََ يٝب ايتٓػ١٦ََ االجتُ ع١ََٝ   جََسا٤ بََساَ  يت١ََُٝٓ

ٓعهظ ٜ َ  ْفطَٝ ً  أََٓ ً إلنطَ بِٗ  ايكدز٠ ع٢ً ايتحدٟ  َسح١ً ض ٛطٗ  يصٜ ا٠ 
 ع٢ً  ٛااكِٗ ايػخصٞ ٚاالجتُ عٞ 

    َٚثضطََ   امتََُ  ااََدْٞ يًُصََٜد َََٔ      ضََسٚز٠ إٔ  ٛجََ٘ اآظََُ   األ١ًََٖٝ
 االٖتُ ّ حٍٛ  ثكٝف ٚ ٛع١ٝ أضس ااعٛق  

   ٛا. اأدَ   ايع,ج١ٝ ٚايتث١ًٖٝٝ ٚاإلزغ ا١ٜ ألضس ااعٛق  

 ٚ كاح ايب حث١ ازاض١ اين    ايت ي١ٝ:
 ااساٖك  ااعٛق  عكًٝ  ذمٛ َسح١ً ايسغد   إ عٛاٌَ دم ح 
  ِٖازاض١ َػه,  ااساٖك  ااعٛق  عكًٝ  َٔ ٚج١ٗ ْظس 
           ايكٝ ّ بَأجسا٤ بسَْ َ   زغَ اٟ يتٛجَٝ٘ ايٛايَدٜٔ  د أا ٌَ َع ١ًََ ااَساٖك

 ااعٛق  عكًٝ  يف اا٠ ااساٖك١ 

 املراجع : 
 ٛاجَ٘ أضَس ذٟٚ االحتٝ جَ   اأ ص١َ ٚاٚز     (  اي  ٛ  ايت 3949أب  اأٌٝ  ا ٜصٙ عثُ ٕ  ) -

 mbadr.net/a/abohabiba/articles.htm ايرباَ  اإلزغ ا١ٜ 

جم١ً   االض سا  ايتٛحد٣ ٚع,قت٘ ب  ٛ  ايٛايد١ٜ ( 4000  )ْ ا١ٜ ابساِٖٝ  بٛ ايطعٛاأ -
  292َ242 ( 1)ج َع١ األشٖس(  ) َعٛق   اي فٛي١

فط١ٝ ٚاالجتُ ع١ٝ اادزض١ٝ ٚأض يٝب ااٛاج١ٗ اي  ٛ  ايٓ  (3993)  أمحد ْبٌٝ  ايبحساٟٚ -
 َ   َ جطَت.  َعَٗد ايدزاضَ   ايعًَٝ  يً فٛي١َ       زضَ ي١  يد٣ طًب١ ٚط يب   ااسح١ً اإلعداا١ٜ

  ج َع١ ع   ظ

(  اع ي١َٝ بسَْ َ   زغَ اٟ يف  فَا اي َ ٛ  ايٓفط١َٝ       3994) احل زْٚٞ  َص ف٢ حمَُد   -
 2َ24(  23)44   يد٣ ايت,َٝر األٜت ّ  جم١ً ن١ًٝ اياب١ٝ بٓٗ

َعًُٞ  يد٣ ايٓفطٞ ٚاالحاام ايٓفط١ٝ اي  ٛ  (  َص از3991) محص٠  ايصٜٛاٟ  حمُد -
 32اَػَل    ج َع١َ  بَبعا ااَت .ا   جم١ًَ    ٚع,قتَٗ   ايهَسى  حم اظ١َ  يف اأ ص١َ  اياب١ٝ

(3)400َ340  
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اطَ عد٠  بسَْ َ   )اي  ٛ  ايٓفط١ٝ ٚطبٝعتٗ  ْٚظسٜ  ٗ    (4000)  يسغٝدٟ  ٖ زٕٚ  ٛاٝلا -
  ايك ٖس٠: االدمًٛ ااصس١ٜ  ( ايرا  يف ع,جٗ

-  ٟ ٔ   اي سََٜس ٞ   (4001)  عبََد ايَََسمح طََسم ع,جَََ٘  ٚ  ػخٝصَََ٘  َفَََٗٛ٘   :اي ََ   ايٓفطَََ
 َ  ب  غسن١ ايصفح   ايرٖب١ٝ  :ايسٜ ا  َٚك َٚت٘

 ايك ٖس٠: االدمًٛ ااصس١ٜ   ب  ايطٛا٤ ٚااسا ١ايػخصٝ  (4009)  ايعبدٟ  ْ ظِ -

ٔ  األزاْٝ   األَٗ   (   كب3990ٌ) اِٖٝ ايكسٜٛ ٞ   بس -  يف األزا١َْٝ  ام١ًَ ااغعَ ق     ألبَٓ ٥ٗ
  421َ411(  2)5 اياب١ٜٛ  ايعًّٛ

َصََ از اي ََ ٛ  يف ايعٌََُ: ازاض١ََ َك ز١ََْ بََ  ااََٛظف     (  3994)  عََٜٛد ضًََ  ٕ  ااػََع ٕ -
   21َ443 ( 4)42جم١ً ج َع١ ااًو ضعٛا    ٚ . ايهٜٛتٝ  يف ايك  ع احلهَٛٞ ايهٜٛتٝ 

ااز  :ب.ٚ   ٚجٝ٘ ايبعٝا   ) (ايطٛضًٝٛيٛجٝ  ٚايتحًٌٝ ايٓفطٞ  (4000)  زٚجٝ٘  ب ضتٝد -
 احلدار١ 

ااغع ق  عكًًَٝ  ٚع,ق  َٗ     (  اي  ٛ  األضس١ٜ يد٣ أَٗ   األطف 3993ٍ)  ط٘  ؼ  أَ.٠ -
  344َ321(  3)30  ازاض   ايعًّٛ اياب١ٜٛب الحتٝ ج   ٚااط ْد٠ االجتُ ع١ٝ  جم١ً 

 (  األاه ز ايطًب١ٝ ٚاي  ٛ  ايٓفط١ٝ  عُ ٕ: ااز ع مل ايثك ا١ 3992 ٛاٝل  أمحد  ) -

 ز اأًٝ  .ٚ : اا  ب ااز٠ اي  ٛ  بٓج ح  (3999)  جسٜس  ض زا -

ٌ 3992 هلَ ّ  )  ََسِٜ ؛ ايػَعساْٞ    ضًَِٝ   - ٌ  يف (  ايػَ َ ِ   د ااَد   ااز ايَٓفظ  بَ.ٚ :   عًَ
 ايعسب١ٝ  ايٓٗ ١

منََٛذن َتعََدا األبعََ ا يًعٌََُ َََ  أضََس  (  3991)حمََُٛا حمََُد    َََ ّ؛  َََ ّ َصََ فٞ  ضََٝد -
  ااَثرس ايعسبَٞ ايثَ ْٞ  )اإلع ق١َ اير١َٖٝٓ بَ  ايتجَٓب        ذ٣ٚ االحتٝ ج   اأ ص١ ايت,َٝر

 www.gulfkids.com/ar/index.phpٚايسع ١ٜ(  

 (  ضٝهٛيٛج١ٝ ااساٖك١  ايك ٖس٠: َهتب١ األدمًٛ ااصس١ٜ 4001)  ٖد٣  قٓ ٟٚ -

ااعََ ق   األطفََ ٍ(  ازاض١ََ يََبعا أََْٛاع اي ََ ٛ  يََد٣ أَََٗ    3994)   ميََ ٕ اََثاا  ن غََف -
حتٝ ج   األضس١ٜ َٚص از ااط ْد٠ االجتُ ع١ٝ  جم١ً ن١ًٝ اياب١َٝ ج َع١َ   ٚع,قتٗ  ب ال

  400َ342  22ايصق شٜل  

ٟ   (  عًََِ ايََٓفظ ايصََٓ عٞ ٚايتٓظََُٝٞ احلََدٜإ    4001)  عََُ ز   نػََسٚا - َٓػََٛزا   : بٓ ََ ش
   ج َع١ ق زْٜٛظ

: ازاض١َََ ضٛضَََٝٛأْثسٚبٛيٛج١ٝ ع٢ًَََ أضَََس    اإلع ق١َََ رك ا١َََ  ( 3990)  مسَََ ح حمَََُد    ي فَََٞ -
  ج َع١ جٓٛ  ايٛااَٟ  ن١ًٝ اآلاا  بكٓ  انتٛزاٙ   زض ي١ ااغع ق  ف ٍاألط

اي  ٛ  ايٓفط١ٝ يد٣ ايهفٝف ٚع,قتَٗ  ب جت َٖ   األضَس٠    (  3991)  ع ١ٝ ع ١ٝ  حمُد -
   4َ21  (19) ١ً اياب١ٝ ااع صس٠   جمذمٛ اإلع ق١

ًَ  اإلع ق١َ  أرَس (  4000)  ط ٌٜ ٖٜٛدٟ  - ٞ  .ااغعَ م  ايفَسا  ٢ع  ٚزع ١َٜ  يًعَ,ن  زاغَد  َسنَص  :ابَ
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