
الضغــىط وأســالية مىاجهتهـا وعالقتها تالصالتة النفسية 
واملسـانذة االجتماعيـة لذي أمهــات األطفــال روي اضطراب طيف 

 التىحذ "
وائل ماهر حممذ غنيمد.                                                                   

 دكتىراه يف علم النفس                                                                                                   
 :امللخص

ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمِ الضغػػوط وأسػػالٓب هواجٍتٍػا وعٛقتٍا بالصٛبة الىفسٓة     
والهسػػػاىدة اٚجتهاعٓػػػة لدى عٓىة هف أهٍػػات اٖطفػػاؿ ذوي اضطراب طٓؼ التوحد ، أجٓرت 

( أـ ٖطفاؿ ذوي اضطراب طٓؼ التوحد  ،  66( أـ ، ) 96راسة عمِ عٓىة هكوىة هف )الد
ـ بٓف66) (  9:.68عاـ بهتوسط عهري قدري ) ;7 - 58( أـ ٖطفاؿ عادٓٓف تتراوح أعهاٌر

( ، أظٍرت ىتائج الدراسة عف وجود فروؽ بٓف أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف 6.:عاـ واىحراؼ )
ف فْ الضغوط الىفسٓة وفْ بعد التفاعؿ السمبْ عمِ هقٓاس وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓ

درجة  7.;4هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف بىسبة 
، وفْ التصرفات السموكٓة والتفاعؿ ا٘ٓجابْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف ، كها أشارت 

تزاـ ، والتحدي ، والتحكـ عمْ هقٓاس الصٛبة ىتائج الدراسة إلِ وجود فروؽ فْ أبعاد اٚل
عمِ الترتٓب لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف ، كها  76.6، 76.6، 76.5الىفسٓة بىسبة 

أشارت إلِ وجود فروؽ عمْ هقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ 
ة ارتباطٓة هوجبة بٓف درجة ، كها توصمت الىتائج إلِ وجود عٛق  >.;47العادٓٓف بىسبة 

الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالصٛبة الىفسٓة وأبعادٌا لدى عٓىة أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف ، 
ووجود عٛقة ارتباطٓة هوجبة بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالهساىدة اٚجتهاعٓة وأبعادٌا 

 لدى عٓىة أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف .
"  
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وعالقتها تالصالتة النفسية  الضغــىط وأســالية مىاجهتهـا
واملسـانذة االجتماعية لذي أمهــات األطفــال روي اضطراب طيف 

 التىحذ "
وائل ماهر حممذ غنيمد.                                                                   

 دكتىراه يف علم النفس                                                                                                   
 

 :ةمقذمـ
إف الشػعور بالضػغوط الىفسػٓة والهعاىػاة هىٍػا أصػبح السػهة الرئٓسػٓة لٍػذا العصػر الهضػػطرب 

قدٓـ الزهاف ، وهها ٚشؾ فٓػً أىىػا جهٓعػًا عمػِ  هىذعمِ الرغـ هف وجودٌا وهرافقتٍا ا٘ىساف 
ػػا اخػػتٛؼ أعهالىػػا وأعهارىػػا قػػد تجرعىػػا ح صػػتىا هىٍػػا قمٓمػػة كاىػػت أـ كعٓػػرة ، وعاىٓىػػا هػػف أعاٌر

ا وطغٓاىٍا اىكػب البػاحعٓف عمػِ دراسػتٍا والتىقٓػب  هؤقتة كاىت أـ دائهة ، وهع تعاظـ حضوٌر
ا وأىواعٍػػا ، وهػػا تخمقػػً هػػف وعػػار ىفسػػٓة وسػػموكٓة وصػػحٓة عمػػِ الفػػرد  فػػْ طبٓعتٍػػا وهصػػادٌر

 ا الهدهرة.والهجتهع ككؿ ، بغرض وقؼ زحفٍا والحد هف وعاٌر
فمقد أصبح الىظر إلِ الضغوط عمِ أىٍا بهعابػة هظٍػر طبٓعػْ هػف هظػاٌر الحٓػاة ا٘ىسػاىٓة 
التػػْ ٚ ٓهكػػف تجىبٍػػا أهػػرا حتهٓػػا ، فٍػػْ هػػف هتٛزهػػات الحٓػػاة وعمػػِ الجهٓػػع أف ٓػػتعمـ كٓػػؼ 

ا .  )اعتداؿ هعروؼ،  ا بأسالٓب تجىبً أضراٌر دٌٓر  (      :،5664ٓتعآش هعٍا ٓو
ذا كػػاف ا لهوضػػوع هتعبػػا وشػػائكا كهػػا ٓعتقػػد بعضػػٍـ ، فلىػػً ٓهكىىػػا القػػوؿ  أف التعاهػػؿ هعٍػػا وا 

أكعػػر تعقٓػػدا وتشػػابكا ، ٚ سػػٓها أف بعضػػا هػػف جواىبٍػػا ٚ إرادي ٓصػػعب الػػتحكـ فٓػػً والقسػػػـ 
أخػػر إرادي همحػػوظ ، وهػػف ٌىػػا جػػا ت الصػػعوبة فػػْ تحدٓػػد أسػػالٓب التعاهػػؿ هػػع الضػػغوط. 

                (   ;8،  5646)وائؿ غىٓـ ، 
ا وسعادتٍا ٌو الوضع الطبٓعْ       ولها كاىت ا٘ىساىٓة كمٍا عبارة عف أسرة كبٓرة واستقراٌر

ىٍػػا واىػػً  ىٍػػا ، وأف وجػػود الطفػػؿ ٓشػػكؿ جاىػػب ٌػػاـ فػػْ بىائٍػػا وتكٓو والٍػػدؼ الرئٓسػػْ هػػف تكٓو
ػذ ػد هػف اٚلتزاهػات ، ٌو حػدث تغٓػرا فٍٓػا وهػف عػـ هٓز ػد ٓوفر لٍا ىوعا هف البقا  ٓو ا ٓعىػْ الهٓز

هػػػف الضػػػغوط الىفسػػػٓة بصػػػورة أو بػػػأخرى، كهػػػا ٓضػػػطر الوالػػػدٓف إلػػػِ التضػػػحٓة بالعدٓػػػد هػػػف 
ا فْ هحاولة لمتكٓؼ هع الوضع الجدٓد ، فلذا كاف الطفػؿ طبٓعػْ  اٖىشطة اٚجتهاعٓػة وغٌٓر



 وائل ماهر غنيم .د                                                         

 (666 ( 5102  ديسمرب،44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد            

ذا كػػػاف الطفػػػؿ هػػػف ذوى اٚحتٓاجػػػات الخاصػػػة أوهعػػػاؽ فٛشػػػؾ  توجػػػد كػػػؿ ٌػػػذي التغٓػػػرات ، وا 
 ؾ أكعر تأعٓرا وأشد وطأة . سٓكوف ذل

عػػػد اكتشػػػاؼ ا٘عاقػػػة لػػػدى الطفػػػؿ بدآػػػة لسمسػػػمة هػػػف الضػػػغوط الىفسػػػٓة لػػػدى الوالػػػدٓف       ٓو
بصفة عاهة ، ولدى اٖهٍػػات بصفة خاصة ، وها ٓصػاحب ذلػؾ هػف شػعور بالػذىب والخجػؿ 

والخػوؼ  واٚكتئاب والغضب والقمػؽ والحػزف واٖسػِ ولػـو الػذات أو إلقػا  المػـو عمػِ أخػٓرف
عمِ هسػتقبؿ الطفػؿ فضػٛ عػف اسػتبعاد الوالػدٓف إهكاىٓػة بعػض الىجاحػات التػْ كاىػا ٓتهىٓػاف 
كذا تختفْ كعٓػرا هػف أهػاؿ واٖحػٛـ والتوقعػات الهرتبطػة بالطفػؿ عىػد  تٍا فْ طفمٍها. ٌو رٓؤ

 اكتشاؼ إعاقتً. 
عتبر اضطراب طٓؼ التوحد شػكٛ هػف أشػكاؿ اٚعاقػ هىػذ الصػغر ، التػْ تمحػؽ باٖطفػاؿ  ةٓو

ولقػػد أعبتػػت الدراسػػات أف التوحػػد هػػف أكعػػر أىهػػاط ا٘عاقػػات شػػٓوعا بػػٓف اٖطفػػاؿ فػػْ العصػػر 
 الحالْ .
واضطراب طٓؼ التوحػد هػف اٚضػطرابات التػْ زاد اٌٚتهػاـ بٍػا فػْ السػىوات اٖخٓػرة        

 وذلػؾ لهػػا ٓتصػػؼ بػػً هػػف أعػراض حػػادة وهػػؤعرة فػػْ هجػػاٚت عػدي فػػْ حٓػػاة الفػػرد الهصػػاب ،
هعػػؿ القصػػور فػػْ التواصػػؿ ، وىقػػص وقصػػور فػػْ  الهٍػػارات اٚجتهاعٓػػة  ، وصػػعوبات فػػْ 
صػاحب  ىهو سموكٓات المعب خاصة المعب الرهزي )التخٓمػْ( با٘ضػافة لمسػموؾ الىهطػْ ، ٓو
هعػػؿ ذلػػؾ عقبػػة رئٓسػػٓة  ذلػػؾ هخػػزوف هحػػدود وىهطػػْ وهتكػػرر هػػف اٌٚتهاهػػات واٖىشػػطة ، ٓو

لتعمٓهٓػػة ، الترفٍٓٓػػة ، والهجتهػػع بصػػفة عاهػػة ، لهػػا ٓفرضػػً لٍػػـ داخػػؿ اٖسػػرة ، الهؤسسػػات ا
ٌػػذا اٚضػػطراب هػػف قٓػػود عمػػِ سػػموؾ الطفػػؿ التوحػػدى وسػػموؾ هػػف حولػػً ) أحهػػد عكاشػػة ، 

5666 ) 
وتوضػػػح ىتػػػػائج العدٓػػػػد هػػػػف الدراسػػػػات أف أهٍػػػػات ووبػػػػا  اٖطفػػػػاؿ التوحػػػػدٓٓف ٓتعرضػػػػوف      

ات عالٓة هف الضغوط الىفسٓة فٓها أوضحت ى تائج دراسات أخػرى أف أهٍػات اٖطفػاؿ لهستٓو
 التوحدٓٓف ٓعاىٓف هف ضغوط ىفسٓة هرتفعة بالهقارىػػة بأبػػا . 

ػػا الهٍػـ فػْ حٓػاة طفمٍػػا      هكػف تبٓرػر هػا تعاىٓػً اٖـ هػػف ضػغوط ىفسػٓة هرتفعػة إلػِ دوٌر ٓو
 التوحػػدى ، فٍػػػْ أكعػػػر أعضػػػا  اٖسػػػرة قمقػػػًا عمٓػػً واٌتهاهػػػًا بػػػً وحرصػػػا عمػػػِ إشػػػباع حاجاتػػػً
الٓوهٓػػػة حٓػػػث أىٍػػػف ٓػػػتحهمف الهسػػػئولٓة اٖولٓػػػة لتىشػػػئة أطفػػػالٍف وأكعػػػر تػػػأعرا بالتػػػأعر السػػػمبْ 

وهسػاىدتٍها لهواجٍػة تمػؾ  –وخاصػة اٖـ  –الهرتبط بلعاقة أبىائٍف ، لػذا فػلف إرشػاد الوالػدٓف 
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الضغوط والعهؿ عمِ الحػد هػف تأعٓراتٍػا الىفسػٓة هػف اٖهػور الٍاهػة لهسػاعدتٍـ عمػِ التكٓػؼ 
 تعآش هع طفمٍـ . وال

ذا كاىػػت الوقآػػة خٓػػر هػػف العػػٛج فػػْ هجػػاؿ الطػػب فٍػػْ لٍػػا ىفػػس اٌٖهٓػػة والقػػوة فػػْ      وا 
هجػػاؿ عمػػـ الػػىفس ، حٓػػث اتجػػً عمهػػا  الػػىفس فػػْ أوىػػة اٖخٓػػرة إلػػِ البحػػث عػػف الهتغٓػػرات 
ىػػا ؾ الواقٓػػة التػػْ ٓهكػػف أف تخفػػؼ أو تقػػْ أو تعػػدؿ هػػف أعػػار السػػمبٓة لمضػػغوط الىفسػػٓة ، ٌو

تزآد فْ الوقت الحالْ لمتركٓز عمِ الهتغٓرات الىفسػٓة واٚجتهاعٓػة التػْ تتوسػط العٛقػة بػٓف 
الضػػػغوط الىفسػػػٓة وبػػػٓف الهػػػرض الجسػػػهْ والىفسػػػْ ، بٍػػػدؼ تحقٓػػػؽ الصػػػحة الىفسػػػٓة لٗفػػػراد 
ػذي الهتغٓػرات الواقٓػة قػد تكػوف هتغٓػرات ىفسػٓة أو اجتهاعٓػة  ولمهجتهع الذي ٓعٓشوف فًٓ ، ٌو

(Rutter , 1990 , 187)   . 
هػػػػػا الهسػػػػػػػػػاىدة      وسػػػػوؼ تٍػػػػػتـ الدراسػػػػػة الحالٓػػػػػة بهتغٓػػػػػٓرف هػػػػػف ٌػػػػػذي الهتغٓػػػػػرات الواقٓػػػػػة ٌو

اٚجتهاعٓػػػػػػػة والصػػػػٛبة الىفسػػػػٓة فػػػػْ عٛقتٍهػػػػا بالضػػػػغوط وأسػػػػالٓب هواجٍتٍػػػػا لػػػػدى أهٍػػػػات 
دت أكػَالتْ والصػحة الىفسػٓة عمن الىفس ؿ اػػفْ هجاٖطفاؿ التوحدٓٓف، حٓث تشػٓر البحػوث 

هو شخصٓة كػػؿ ا ٓتطمب فٍن ػػػَاو فٍهٍأف الضػػغوط الىفسػػٓة هػػف الهشػػاكؿ الهٍهػػة بهجهمٍا 
قد َٓاجً هشكٛت هعٓىة ىتٓجة لمتعرض لٍذي البٓئػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػف حولػػػػػػػػػػػً ، وأف ا٘ىسػػػػػػػػػاف الفرد َ

ٌذي الفترة الدعن الٛزن هو ؿ ٓتمقِ خٛدوف أف الهشكٛت  فترة طَٓمة هو الزهو 
و ها ٓتهعؿ فْ الالهقربٓو   ٓشعر بالضغط . إىً فهساىدة اٚجتهاعٓػػة ٌو

فالهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة تعتبػػر هصػػدرا ٌاهػػا هػػف هصػػادر اٖهػػف الىفسػػْ الػػذي ٓحتاجػػً ا٘ىسػػاف 
هف عالهً الذي ٓعٓش فًٓ عىدها ٓشعر أف طاقتً قد استىفذت وأجٍدت واىً ٓحتاج إلِ عػوف 

ٍهػػة لٍػػا فػػْ هواقػػؼ الشػػدة هػػف خارجػػً ، وقػػد اٌػػتـ بٍػػا البػػاحعوف بعػػد هػػا ٚحظػػوي هػػف وعػػار ه
ػػػػً  وا٘جٍػػػاد الىفسػػػْ، وهػػػا تقػػػػـو بػػػً هػػػف تخفٓػػػؼ لىتػػػػائج الضػػػغوط والهواقػػػؼ الصػػػعبة. ) رآو

 ( 77،  9>>4دسوقْ، 
كها تهعؿ الصٛبة الىفسٓة إحدى سهات الشخصٓة التْ تساعد الفػرد عمػِ التعاهػؿ الجٓػد هػع 

ضػػػػػػػػػػطرابات الضػػػػػػػػػػغوط واٚحتفػػػػػػػػػػاظ بالصػػػػػػػػػػحة الىفسػػػػػػػػػػٓة والجسػػػػػػػػػػهٓة ، وعػػػػػػػػػػدـ تعرضػػػػػػػػػػً لٛ
السٓكوفسٓولوجٓة الىاتجػة عػف الضػغوط ، فتػأعٓر الصػٛبة ٓتهعػؿ فػْ دور الوسػٓط بػٓف التقٓػٓـ 

 الهعرفْ لمفرد لمتجارب الضاغطة وبٓف اٚستعداد والتجٍٓز باستراتٓجٓات الهواجٍة . 
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بعض ٌػػذا وتعتبػػر الصػػٛبة الىفسػػٓة هػػف أٌػػـ الهتغٓػػرات تػػأعٓرا عمػػِ الضػػغوط ، فقػػد تبػػٓف أف 
الدراسػػػػػػات َلقد اٌتهت بػػػػػػأخٓرف، ة الضغَط  َتحهمٍا هقارىة ػػػػػػػِ هجابٍػػػػػػػدر عمػػػػػػد اقاٚفرا

وتأعٓراتٍػػا وأسػػموب ذٓو ٓتحهمَو الضغَط ػػػاٚفراد الٌػػا بكشف الخَاص الهٍهة التْ ٓتهٓز ب
الذٓو لدٍٓن سهات اٖشػػػػػػػػػػػػخاص الهتكٓفٓو هع الضغَط ٌن أف أفضػػػػػػػػػػػػؿ ََجدت ـ، هقاَهتٍ

ؿ الذٓو لدٍٓن التزان عااٖشػػػػػػػػػػػػػػخاص ة الصمدة ٌَن عمٍٓا الشخصٓأطمقػػػػػػػػػػػػػػت شخصٓة  َقد 
درة عمِ هجابٍة ػػػػػػػػػَٓهمكَو اٚحساس بالسٓطرة عمِ اٚهَر َالذّ ٓهتمكَو اٚحساس بالق

  التحدٓات .
ً ػػػػػػْ فاعمٓتػػػػػػرد فػػػػػػدُ الفػػػػػػاعتقاد عان لأىٍػػػػػا الصٛبة الىفسٓة عمِ إلػػػػػِ ىىظر أف ٓهكو كهػػػػػا 

ٓدرك َٓفسر ََٓاجً ، لكػػػػػػػػْ الهتاحة ة والبٓئػػػػػػػػالهصادر الىفسٓة كػػػػػػػػؿ َقدرتً عمِ استخدان 
الصٛبة هصدر هقاَهة ٓهكىً هعادلة اٚعار الهحتهمة الضػػاغطة وأف اة ػػػالحٓأحػػداث بفاعمٓة 

 لمضغط . 
ة ػػػػػػػػػة الىفسٓػػػػػػػػلمكشف عو دَر الصٛبٓسعػػػػػػػِ ة ػػػػػػػػٌذي الدراسؿ ٛػػػػػػػهو خث َعمًٓ فاو الباح

ػػػا والهسػػػػػػاىدة اٚجتهاعٓػػػة لػػػدى عٓىػػػة هػػػف أهٍػػػات اٖطفػػػاؿ التوحػػػ غَط ػػػػعمِ الضدٓٓف وتأعٌٓر
دٌـ .ة التْ ٓتعرضَو لٍا فْ ظػالهختمف   ؿ إعاقة أٚو

 هشكمػػػػة الدراسػػة 
ػػا العػػاـ هػػف خػػٛؿ هٛحظتىػػا وبصػػورة هؤكػػدي                تبمػػورت هشػػكمة البحػػث فػػْ إطاٌر

لمضػػغوط والهواقػػؼ التػػْ ٓفرضػػٍا وجػػود طفػػؿ توحػػدي فػػْ اٖسػػرة بصػػفة عاهػػة وعمػػِ أهٍػػات 
ؿ التوحػػػدٓٓف بصػػػفة خاصػػػة ، والقٓػػػود التػػػْ ٓفرضػػػٍا عمػػػٍٓـ فػػػْ هشػػػاركتٍـ فػػػْ الحٓػػػاة اٖطفػػػا

اٚجتهاعٓة حٓث تشكؿ ٌذي الضػغوط عبئػا عقػٓٛ عمػِ كاٌػؿ الوالػدٓف واٖسػرة وتمقػِ بظٛلٍػا 
 عمِ الهىاخ اٖسرى . 

رى "الباحث" أىً ٓهكف القوؿ بأف هشكمة الدراسة الحالٓة تتحدد فْ ا٘جابػة عمػِ التسػا ت ٓو ٚؤ
 التالٓػػػػػة 

ٌؿ توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتوسطات درجات أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف  –4
 الضغوط الىفسٓة وأسالٓب هواجٍتٍا ؟  فْ
ٌؿ توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتوسطات درجات أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف  – 5

 فْ الصٛبة الىفسٓة والهساىدة اٚجتهاعٓة ؟
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ٌؿ توجد عٛقة ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالصٛبة الىفسٓة لدى عٓىة  – 6
 التوحدٓٓف والعادٓٓف ؟  أهٍات

ٌؿ توجد عٛقة ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالهساىدة اٚجتهاعٓة لدى  - 7
 أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف ؟  عٓىة

 أهذاف الذراسة :  
ـ هػػف أف هشػػكمة الضػػغوط أصػػبحت هشػػكمة عالهٓػػة تتػػدخؿ فٍٓػػا عواهػػؿ عػػدة عمػػِ الػػرغ      

ا هف العواهؿ وهع أٌهٓة أخذ تمػؾ العواهػؿ  عقافٓة واجتهاعٓة وسٓاسٓة واقتصادٓة وهالٓة وغٌٓر
ات  فْ اٚعتبار ، إٚ أف التحمٓؿ الىفسْ لهشكمة الضغوط الىفسٓة ٓعد اٖعهؽ هقارىة بهسػتٓو

كهشػػػػكمة تحػػػػدث أساسػػػػًا داخػػػػؿ الفػػػػرد ، فػػػػْ ذٌىػػػػً )أفكػػػػاري ،  التحمٓػػػػؿ اٖخػػػػرى ، فالضػػػػغوط
وهعتقداتً ، وتقدٓراتً( ، ووجداىً )هشاعري واىفعاٚتً( وسػموكً  ، وكػؿ هحاولػة لمحػد هػف تمػؾ 
الهشكمة ٚ ٓهكف أف تحقؽ أٌدافٍا إٚ هػف خػٛؿ التركٓػز عمػِ هػا ٓحػدث داخػؿ الفػرد ، وكػؿ 

قد ٓكػوف أساسػً عػدـ الػوعْ بأٌهٓػة هػا ٓحػدث فشؿ تهىِ بً خطط هواجٍة الضغوط الىفسٓة 
داخؿ الفرد ، أو عدـ هعرفػة اٖسػموب الهىاسػب ٚسػتحداث التغٓٓػر الهرغػوب أو كػؼ التعبٓػر 

  .عف الهرغوب
 وتسعِ الدراسة الحالٓة إلِ تحقٓؽ اٌٖداؼ التالٓة                                                        

بػٓف أهٍػات اٖطفػاؿ التوحػدٓٓف وأهٍػات اٖطفػاؿ العػادٓٓف  الكشؼ عف الفروؽ – 4
      فْ الضغوط الىفسٓة وأسالٓب هواجٍتٍا  .                                                                                        

الكشؼ عف الفروؽ بػٓف أهٍػات اٖطفػاؿ التوحػدٓٓف وأهٍػات اٖطفػاؿ العػادٓٓف  – 5
         فْ الصٛبة الىفسٓة والهساىدة اٚجتهاعٓة .

التعػػرؼ عمػػِ العٛقػػة بػػٓف الضػػغوط الىفسػػٓة وأسػػالٓب هواجٍتٍػػا لػػدى أهٍػػات  – 6
 والصٛبة الىفسٓة لدٍٓـ هقارىة بأهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف .                                              اٖطفاؿ التوحدٓٓف

ٛقػػة بػػٓف الضػػغوط الىفسػػٓة وأسػػالٓب هواجٍتٍػػا لػػدى أهٍػػات التعػػرؼ عمػػِ الع – 7
 اٖطفاؿ التوحدٓٓف والهساىدة اٚجتهاعٓة لدٍٓـ هقارىة بأهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف .                                        
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 أهمية الذراسة :
ػو التصػ     دي لهشػكمة تكهف أٌهٓة الدراسة الحالٓة فْ أٌهٓة الهوضػوع الػذي تتصػدى لػً ٌو

الضػػػغوط الىفسػػػٓة التػػػْ تعػػػاىِ هىٍػػػا أسػػػر أطفػػػاؿ التوحػػػد بصػػػفة خاصػػػة أو ذوى اٚحتٓاجػػػات 
الخاصة بصفة عاهة ، وتمعب اٖـ  دورا هٍهػا ورئٓسػٓا فػْ ٌػذا ا٘طػار ، فٛشػؾ أف تعػرض 
 اٖسرة ٘عاقة أحد أبىائٍا ٓحدث ردود اىفعالٓة هختمفة وتتبآف تمؾ الردود اٚىفعالٓة تبعا لشػدة
اٚعاقػػً وهػػدى اسػػتهرآرتٍا هػػع الطفػػؿ ، ههػػا ٓعػػوؽ قػػدرتٍها عمػػِ رعآػػة الطفػػؿ والعىآػػة بػػً ، 

هكف إبراز أٌهٓة الدراسة الحالٓة فْ   وسرعاف ها ٓبدأ لٍها ا٘حساس بالصدهة ، ٓو
ًٚ  اٌٖهٓة الىظٓرة         أو

اجػػػؿ * تمقػػػِ ٌػػػذي الدراسػػػة الضػػػو  عمػػػِ فئػػػة ٌاهػػػة تحتػػػاج إلػػػِ تكػػػاتؼ الهٍتهػػػٓف هػػػف 
هساعدتٍا ، والهبػرر الرئٓسػْ لػذلؾ ٌػو التزآػد الهسػتهر ٖعػداد اٖطفػاؿ الهصػابٓف بالتوحػد ، 

و هىبئ لكعٓر هف اٚضطرابات الىفسٓة التْ تعاىِ هىٍا أهٍات ٌٚؤ  اٖطفاؿ .  ٌو
* عمػػِ الػػرغـ هػػف كعػػرة الدراسػػات التػػْ اٌتهػػت بدراسػػة اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف أو اضػػطراب 

إٚ أف تىاوؿ أسر ٌٚؤ  اٖطفاؿ بالدراسة ودراسة الضػغوط التػْ ٓعػاىوف  التوحد بصفة عاهة 
هىٍا كاىت قمٓمػة جػدا ، وعمػِ الػرغـ هػف ذلػؾ لػـ ٓػتـ تىػاوؿ ٌػذي الضػغوط وعٛقتٍػا بهتغٓػرات 
ٌاهػػػة تمعػػػب دورا كبٓػػػرا فػػػْ تحهمٍػػػا وهواجٍتٍػػػا هعػػػؿ الصػػػٛبة الىفسػػػٓة والهسػػػاىدة اٚجتهاعٓػػػة 

دراسػة كػاف قمٓػؿ جػدا بػؿ ٚ ٓكػاد ٓكػوف ٌىػاؾ دراسػة فػْ حػدود عمػـ ،فتىاوؿ ٌذي الهتغٓرات بال
الباحث تىاولت ٌذٓف الهتغٓٓرف لدى أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف . لػذلؾ تعتبػر الدراسػة الحالٓػة 
هحاولػػة جدٓػػدة لمتعػػرؼ عمػػِ الضػػغوط والهواقػػؼ التػػْ تقػػؼ أهػػاـ أهٍػػات اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف 

تٍػػا وعٛقتٍػػا بالصػػٛبة الىفسػػٓة والهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة واٖسػػالٓب التػػْ ٓسػػتخدهوىٍا فػػْ هواجٍ
 لدٍٓـ .                     

* أٌهٓػػة الػػدور الفاعػػؿ لػػٗـ فػػْ اٖسػػرة العربٓػػة والػػذي ٓػػراي الباحػػث العهػػود الفقػػري لتهاسػػؾ  
اٖسػػرة ، وخاصػػة فػػْ حػػاٚت وجػػود أزهػػات ٓترتػػب عمٍٓػػا أشػػكاؿ هػػف الضػػغوط الىفسػػٓة التػػْ 

 ة ، هعؿ أزهة وجود طفؿ توحدي فْ اٖسرة.تتطمب هواجٍة جاد
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 عاىًٓا  اٌٖهٓة التطبٓقٓة    
* اسػػتعهار التعػػرؼ عمػػِ طبٓعػػة العٛقػػة بػػٓف الضػػغوط الىفسػػٓة والصػػٛبة الىفسػػٓة والهسػػاىدة 
رشػاد أولٓػا  أهػور  ػة وىفسػٓة ٓهكػف أف  تسػٍـ فػْ توجٓػً وا  اٚجتهاعٓة فػْ تصػهٓـ بػراهج تربٓو

الخاصػػة بصػػفة عاهػػة وأهٍػػات اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف بصػػفة خاصػػة  اٖطفػػاؿ ذوى اٚحتٓاجػػات
 ىحو أسالٓب التصدي التْ تتوافؽ هع قدراتٍـ الشخصٓة . 

* التعػػػرؼ عمػػػِ أٌػػػـ اٖسػػػالٓب التػػػْ تواجػػػػػً بٍػػػػا أهٍػػػػػات اٖطفػػػػاؿ التوحػػػدٓٓف ضغوطٍػػػػـ ، 
رى وبػػراهج وهحاولػػػة تقدٓػػػـ الخدهػػػات هػػف خػػٛؿ الهحاضػػرات وهػػف خػػٛؿ بػػراهج ا٘رشػػاد اٖسػػ

التوعٓػػة والتػػْ هػػف شػػأىٍا  أف تسػػاعدٌـ عمػػِ التكٓػػؼ وتقبػػؿ الوضػػع والتعاهػػؿ هعػػً بعقٛىٓػػة 
 وواقعٓة .                                  

* الخػػروج بتوصػػٓات ٓهكػػف اٚسػػتفادة هىٍػػا واسػػتخداهٍا كأسػػالٓب ىاجحػػة لهواجٍػػة الضػػغوط 
 ف .                                                                         الىفسٓة التْ تتعرض لٍا أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓ

ت لػػدى   * تعتبػػر الدراسػػة إضػػافة لمتػػراث الىظػػري والعهمػػْ الػػذي قػػد ٓعٓػػر الكعٓػػر هػػف التسػػاٚؤ
                             الباحعٓف لهواصمة البحث فْ ٌذا الهجاؿ  .                                                          

 هفآٌـ الدراسة وتعٓرفاتٍا   
ػة لمتهٓٓػز بػٓف  ٓعتبر تحدٓد الهفٍـو هف أٌـ خطػوات البحػث العمهػْ السػٓكولوجْ وحجػر الزآو

ا وفٓها ٓمْ عرضا لهفآٌـ الدراسة    -الدراسة العمهٓة السٓكولوجٓة وغٌٓر
   Psychological Stress أٚو   الضغوط الىفسٓة  

اختمؼ الباحعوف حوؿ تعٓرفٍـ لمضػغوط فهػىٍـ هػف ٓىظػر إلٍٓػا بأىٍػا هعٓػرات أو هىبٍػات      
ػػا اسػػتجابة، وهػػىٍـ هػػف ىظػػر إلٍٓػػا فػػْ ضػػو  العٛقػػة بػػٓف الهعٓػػرات  وهػػىٍـ هػػف تعاهػػؿ باعتباٌر

( لذلػػؾ فػلف التعاهػػؿ هػع الهصػطمح ٚ ٓػزاؿ صػعبًا  49، :566واٚستجابة. )جهعة ٓوسػؼ، 
 قػض الػذي ٓتبػدى فػْ بحوث الضغوط.بسبب ٌذا التىا

( الضػػغوط الىفسػػٓة بأىٍػػا " أعبػػػا  5;>4وتعػػر ؼ " الجهعٓػػة اٖهٓركٓػػة لمطػػب الىفسػػْ" )     
زائػػػػػػدة تعقػػػػػػؿ كػػػػػػػاٌف الفػػػػػػرد ىتٓجػػػػػػة هػػػػػػػروري بخبػػػػػػرات صػػػػػػادهة" )الجهعٓػػػػػػػة اٖهٓركٓػػػػػػة لمطػػػػػػػب 

 ( .          8،  5;>4الىفسْ،
فٍػػا " الػػدلٓؿ التشخٓصػػػْ ا٘حصػػائْ      عر  ( بأىٍػػػا 7>>4الرابػػع لٛضػػػطرابات العقمٓػػة " ) ٓو

ػػة الٓوهٓػػة إلػػِ  ػػؽ الفػػرد وتتجػػاوز طاقػػة التحهػػؿ لدٓػػً بػػد ًا هػػف أحػػداث الحٓػػاة القٓو "أعبػػا  تٌر
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أحػػػداث الحٓػػػاة الحػػػادة ، حٓػػػث تهعػػػؿ تمػػػؾ الضػػػغوط هحػػػورًا ٌاهػػػًا وأساسػػػًٓا عىػػػد تشػػػخٓص أي 
  (Dsm–Iv,1994, 234)هرض ىفسْ" 

لٓػة التعٓرػؼ ا٘جرائػْ التػالْ لمضػغوط الىفسػٓة بأىٍػا " الدرجػة التػْ وسوؼ تتبىِ الدراسة الحا
 ٓحصؿ عمٍٓا الهفحوص عمِ هقٓاس الضغوط الىفسٓة ".

  Coping Styles عاىٓا   أسالٓب الهواجٍة  
( أسػالٓب هواجٍػة الضػغوط بأىٍػا "  4<<6)   Heany & Rynٓعػرؼ " ٌٓىػِ ، ورآػف " 

تعاهموف بٍا هع هواقؼ التٍدٓد والتحدي وتعد الطرؽ التْ ٓقاـو بٍا الىاس الضغو  ط الىفسٓة ٓو
 )بهعابة حػواجز تحهػِ الفػرد هػف الىػواتج الضػارة لمضػغط الصػحة الىفسػٓة والبدىٓػة والعقمٓػة " 

Heany & Ryn,1990, 415 )  
ػػػؼ ا٘جرائػػػْ التػػػالْ لمضػػػغوط الىفسػػػٓة بأىٍػػػا "          وسػػػوؼ تتبىػػػِ الدراسػػػة الحالٓػػػة التعٓر

 “.ٓحصؿ عمٍٓا الهفحوص عمِ هقٓاس أسالٓب هواجٍة الضغوط الىفسٓة  الدرجة التْ
   Hardiness Psychological :عالعا   الصٛبة الىفسٓة  

( بأىٍػػا " ىهػػط هػػف التعاقػػد الىفسػػْ ٓمتػػـز بػػً الفػػرد  9>>4ٓعرفٍػػا " عهػػاد هخٓهػػر " )         
أف بلهكاىػػً أف ٓكػػوف لػػً تحكػػـ تجػػاي ىفسػػً وأٌدافػػً وقٓهػػً وأخػػٓرف هػػف حولػػً ، واعتقػػاد الفػػرد 

تحهؿ هسئولًٓ ها ٓتعرض لً هف أحداث ، أف ها ٓطرأ عمِ جواىب  فٓها ٓمقاي هف أحداث ، ٓو
عاقػة لػً " ) عهػاد هخٓهػر ،  حٓاتً هف تغٓٓر ٌو أهر هعٓر وضػروري أكعػر هػف كوىػً تٍػدٓا وا 

4<<9  ،5;7                              ) 
عرفٍا جٓرسوف )  ىٍا " ٌْ قدرة الفرد عمِ هواجٍة الضغوط بهٍػارات الهواجٍػة ( بأ ;>>4ٓو

 Gerson) 456أتٓة التحمٓؿ الهىطقْ ، التجىب الهعرفْ ، التفٓرغ ا٘ىفعالِ ، اٚستسٛـ")
, 1998 ,  

عرفٍػػػا " كوباسػػػا "  بأىٍػػػا  هجهوعػػػة هػػػف سػػػهات الشخصػػػٓة التػػػْ تعهػػػؿ كهصػػػدر  Kobasaٓو
 (                                       86،  5667غطة " ) عبد اهلل الحوا جرى ، هقاوهً فْ هقاوهة أحداث الحٓاة الضا

عرفٍػػا " بشػػٓر الحجػػار، و ىبٓػػؿ دخػػاف " )      ( بأىٍػػا " اعتقػػاد عػػاـ لػػدى الفػػرد فػػْ  5669ٓو
واجػػػً  فسػػر ٓو فعالٓتػػً وقدرتػػً عمػػِ اسػػػتخداـ كػػؿ الهصػػادر الىفسػػٓة والبٓئٓػػػة الهتاحػػة لٓػػدرؾ ٓو

 (                                                                        6:6، 5669الحٓاة الضاغطة " ) بشٓر الحجار، وىبٓؿ دخاف،  بفاعمٓة أحداث
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وسوؼ تتبىػِ الدراسػة الحالٓػة التعٓرػؼ ا٘جرائػْ التػالْ لمصػٛبة الىفسػٓة بأىٍػا " الدرجػة التػْ 
 سٓة  ".ٓحصؿ عمٍٓا الهفحوص عمِ هقٓاس الصٛبة الىف

    Social Supportرابعا   الهساىدة اٚجتهاعٓة  
( بأىٍا " الىظاـ التْ ٓتضهف هجهوعة هف الروابط 4<;4) Caplan “ٓعرفٍا " كابمف        

هكػػف ا٘عتهػػاد عمٍٓػػا ، والعقػػة بٍػػا وقػػت  مػػة الهػػدى ٓو اٚجتهاعٓػػة هػػع أخػػٓرف تتسػػـ بأىٍػػا طٓو
 (   ( Caplan , 1981 , 44هدي بالسىد العاطفْ "   إحساس الفرد( بالحاجة إلٍٓا لتهدي  لت

( بأىٍا " إدراؾ الفرد باف البٓئة تهعؿ هصدرا 4<;6)  Sarason“ٓعرفٍا " ساراسوف         
عقػوف بػً ،  رعوىػً ، ٓو لمتدعٓـ اٚجتهػاعْ الفاعػؿ ، وهػدى تػوافر أشػخاص ٍٓتهػوف بػالفرد ، ٓو

قفػػػػوف بجاىبػػػػً عىػػػػد الحاجػػػػة ،  أخػػػػذوف بٓػػػػدي ، ٓو وهػػػػف ذلػػػػؾ اٖسػػػػرة والجٓػػػػراف واٖصػػػػدقا  " ٓو
Sarason , 1983,128) ) 

عرفٍا " الشىاوي ، وعبد الرحهف " )         ( بأىٍا " تمؾ العٛقات القائهػة بػٓف الفػرد 7>>4ٓو
ووخػػٓرف، والتػػْ ٓػػدركٍا عمػػِ أىٍػػا ٓهكػػف أف تعاضػػدي عىػػدها ٓحتػػاج إلٍٓػػا " )هحهػػد الشػػىاوي ، 

 ( 7،  7>>4وهحهد عبد الرحهف ، 
ػػؼ ا٘جرائػػْ التػػالْ لمهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة بأىٍػػا " الدرجػػة  وسػػوؼ تتبىػػِ الدراسػػة الحالٓػػة التعٓر

 التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهفحوص عمِ هقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة 
 اإلطار النظري: 

 أٚو  الضغوط الىفسٓة وأسالٓب الهواجٍة 
ة الىفسٓة حٓث تشػٓر ردود ٓعد هفٍـو الضغوط الىفسٓة هف الهفآٌـ ذات العٛقة بالصح     

ػذا هػا  أفعاؿ الضغوط الىفسٓة إلِ حدوث اختٛؿ فْ الصػحة الىفسػٓة والجسػهٓة لػدى الفػرد ٌو
تؤكدي ىتائج دراسات عدة أشارت إلِ التأعٓر السمبْ لمضغوط عمِ الصحة الىفسػٓة والجسػهٓة 

 ( ;>>4لمفرد ) حسٓف فآد ، 
شػػػػٓر "عبػػػػد السػػػػتار إبػػػػرآٌـ" )       ِ أف هعالجػػػػة الضػػػػغوط الىفسػػػػٓة ٚ تعىػػػػِ ( إلػػػػ;>>4ٓو

التخمص هىٍا أو تجىبٍا واستبعادٌا هف حٓاتىا ، فوجودٌا فْ حٓاتىا أهػر طبٓعػْ ، ولكػؿ هىػا 
ىصٓبًا هىٍا ولكف بدرجات هتفاوتة ، ووجودٌا ٚ ٓعىػِ أىىػا هرضػِ بقػدر هػا ٓعىػِ أىىػا ىعػٓش 

ً تحػدث أهػور هتوقعػة وغٓػر وىتفاعؿ هع الحٓاة وىحقؽ طهوحػات هعٓىػة ، وخػٛؿ ذلػؾ وبسػبب
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ىهػػػا ٓػػػتـ بالتعػػػآش  هتوقعػػػة. وهػػػف عػػػـ فػػػلف عػػػٛج الضػػػغوط الىفسػػػٓة ٚ ٓػػػتـ بػػػالتخمص هىٍػػػا، وا 
 (. 557، ;>>4ا٘ٓجابْ هعٍا وهعالجة ىتائجٍا السمبٓة )عبد الستار إبرآٌـ، 

ة وجٍػػػػاف لعهمػػػػة واحػػػػدة ، ولػػػػذلؾ ففػػػػْ حػػػػاٚت        ة والٛسػػػػٓو وهػػػػف ٌىػػػػا ىٛحػػػػظ أف السػػػػٓو
ٛٚت الىفسػٓة ٓقػـو الفػرد بتوٓزػع طاقتػً الىفسػٓة عمػِ ىحػو خػاطئ ، وهػف عػـ ٓجػد الجػز  اٚخت

اٖكبػػػر هػػػف الطاقػػػة فػػػْ اٚتجػػػاي الخػػػاطئ ، وبالتػػػالْ فػػػلف الجػػػز  اٖكبػػػر هػػػف الطاقػػػة ٚ ٓكفػػػِ 
لمهواجٍة ، وهف ٌىا تتػدخؿ هٓكاىٓزهػات الػدفاع لٙىقػاذ والهعاوىػة ، وبالتػالْ فػلف تفسػٓر الفػرد 

لحٓاتٓػػة التػػػْ ٓهػػر بٍػػػا واعتقػػادي بأىٍػػػا هخٓفػػة وهؤلهػػػة وهحزىػػة ، ٌػػػذا التفسػػٓر ٌػػػو لٗحػػداث ا
الهسػػئوؿ عػػف سػػمبٓتً فػػْ هواجٍتٍػػا ، وهػػف ٌىػػا تظٍػػر أٌهٓػػة بىػػا  الجاىػػب الهعرفػػْ بطٓرقػػة 

 (.                                  ::8،  5668تسهح لً بتىاوؿ اٖهور بعقٛىٓة وهىطقٓة )وحٓد كاهؿ ، 
وغالبػا هػػا تكػػوف أسػػر اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف عرضػػة لمضػػغوط والتػػوترات التػػْ تواجٍٍػػا اى       

أسرة أخرى فْ أعىا  هحاولتٍا التكٓؼ والتعآش هع وجود أطفالٍـ ولكف بدرجػة أكبػر ، بسػبب 
ىقص الهعموهات عف خصائص ابىٍـ ، كها أف رعآتً تتطمب جٍػدا كبٓػرا ٓىػو  بكاٌػؿ أولٓػا  

ػػذا ٓعرضػػٍـ لٛرتبػػاؾ وعػػدـ اٚتػػزاف اٖهػػور فضػػٛ عػػف اسػػت هرآرة ذلػػؾ طػػواؿ حٓػػاة الطفػػؿ ٌو
                       العضوي والىفسْ وهف عـ ٓقعوف فٓرسة لمضغط الىفسْ .                                                                             

ػػة إلػػػِ أف والػػدي اٖ        طفػػاؿ الهصػػابٓف باضػػطرابات ىهائٓػػػة وتشػػٓر هعظػػـ اٖطػػر الىظٓر
ٓخبػػروف سمسػػمة هػػف اٚىفعػػاٚت وا٘حسػػاس باٖسػػِ خػػٛؿ حٓػػاتٍـ فػػْ هختمػػؼ اٖحػػداث هعػػؿ 
أعٓػػاد الهػػٓٛد واٖجػػازات والرعآػػة التػػْ ٚتىتٍػػِ لمطفػػؿ ، كهػػا ٓشػػعر الوالػػدٓف بػػالحزف ىتٓجػػة 

قػػداىٍـ  لػػىهط حٓػػاتٍـ لفقػػداىٍـ لمطفػػؿ الطبٓعػػْ الػػذي كػػاىوا ٓتصػػوروىً فػػْ هخٓمػػتٍـ وىتٓجػػة لف
ـ التْ  كاىوا ٓتوقعوىٍا هف وجود ٌذا الطفؿ إف كاف طبٓعٓا ، وها ٓدؿ عمِ حالػة  وحٓاة أسٌر
اٖسِ ٌػذي لػدى اٖسػرة والوالػدٓف اىػً وجػد أف ىسػبة الوالػدٓف الراضػٓٓف عػف حٓػاتٍـ ٚ تتعػدى 

   ( Randall & Parker , 1999 )% هف والدي الطفؿ التوحدى  48
أف القصور فْ الهٍارات اٚجتهاعٓة لدى الطفؿ التوحدى تٓزد هف درجة الضػغوط  كها      

لدى والدًٓ ، إذ ٓفتقد الهٍارات الٛزهة لقضا  وقت الفراغ لذا فٍـ ٓحتاجوف إلِ تىظٓـ وقػتٍـ 
ػد هػف أعبػائٍـ وضػغوطٍـ.  ) وبالتالْ ٓضطروف إلػِ تغٓٓػر الػروتٓف الٓػوهْ لحٓػاتٍـ ههػا ٓٓز

Kasary & Sigman , 2004 )  
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ا الطفؿ التوحػدى والتػْ  تمعػب دورا بػارزا فػْ        ٌذا با٘ضافة إلِ السموكٓات التْ ٓظٌٍر
ارتفاع درجة الضغوط لدى أفراد أسرتً حٓث أف ىقص التفاعؿ اٚجتهاعْ والتواصؿ البصري 

لػػػػدٍٓـ ٓعػػػػرض أفػػػػػراد اٖسػػػػرة لىوبػػػػات الغضػػػػػب وخصوصػػػػا ا٘خػػػػوة ىحػػػػػو أخػػػػٍٓـ التوحػػػػػدى .    
Rivers & Stoneman2003)  كهػا اىٍػـ ٓتصػرفوف بطٓرقػة هختمفػة عػف كػؿ التوقعػات )

ات هىخفضػة هػف التعمػؽ الوجػداىْ بػاٖـ ههػا  التْ تدركٍا أهٍاتٍـ ، كها وأىٍـ ٓظٍروف هستٓو
ا  ٓمعػػػب دورا كبٓػػػرا فػػػْ إحساسػػػٍـ بالضػػػغط الىفسػػػْ ، وعمػػػِ هػػػدى قػػػدرتٍا عمػػػِ القٓػػػاـ بػػػدوٌر

  (Graungaard & Skov , 2008)   الوالدى 
لػػذا تشػػٓر ىتػػائج العدٓػػد هػػف الدراسػػات إلػػِ أف والػػدا اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف ٌػػـ فػػْ هىحػػة         

شدٓدة وأىٍـ ٓواجٍوف ضغوطا ىفسٓة بالغة أكعر هف والػدا اٖطفػاؿ ذوى اٚحتٓاجػات الخاصػة 
أو اٚضطرابات اٖخػرى ، وتعػاىِ أهٍػات اٖطفػاؿ التوحػدٓٓف عمػِ وجػً الخصػوص باعتبػار 

  اٖهٍات ٌف هاىحات الرعآة اٖولِ لٍٚؤ  اٖطفػاؿ هػف الضػغوط الشػدٓدة الهتعمقػة أف ٌٚؤ
بتبعٓػػة واعتهػػػاد أطفػػالٍف عمػػػٍٓف ، والتطمعػػات الهٍىٓػػػة الهسػػتقبمٓة ، والقٓػػػود الهوضػػوعة عمػػػِ 

                                                                              (                          767، 5644اٖعضا  أخٓرف فْ اٖسرة هف جاىب طفؿ التوحد ) أشرؼ عطٓة ، 
ؤكد ذلؾ هػا توصػمت إلٓػً الكعٓػر هػف الدراسػات هػف وجػود عٛقػة آجابٓػة بػٓف ارتفػاع        ٓو

هسػػػتوى الضػػػغوط الىفسػػػٓة وكػػػؿ هػػػف الكآبػػػة والحػػػزف لػػػدى وبػػػا  وأهٍػػػات اٖطفػػػاؿ التوحػػػدٓٓف ، 
ػػِ اٖعػػراض وبوجػػً عػػاـ توجػػد هجه وعػػة هػػف الضػػغوط تىتشػػر لػػدى والػػدي ٌػػٚؤ  اٖطفػػاؿ ٌو

الىفسٓة والسٓكوسوهاتٓة ، وهشػاعر الٓػأس وا٘حبػاط ، والهشػكٛت الىفسػٓة والهعرفٓػة لمطفػؿ ، 
والهشكٛت اٖسٓرة واٚجتهاعٓة ، والقمؽ عمِ هستقبؿ الطفؿ ، وهشػكٛت اٖدا  اٚسػتقٛلْ 

  ( 864، >566ا  الطفؿ ) خالد عبد الغىِ ،   لمطفؿ ، وعد القدرة عمِ تحهؿ أعب
ت        وبػػػذلؾ تعػػػاىِ أهٍػػػات أطفػػػاؿ التوحػػػد بصػػػفة خاصػػػة أوقاىػػػا عصػػػٓبة ىتٓجػػػة الهحػػػاٚو

الهسػػػػتهرة لتجىػػػػػب أو تغٓٓػػػػػر أو إىٍػػػػػا  اٖفكػػػػار أو الهشػػػػػاعر أو الػػػػػذكٓرات غٓػػػػػر الهرغوبػػػػػة ، 
تحهػػؿ اٖـ الهسػػئولٓة  والهرتبطػػة بوجػػود طفػػؿ توحػػدي داخػػؿ اٖسػػرة ، وهػػا ٓسػػتمزهً ذلػػؾ هػػف

ػؤدى ذلػؾ إلػِ وقػوع اٖـ فٓرسػة سػٍمة لكعٓػر  اٖولِ لرعآة ٌذا الطفؿ ، وتمبٓة احتٓاجاتً ، ٓو
هف اٚضطرابات الىفسٓة ٚ سٓها القمؽ واٚكتئاب والشعور بالوحدة والفقداف . ) أشرؼ عطٓة 

 ،5644  ،764                                                   )                     
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سكٓىو و لفٓىسبرجر "  عٛعة ىهاذج هف اٖزهات التْ ٓهكػف هٛحظتٍػا          حدد " هٓىٚو ٓو
ِ صدهة التشػخٓص الهبػدئْ أو أزهػة  بٓف وبا  وأهٍات اٖطفاؿ ذوى اٚحتٓاجات الخاصة ٌو

لغضػػػب الصػػػدهة غٓػػػر الهتوقعػػػة ، وأزهػػػة القػػػٓـ الشخصػػػٓة وتتهٓػػػز بػػػردود فعػػػؿ سػػػمبٓة تشػػػهؿ ا
والحزف الىاجهة عػف تحطػٓـ وهػالٍـ وتوقعػاتٍـ العٓرضػة هػف طفمٍػـ ، وأزهػة الواقػع وتىػتج عػف 
ة لمطفػؿ والضػغوط  الهتغٓرات الخارجٓة الهرتبطة بصعوبة رعآة الطفؿ هعؿ الحاجات العضٓو

ػػز الشػػخص،  ػػداف السػػرطاوى، وعبػػد العٓز  – 47،  ;>>4اٚجتهاعٓػػة هػػف أفػػراد الهجتهػػع ) ٓز
48        )                                                                            

وربها تكوف ٌذي الىتائج ورا  تأكٓد بعض الباحعٓف عمِ أٌهٓػة اٚتجػاي إلػِ دراسػة أسػرة       
 (   5664الطفؿ التوحدى  وبشكؿ خاص اٖـ ) جهاؿ الخطٓب ، 

 * أىػػوع الضػغوط
ظٍر ذلؾ فْ التقسٓهات الهختمفة التْ وضػعٍا ٌىاؾ أىػواع عد         ٓدة هػف الضغػػوط ، ٓو

  الباحعوف  لمضغوط.                                                                                                            
 ( إلِ               4<<4"  )  Kazanٓصىفٍا "كاجاف 

ِ ضغوط عىٓفة وتحػدث فجػأة  الضغوط الهفاجئة-4 أو العىٓفة  وتشهؿ اٖحداث الهفاجئة ٌو
 وتؤعر عمِ كعٓر هف اٖشخاص فِ وقت واحد.

 الضغوط الشخصٓة  وتشهؿ أحداث الحٓاة الرئٓسٓة.-5
الضغوط البٓئٓة أو اٚجتهاعٓة  وتشهؿ الهشاكؿ التْ ٓصادفٍا الهر  فْ الحٓػاة الٓوهٓػة ، -6

 (.65،  5665ر وهف شخص ٔخر )هىِ هحهود  ، وتختمؼ شدتٍا هف وقت ٔخ
ًٛ هػف "الكسػىدر ، وروبػرت  عػرض كػ " تصػىٓفٓف لمضػغوط كهػػا Alexandar & Robert ٓو

 ٓمػِ         
 الضغوط الهزهىة فِ هقابؿ الضغوط الحادة "القابمة لمعٛج" -4

عػدٓؿ فػِ هختمػؼ توضح أف تأعٓر الضغوط الحادة غالبا ها ٓكوف أكعػر ىفػاذًا ٓقػود إلػِ ت     
جواىػػػب الحٓػػػاة ، أهػػػا الضػػػغوط الهزهىػػػة فػػػِ ٌػػػذا السػػػٓاؽ تتضػػػهف اٚسػػػتهرار فػػػِ الهسػػػتقبؿ 
واٚىتقػاؿ الجدٓػد ، والتكٓػؼ ٓحتػػاج إلػِ خمػؽ اسػػتجابة لهعػؿ ٌػذي الضػػغوط خػٛؿ دائػرة الحٓػػاة 
بغػػػرض احتهػػػاؿ ضػػػغوط الحٓػػػاة الهزهىػػػة التػػػِ توصػػػؼ بأىٍػػػا تختمػػػؼ عػػػف اٖحػػػداث الرئٓسػػػٓة 

 ٓوهٓة.                                                                      لمحٓاة ال



الضغىط وأسالية مىاجهتها وعالقتها تالصالتة النفسية واملسانذة االجتماعية    

5102ديسمرب ،  44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد                                         (647)         

                 

     

 ضغوط الحٓاة فِ هقابؿ الضغوط الخاصة -5
وفِ ٌذا الشأف ٓعتبر تقٓػٓـ ضػغوط أحػداث الحٓػاة ٓهكػف أف ٓعتبػر ضػغوطًا عاهػة عمػِ      

ؤعر عمػِ القواعػد عكس اٖىهاط الخاصة هف الضغوط ، وتعطٓىا هعموهػات قمٓمػة عػف كٓػؼ تػ
 الدارجة ، وهف ذلؾ ٓهكف أف ىدرس الضغوط الٓوهٓة فِ سٓاؽ خاص.

( Alexandral L. & Robert L., 1990, 1266-1268) 
صىفٍا "طمعت هىصور ، فٓٚو الببٛوى" )  ( إلػِ >;>4ٓو

ِ تمؾ الضغوط التْ تحدث توترًا ٓؤدى إلِ الشػعور بالسػعادة والرضػا، -أ ضغوط إٓجابٓة  ٌو
 اٚتزاف الىفسْ.                                                                   أي 
ا إلػػِ الشػػعور -ب ػػِ اٖحػػداث التػػْ تػػؤدى إلػػِ التػػوتر والتػػْ تػػؤدى بػػدوٌر ضػػغوط سػػمبٓة  ٌو

عػػػػػدـ اٚتػػػػػزاف الىفسػػػػػْ. )طمعػػػػػت هىصػػػػػور ، فٓػػػػػٚو  بالتعاسػػػػػة وا٘حبػػػػػاط وعػػػػػدـ السػػػػػرور ، أي
 ( 6،  >;>4الببٛوي، 

 العواهؿ الهؤعرة فِ الضغوط  *
 ٌىاؾ العدٓد هف العواهؿ الهرتبطة بدرجة ا٘حساس بالضغوط وهىػٍا        

 ا٘دراؾ والتفسٓر الهعرفْ -4
فاعتبار حدث ها ضاغطًا أـ ٚ ٓعتهد عمِ ا٘دراؾ الهعرفػْ لمهوقػؼ هػف قبػؿ الفػرد ،        

ػػػو هػػػا ٓحػػػدد التػػػأعٓر فالهعػػػالـ الهوضػػػوعٓة لٗحػػػداث تتػػػأعر بالتفسػػػٓرات الذا تٓػػػة لٗشػػػخاص ٌو
 الىفسْ لٍذي اٖحداث عىدٌـ 

 عواهػؿ شخصٓػػة -5
 وهف عواهؿ الشخصٓة التْ تعهؿ كهصادر هقاوهة أعىا  التعرض لٗحداث الضاغطة  

 كفػػػػا ة الذات   -أ
وتتعمؽ كفا ة الذات بهػدى كفػا ة الفػرد عمػِ تىفٓػذ سمسػمة هػف اٖفعػاؿ الضػروٓرة لمتعاهػؿ هػع 

هواقؼ فْ العىاصر الضاغطة ، والتْ تعبر عف السموكٓات الكٓفٓة فػْ الحٓػاة التػْ تشػتهؿ ال
 عمِ          

  Coping Behaviorسموؾ الهواجٍػػػػة   -
  Resignationاٚستسٛـ فِ هواجٍة ا٘حباط  -
  Achievement Striving كفاح ا٘ىجػػػاز -
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التوقعات الخاصة بالكفا ة الذاتٓة وهىٍػا " تحقٓػؽ وتعتهد ٌذي السموكٓات التكٓفٓة عمِ        
اٖدا  ، الخبػػػرة البدٓمػػػة ، ا٘قىػػػاع المفظػػػْ ، والحالػػػة الفسػػػٓولوجٓة "   )حسػػػف عبػػػد الهعطػػػِ ، 

5669  ،89-96.) 
 الهساىػدة اٚجتهاعٓػة. -الصٛبة الىفسٓػة.                    ج -ب

 * هصادر الضغػػوط 
و هػػػا ٓطمػػػؽ عمٓػػػً بعػػػض اٖفػػػراد هجػػػازًا أسػػػباب الضػػػغوط حظٓػػػت هسػػػألة هصػػػادر الضػػػغوط أ
  بكهٓة كبٓرة هف اٌٚتهاـ والدراسة.

رى "جهعً ٓوسؼ" )  ( أىً ٓهكف تصىٓؼ هصادر الضغوط إلِ :566ٓو
   Stressful Life Eventsأحداث الحٓاة الشاقة   -4

ِ التْ تتراوح بٓف اٖحداث الهزلزلة واٖقؿ شدة  )جهعً ٓوسؼ ،        (.49،  :566ٌو
     Chronic Strainsالشػدائد الهزهىػة    -5

حٓث ٓظؿ كعٓر هف الىاس ٓظٍروف عٛهات الضغوط كاستجابة لمشدائد الهزهىػة القاسػٓة فػِ 
ػػا  حٓػػاتٍـ ، وقػػد تىػػتج ٌػػذي الشػػدائد عػػف أحػػداث الحٓػػاة الضػػاغطة أو الصػػادهة ، وتبقػػِ وعاٌر

 Post - Traumatic Stress Disorder (PTSO)عمػِ الفػرد لسػىة أو عػدة سػىوات   
هعؿ اضطراب كرب ها بعد الصدهة هعاٚ لٍذا الىػوع هػف الضػغوط الهزهىػة. )  Baum, etٓو

al., 1993, 274) 
 Daily Hasslesهىغصات الحٓاة الٓوهٓة أو )أحداث الحٓاة الصغرى(   -6

اث الحٓػاة حٓث تشٓر الدراسات إلِ أف الهىغصات تعد هىبئًا أفضؿ لمتىبؤ باٖعراض هف أحد
شٓر "هحهود أبو الىٓؿ" إلِ أف التقدـ التكىولوجْ وعهمٓات التحضر تعتبر هف أٌـ  الكبرى. ٓو
ػػػػػػػادة ىسػػػػػبة اٚضػػػػػطرابات  هصػػػػػادر الضػػػػػغوط الٍاهػػػػػة ، حٓػػػػػث أىٍػػػػػا تمعػػػػػب دورًا ٌاهػػػػػًا فػػػػػِ ٓز

                                                              (.                                     96،  :>>4السٓكوسوهاتٓة فْ الهجتهع)هحهود شوقْ ، 
رى "عبد الهىعـ الحفىِ" أف هف أٌـ هصادر الضغوط ها ٓمػِ            ٓو
   Frustrationا٘حبػػاط   -4

ػػو ٓحػػدث عىػػدها ٓحػػاؿ بػػٓف الشػػخص وبػػٓف هػػا ٓسػػعِ إلػػِ تحقٓقػػً ، كػػذلؾ قػػد تكػػوف ىتٓجػػة  ٌو
 ٘حباط داخمًٓا ىتٓجة قصور هعٓف فْ الشخص.       عوائؽ خارجٓة ، وقد ٓكوف ا
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   Conflictالصػػراع   -5
حدث عىدها ٓكوف عمػِ الفػرد أف ٓختػار بػٓف ٌػدفٓف لكػؿ هىٍهػا  و أحد هصادر الضغوط ٓو ٌو

و هتعدد اٖشكاؿ.    قٓهة ٌو
    Pressureالضغػػط   -6

ػو هػف أٌػـ هصػ هعػؿ الهعػؿ العمٓػا التػْ  Inner Pressureادر الضػغوط وقػد ٓكػوف داخمٓػًا ٌو
ػػػػػؽ ىفسػػػػػً وذلػػػػػؾ إحساسػػػػػًا هىػػػػػً بالهسػػػػػئولٓة  تػػػػػدفع با٘ىسػػػػػاف أف ٓتحهػػػػػؿ فػػػػػوؽ طاقتػػػػػً وأف ٌٓر

 (.                                                         4:،  5666اٚجتهاعٓة )هجدي ٓزىة ، 
 * هواجٍػػة الضغػػوط 

ضػػٓة تسػػاعدىا          إف أسػػالٓب هواجٍػػة أحػػداث الحٓػػاة الضػػاغطة تعػػد بهعابػػة عواهػػؿ تعٓو
عمػػِ اٚحتفػػاظ بالصػػحة الىفسػػٓة والجسػػهٓة هعػػا ، بشػػرط أف ٓعػػْ الفػػرد كٓفٓػػة طػػرؽ الهواجٍػػة 
وهػػػاٌِ العهمٓػػػات أو اٖسػػػالٓب الهٛئهػػػة لهعالجػػػة هوقػػػؼ هػػػا . كهػػػا ٓىظػػػر الػػػبعض إلػػػِ تمػػػؾ 

ؿ اٚسػػػػتقرار التػػػػْ تعػػػػٓف الفػػػػرد عمػػػػِ اٚحتفػػػػاظ بػػػػالتوافؽ الىفسػػػػْ العهمٓػػػػات عمػػػػِ أىٍػػػػا عواهػػػػ
واٚجتهػػاعْ أعىػػا  الفتػػرات الضػػاغطة هػػف حٓاتػػً . ههػػا أدى فػػِ أوىػػة اٖخٓػػرة إلػػِ اٌٚتهػػاـ 
بدراسة ٌذي العهمٓات وهعرفة اٖسالٓب التْ ٓستطٓع الفػرد هػف خٛلٍػا هواجٍػة أحػداث الحٓػاة 

ٓجاد   طرؽ وأسالٓب هواجٍة أكعر آجابٓة .                                   الضاغطة بىجاح خٛؿ حٓاتً وا 
ولقد زاد اٌٚتهاـ هىذ سىوات عدة بالوسائؿ والطرؽ التِ ٓمجػأ إلٍٓػا اٖفػراد لػدر  الخطػر الػذي 
ٓػواجٍٍـ ٓوهٓػػًا فػػْ حٓػػاتٍـ ، وسػػهِ عمهػػا  الػػىفس ٌػػذي بأسػػالٓب التعاهػػؿ ، وعىػػدها ٓسػػتخدهٍا 

وف بطٓرقػة هػف شػأىٍا أف تسػاعدٌـ عمػِ تجىػب ذلػؾ الهوقػؼ الضػػاغط أو الىػاس إىهػا ٓسػتجٓب
               الٍروب هىً أو حتِ التقمٓؿ هف شدتً بغٓة الوصوؿ إلِ هعالجة تحدث الوازف .                                                       

ذا كاىػػػت عهمٓػػػة هواجٍػػػة الضػػػغوط بوجػػػً عػػػاـ تتضػػػهف هجهوعػػػة هػػػف ا  –ٖىشػػػطة وألٓػػػات وا 
ع الهوقؼ الضاغط وحػؿ الهشػكمة وتخفٓػؼ  سموكٓة وهعرفٓة ٓسعِ الفرد هف خٛلٍا إلِ تطٓو

 ِ  التوتر اٚىفعالْ ٌو
ػػػػػث                 – 5الهبػػادأة                  – 4  السمبٓػػػػػػػػػة  – 6التٓر
 إعادة التفسٓر ا٘ٓجابػْ  – 9   التىفٓس اٚىفعالْ     – 8عزؿ الذات                – 7
 اٚىسحاب الفكري والعقمْ  – >     القبػػػػػػوؿ             – ;       ا٘ىكػػار            – :

 البحث عف الهعموهات والدعـ اٚٓجابْ  – 44التفكٓر اٚٓجابْ          – 46
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 (> – 9،  7>>4التحوؿ إلِ الدٓف       ) لطفْ إبرآٌـ ،  – 45
ف الهواجٍة الىاجحة لمضغوط الىاتجة عف ا٘عاقة تعتهد عمِ عدة عواهؿ ، وقد استعرض " إ

فولكهػػػاف ووخػػػروف " هجهوعػػػة هجػػػاٚت تػػػؤعر فػػػْ هواجٍػػػة الضػػػغط الىفسػػػْ تتضػػػهف هسػػػتوى 
الصحة والطاقة واٖخٛؽ لمفرد هعؿ التأٌب العقمْ الهبػدئْ وا٘حبػاط واٚسػتعداد لٛضػطراب 

لهشػػػكٛت التػػػْ تهكػػػف الفػػػرد هػػػف تحمٓػػػؿ الهواقػػػؼ وتعهػػػٓـ اٖىشػػػطة الىفسػػػْ ، وهٍػػػارات حػػػؿ ا
البدٓمػػػػػة ، وشػػػػػبكة العٛقػػػػػات اٚجتهاعٓػػػػػة والهؤسسػػػػػات الهعاوىػػػػػة التػػػػػْ تقػػػػػدـ خػػػػػدهاتٍا لػػػػػذوى 

( كها توجد  56،  ;>>4اٚحتٓاجات الخاصة ) ٓزداف السرطاوي ، وعبد العٓزز الشخص ، 
رسات الوجداىٓػة والعقائدٓػة ، وههارسػات بعض اٖسالٓب اٖخرى لهواجٍة الضغوط هعؿ الهها

هعرفٓػػة عاهػػة وهتخصصػػة ، وههارسػػػات تجىبٓػػػً ، وههارسػػػات هختمطػػػػة ) خالػػد عبػػد الغىػػْ ، 
566<  ،865                                                                         ) 
واجٍة الضغوط عمِ الىحو ( فلىً ٓصىؼ أسالٓب ه5669أها "حسف عبد الهعطِ" )        
 التالْ 

اٖسالٓب الهعرفٓة  وهىٍا التحكـ فْ اٚستعارة ، إعادة التقٓػٓـ الهعرفػْ ، التوكٓػد الػذاتْ ، -4
 إعادة البرهجة الذٌىٓة.

استراتٓجٓات تغٓٓر أسموب الحٓػاة  وتعتهػد عمػِ تخطػٓط اٌٖػداؼ ، اتخػاذ القػرارات ، حػؿ -5
 لذاتْ.الهشكٛت ، تىهٓة هٍارات الضبط ا

اٖسػػالٓب الوجودٓػػة والروحٓػػة  وهىٍػػا التفكٓػػر فػػِ هعىػػِ الحٓػػاة ، التهسػػؾ بالػػدٓف. )حسػػف -6
 (5>،  5669عبد الهعطِ ، 

وضح الشكؿ التالْ أىهاط الهواجٍة هع الضغط الىفسْ.       ٓو
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 ( 4شكؿ )

 أىهاط الهواجٍة هع الضغط الىفسْ
                                                            ( Coper, 1991, 23) 

 عاىٓا   الصٛبة الىفسٓة
إف التعػػرض لهصػػادر الضػػغوط الىفسػػٓة لػػـ ٓعػػد الهتغٓػػر الرئٓسػػْ الهػػؤعر فػػْ ىشػػاط الفػػرد     

وارتقائً ، حٓث أف تأعٓر تمؾ الهصػادر ٓػرتبط بهتغٓػرات أخػرى هعػؿ قػدرة الفػرد الهعرفٓػة عمػِ 
 هعػً ٓتعاهػؿ ٌػؿ ، هعػً التعاهػؿ وكٓفٓػة الضػغط ذلػؾ إزا  الهتبػع وسػموكًر الضػغط تقٓػٓـ هصػد

 انمىاجهـخ

Coping 

 االنفعبل

Emotio

n 

 انمشكهخ

Proble

m 

 سهىكي معرفي سهىكي انفعبني

انجحث عن انذعم 
 االجزمبعي

انجحث عن 
 انمعهىمبد

 انزحىيـــــم

 انزشزـــــذ

رجنت انجحث عن 

 انمعهىمبد

انزعجير 
 االنفعبني

 انكف االنفعبنى

 اإلنكــــبر

 انكجـــــذ

محبوالد نحم 
 انمشكهخ

 انزجنــت

 انزهــرة

انزعبمم 

 انسهجى

دح رحذيذ إعب
 انمىقف

 انجنبء انمعرفى

انزفكيـر 
 انمرغىة

 انزجبعــــذ
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ا فػػردا لٓعػػٓش اٚٓجابٓػػة والفعالٓػػة والعقػػة بالهروىػػة  عرضػػً تجعمػػً بسػػمبٓة هعٍػػا ٓتعاهػػؿ أـ ؟ سػػٓو

 هتغٓػػرات عمػػِ التركٓػػز إلػػِ العمهػػا  اٌتهػػاـ تحػػوؿ ٌىػػا وهػػف ، الىفسػػْ والسػػوا  اٚسػػتقرار ٚىعػػداـ

                                                                                                             . الىفسٓة الصٛبة كهتغٓر والصدهات واٖزهات لمضغوط السمبٓة لٕعار لىفسٓةا الهقاوهة
ري فػْ ٓعػود الصػٛبة هفٍػـو  رورةصػػٓ حالػة فػْ ا٘ىسػاف أف ٓػػرى الػذي الوجػودي الػىفس لعمػـ جػػٌو

ػػػرى ، الهاضػػػْ عمػػػِ ٚ الهسػػػتقبؿ عمػػػِ ا٘ىسػػػاف لسػػػموؾ تفسػػػٓري فػػػْ ٓركػػػز كهػػػا ، هسػػػتهرة  أف ٓو

  . الحٓاة هف والٍدؼ الهعىِ عف البحث هف أساسا تىبع الفرد دافعٓة
(Maddi , 2004 ) ( Lambert et el , 2003 , 181 )    

ـ الػىفس، فٍػْ هركػب فالصٛبة عاهؿ هٍـ وحٓوي هف عواهؿ الشخصٓة فػْ هجػاؿ عمػ        
هٍػػـ هػػف هركبػػات الشخصػػٓة تقػػْ الفػػرد هػػف وعػػار الضػػغوط الىفسػػٓة وتجعػػؿ الفػػرد أكعػػر هروىػػة 
ػػْ عػػاهٛ حاسػػها فػػْ تحسػػٓف اٖدا  الىفسػػْ والصػػحة الىفسػػٓة والجسػػدٓة ، وكػػذلؾ  وتفػػاٚؤ ، ٌو
الهحافظػػة عمػػػِ السػػموكٓات، وذكػػػرت الصػػٛبة كعاهػػػؿ هٍػػـ فػػػْ توضػػٓح لهػػػاذا بعػػض الىػػػاس 

 ف ٓواجٍوا الضغوط ٚو ٓهرضوف ؟                                        ٓهكف أ
ػػػذكر " هخٓهػػػر " أف هتغٓػػػر الصػػػٛبة هػػػف أٌػػػـ هتغٓػػػرات الوقآػػػة ) الهقاوهػػػة الىفسػػػٓة (       ٓو

( كهػػا تسػػتخدـ لفاعمٓتٍػػا  44،  5669لٕعػػار السػػمبٓة لٗزهػػات والصػػدهات ) عهػػاد هخٓهػػر ،
أف أفضػػػؿ الهتكٓفػػػٓف هػػػع الهحػػػف ٌػػػـ الػػػذٓف لػػػدٍٓـ سػػػهات  فػػػْ هواجٍػػػة الشػػػدائد حٓػػػث وجػػػد

سػتهتعوف بحٓػاتٍـ  ـ الػذٓف لػدٍٓـ التػزاـ عػاؿ ٓو شخصٓة أطمؽ عمٍٓا ) الشخصٓة الصمدة ( ٌو
 ( 6:4،  5669وعهمٍـ ، والقدرة عمِ هجابٍة التحدٓات )ىبٓؿ دخاف ، وبشٓر الحجار ، 

 * أٌهٓة الصٛبة الىفسٓة  
سػٓرات توضػح السػبب الػذي ٓجعػؿ الصػٛبة الىفسػٓة تخفػؼ هػف حػدة قدهت " كوبازا " عدة تف 

هكػػف فٍػػـ تمػػؾ العٛقػػة هػػف خػػٛؿ فحػػص أعػػر الضػػغوط عمػػِ  الضػػغوط التػػْ تواجػػً الفػػرد ، ٓو
الفػػػرد ، حٓػػػث تػػػرى أف الضػػػغوط تقػػػود إلػػػِ سمسػػػمة هػػػف ا٘رجػػػاع تػػػؤدى إلػػػِ اسػػػتعارة الجٍػػػاز 

ٌػػػاؽ وهػػػا ٓصػػػاحبً هػػػف أهػػػراض العصػػػبْ الػػػذاتْ والضػػػغط الهػػػزهف ٓػػػؤدى فٓهػػػا بعػػػد إلػػػِ ا٘ر 
ػة والتػْ  ىػا تػأتْ دور الصػٛبة الىفسػٓة فػْ تعػدٓؿ العهمٓػة الدائٓر جسدٓة واضطرابات ىفسػٓة ٌو

تـ ذلؾ هف خٛؿ طرؽ هتعددة فالصٛبة                                         اؽ ٓو  تبدأ بالضغط وتىتٍْ باٌ٘ر
 .تبدو أقؿ وطأة أٚو  تعدؿ هف تعدؿ هف إدراؾ اٖحداث وتجعمٍا

 .عاىٓا  تؤدي إلِ أسالٓب هواجٍة ىشطة أو تىقمً هف حاؿ إلِ حاؿ
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ػػػػا عمػػػػِ الػػػػدعـ  قػػػػة غٓػػػػر هباشػػػػرة هػػػػف خػػػػٛؿ تأعٌٓر عالعًػػػػا  تػػػػؤعر عمػػػػِ أسػػػػموب الهواجٍػػػػة بطٓر
 ( 5665اٚجتهاعْ .)عز حهادة ، وعهرو عبد المطٓؼ ، 

عمػِ التكٓػؼ البىػا  هػع أحػداث  فالصٛبة الىفسٓة تىشئ جدار دفاع ىفسػْ لمفػرد ٓعٓىػً       
الحٓػػاة الضػػاغطة والهؤلهػػة ، وتخمػػؽ ىهًطػػا هػػف الشخصػػٓة شػػدٓدة اٚحتهػػاؿ تسػػتطٓع أف تقػػاـو 
ىظػػػر إلػػػِ الحاضػػػر  ػػػا السػػػمبٓة ، لٓصػػػؿ إلػػػِ هرحمػػػة التوافػػػؽ ، ٓو الضػػػغوط وتخفػػػؼ هػػػف وعاٌر

ػػػا اٖهػػػؿ والتفػػػاؤؿ ، وتخمػػػو حٓاتػػػً هػػػف القمػػػؽ واٚكتئػػػاب وتصػػػ بح ردود والهسػػػتقبؿ بىضػػػرة همٌؤ
 أفعالً هعاٚ لٛستحساف .  
 * أبعاد الصٛبة الىفسٓة  

" فػػْ دراسػػاتٍا إلػػِ أف الصػػٛبة الىفسػػٓة تتكػػوف هػػف عٛعػػة أبعػػاد  Kobasaتوصػػمت " كوبػػازا 
ٌػػْ اٚلتػػزاـ، الػػتحكـ، والتحػػدي، فالشػػخص الهتهتػػع بالصػػٛبة الىفسػػٓة ٓجػػب أف ٓحصػػؿ عمػػِ 

عمػػِ درجػػة هرتفعػػً فػػْ بعػػد واحػػد فقػػط ودرجػػة درجػػة هرتفعػػً فػػْ ٌػػذي اٖبعػػاد، فهػػف ٓحصػػؿ 
عػٓش حالػة هػف القمػؽ وفقػداف العقػة  هىخفضة فْ بعد وخر فٍػو ٚ ٓتهتػع بالصػٛبة الىفسػٓة، ٓو
بػػالىفس، لػػذؿ فغػػف التعاهػػؿ هػػع الصػػٛبة الىفسػػٓة ٓشػػهؿ التعاهػػؿ الكمػػِ هػػع جهٓػػع هكوىاتٍػػا، 

 (                                                                                          :5، 5664لعٓزز العىزي،اٖهر الذي سٓعطِ دافعا لمتغمب عمِ الضغوط الحٓاتٓة )عبد ا
لذلؾ فقٓاـ أسر اٖطفاؿ التوحدٓٓف وخاصة اٖـ بػأدا  ىػاجح ٓعتبػر أهػرا هٍهػا ٘حػراز تقػدـ    

هكػػػف ا٘شػػػارة لٍػػػذا الى جػػػاح بهػػػا ٓسػػػهِ الهواجٍػػػة فػػػْ حٓػػػاة أبىػػػائٍـ وفػػػِ هسػػػار تػػػربٓتٍـ ، ٓو
 والتوافؽ.                              

كها اىً ٓهكف هساعدة الوالػدٓف عاهػة واٖـ خاصػة هػف خػٛؿ تىهٓػة اسػتراتٓجٓات التعاهػؿ هػع 
ٍػػػـ هعػػػؿ " هٍػػػارات حػػػؿ  الهواقػػػؼ وبالتػػػالْ إحػػػداث التغٓػػػرات الٛزهػػػة التػػػْ تػػػىعكس عمػػػِ ذٓو

 (  6>،  >>>4) عٛ  كفافْ ،  الهشكٛت ، وهصادر الدعـ اٚجتهاعْ "
 عالعا   الهساىدة اٚجتهاعٓة

الهسػػػاىدة اٚجتهاعٓػػػة قدٓهػػػة جػػػدا وجػػػدت هػػػع وجػػػود ا٘ىسػػػاف ىفسػػػً ، إٚ أف البػػػاحعٓف لػػػـ     
ٍٓتهوا بٍا إٚ فْ وقت هتأخر وذلؾ هف خٛؿ دراسات عمـ اٚجتهاع حٓث صػاغوا هصػطمح 

ٓقٓػػة لظٍػػور هسػػهِ الهػػوارد اٚجتهاعٓػػة ،  بٓىهػػا الشػػبكة اٚجتهاعٓػػة الػػذي ٓعتبػػر البدآػػة الحق
ا عمػِ إدراؾ  ٓحددي البعض أخر عمػِ أىػً إهػدادات اجتهاعٓػة ، وتعتهػد الهسػاىدة فػْ تقػدٌٓر
ٖمطػػػر التػػػْ تشػػػتهؿ عمػػػِ اٖفػػػراد الػػػذٓف ٓعقػػػوف فػػػٍٓـ  ػػػا ا اٖفػػػراد لشػػػبكاتٍا اٚجتهاعٓػػػة باعتباٌر
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سػػتىدوف عمػػِ عٛقػػاتٍـ بٍػػـ كهػػا ٓػػرى ) هحهػػد الشػػى (  7>>4اوي وهحهػػد عبػػد الػػرحهف ،  ٓو
عتبر) عمْ عبد السٛـ ،  ( أف هفٍـو شبكة العٛقات اٚجتهاعٓة ٓعتبػر ٌػو البدآػة  ;566ٓو

 الحقٓقٓة لظٍور هصطمح الهساىدة اٚجتهاعٓة.                                                                             
دة اٚجتهاعٓػػة هصػػدرا ٌاهػػا هػػف هصػػادر الػػدعـ اٚجتهػػاعْ الفاعػػؿ لٍػػذا تعتبػػر الهسػػاى      

 الذي ٓحتاجً ا٘ىساف 
حٓػػث ٓػػؤعر حجػػـ الهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة وهسػػتوى الرضػػا عىٍػػا فػػْ كٓفٓػػة إدراؾ الفػػرد لٗزهػػات 
الهختمفػة وأسػالٓب هواجٍتػً وتعاهمػػً هػع ٌػذي اٖزهػػات ، كهػا أىٍػا تمعػػب دورا ٌاهػا فػْ خفػػض 

ىاتجػػة عىٍػػا وذات أعػػر فػػْ تخفٓػػؼ حػػدة اٖعػػراض التػػْ قػػد تػػؤدي بػػً إلػػِ هسػػتوى الهعاىػػاة ال
                                          العزلة واٖهػراض هعػؿ القمؽ واٚكتئػاب    ) الهرجع السابؽ  (                                                                 

شػػػٓر " شػػػعباف جػػػاب اهلل       " إلػػػِ أف الهسػػػاىدة اٚجتهاعٓػػػة حظٓػػػت باٌتهػػػاـ   5669،  ٓو
الباحعٓف اعتهادا عمِ هسمهة أساسٓة هضػهوىٍا   أف الهسػاىدة اٚجتهاعٓػة التػْ ٓتمقاٌػا الفػرد 
هف خػٛؿ الجهاعػات التػْ ٓىتهػْ إلٍٓػا كاٖسػرة واٖصػدقا  والػزهٛ  فػْ العهػؿ ... الػ  تقػـو 

داث الضػػاغطة الضػاغطة التػْ ٓتعػػرض لٍػا الفػػرد بػدور كبٓػر فػػْ خفػض أعػار السػػمبٓة لٗحػ
 فْ حٓاتً الٓوهٓة.                                                 

ٚو شؾ أف الهسػاىدة اٚجتهاعٓػة لٍػا دور فاعػؿ فػْ تخفٓػؼ حػدة الضػغوط الىفسػٓة التػْ      
ْ ٓتعػػػػرض لٍػػػػا الفػػػػرد فػػػػْ هختمػػػػؼ هراحػػػػؿ حٓاتػػػػًن فٍػػػػْ هصػػػػدر هػػػػف هصػػػػادر الػػػػدعـ الىفسػػػػ

 (  ;>>4واٚجتهاعْ الذي ٓحتاجً الفرد فْ حٓاتً الٓوهٓة ) حسٓف فآد ، 
ػػػػذا هػػػػا ٓسػػػػعِ إلٓػػػػً الباحػػػػث فػػػػْ ٌػػػػذي الدراسػػػػة هػػػػف حٓػػػػث التأكػػػػد هػػػػف دور الهسػػػػاىدة       ٌو

اٚجتهاعٓػػة فػػْ حػػاؿ تحققٍػػا هػػف عدهػػً عمػػِ الضػػغوط الىفسػػٓة التػػْ تمحػػؽ بأهٍػػات اٖطفػػاؿ 
ٓجابا .  التوحدٓٓف  سمبا وا 

 الهساىدة اٚجتهاعٓة  * أٌهٓة 
تمعػػب الهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة دورا ٌاهػػا ٚسػػتهرار ا٘ىسػػاف وبقائػػً ، فٍػػْ تشػػبً القمػػب         

ْ التْ تؤكد كٓاف الفػرد هػف خػٛؿ إحساسػً بالهسػاىدة  الذي ٓض  الدـ إلِ أعضا  الجسـ ٌو
ٍػػا ، وباٚىتهػػا  والػػدعـ هػػف الهحٓطػػٓف بػػً ،  وبالتقػػدٓر واٚحتػػراـ هػػف الجهاعػػة التػػْ ٓىتهػػْ إلٓ

والتوافػػػؽ هػػػع الهعػػػآٓر اٚجتهاعٓػػػة داخػػػؿ هجتهعػػػً ، والتػػػْ تسػػػاعدي عمػػػِ هواجٍػػػة الضػػػغوط 
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الىفسػػٓة وهواجٍتٍػػا بأسػػػالٓب إٓجابٓػػة فعالػػة ، وتػػػدعـ احتفػػاظ الفػػرد بالصػػػحة الىفسػػٓة والعقمٓػػػة 
              (                                                  47،  ;566)عمِ عبد السٛـ ، 

كهػػا تعتبػػر الهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة هصػػدرا ٌاهػػا هػػف هصػػادر الػػدعـ الىفسػػْ واٚجتهػػاعْ       
الفعػػاؿ الػػذي ٓحتاجػػً ا٘ىسػػاف ، حٓػػث ٓػػؤعر حجػػـ الهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة وهسػػتوى الرضػػا عىٍػػا 
ب فػْ كٓفٓػة إدراؾ الفػػرد لمضػغوط  الهختمفػػة وأسػالٓب هواجٍتٍػا وتعاهمػػً هعٍػا ، كهػػا أىٍػا تمعػػ

دورا ٌاها فْ إشباع الحاجة إلِ اٖهف الىفسْ ، وخفض هستوى الهعاىاة الىفسٓة الىاتجة عػف 
شدة ٌذي الضغوط الىفسٓة وذات أعر فعػاؿ فػْ تخفٓػؼ اٖعػراض الهرضػٓة ) ٌشػاـ عبػداهلل ، 

(  ، وقػػػػػد وجػػػػػد العمهػػػػػا  أف الهسػػػػػاىدة اٚجتهاعٓػػػػػة تهكىىػػػػػا هػػػػػف هواجٍػػػػػة كافػػػػػة  46،  8>>4
ات هػػف ال جعمىػػا قػػادٓرف عمػػِ هواجٍػػة الضػػغط بشػػكؿ أفضػػؿ ، فالهسػػاىدة الهسػػتٓو ضػػغوط ، ٓو

اٚجتهاعٓػػػة تعتبػػػر أسػػػموبًا هىطقٓػػػًا لهواجٍػػػة الضػػػغط الىفسػػػْ ، إذ أىٍػػػا ٚ تقمػػػؿ هػػػف الضػػػغط 
ػػػػد قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػِ هواجٍتٍػػػػا والتعاهػػػػؿ هعٍػػػػا ، وقػػػػد قػػػػاـ   "Martin"الىفسػػػػْ فقػػػػط  ولكػػػػف تٓز

  .اٚجتهاعٓةبوصؼ أربعة هجهوعات لمهساىدة  (1986)
   هجهوعة الهساىدة اٚجتهاعٓة الحقٓقٓػػة - 5هجهوعة ا٘هكاىٓات اٚجتهاعٓة الهتوفرة     - 4
       هجهوعة الهعموهات والتوجٓػػػػػً - 7الهساىػػػػػػدة اٚىفعالٓػػػػػة                        - 6
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 ىهوذج الهساىدة اٚجتهاعٓة

( Kaplan , 1993 , 142 ) 
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 دراسات ساتقة : 
ػػة والعهمٓػػة التػػْ تىاولػػت هتغٓػػرات الدراسػػة الحالٓػػة أحػػد الركػػائز         تشػػكؿ الدراسػػات الىظٓر

الهٍهة التػْ هكىػت " الباحػث " هػف صػٓاغة دراسػتً بطٓرقػة عمهٓػة وهقىىػة ، وبهراجعػة اٖدب 
ظٍػػر اقتصػػار اٌتهػػاـ ٌػػذي الهتعمػػؽ بالضػػغوط الىفسػػٓة لػػدى وبػػا  وأهٍػػات اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف 

الدراسػػػات بدراسػػػة الضػػػغوط فقػػػط دوف اٌٚتهػػػاـ با٘سػػػتراتٓجٓات التػػػْ ٓسػػػتخدهٍا الوالػػػدٓف فػػػْ 
هواجٍتٍا أو بدراسة عٛقتٍا بأى هف الهتغٓرات الىفسٓة اٖخرى التْ قد تساٌـ فْ ٓزادتٍػا أو 

راسػػات التػػْ تىاولػػت هواجٍتٍػػا هعػػؿ الصػػٛبة الىفسػػٓة والهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة ، وىظػػرا لقمػػة الد
الصٛبة الىفسٓة أو الهساىدة اٚجتهاعٓة لدى اسر التوحدٓٓف بصفة عاهػة ، واٖهٍػات بصػفة 
خاصة بؿ تكاد تكوف هىعدهة فْ حدود " عمـ الباحث " سوؼ ٓحاوؿ "الباحث" فْ ٌذا الجز  

ٓٓف التطرؽ إلػِ عػرض الدراسػات التػْ تىاولػت الضػغوط الىفسػٓة لػدى أهٍػات اٖطفػاؿ التوحػد
ـ ، إٚ أف ٌػػذا ٚ ٓعىػػِ بػػأى حػػاؿ هػػف اٖحػػواؿ أىىػػا ىقػػدـ حصػػرًا لجهٓػػع الدراسػػات التػػْ  وأسػػٌر

ىها ٌو عرض لمدراسات التْ كاىت حصٓمة بحث "الباحث".  أجٓرت ، وا 
 ( :>>4دراسة " ىادٓة عبد القادر" ) - 4
لضػػػغوط قاهػػػت الباحعػػػة بدراسػػػة بعىػػػواف " اٚضػػػطراب التوحػػػدى لػػػدى اٖطفػػػاؿ وعٛقتػػػً با   

ػػدفت إلػػِ دراسػػة ىظػػاـ الوالدٓػػة بأسػػر اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف لمتعػػرؼ عمػػِ العٛقػػة  الوالدٓػػة " ، ٌو
بٓف اٚضطراب التوحدى والضػغوط الوالدٓػة ، ودراسػة الفػروؽ ودٚلتٍػا بػٓف الضػغوط الوالدٓػة 
بأسػػػر اٖطفػػػاؿ التوحػػػدٓٓف وأسػػػر اٖطفػػػاؿ العػػػادٓٓف ، وتكوىػػػت عٓىػػػة الدراسػػػة هػػػف هجهػػػوعتٓف 

طفؿ وطفمة هػف الهصػابٓف باٚضػطراب التوحػدى وأهٍػاتٍـ ،  76ٌها تجٓربٓة تكوىت هف أحد
طفػؿ وطفمػة، تػـ الحصػوؿ عمٍٓػا  76والهجهوعة العاىٓة ضابطة هف اٖطفاؿ العادٓٓف عددٌا 

ا  وأهٍػػػػاتٍـ ، واسػػػػتخدهت الباحعػػػػة هقٓػػػػاس ضػػػػغوط الوالدٓػػػػة  هػػػػف الهػػػػدارس اٚبتدائٓػػػػة لٗسػػػػٓو
وط الحٓاة ، وتوصمت الدراسػة إلػِ وجػود عٛقػة ارتبػاط إٓجابٓػة وهقٓاس اختباري خاص بضغ

 دالة بٓف اٚضطراب التوحدى والضغوط الوالدٓة 
 Tomanik Stacey, et al  ( "5667  )دراسة "  – 5
قاـ الباحث بدراسة بعىػواف " العٛقػة بػٓف السػموكٓات الظػاٌرة لػدى اٖطفػاؿ ذوي التوحػد       

دفت الدراسة إلِ فحػص العٛقػة بػٓف السػموكٓات الٛتكٓفٓػة التػْ والضغوط الهتعمقة باٖـ  " ٌو
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ا اٖطفاؿ التوحدٓٓف وقمؽ اٖـ ، وتكوىػت عٓىػة الدراسػة هػف  أـ ٖطفػاؿ توحػدٓٓف ،  96ٓظٌٍر
واسػػػتخدهت الباحػػػث هقػػػآٓس لمسػػػموؾ التكٓفػػػْ، هقػػػآٓس لتقػػػدٓر الػػػذات لٗهٍػػػات ، وتوصػػػمت 

كٓفٓػػة والٛتكٓفٓػػة كاىػػت تفسػػر وتعمػػؿ حسػػب اٚخػػتٛؼ الدراسػػة إلػػِ  أف سػػموكٓات اٖطفػػاؿ الت
 فْ قمؽ اٖـ أي كاف لٍا عٛقة كبٓرة بقمؽ اٖـ .

 (  5667دراسة " سهٓرة أبو غزالة " )  – 6
قاهػػػػت الباحعػػػػة بدراسػػػػة بعىػػػػواف " فاعمٓػػػػة برىػػػػاهج إرشػػػػادي فػػػػْ إدارة الحٓػػػػاة فػػػػْ تخفػػػػٓض    

ػػػد أهٍػػػات  الضػػػغوط الىفسػػػٓة لػػػدى أهٍػػػات اٖطفػػػاؿ التوحػػػدٓٓف " ػػػدفت الدراسػػػة إلػػػِ  تزٓو ، ٌو
اٖطفاؿ ذوي التوحد باستراتٓجٓات فْ إدارة الحٓاة وذلؾ بٍدؼ تقمٓؿ الضػغوط الىفسػٓة لػدٍٓف 

ٖطفػػاؿ توحػػدٓٓف ،  66هػػىٍـ ٖطفػػاؿ عػػادٓٓف،  66أهػػًا    96، وتكوىػػت عٓىػػة الدراسػػة هػػف 
ٓة ، وتوصمت إلِ أف ٌىاؾ واستخدهت الباحعة استهارة جهع البٓاىات، استباىً الضغوط الىفس

 تحسىًا ٖهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف بعد تطبٓؽ البرىاهج .
 Duarte et al  ( "5668 )دراسة "  – 7 

قاـ الباحث بدراسة بعىػواف " العواهػؿ الهرتبطػة با٘جٍػاد لػدى أهٍػات أطفػاؿ اٖوتٓػـز "  ،     
ات الضػػػغط اٖهػػػوهْ لػػػدى أهٍػػػات ػػدفت الدراسػػػة إلػػػِ توضػػػٓح هسػػػتٓو ٓف ،  ٌو اٖطفػػػاؿ الػػػذاتٓو

ٓف، واستخدـ الباحػث هقٓػاس الضػغط اٖهػوهْ  64وتكوىت عٓىة الدراسة هف  أـ ٖطفاؿ ذاتٓو
ات هرتفعػة هػف الضػغوط الىفسػٓة  ، وأظٍرت الدراسة أف أهٍات أطفػاؿ اٖوتٓػـز ٓعػاىوف هسػتٓو

 اٖهٍات .والتْ تعد ههٍدا لمعدٓد هف اٚضطرابات الىفسٓة اٖخرى التْ ٓعاىِ هىٍا ٌٚؤ  
 Estes  et al  ( "566< )دراسة "  – 8

قػػػاـ الباحػػػث بدراسػػػة بعىػػػواف " توضػػػٓح تػػػأعٓر خصػػػائص أطفػػػاؿ اٖوتٓػػػـز عمػػػِ الجاىػػػب       
ٓف عمػِ  دفت الدراسة إلِ توضٓح هدى تأعٓر خصائص اٖطفػاؿ الػذاتٓو الىفسْ لموالدٓف" ، ٌو

ٓف،  84أهٍاتٍـ هف الجاىب الىفسػْ ، وتكوىػت عٓىػة الدراسػة هػف  هػف أهٍػات اٖطفػاؿ الػذاتٓو
(، BSI(،  والهقٓاس الهختصر لٗعراض )QRSواستخدـ الباحث استبٓاف هصادر الضغط )

( ، وهقآٓس فآىٛىد لمسموؾ التكٓفػْ ، وأوضػحت ىتػائج الدراسػة ABCوقائهة السموؾ الشاذ )
ات هرتفعة هف الضػغط الوالػدي والضػغوط الىفسػٓة لػدى أهٍػات أطفػاؿ  اٖوتٓػـز ، وجود هستٓو

كها ارتبطت الهشكٛت السموكٓة لدى الطفؿ بالضػغوط الوالدٓػة ، والضػغوط الىفسػٓة الهتزآػدة 
 لدى أهٍات ٌٚؤ  اٖطفاؿ .
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 Ingersoll & Hambrick  ( "5644 )دراسة "  – 9
قاـ الباحعاف بدراسة بعىواف " فحص العٛقة بٓف اٖعراض الحػادة التػْ ٓعاىٍٓػا أطفػاؿ        
ػػدفت الدراسػػة إلػػِ الكشػػؼ عػػف اٖوت ٓػػـز والضػػغط واٚكتئػػاب لػػدى والػػدي ٌػػٚؤ  اٖطفػػاؿ " ٌو

،  >47سموكٓات التوحد عمِ الوالدٓف ، وتكوىت عٓىػة الدراسػة هػف  هػف والػدي أطفػاؿ اٖوتٓػـز
 ، واستخدـ الباحعاف هقٓاس اٚكتئاب الوالدي، وهقٓاس الضغط الوالدي، وقائهػة سػموؾ اٖوتٓػـز

دراسػػة وجػود عٛقػػة ارتباطٓػػً آجابٓػة بػػٓف شػػدة أعػراض اضػػطراب اٖوتٓػػـز وأوضػحت ىتػػائج ال
 وظٍور الضغوط الىفسٓة واٚكتئاب لدى والدي ٌٚؤ  اٖطفاؿ خاصة اٖهٍات.

 تعقية:   
ٓتضػح هػػف اسػتعراض الدراسػػات السػابقة أف وجػػود طفػؿ توحػػدي فػْ اٖسػػرة ٓعهػؿ عمػػِ       

، ووجود عٛقة بٓف ٌذي الضػغوط وبػٓف تعػرض  ٓزادة الضغوط داخمٍا وخاصة لدى اٖهٍات
ٌػػٚؤ  اٖهٍػػػات لٛضػػػطرابات الىفسػػػٓة هعػػػؿ القمػػؽ واٚكتئػػػاب ، كهػػػا أف التػػػدخؿ ا٘رشػػػادي أو 
التدٓربْ هع الوالدٓف بصفة عاهة واٖـ بصفة خاصة ٓعهؿ عمِ فاعمٓة قػدرتٍـ عمػِ التعاهػؿ 

ا ٓعكػػػس حاجػػػة ٌػػػذي اٖسػػػر اٚٓجػػػابْ هػػػع أبىػػػائٍـ والضػػػغوط التػػػْ ٓقعػػػوف تحػػػت وطأتٍػػػا  ههػػػ
ػٚؤ  اٖهٍػات إلػػِ الخدهػة الهٍىٓػة واٚجتهاعٓػػة لمتػدخؿ لمتخفٓػؼ هػػف حػدة ٌػذي الضػػغوط ،  ٌو
ٌذا با٘ضافة إلِ الىدرة الواضحة فْ الدراسات التْ تىاولت الضغوط لدى أهٍػات التوحػدٓٓف 

 فْ عٛقتٍا بهتغٓرات ىفسٓة أخرى .
 :فروض الذراسة

إحصػػػائٓة بػػػٓف هتوسػػػطات درجػػػات أهٍػػػات اٖطفػػػاؿ التوحػػػدٓٓف  توجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػة – 4
الضػػػػػغوط الىفسػػػػػٓة وأسػػػػػالٓب  درجػػػػػات أهٍػػػػػات اٖطفػػػػػاؿ العػػػػػادٓٓف عمػػػػػِ هقٓػػػػػاس وهتوسػػػػػطات
 هواجٍتٍا .

ٚ توجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة بػػٓف هتوسػػطات درجػػات أهٍػػات اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف  – 5
سػػػػْ الصػػػػٛبة الىفسػػػػٓة والهسػػػػاىدة وهتوسػػػػطات درجػػػػات أهٍػػػػات اٖطفػػػػاؿ العػػػػادٓٓف عمػػػػِ هقٓا

 اٚجتهاعٓة 
ٚ توجػػػد عٛقػػػػة ارتباطٓػػػػً بػػػٓف الضغػػػػوط وأسػػػػالٓب هواجٍتٍػػػػا بالصٛبػػػػة الىفسٓػػػػة لػػػدى  - 6

 التوحدٓٓف والعادٓٓف .  أهٍات اٖطفاؿ
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ٚ توجػػد عٛقػػة ارتباطٓػػً بػػٓف الضػػغوط وأسػػالٓب هواجٍتٍػػا بالهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة لػػػدى  - 7
 لتوحدٓٓف والعادٓٓف .ا أهٍات اٖطفاؿ

 منهج الذراسة وإجراءاتها : 
أٚو   الهػػػىٍج   اىطٛقػػػػا هػػػف طبٓعػػػػة الدراسػػػػة واٌٖػػػداؼ التػػػػْ تسػػػػعِ لتحقٓقٍػػػا فقػػػػد اسػػػػتخدـ 
الباحػػث الهػػىٍج " الوصػػفْ اٚرتبػػاطْ " حٓػػث ٓعتبػػػر الهػػىٍج الوصػػفْ ضػػرورة أولٓػػة لدراسػػػة 

إلػِ جهػع الهعموهػات والهٛحظػات  الهواقؼ اٚجتهاعٓػة وهظػاٌر السػموؾ ا٘ىسػاىْ با٘ضػافة
 عىٍا.

 عاىٓا  عٓىة الدراسة  
( أـ ٖطفػػػػاؿ ذوي اضػػػػطراب طٓػػػػؼ  66( أـ ، )  96تكوىػػػػت عٓىػػػػة الدراسػػػػة هػػػػف ) 

ـ الزهىٓػػة هػػا بػػٓف  66التوحػػد ، )  عاًهػػا،  ;7 – 58( أـ ٖطفػػاؿ عػػادٓٓف ، وتراوحػػت أعهػػاٌر
( ، وروعػػْ فػػْ اىتقػػا   6.:)  ( عاًهػػا واىحػػراؼ هعٓػػاري قػػدري9:.68بهتوسػػط عهػػري قػػدري )

 العٓىة ها ٓمْ  
 ا٘قاهة الدائهة هع الطفؿ . -
عدـ وجود اى طفؿ هصاب بأى اضطراب أو إعاقة أخػرى غٓػر التوحػد لػدى عٓىػة أهٍػات  -

 التوحدٓٓف .
عػػػدـ وجػػػود اى طفػػػؿ هصػػػاب باضػػػطراب التوحػػػد أو اى إعاقػػػة أخػػػرى لػػػدى عٓىػػػة أهٍػػػات  -

 العادٓٓف .
 سة  عالعا  أدوات الدرا

 -اعتهدت الدراسة الحالٓة عمِ اٖدوات التالٓة          
 هقٓاس الضغوط الىفسٓة  -4

ػػري )      ٍػػدؼ إلػػػِ قٓػػاس هسػػػتوى  4>>4قػػاـ بلعػػداد ٌػػػذا الهقٓػػاس عبػػد الػػػرحهف الطٓر ( ٓو
تكػػػػوف هػػػػف )  ( عبػػػػارة ٓجػػػاب عىٍػػػػا بػػػػىعـ أو ٚ ، وصػػػػٓغت ا٘جابػػػػة  56الضػػػغط الىفسػػػػْ، ٓو

قػػػة إٓجابٓػػػة، بهعىػػػِ  أف ا٘جابػػػة بػػػىعـ تػػػدؿ عمػػػِ وجػػػود الهؤشػػػرات السػػػموكٓة الدالػػػة عمػػػِ بطٓر
الضغط الىفسْ عىد الفرد ، أها ا٘جابة بٛ فتدؿ عمِ اىتفا  الهؤشرات السػموكٓة عىػد الفػرد ، 
ػػتـ تصػػحٓح اٚختبػػار بلعطػػا  درجتػػٓف عمػػِ ا٘جابػػة ) بػػىعـ ( ودرجػػة واحػػدة عمػػِ ا٘جابػػة  ٓو
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ػػػرى بحسػػػاب ع بػػػات الهقٓػػػاس فوجػػػد أف اٖداة تتهتػػػع بعبػػػات جٓػػػد بمػػػغ )بػػػٛ ( ، وقػػػد قػػػاـ الطٓر
( باسػػتخداـ هعادلػػة جتهػػاف لمتجزئػػة الىصػػفٓة ،  5:.6( باستخػػػداـ هعادلػػػة ألفػػػا ، و)  6.94)

( حسػػػػب هعاهػػػػؿ العبػػػػات اٖوؿ ،  ;:.6كهػػػػا قػػػػاـ باسػػػػتخراج الصػػػػدؽ الػػػػذاتْ والػػػػذي بمػػػػغ ) 
 ( حسب هعاهؿ العبات باستخداـ جتهاف  8;.6و)

لدراسػػة الحالٓػػة قػػاـ "الباحػػث" بحسػػاب عبػػات الهقٓػػاس، وصػػدؽ الهقٓػػاس، وتجػػاىس وفػػِ ا    
 ىصفْ الهقٓاس لهقٓاس الضغوط الىفسٓة واٖتْ عرض لمىتائج  

  Scale Reliabilityعبات الهقٓاس  -أ
 Cronbach’s لتحدٓد هعاهؿ عبات الهقٓاس تػـ اسػتخداـ هعادلػة "كػرو ىبػاخ ألفػا"  

α56ٓرتشاردسػػوف  -باسػػتخداـ هعادلػػة " كػػودر  "Kuder-Richardson Estimates 
(KR-20)  ، ( 584-:57،  5667التالٓة )الىبٍاف 

 
 حٓث أف 

α .هعاهؿ عبات الهقٓاس = 
n .عدد عبارات الهقٓاس = 

 = هجهوع تبآىات عبارات الهقٓاس. 

 = التبآف الكمػػػػػػْ لمهقٓاس. 
ػػذي القٓهػػة 6.96ات الهقٓػػاس قػػد بمػػغ )وبتطبٓػػؽ تمػػؾ الهعادلػػة ٓتضػػح أف قٓهػػة هعاهػػؿ عبػػ (، ٌو

 ( .4عالٓة وتدؿ عمْ عبات الهقٓاس هوضوع الدراسة )جدوؿ 
 (4جدوؿ )

 الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة والتبآف لهقٓاس الضغوط الىفسٓة.
 عدد ا٘فراد أهٍات العادٓٓف أهٍات التوحدٓٓف

6; 56 4 
68 54 5 
68 56 6 
69 55 7 



الضغىط وأسالية مىاجهتها وعالقتها تالصالتة النفسية واملسانذة االجتماعية    

5102ديسمرب ،  44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد                                         (65;)         

                 

     

76 56 8 
6; 56 9 
66 56 : 
67 56 ; 
6: 54 < 
6; 56 46 
76 56 44 
65 56 45 
66 54 46 
6; 54 47 
6< 55 48 
69 56 49 
69 56 4: 
67 54 4; 
68 54 4< 
5< 55 56 
66 56 54 
65 56 55 
76 54 56 
6; 54 57 
6; 56 58 
76 54 59 
69 54 5: 
69 56 5; 
6: 56 5< 
6< 54 66 
 الهتوسط الحسابْ 69.5 :.56
 اٚىحراؼ الهعٓاري ;.5 ;.6

 :.;التبآف الكمْ لمهقٓاس = 
  Scale Validityصدؽ الهقٓاس  -ب

لمهقٓػاس  Intrinsic Validityلمتحقػؽ هػف صػدؽ الهقٓػاس تػـ حسػاب هعاهػؿ الصػدؽ الػذاتْ 
 ( 7;5،  5667هوضوع الدراسة، تـ استخداـ الهعادلة التالٓة )الىبٍاف ، 
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 حٓث أف 

rxy.ْهعاهؿ الصدؽ الذات=  rxx.هعاهؿ العبات = 
ػػْ قٓهػػة هعاهػػؿ صػػدؽ  78:.6وقػػد بمغػػت قٓهػػة هعاهػػؿ الصػػدؽ الػػذاتْ ٘جهػػالْ الهقٓػػاس  ٌو

 ذاتْ هرتفع.  
  Split-Halfتجاىس ىصفْ الهقٓاس -ج

كمهػػػا كاىػػػت عبػػػارات الهقٓػػػاس هتجاىسػػػة كمهػػػا كػػػاف أدا  الفػػػرد عبػػػر جهٓػػػع هفػػػردات الهقٓػػػاس 
وعىػػدها تكػػوف عبػػارات الهقٓػػاس هتجاىسػػة فػػلف أي جػػز  هػػف ٌػػذا الهقٓػػاس  ٓتصػػؼ باٚتسػػاؽ،

تسػػاوي فػػْ ذلػػؾ بػػاقْ أجػػزا  الهقٓػػاس. بٓىهػػا ٓكػػوف أدا   قػػادر عمػػْ تحدٓػػد خصػػائص الفػػرد، ٓو
اٖفراد عبر أجزا  الهقٓاس غٓر عابت ىتٓجة ٖف الهقٓاس الهستخدـ ٚ ٓتصؼ بالتجػاىس بػٓف 

ة فػػْ الصػػعوبة والسػػرعة قػػد أجزائػػً، فالهقٓػػاس الػػذي ٓقػػٓس عػػدة ع همٓػػات ىفسػػٓة غٓػػر هتسػػآو
تعطػْ ىتػائج غٓػر دقٓقػة عىػدها ىقػارف بػػٓف أدا  اٖفػراد عمٍٓػا، وكمهػا قػؿ تجػاىس العبػػارات زاد 
التبػػآف الىػػاتج عػػف عػػدـ تجػػاىس عبػػارات الهقٓػػاس. وعػػدـ التجػػاىس ٓػػدؿ عمػػْ أف أدا  اٖفػػراد 

ذا الهقٓػػاس بػػٓف اٖفػػراد باٚعتهػػاد عمػػْ عبػػر الهقٓػػاس لػػٓس هطػػردا وأف الهقارىػػة هػػف خػػٛؿ ٌػػ
الدرجات التْ ٓحصػموا عمٍٓػا غٓػر دقٓقػة، لػذلؾ لػـز تقػدٓر تجػاىس ىصػفْ الهقٓػاس، حٓػث تػـ 
تقسػػٓـ عبػػارات الهقٓػػاس إلػػْ قسػػهٓف اٖوؿ لمعبػػارات الفردٓػػة، والعػػاىْ لمعبػػارات الزوجٓػػة، وتػػـ 

،  5667بػػار )الىبٍػػاف ، قٓػػاس هعاهػػؿ العبػػات وهعاهػػؿ الصػػدؽ الػػذاتْ لكػػؿ هػػف ىصػػفْ اٚخت
 Guttman( كها تـ حساب هعاهؿ التجزئة الىصفٓة الهصححة بهعاهمْ جتهاف ;676-67

Split-Half Coefficient وسػػػػبٓرهاف بػػػراوف ،Spearman-Brown Coefficient 
عػػرض جػػدوؿ ) ( لهعػػاهٛت العبػػات والصػػدؽ لهقٓػػاس الضػػغوط الىفسػػٓة 5لمتجزئػػة الىصػػفٓة. ٓو

تضح هف ٌذا الجدوؿ ارتفاع هعاهٛت الصدؽ والعبػات الهقٓػاس، بطٓرقة التجزئة الى صفٓة. ٓو
، ههػػػا ٓشػػػٓر إلػػػْ تجػػػاىس 6;6.8كهػػػا ٓتضػػػح أف هعاهػػػؿ "جتهػػػاف" لمتجزئػػػة الىصػػػفٓة قػػػد بمػػػغ 
ػػػْ قٓهػػػة  :6.6.98بػػػراوف"  -ىصػػػفْ الهقٓػػػاس، كهػػػا بمغػػػت قٓهػػػة هعاهػػػؿ ارتبػػػاط "سػػػبٓرهاف ٌو

 عمْ ىصفْ الهقٓاس . هرتفعة تعكس عدـ اختٛؼ عبات أدا  الهبحوعٓف
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 (5جدوؿ )
 هعاهٛت العبات والصدؽ لهقٓاس الضغوط الىفسٓة بطٓرقة التجزئة الىصفٓة.

 التبآف الهتوسط العبارات
اٚىحراؼ 
 الهعٓاري

 هعاهؿ الصدؽ هعاهؿ العبات عدد العبارات

 :6;.6 :.6 46 ;.: ;.: 69.5 الىصؼ اٖوؿ
 ;7;.6 5:.6 46 ;.6 6.9 :.56 الىصؼ العاىْ
 78:.6 6.9 56 >.5 :.; ;.89 إجهالْ الهقٓاس

 :6.98هعاهؿ جتهاف لمتجزئة الىصفٓة =   6;6.8هعاهؿ ارتباط سبٓرهاف براوف = 
 هقٓاس أسالٓب هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة  -5

( وقػػاـ 6;>4عػػاـ ) Leonard .W. poonأعػػد ٌػػذا الهقٓػػاس  "لٓوىػػارد بػػوف"  
شػتهؿ الهقٓػاس عمػِ  ;566عمِ عبد السٛـ عمِ" فْ )بلعدادي عمِ البٓئة الهصٓرة " ( ، ٓو

 عٛعة أبعاد رئٓسٓة ٌْ 
حتوى ٌذا الهقٓػاس الفرعػْ عمػِ -أ التفاعؿ ا٘ٓجابْ فْ هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة  ٓو
( عبػػػارة تقػػػٓس بعػػػض السػػػهات الشخصػػػٓة ا٘قداهٓػػػة ، وا٘ٓجابٓػػػة الهرىػػػة التػػػْ ٓتسػػػـ بٍػػػا 46)

التعاهؿ هػع هجهوعػة الهصػادر الداخمٓػة أو الخارجٓػة الضػاغطة التػْ  اٖفراد فْ قدرتٍـ عمِ
كوف لدٍٓـ القدرة عمِ السٓطرة عمِ تمؾ الهصادر دوف  ٓتعرضوف لٍا فْ حٓاتٍـ الٓوهٓة ، ٓو
إحػػػداث أي وعػػػار ىفسػػػٓة أو جسػػػهٓة فػػػْ اسػػػتجاباتٍـ أعىػػػا  هػػػواجٍتٍـ لتمػػػؾ اٖحػػػداث الٓوهٓػػػة 

سػػػػعِ ٌػػػػٚؤ  اٖفػػػػراد إلػػػػِ التوافػػػػؽ الىفسػػػػْ واٚجتهػػػػاعْ فػػػػْ هػػػػواجٍتٍـ لتمػػػػؾ  الضػػػػاغطة ، ٓو
 اٖحداث.

التفاعػػؿ السػػمبْ فػػْ هواجٍػػة أحػػداث الحٓػػاة الضػػاغطة  ٓتكػػوف ٌػػذا الهقٓػػاس الفرعػػْ هػػف -ب
( عبارات تقػٓس السػهات الشخصػٓة واٚجتهاعٓػة لٗفػراد الػذٓف ٓتسػهوف بالتفاعػؿ السػمبْ ، :)

أي هوقػػؼ ضػػاغط فػػْ حٓػػاتٍـ الٓوهٓػػػة ،  وتقػػٓس أٓضػػًا اسػػتجاباتٍـ السػػمبٓة عىػػدها ٓواجٍػػوف
فٍػػػٚؤ  اٖفػػػراد ٓتسػػػهوف با٘حجػػػاـ الهعرفػػػْ عػػػف التفكٓػػػر الػػػواقعْ والهىطقػػػْ أعىػػػا  هػػػواجٍتٍـ 
قبمػػػوف الهوقػػػؼ اٚستسػػٛهْ فػػػْ تعػػػاهٛتٍـ هػػػع تمػػػؾ اٖحػػػداث ،  ٖحػػداث الحٓػػػاة الٓوهٓػػػة ، ٓو

حصػػػموف عمػػػِ ه بحعػػػوف عػػػف أىشػػػطة بدٓمػػػة تبعػػػدٌـ عػػػف تمػػػؾ اٖحػػػداث ، ٓو صػػػادر التوافػػػؽ ٓو
ا أحداث الحٓاة الٓوهٓة الضاغطة.  الىفسْ واٚجتهاعْ بعٓد عف اٖزهات التْ تفرٌز



 وائل ماهر غنيم .د                                                         

 (664 ( 5102  ديسمرب،44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد            

شػػتهؿ ٌػػذا الهقٓػػاس الفرعػػْ  -ج التصػػرفات السػػموكٓة لهواجٍػػة أحػػداث الحٓػػاة الضػػاغطة  ٓو
( عبارات تقٓس التصرفات السموكٓة لٗفراد عىد هواجٍتٍـ ٖي أزهة ٓواجٍوىٍػا فػْ 46عمِ )

قػػػة اسػػػتخداهٍـ لموسػػػائؿ واٖسػػػالٓب التكٓفٓػػػة ا٘قداهٓػػػة أو أحػػػداث ال حٓػػػاة الٓوهٓػػػة ، وفػػػِ طٓر
ػػا السػػمبٓة الىفسػػٓة أو الجسػػٓهة )عمػػِ عبػػد السػػٛـ ،  ا٘حجاهٓػػة لتمػػؾ اٖحػػداث ، وتجػػاوز وعاٌر

566;  ،4<-56. ) 
ٓطبؽ هقٓاس "أسالٓب هواجٍة أحػداث الحٓػاة الضػاغطة" بصػورة فردٓػة أو جهاعٓػة"  

طمػػػػب هىػػػػً قرا تػػػػً لٓجٓػػػػب عمػػػػِ عبػػػػارات ٌػػػػذا حٓػػػػث ٓعطػػػػِ  الهفحػػػػوص كتٓػػػػب التعمٓهػػػػات ٓو
تـ تصػػػػحٓح اٚختبػػػػار بلعطػػػػا  عػػػػٛث درجػػػػات عمػػػػِ ا٘جابػػػػة ) تىطبػػػػؽ تهاهػػػػا (  الهقٓػػػػاس.ٓو
ودرجتاف عمِ ا٘جابة ) تىطبؽ إلِ حد ها ( ، ودرجة واحدة عمِ ا٘جابػة ) ٚ تىطبػؽ ( وقػد 

تخداـ هعادلػػة ألفػػا وسػػبٓرهاف وجتهػػاف  فوجػػد أف قػػاـ عبػػد السػػٛـ  بحسػػاب عبػػات الهقٓػػاس باسػػ
ِ هعاهٛت عبات هرتفعً . 9;.6 – >:.6اٖداة  تتهتع بعبات ٓتراوح بٓف )    ( ٌو

وفػػػِ الدراسػػػة الحالٓػػػة قػػػاـ "الباحػػػث" بحسػػػاب عبػػػات الهقٓػػػاس، وصػػػدؽ الهقٓػػػاس، وتجػػػاىس   
 رض لمىتائج  ىصفْ الهقٓاس لهقٓاس أسالٓب هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة واٖتْ ع

  Scale Reliabilityعبات الهقٓاس  -أ
لتحدٓد هعاهؿ عبات الهقٓاس تـ استخداـ هعادلة " كروىباخ ألفا " باستخداـ هعادلػة "  

"، وبتطبٓؽ تمػؾ الهعادلػة ٓتضػح أف قٓهػة هعاهػؿ عبػات أبعػاد الهقٓػاس 56ٓرتشاردسوف -كودر
وكٓة، والتفاعػػػػػؿ ا٘ٓجػػػػػابْ، ٖبعػػػػػاد التصػػػػػرفات السػػػػػم ;6.86، 6.857، 6.886قػػػػػد بمغػػػػػت 

(، 6.967والتفاعػػؿ السػػمبْ عمػػػْ الترتٓػػب، كهػػا بمغػػػت قٓهػػة هعاهػػؿ العبػػػات الكمػػْ لمهقٓػػػاس )
ذي القٓـ تدؿ عمْ هستوي هرضْ هف عبات الهقٓاس هوضوع الدراسة )جدوؿ   (.6ٌو

 (6جدوؿ )
 داث الحٓاة الضاغطةالهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة والتبآف لهقٓاس أسالٓب هواجٍة أح

 البعد (66أهٍات العادٓٓف)ف= (66أهٍات التوحدٓٓف)ف= هعاهؿ العبات
 التصرفات السموكٓة 9.>4 55.9 6.886
 التفاعؿ ا٘ٓجابْ 54.6 65.66 6.857
 التفاعؿ السمبْ 7.;4 44.6 ;6.86

6.967 
 الهتوسط الحسابْ 6.>8 >.98
 اٚىحراؼ الهعٓاري 9.5 8.4
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 :.;6مْ لمهقٓاس = التبآف الك
  Scale Validityصدؽ الهقٓاس  -ب

لمهقٓاس هوضوع الدراسة، وقد بمغت  Intrinsic Validityتـ حساب هعاهؿ الصدؽ الذاتْ 
قٓـ هعاهؿ الصدؽ الذاتْ ٖبعاد التصرفات السموكٓة، والتفاعؿ ا٘ٓجابْ، والتفاعؿ السمبْ 

ة هعاهؿ الصدؽ الذاتْ الكمْ عمْ الترتٓب، كها بمغت قٓه 46:.6، 57:.6، 66:.6
ذي القٓـ تدؿ عمْ هعاهٛت صدؽ ذاتْ هرتفعة لمهقٓاس هوضوع 9>:.6.6لمهقٓاس ) (، ٌو

 (.  7الدراسة )جدوؿ 
 (7جدوؿ )

 .قٓـ هعاهٛت الصدؽ الذاتْ ٖبعاد هقٓاس أسالٓب هواجٍة إحداث الحٓاة الضاغطة
 البعد هعاهؿ العبات هعاهؿ الصدؽ
 ات السموكٓةالتصرف 6.886 66:.6
 التفاعؿ ا٘ٓجابْ 6.857 57:.6
 التفاعؿ السمبْ ;6.86 46:.6
 إجهالْ الهقٓاس 6.967 9>:.6

 

  Split-Halfتجاىس ىصفْ الهقٓاس -ج
لتقدٓر تجاىس ىصفْ الهقٓاس، تـ تقسٓـ عبارات الهقٓاس إلْ قسهٓف اٖوؿ لمعبارات الفردٓة، 

هػؿ العبػػات وهعاهػؿ الصػػدؽ الػذاتْ لكػػؿ هػف ىصػػفْ والعػاىْ لمعبػارات الزوجٓػػة، وتػـ قٓػػاس هعا
 Guttmanاٚختبػار، كهػا تػػـ حسػاب هعاهػػؿ التجزئػة الىصػػفٓة الهصػححة بهعػػاهمْ جتهػاف 

Split-Half Coefficient وسػػػػبٓرهاف بػػػراوف ،Spearman-Brown Coefficient 
عػػرض جػػدوؿ ) ة ( لهعػػاهٛت العبػػات والصػػدؽ لهقٓػػاس أسػػالٓب هواجٍػػ8لمتجزئػػة الىصػػفٓة. ٓو

تضػح هػف ٌػذا الجػدوؿ ارتفػاع هعػاهٛت  أحداث الحٓاة الضاغطة بطٓرقة التجزئة الىصفٓة. ٓو
، ;6.95الصػدؽ والعبػػات الهقٓػاس، كهػػا ٓتضػػح أف هعاهػؿ "جتهػػاف" لمتجزئػػة الىصػفٓة قػػد بمػػغ 
بػػراوف"  -ههػػا ٓشػػٓر إلػػْ تجػػاىس ىصػػفْ الهقٓػػاس، كهػػا بمغػػت قٓهػػة هعاهػػؿ ارتبػػاط "سػػبٓرهاف

ْ قٓهة هرت 6.964  فعة تعكس عدـ اختٛؼ عبات أدا  الهبحوعٓف عمْ ىصفْ الهقٓاس.ٌو
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 (8جدوؿ )
 هعاهٛت العبات والصدؽ لهقٓاس أسالٓب هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة بطٓرقة التجزئة الىصفٓة

 التبآف الهتوسط العبارات
اٚىحراؼ 
 هعاهؿ الصدؽ هعاهؿ العبات عدد العبارات الهعٓاري

 >;6.9 6.945 48 :.7 ;.54 96.9 الىصؼ اٖوؿ
 8;:.6 46:.6 48 :.7 55.9 :.94 الىصؼ العاىْ
 9>:.6 6.967 66 9.5 :.;6 458.6 إجهالْ الهقٓاس

 ;6.95هعاهؿ جتهاف لمتجزئة الىصفٓة =  6.964هعاهؿ إرتباط سبٓرهاف براوف =
 هقٓاس الصٛبة الىفسٓة  -6

ػْ 5669هػف إعػداد عهػاد هخٓهػر )    الفػرد لصػٛبة كهًٓػا ًراتقػدٓ تعطػْ أداة ( ٌو
 وتقػع لمفػرد، الىفسػٓة الصػٛبة جواىػب تركػز عمػِ عبػارة :7 هػف هكوىػة واٖداة ، الىفسػٓة
ات )تىطبؽ عٛعة فْ الهقٓاس عمِ ا٘جابة  أبػًدا (  تىطبػؽ ٚ – أحٓاًىا تىطبؽ – دائًها هستٓو
 تىطبؽ ا٘جابة ىتكا إذا بهعىِ واحدة ودرجة عٛث درجات بٓف ها عبارة لكؿ الدرجة وتتراوح
 الهجهوع ٓتراوح ( . وبذلؾ 4أبًدا  تىطبؽ ٚ كاىت إذا - 5 أحٓاًىا تىطبؽ كاىت إذا – 6 دائًها
ػادة إلػِ ارتفػاع الدرجػة ٓشػٓر حٓػث درجػة، 474 إلػِ :7 بػٓف هػا لػٗداة الكمػْ  إدراؾ ٓز

 الىفسٓة . لصٛبتً الهستجٓب
 :أبعاد ٌْ عةعٛ فْ تقع الىفسٓة وفقا لمتراث الهتاح والصٛبة 

   Commitmentاٚلتزاـ  – 4
 هػف وأخػٓرف وقٓهػً وأٌدافػً ىفسػً تجػاي الفػرد بػً ٓمتػـز الىفسػْ التعاقػد هف ىوع ٌو 
ذا  لفػرد أف إلػِ البعػد ٌػذا عمِ الهرتفعة الدرجة وتشٓر عبارة ، 49 هف ٓتكوف البعد حولً ٌو

 وأخٓرف . وقٓهً وأٌدافً ىفسً التزاًها تجاي أكعر
    Control حكـ  الت – 5

شػٓر     أحػداث ،  هػف ٓمقػاي فٓهػا تحكػـ لػً ٓكػوف أف بلهكاىػً أىػً الفػرد اعتقػاد هػدى إلػِ ٓو
تحهؿ الدرجة  وتشٓر ، عبارة 48 هف ٓتكوف البعد لٍو ٌذا ٓحدث عها الشخصٓة الهسئولٓة ٓو
 ٓحػدث عهػا الشخصٓة هسئولٓتً فْ واعتقاد تحكـ لدًٓ الفرد أف إلِ البعد ٌذا عمِ الهرتفعة

 لً .
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   Challengeالتحدي  – 6
و   لمىهػو وضػروري هعٓػر أهػر ٌو جواىب عمِ تغٓر هف ٓطرأ ها أف الفرد اعتقاد ٌو

 الهصػادر وهعرفػة البٓئػة واستكشػاؼ الهبػادأة عمػِ ٓسػاعدي ههػا لػً، تٍدٓػًدا هػف كوىػً أكعػر
ػذا الضػغوط هواجٍػة عمِ الفرد تساعد واٚجتهاعٓة التْ الىفسٓة  هػف ٓتكػوف البعػد بفاعمٓػة ٌو
 عمِ ٓطرأ تغٓٓر أي بأف الفرد اعتقاد إلِ البعد ٌذا عمِ الهرتفعة وتشٓر الدرجة عبارة ، 49

 الهبادأة عمِ ٓساعدي هها لً، كوىً تٍدًٓدا هف أكعر لمىهو هعٓر وضروري أهر ٌو إىها حٓاتً
 .والتحدي واٚستكشاؼ

لهقٓػػاس، وصػػدؽ الهقٓػػاس، وتجػػاىس وفػػِ الدراسػػة الحالٓػػة قػػاـ "الباحػػث" بحسػػاب عبػػات ا     
 ىصفْ الهقٓاس لهقٓاس الصٛبة الىفسٓة واٖتْ عرض لمىتائج   

  Scale Reliabilityعبات الهقٓاس  -أ
-لتحدٓد هعاهؿ عبات الهقٓاس تـ استخداـ هعادلة "كروىباخ ألفا"باستخداـ هعادلة " كودر     

ة هعاهػػػؿ عبػػػات أبعػػػاد الهقٓػػػاس قػػػد "، وبتطبٓػػػؽ تمػػػؾ الهعادلػػػة ٓتضػػػح أف قٓهػػػ56ٓرتشاردسػػػوف 
ٖبعػػػػاد اٚلتػػػػزاـ، والتحػػػػدي، والػػػػتحكـ عمػػػػْ الترتٓػػػػب، كهػػػػا  4;6.9، 9>>.6، ;6.99بمغػػػػت 

ػذي القػٓـ تػدؿ عمػْ هسػتوي عػالْ هػف 69:.6بمغت قٓهة هعاهؿ العبات الكمػْ لمهقٓػاس ) (، ٌو
 (.9عبات الهقٓاس هوضوع الدراسة )جدوؿ 

 (9جدوؿ )
 رافات الهعٓآرة والتبآف لهقٓاس الصٛبة الىفسٓة.الهتوسطات الحسابٓة واٚىح

 البعد (66أهٍات العادٓٓف)ف= (66أهٍات التوحدٓٓف)ف= هعاهؿ العبات
 اٚلتزاـ 54.4 76.5 ;6.99
 التحدي 54.7 76.6 9>>.6
 التحكـ 6.>4 76.6 4;6.9

6.:69 
 الهتوسط الحسابْ ;.94 ;.459

 ا٘ىحراؼ الهعٓاري 5.9 6.4

 5.:9الكمْ لمهقٓاس = التبآف 
  Scale Validityصدؽ الهقٓاس  -ب

لمهقٓاس هوضوع الدراسة، وقد بمغت  Intrinsic Validityتـ حساب هعاهؿ الصدؽ الذاتْ 
 58;.6، ;>>.6، :4;.6قٓـ هعاهؿ الصدؽ الذاتْ ٖبعاد اٚلتزاـ، والتحدي، والتحكـ 
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ذي القٓـ :8;.6مْ لمهقٓاس )عمْ الترتٓب، كها بمغت قٓهة هعاهؿ الصدؽ الذاتْ الك (، ٌو
 (.  :تدؿ عمْ هعاهٛت صدؽ ذاتْ هرتفعة لمهقٓاس هوضوع الدراسة )جدوؿ 

 (:جدوؿ )
 قٓـ هعاهٛت الصدؽ الذاتْ ٖبعاد هقٓاس الصٛبة الىفسٓة.

 البعد هعاهؿ العبات هعاهؿ الصدؽ
 اٚلتزاـ ;6.99 :4;.6
 التحدي 9>>.6 ;>>.6
 التحكـ 4;6.9 58;.6
 إجهالْ الهقٓاس 69:.6 :8;.6

 

  Split-Halfتجاىس ىصفْ الهقٓاس -ج
لتقدٓر تجاىس ىصفْ الهقٓاس، تـ تقسٓـ عبارات الهقٓاس إلْ قسهٓف اٖوؿ لمعبارات الفردٓة، 
والعػاىْ لمعبػارات الزوجٓػػة، وتػـ قٓػػاس هعاهػؿ العبػػات وهعاهػؿ الصػػدؽ الػذاتْ لكػػؿ هػف ىصػػفْ 

 Guttmanتجزئػة الىصػػفٓة الهصػححة بهعػػاهمْ جتهػاف اٚختبػار، كهػا تػػـ حسػاب هعاهػػؿ ال
Split-Half Coefficient وسػػػػبٓرهاف بػػػراوف ،Spearman-Brown Coefficient 

 لمتجزئة الىصفٓة. 
عػػػرض جػػػدوؿ ) قػػػة التجزئػػػة ;ٓو ( لهعػػػاهٛت العبػػػات والصػػػدؽ لهقٓػػػاس الصػػػٛبة الىفسػػػٓة بطٓر

تضح هف ٌذا الجدوؿ ارتفاع هعاهٛت الصػدؽ وا لعبػات الهقٓػاس، كهػا ٓتضػح أف الىصفٓة. ٓو
، ههػػا ٓشػػٓر إلػػْ تجػػاىس ىصػػفْ الهقٓػػاس، 46:.6هعاهػػؿ "جتهػػاف" لمتجزئػػة الىصػػفٓة قػػد بمػػغ 
ػػػْ قٓهػػػة هرتفعػػػة تعكػػػس عػػػدـ  46:.6بػػػراوف"  -كهػػػا بمغػػػت قٓهػػػة هعاهػػػؿ ارتبػػػاط "سػػػبٓرهاف ٌو

 اختٛؼ عبات أدا  الهبحوعٓف عمْ ىصفْ الهقٓاس.
 (;جدوؿ )

 .هقٓاس الصٛبة الىفسٓة بطٓرقة التجزئة الىصفٓةهعاهٛت العبات والصدؽ ل

 التبآف الهتوسط العبارات
اٚىحراؼ 
 الهعٓاري

 عدد
 العبارات 

هعاهؿ 
 العبات

 هعاهؿ
 الصدؽ 

 65;.6 5>6.9 56 8.8 ;.66 ;.8; الىصؼ اٖوؿ
 69;.6 78:.6 57 :.6 46.9 >.465 الىصؼ العاىْ
 :8;.6 69:.6 :7 5.; 5.:9 :.;;4 إجهالْ الهقٓاس
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 46:.6هعاهؿ جتهاف لمتجزئة الىصفٓة =       46:.6هعاهؿ ارتباط سبٓرهاف براوف =  
 هقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة  -7
عػدادي لمبٓئػة  ( Spinder Gerogi , 2001 )قاـ بلعداد ٌػذا الهقٓػاس     ، وقػاـ بترجهتػً وا 

تكػوف الهقٓػاس هػف  ;566العربٓة عفاؼ عبػد الفػادي عػاـ  )  عبػارة هقسػهة عمػِ  75(  ، ٓو
هػػا ) بعػػد الهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة داخػػؿ إطػػار اٖسػػرة ( و ) بعػػد الهسػػاىدة اٚجتهاعٓػػة  بعػػدٓف ٌو

حتوى كؿ بىد عمِ  قـو الهفحوص باختٓار إجابػة هػف  54خارج إطار اٖسرة ( ، ٓو عبارة ، ٓو
جابػة إجابػات ، ولكػؿ إجابػة درجػة عمػِ الىحػو التػالْ ، إعطػا  أربعػة درجػات عمػِ ا٘ 7بػٓف 

)هوافػػؽ تهاهػػا( وعػػٛث درجػػات عمػػِ ا٘جابػػة )هوافػػؽ بصػػفة عاهػػة( ، ودرجتػػاف عمػػِ ا٘جابػػة 
)هوافؽ إلِ حػد ها ( ودرجة واحدة عمِ ا٘جابة )غٓػر هوافػؽ ( ، وقػد قاهػت الباحعػة بحسػاب 

( باسػػػػتخداـ هعادلػػػػة ألفػػػػا ،  7;.6عبػػػػات الهقٓػػػػاس فوجػػػػد أف اٖداة تتهتػػػػع بعبػػػػات جٓػػػػد بمػػػػغ ) 
اسػػتخداـ هعادلػػة جتهػػاف لمتجزئػػة الىصػػفٓة ، كهػػا قاهػػت بحسػػاب صػػدؽ اٚتسػػاؽ ( ب 5;.6و)

 >;.6الداخمْ بٓف الدرجة عمِ البعد الفرعْ والدرجة الكمٓة لمهقٓاس ووجد أىٍا تتراوح بٓف ) 
ِ هعاهٛت ارتباط هرتفعة تشٓر إلِ صدؽ الهقٓاس  4>.6 –  .( ٌو

لهقٓاس، وصدؽ الهقٓاس، وتجاىس ىصفْ وفِ الدراسة الحالٓة قاـ "الباحث" بحساب عبات ا
 الهقٓاس لهقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة واٖتْ عرض لمىتائج  

  Scale Reliabilityعبات الهقٓاس  -أ
لتحدٓػػد هعاهػػؿ عبػػػات الهقٓػػاس تػػػـ اسػػتخداـ هعادلػػة "كػػػرو ىبػػاخ ألفػػػا "باسػػتخداـ هعادلػػػة "      
أف قٓهة هعاهؿ عبػات أبعػاد الهقٓػاس "، وبتطبٓؽ تمؾ الهعادلة ٓتضح 56ٓرتشاردسوف  -كودر

لبعػػدي داخػػؿ إطػػار اٖسػػرة، وخػػارج إطػػار اٖسػػرة عمػػْ  4;6.9، 9>>.6، ;6.99قػػد بمغػػت 
ػػػذي القػػػٓـ تػػػدؿ عمػػػْ 6.959الترتٓػػػب، كهػػػا بمغػػػت قٓهػػػة هعاهػػػؿ العبػػػات الكمػػػْ لمهقٓػػػاس ) (، ٌو
 (.>هستوي عالْ هف عبات الهقٓاس هوضوع الدراسة )جدوؿ 
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 (>جدوؿ )
 الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة والتبآف لهقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة.الهتوسطات 

 البعد (66)ف= أهٍات العادٓٓف (66)ف= أهٍات التوحدٓٓف هعاهؿ العبات
 داخؿ إطار اٖسرة >.8: 68.5 64:.6
 خارج إطار اٖسرة >.6: 65.5 9>:.6

6.959 
 الهتوسط الحسابْ ;.>47 7.:9
 عٓاريا٘ىحراؼ اله 7.6 8.;

          5.:9التبآف الكمْ لمهقٓاس =  
  Scale Validityصدؽ الهقٓاس  -ب

لمهقٓاس هوضوع الدراسة، وقد بمغت  Intrinsic Validityتـ حساب هعاهؿ الصدؽ الذاتْ 
 5>;.6، :6;.6قٓـ هعاهؿ الصدؽ الذاتْ لبعدي داخؿ إطار اٖسرة، وخارج إطار اٖسرة 

ذي القٓـ 4>:.6ٓهة هعاهؿ الصدؽ الذاتْ الكمْ لمهقٓاس )عمْ الترتٓب، كها بمغت ق (، ٌو
 (.  46تدؿ عمْ هعاهٛت صدؽ ذاتْ هرتفعة لمهقٓاس هوضوع الدراسة )جدوؿ 

 (46جدوؿ )
 قٓـ هعاهٛت الصدؽ الذاتْ ٖبعاد هقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة.

 البعد هعاهؿ العبات هعاهؿ الصدؽ
 داخؿ إطار اٖسرة 64:.6 :6;.6
 خارج إطار اٖسرة 9>:.6 5>;.6
 إجهالْ الهقٓاس 6.959 4>:.6

 

  Split-Halfتجاىس ىصفْ الهقٓاس -ج
لتقدٓر تجاىس ىصفْ الهقٓاس، تـ تقسٓـ عبارات الهقٓاس إلْ قسهٓف اٖوؿ لمعبارات الفردٓة، 
والعاىْ لمعبارات الزوجٓة، وتـ قٓاس هعاهؿ العبات وهعاهؿ الصدؽ الذاتْ لكؿ هف ىصفْ 

 Guttmanاٚختبار، كها تـ حساب هعاهؿ التجزئة الىصفٓة الهصححة بهعاهمْ جتهاف 
Split-Half Coefficient وسبٓرهاف براوف ،Spearman-Brown Coefficient 

عرض جدوؿ ) ( لهعاهٛت العبات والصدؽ لهقٓاس الهساىدة 44لمتجزئة الىصفٓة. ٓو
تضح هف  ٌذا الجدوؿ ارتفاع هعاهٛت الصدؽ اٚجتهاعٓة بطٓرقة التجزئة الىصفٓة. ٓو

، هها ٓشٓر 6.887والعبات الهقٓاس، كها ٓتضح أف هعاهؿ "جتهاف" لمتجزئة الىصفٓة قد بمغ 
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ْ  6.887براوف"  -إلْ تجاىس ىصفْ الهقٓاس، كها بمغت قٓهة هعاهؿ ارتباط "سبٓرهاف ٌو
 .قٓهة هرتفعة تعكس عدـ اختٛؼ عبات أدا  الهبحوعٓف عمْ ىصفْ الهقٓاس

 (44جدوؿ )
 هعاهٛت العبات والصدؽ لهقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة بطٓرقة التجزئة الىصفٓة.

 التبآف الهتوسط العبارات
اٚىحراؼ 
 الهعٓاري

 عدد 
 العبارات

 هعاهؿ
 العبات 

 هعاهؿ
 الصدؽ 

 56;.6 ;:6.9 54 9.> 5.5> 444.4 الىصؼ اٖوؿ
 6::.6 6>6.8 54 5.; 6.:9 469.6 الىصؼ العاىْ
 4>:.6 6.959 75 ;.47 6.;54 5.:54 إجهالْ الهقٓاس

 

 6.887هعاهؿ جتهاف لمتجزئة الىصفٓة =         6.887هعاهؿ إرتباط سبٓرهاف براوف = 
 نتائج الذراسة وتفسرياتها  : 

ا   أٚو  عرض ىتائج الفرض اٖوؿ وتفسٌٓر
 الهقٓاس الخاص بالضغوط الىفسٓة  -أ

ؿ، والقائؿ  " توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتوسطات ٚختبار الفرض ا٘حصائْ اٖو 
درجات أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف فْ الضغوط الىفسٓة وأسالٓب هواجٍتٍا"، تـ استخداـ 

وضح جدوؿ رقـ Independent Samples Testاختبار )ت( لمعٓىات الهستقمة  ، ٓو
 ( ىتائج اختبار ذلؾ الفرض بالتفصٓؿ.45)

 (45جدوؿ )
اختبار )ت( لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وهتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ  ىتائج

 التوحدٓٓف عمِ هقٓاس الضغوط الىفسٓة.
 

  
تضػػح هػػػف ىتػػػائج ٌػػذا الجػػػدوؿ وجػػػود فػػروؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة عىػػد هسػػػتوي  بػػػٓف  6.64ٓو

هتوسطْ درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍػات اٖطفػاؿ التوحػدٓٓف عمػْ هقٓػاس الضػغوط 

 البىد
 هتوسطات

 قٓهة
 )ت(

 هستوي
 أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف الدٚلة

 (66)ف=
 أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف

 (66)ف=
 6.64 5.>5 69.5 :.56 درجات القٓاس
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الىفسػػٓة تػػأتْ لصػػالح أهٍػػات اٖطفػػاؿ التوحػػدٓٓف، حٓػػث بمػػغ هتوسػػط درجػػات أهٍػػات اٖطفػػاؿ 
درجػة ٖهٍػات اٖطفػاؿ  69.5درجػة فػْ هقابػؿ  :.56الضغوط الىفسػٓة العادٓٓف عمْ هقٓاس

 التوحدٓٓف .
( ٓوضػح التهعٓػػؿ البٓػاىْ لمفػػروؽ بػٓف هتوسػػطات درجػات أهٍػػات اٖطفػاؿ العػػادٓٓف وهتوسػػطات  6والشػكؿ رقػػـ ) 

 درجات أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف عمِ هقٓاس الضغوط الىفسٓة 
 

 
 

 ٍة أحداث الحٓاة الضاغطة الهقٓاس الخاص بأسالٓب هواج -ب 
ٚختبار الفرض ا٘حصائْ اٖوؿ، والقائؿ  " توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة             

بٓف هتوسطات درجات أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف فْ الضغوط الىفسٓة وأسالٓب هواجٍتٍا"، 
وضIndependent Samples Testتـ استخداـ اختبار )ت( لمعٓىات الهستقمة  ح ، ٓو

 ( ىتائج اختبار ذلؾ الفرض بالتفصٓؿ.46جدوؿ رقـ )
تضح هف ىتائج ٌذا الجدوؿ وجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوي  بٓف  6.64ٓو

هتوسطْ درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف فْ بعدي التصرفات 
الحٓاة الضاغطة تأتْ  السموكٓة والتفاعؿ ا٘ٓجابْ عمْ هقٓاس أسالٓب هواجٍة أحداث

لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف، حٓث بمغ هتوسط درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف فْ 
درجة عمْ الترتٓب فْ هقابؿ   65.6، 55.9بعدي التصرفات السموكٓة والتفاعؿ ا٘ٓجابْ 

 درجة ٖهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف عمْ الترتٓب. 54.6، 9.>4
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 (46جدوؿ )
ت( لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وهتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ ىتائج اختبار )

 التوحدٓٓف عمِ هقٓاس أسالٓب هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة.
 

بٓف  6.64ة إحصائٓة عىد هستوي كها أظٍرت ىتائج الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات دٚل
هتوسطْ درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف فْ بعد التفاعؿ 
السمبْ عمْ هقٓاس أسالٓب هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ 

بْ التوحدٓٓف، حٓث بمغ هتوسط درجات أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف فْ بعد التفاعؿ السم
 درجة ٖهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف. 7.;4درجة فْ هقابؿ   44.6

( ٓوضح التهعٓؿ البٓاىْ لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ  7والشكؿ رقـ ) 
 التوحدٓٓف عمِ هقٓاس أسالٓب هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة

 6.64ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوي  وبصفة عاهة أظٍرت الىتائج وجود جود فروؽ   
بٓف هتوسطْ أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف عمْ هقٓاس أسالٓب 
هواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف، حٓث بمغ هتوسط 

 لتوحدٓٓف .درجة ٖهٍات اٖطفاؿ ا 7.>8درجة فْ هقابؿ   >.98أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف 
 تفسٓر ىتائج الفرض اٖوؿ  -

 البىد

 هتوسطات
 قٓهة
 )ت(

 هستوي
 الدٚلة

 
 إتجاي الدٚلة

 أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف
 (66)ف=

أهٍات اٖطفاؿ 
 التوحدٓٓف

 (66)ف=
أهٍات  6.64 8.; 9.>4 55.9 التصرفات السموكٓة

 العادٓٓف
أهٍات  6.64 :.46 54.6 65.6 التفاعؿ ا٘ٓجابْ

 العادٓٓف
أهٍات  6.64 45.9 7.;4 44.6 التفاعؿ السمبْ

 التوحدٓٓف
أهٍات  6.64 8.6 7.>8 >.98 إجهالْ الهقٓاس

 العادٓٓف
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أكػػػدت ىتػػػائج الدراسػػػة الحالٓػػػة "وجػػػود فػػػروؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة بػػػٓف هتوسػػػطات درجػػػات    

أهٍػػػػات اٖطفػػػػاؿ التوحػػػػدٓٓف وهتوسػػػػطات درجػػػػات أهٍػػػػات اٖطفػػػػاؿ العػػػػادٓٓف عمػػػػِ هقٓاسػػػػْ 
عىػػػد هسػػػتوى  الضػػػغوط الىفسػػػٓة وأسػػػالٓب هواجٍػػػة أحػػػداث الحٓػػػاة الضػػػاغطة بأبعػػػادي الهختمفػػػة

 ( لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف ".6.664)
(  :>>4تتفؽ ٌذي الىتائج هع ها توصمت إلًٓ ىتائج دراسة " ىادٓة عبد القادر " )      

 Duarte et al  ( "5668( و دراسة "  5667" )  Tomanik Stacey, et alودراسة " 
" )  Ingersoll & Hambrick( و دراسة "  >566" )   Estes  et al( ودراسة " 

( عمِ أىً ٌىاؾ عٛقة ارتباط إٓجابٓة دالة بٓف اٚضطراب التوحدى والضغوط  5644
ات هرتفعة هف الضغوط الىفسٓة والتْ تعد  الوالدٓة ، واف أهٍات أطفاؿ اٖوتٓـز ٓعاىوف هستٓو

ؿ القمؽ ههٍدا لمعدٓد هف اٚضطرابات الىفسٓة اٖخرى التْ ٓعاىِ هىٍا ٌٚؤ  اٖهٍات هع
رجع الباحث ٌذي الىتائج إلِ أف الطفؿ التوحدى لً حاجاتً الخاصة ، وهف  واٚكتئاب ،  ٓو
عـ فلف رعآتً تتطمب جٍدا كبٓرا ٓىو  بكاٌؿ أولٓا  اٖهور واٖهٍات بصفة خاصة ،  فضٛ 
ذا ٓعرضٍـ لٛرتباؾ وعدـ اٚتزاف العضوي والىفسْ  عف استهرآرة ذلؾ طواؿ حٓاة الطفؿ ٌو

ا٘ضافة إلِ الحٓرة التْ تجد اٖـ ىفسٍا فٍٓا هف حٓث القمؽ عمِ هستقبؿ الطفؿ وها ب
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سٓؤوؿ إلًٓ وهف سٓؤولً هف بعدٌا ، إضافة إلِ التأعٓر السٓئ الذي ٓحدعً وجود طفؿ 
توحدي وها ٓتسـ بً هف خصائص سمبٓة لدى الوالدٓف هها ٓعٓر لدٍٓـ ردود فعؿ عقمٓة 

ة غٓر هر  غوبة تعرضٍـ لمتوتر والضٓؽ والقمؽ والحزف واٖسِ ، كها قد واىفعالٓة أو عضٓو
ٓعاىوف هف بعض اٖعراض الىفسٓة والجسهٓة )الىفس جسهٓة(  بجاىب ردود الفعؿ الىفسٓة 
الهختمفة التْ ٓهر بٍا الوالدٓف عىد هعرفتٍها بأهر إعاقة ابىٍها وعمِ الرغـ هف أف ردود 

أف أغمبٓة اٖسر تهر بهراحؿ اىفعالٓة هتشابٍة الفعؿ ٌذي تختمؼ هف أسرة إلِ أخرى إٚ 
ابتدا ا هف الصدهة والىكراف هرورا بهشاعر الحزف والخجؿ والخوؼ والٓأس واٚكتئاب 
زداد الشعور بالضغط الىفسْ  والشعور بالذىب وهف عـ ٓقعوف فٓرسة لمضغط الىفسْ ، ٓو

عداد ىتٓجة التعاهؿ السمبْ هعٍا ، لذلؾ فلف تحدٓد اٖفكار ألٓة  التْ تسبب الضغط وا 
ِ هسمحة  أفكار عقٛىٓة بدٓمة لٍذي اٖفكار ٓؤدى باٖـ إلِ أف تواجً الهواقؼ الهستقبمٓة ٌو
تهاها بأفكار جدٓدة لمهواجٍة الىاجحة كها أف الضغوط الىفسٓة تؤدى إلِ العدٓد هف 

مؽ وتوتر ، اٚىفعاٚت التْ تجعؿ ىظرة ا٘ىساف لمحٓاة تشاؤهٓة فضٛ عها ٓشعر بً هف ق
 ٌذي العواهؿ التْ تجعؿ هستوى الضغوط هرتفع لدى أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف .                   

ا   عاىٓا   عرض ىتائج الفرض العاىْ وتفسٌٓر
 الهقٓاس الخاص بالصٛبة الىفسٓة  -أ

ٚختبار الفرض ا٘حصائْ العاىْ، والقائؿ  " ٚ توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف 
وسطات درجات أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف فْ الصٛبة الىفسٓة والهساىدة اٚجتهاعٓة"، تـ هت

وضح جدوؿ Independent Samples Testاستخداـ اختبار )ت( لمعٓىات الهستقمة  ، ٓو
 ( ىتائج اختبار ذلؾ الفرض بالتفصٓؿ.47رقـ )
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 (47جدوؿ )

اٖطفاؿ العادٓٓف وهتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ  ىتائج اختبار )ت( لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات
 هقٓاس الصٛبة الىفسٓة التوحدٓٓف عمِ 

تضح هف ىتائج ٌذا الجدوؿ وجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوي  بٓف  6.64ٓو
حدٓٓف فْ أبعاد اٚلتزاـ ، هتوسطْ درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التو 

والتحدي، والتحكـ عمْ هقٓاس الصٛبة الىفسٓة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف، حٓث 
، 76.5بمغ هتوسط درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف فْ أبعاد اٚلتزاـ، والتحدي، والتحكـ 

اٖطفاؿ درجة ٖهٍات  6.>4، 54.7، 54.4درجة عمْ الترتٓب فْ هقابؿ   76.6، 76.6
 التوحدٓٓف عمْ الترتٓب.

بٓف  6.64وبصفة عاهة أظٍرت الىتائج وجود جود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوي 
هتوسطْ درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف عمْ هقٓاس الصٛبة 

ٖطفاؿ الىفسٓة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف، حٓث بمغ هتوسط درجات أهٍات ا
 درجة ٖهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف. ;.94درجة فْ هقابؿ   ;.459العادٓٓف 

 البىد
 هتوسطات

 )ت( قٓهة
 هستوي
 الدٚلة

اتجاي 
 أهٍات اٖطفاؿ العادْٓ الدٚلة

 (66)ف=
 توحدٓٓفأهٍات اٖطفاؿ ال

 (66)ف=
أهٍات  6.64 66.6 54.4 76.5 اٚلتزاـ

 العادٓٓف
أهٍات  6.64 64.6 54.7 76.6 التحدي

 العادٓٓف
أهٍات  6.64 66.9 6.>4 76.6 التحكـ

 العادٓٓف
إجهالْ 
 الهقٓاس

أهٍات  6.64 6.>6 ;.94 ;.459
 العادٓٓف
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( ٓوضح التهعٓؿ البٓاىْ لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ  8والشكؿ رقـ ) 
 عمِ هقٓاس الصٛبة الىفسٓة   العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف 

 
 الهقٓاس الخاص بالهساىدة اٚجتهاعٓة  -ب 
ختبار الفرض ا٘حصائْ العاىْ، والقائؿ  " ٚ توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف ٚ

هتوسطات درجات أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف فْ الصٛبة الىفسٓة والهساىدة اٚجتهاعٓة"، تـ 
وضح جدوؿ Independent Samples Testاستخداـ اختبار )ت( لمعٓىات الهستقمة  ، ٓو

 ذلؾ الفرض بالتفصٓؿ.    ( ىتائج اختبار 48رقـ )
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 (48جدوؿ )
جات أهٍات ىتائج اختبار )ت( لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وهتوسطات در 

 هقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة. اٖطفاؿ التوحدٓٓف عمِ

تضح هف ى بٓف  6.64تائج ٌذا الجدوؿ وجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوي ٓو
هتوسطْ درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف فْ بعدي داخؿ إطار 
اٖسرة، وخارج إطار اٖسرة عمْ هقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ 

ات اٖطفاؿ العادٓٓف فْ بعدي داخؿ إطار اٖسرة، العادٓٓف، حٓث بمغ هتوسط درجات أهٍ
درجة  65.5، 68.5درجة عمْ الترتٓب فْ هقابؿ   >.6:، >.8:وخارج إطار اٖسرة 

 ٖهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف عمْ الترتٓب.
( ٓوضح التهعٓؿ البٓاىْ لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ  9والشكؿ رقـ ) 

 التوحدٓٓف عمِ هقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة  العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ

 البىد

 هتوسطات
 قٓهة
 )ت(

 هستوي
دٚلةال  

 
أهٍات اٖطفاؿ  اتجاي الدٚلة

 العادٓٓف
(66)ف=  

أهٍات اٖطفاؿ 
توحدٓٓفال  

(66)ف=  
داخؿ إطار 

 اٖسرة
أهٍات  6.64 56.8 68.5 >.8:

 العادٓٓف
خارج إطار 

 اٖسرة
أهٍات  6.64 57.7 65.5 >.6:

 العادٓٓف
أهٍات  6.64 8.;5 7.:9 ;.>47 إجهالْ الهقٓاس

 العادٓٓف
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 6.64وبصفة عاهة أظٍرت الىتائج وجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوي 
بٓف هتوسطْ درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف عمْ هقٓاس 

رجات أهٍات الهساىدة اٚجتهاعٓة تأتْ لصالح أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف، حٓث بمغ هتوسط د
 .درجة ٖهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف 7.:9درجة فْ هقابؿ   >.;47اٖطفاؿ العادٓٓف 

واستىادا لمىتائج السابقة، ٚ ٓهكف قبوؿ الفرض ا٘حصائْ العاىْ والقائؿ  " ٚ توجد فروؽ 
ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتوسطات درجات أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف فْ الصٛبة الىفسٓة 

 ساىدة اٚجتهاعٓة " وبالتالْ ٓهكف قبوؿ الفرض الىظري البدٓؿ فْ ٌذا الصدد.واله
 -تفسٓر ىتائج الفرض العاىْ   -

أكدت ىتائج الدراسة الحالٓة " وجود فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتوسطات درجات أهٍات 
ٓة اٖطفاؿ التوحدٓٓف وهتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف عمِ الصٛبة الىفس

( لصالح أهٍات اٖطفاؿ 6.664والهساىدة اٚجتهاعٓة بأبعادٌـ الهختمفة عىد هستوى )
 العادٓٓف ".
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رجع الباحث ٌذي الىتائج إلِ أىٍا تتفؽ هع ها ذكري " لوكىٓر  " هف أف الصٛبة   Locknerٓو
الىفسٓة عاهؿ حٓوي فْ تطور الشخصٓة ، إذ تطورت هف هستوى استخداهٍا هع اٖشخاص 

ستوى استخداهٍا بالهراكز العٛجٓة وا٘رشادٓة واستخداهٍا عمِ ىطاؽ واسع فْ اختٓار إلِ ه
اٖشخاص ذوى الصٛبة فْ هٍهات خاصة ، ٖف الصٛبة الىفسٓة أصبحت هف الهفآٌـ 
الهٍهة فْ أوقات الخطر وتحدى الهصاعب والضغوط ، كها أف لٍا تأعٓراتٍا اٚٓجابٓة عمِ 

، وتضٓؼ " فٓكْ ووخروف   ( Lockner, 1998 , 3700 )وط اٖىظهة العائمٓة والضغ
Vickie et al   ( "5666  فْ بحعٍا أف التدٓرب عمِ الصٛبة الىفسٓة ٓؤعر فْ تفعٓؿ )

هكف أف ٓكوف أسموب حٓاي باستخداـ هكوىاتٍا الفرعٓة  قدرة الفرد عمِ التعاهؿ هع الضغوط ٓو
ا ، كها تدؿ الفروؽ بٓف التحدي حٓث تشجع بقا  ا –اٚلتزاـ  –التحكـ  ٘ىساف صمدا قٓو

أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف فْ الصٛبة الىفسٓة عمِ أٌهٓة 
الصٛبة التْ تعهؿ عمِ تقبؿ الضغوط الشدٓدة كها أىٍا تحوؿ بٓف الفرد وبٓف الضغوط  ، 

الىفسٓة لدى أهٍات  وقد تشٓر ٌذي الىتائج إلِ هدى تأعٓر اضطراب التوحد عمِ الصٛبة
 ٌٚؤ  اٖطفاؿ التوحدٓٓف .

 لهواجٍة الٍاهة الهصادر هف اٚجتهاعْ أها فٓها ٓتعمؽ بالهساىدة اٚجتهاعٓة فلف السىد
 والهساعدة والدعـ اٌٚتهاـ وتقدٓـ بٍـ والعقة إلٍٓـ الركوف ٓهكف أشخاص فوجود الضغوط ،

ٓفتقد أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف لٍذا  الىفسٓة ، وقد الصحة عمِ لمحفاظ بالغة أٌهٓة ذات
الىوع هف السىد بسبب العزلة اٚجتهاعٓة التْ ٓسببٍا لٍـ طفمٍـ التوحدى وسموكٓاتً هف 
اٚىخراط فْ الهجتهع بسبب عدـ وجود قبوؿ السموؾ التوحدى وها ٓسببً هف هشكٛت 

ىسحاب التدٓرجْ هتعددة هف قبؿ الهجتهع وأفراد اٖسرة فْ بعض اٖحٓاف ، إضافة إلِ اٚ
هف الحٓاة اٚجتهاعٓة الخارجٓة هعؿ حضور العدٓد هف الهىاسبات التْ تجهع اٖفراد هع 
بعضٍـ البعض أو تبادؿ الٓزارات ، كؿ ٌذي العواهؿ تفقد اٖـ ا٘حساس بوجود الهساىدة 
اٚجتهاعٓة لٍا سوا  هف داخؿ إطار اٖسرة أو هف خارجٍا ، وقد ٓكوف ٌذا ٌو السبب فْ 
وجود فروؽ بٓف أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف فْ ا٘حساس بالهساىدة 

 اٚجتهاعٓة .
 
 



الضغىط وأسالية مىاجهتها وعالقتها تالصالتة النفسية واملسانذة االجتماعية    

5102ديسمرب ،  44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد                                         (67;)         

                 

     

ا   عالعا   عرض ىتائج الفرض العالث وتفسٌٓر
ٚختبار الفرض ا٘حصائْ العالث والقائؿ  " ٚ توجد عٛقة ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب 

أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف"، تـ استخداـ حساب  هواجٍتٍا بالصٛبة الىفسٓة لدى عٓىة
وضح جدوؿ رقـ )Pearson Correlation Coefficientهعاهؿ ارتباط بٓرسوف   ( 49، ٓو

 ىتائج اختبار ذلؾ الفرض بالتفصٓؿ.
 (49جدوؿ )

ىتائج العٛقة اٚرتباطٓة بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالصٛبة الىفسٓة وأبعادٌا لدى أهٍات 
 اؿ العادٓٓف والتوحدٓٓف.اٖطف

ٓىة
الع

 

 الدرجة الكمٓة لمصٛبة التحكـ التحدي اٚلتزاـ الهتغٓرات
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 **74:.6 **46:.6 **6.958 **6.945 الضغوط
 **6.944 *6.744 *;>6.7 6.659 التفاعؿ اٚٓجابْ
 **>4:.6 ;6.48 *6.879 6.668 التفاعؿ السمبْ
التصرفات 
 ةالسموكٓ

6.788* 6.7<5* 6.559 6.85:* 

ٓٓف
وحد
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ات
أهٍ
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 >:6.4- 4>6.5- *6.756- 6.649- الضغوط
 6.555- 6.586 **6.876 **4;6.8 التفاعؿ اٚٓجابْ
 ;>6.6- 6.697- 6.665 ;:6.4 التفاعؿ السمبْ
التصرفات 
 السموكٓة

6.44; -6.685 6.666 -6.565 

 6.64عىد هستوي  ** هعىوي  6.68هعىوي عىد هستوي  *

 6.64ٓتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود عٛقة ارتباطٓة هوجبة دالة إحصائًٓا عىد هستوي 
بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالصٛبة الىفسٓة وأبعادٌا لدى عٓىة أهٍات اٖطفاؿ 

 العادٓٓف، فْ حٓف لـ توجد تمؾ العٛقة اٚرتباطٓة لدي عٓىة أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف .
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( ٓوضح التهعٓؿ البٓاىْ لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات اٖطفاؿ  :الشكؿ رقـ ) و 
العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف فٓها ٓتصؿ بالعٛقة بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا 

 بالصٛبة الىفسٓة

 

ٛقة واستىادا لمىتائج السابقة، ٚ ٓهكف قبوؿ الفرض ا٘حصائْ العالث والقائؿ  " ٚ توجد ع
ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالصٛبة الىفسٓة لدى عٓىة أهٍات التوحدٓٓف 

 والعادٓٓف"، وبالتالْ ٓهكف قبوؿ الفرض الىظري البدٓؿ فْ ٌذا الصدد.
 تفسٓر ىتائج الفرض العالث  -

أكدت ىتائج الدراسة الحالٓة " وجود عٛقة ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا 
( لصالح 6.664لصٛبة الىفسٓة لدى عٓىة أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف عىد هستوى )با

 أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف ".
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فسر عمِ ضو  أف الصٛبة الىفسٓة أحد عواهؿ الشخصٓة فْ   الىتائج ٌذي الباحث ٓو
تحسٓف اٖدا  والصحة الىفسٓة ، كها أىٍا احد عواهؿ الهقاوهة ضد الضغوط بجاىب 

اٚجتهاعٓة التْ تجعؿ الفرد ٓقٓـ الضغوط تقٓٓها واقعٓا وتجعمً أكعر فاعمٓة فْ  الهساىدة
 هواجٍتٍا .

ٚو شؾ أف ٌىاؾ تبآىا بٓف أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف فْ هواجٍة 
الهحف والتوافؽ هعٍا ، وقد افترضت عدة هكوىات ىفسٓة تحقؽ التوافؽ ا٘ىساىْ هىٍا قوة 

 74،  ;566ا والصٛبة الىفسٓة والدعـ ا٘جتهاعِ ) سالـ الهفرجْ ، عبداهلل الشٍري ، اٖى
) 

وتعد الصٛبة الىفسٓة وهكوىاتٍا الفرعٓة ) اٚلتزاـ ، التحكـ ، التحدي ( ىوعا هف الدعـ 
الهعىوي والهساىدة التْ تعهؿ عمِ تحفٓز اٖهٍات لهواجٍة الصعوبات التْ تواجٍف ىتٓجة 

مٍف حٓث تخفؼ هف حدة الضغوط الواقعة عمٍٓف ، كها تٓزد هف الشعور اضطراب طف
بالقٓهة واٌٖهٓة والقدرة عمِ التحدي هها ٓجعمٍف أكعر ىجاحا فْ هواجٍة الضغوط ) هاجدة 

 ( . 786،  5644حسٓف ، واحهد فتحْ ، 
غوط ها سبؽ ٓشٓر إلِ أٌهٓة الصٛبة الىفسٓة فْ تفعٓؿ قدرة الفرد عمِ التعاهؿ هع الض

هكف أف تكوف أسموب حٓاي بهكوىاتٍا التحكـ واٚلتزاـ والتحدي وتشجع عمِ بقا  ا٘ىساف  ٓو
 صمدا .

ا   عالعا   عرض ىتائج الفرض الرابع وتفسٌٓر
ٚختبار الفرض ا٘حصائْ الرابع، والقائؿ  " ٚ توجد عٛقة ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب 

ة أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف"، تـ استخداـ حساب هواجٍتٍا بالهساىدة اٚجتهاعٓة لدى عٓى
وضح جدوؿ رقـ )Pearson Correlation Coefficientهعاهؿ ارتباط بٓرسوف   ( :4، ٓو

 ىتائج اختبار ذلؾ الفرض بالتفصٓؿ.
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 (:4جدوؿ )
هف ىتائج العٛقة اٚرتباطٓة بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالهساىدة اٚجتهاعٓة وأبعادٌا لدى عٓىة 

 لتوحدٓٓف.واأهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف 

ٓىة
الع
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 **7::.6 **6.998 **6.968 الضغوط
 **:6.84 *6.6:5 **6.869 التفاعؿ اٚٓجابْ
 **6.965 **::6.9 6.649 التفاعؿ السمبْ

 **6.946 *9;6.6 :>6.6 السموكٓة التصرفات

ٓٓف
وحد
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ات
أهٍ

 
 =
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 6.454- 6.465 >6.65- الضغوط
 6.667 4;6.6- :;6.6 التفاعؿ اٚٓجابْ
 6.696- 6.546- 6.446 التفاعؿ السمبْ

 6.465- 8>6.5- 6.455 التصرفات السموكٓة
 6.64** هعىوي عىد هستوي   6.68هعىوي عىد هستوي 

تضح هف ىتائ ج الجدوؿ السابؽ وجود عٛقة إرتباطٓة هوجبة دالة إحصائًٓا عىد هستوي ٓو
بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالهساىدة اٚجتهاعٓة وأبعادٌا لدى عٓىة أهٍات  6.64

اٖطفاؿ العادٓٓف، فْ حٓف لـ توجد تمؾ العٛقة اٚرتباطٓة لدي عٓىة أهٍات اٖطفاؿ 
 التوحدٓٓف .

( ٓوضح التهعٓؿ البٓاىْ لمفروؽ بٓف هتوسطات درجات أهٍات  ;والشكؿ رقـ )       
اٖطفاؿ العادٓٓف وأهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف فٓها ٓتصؿ بالعٛقة بٓف الضغوط وأسالٓب 

 هواجٍتٍا بالهساىدة اٚجتهاعٓة .
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 واستىادا لمىتائج السابقة، ٚ ٓهكف قبوؿ رفض الفرض ا٘حصائْ الرابع والقائؿ  " ٚ توجد عٛقة
ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا بالهساىدة اٚجتهاعٓة لدى عٓىة أهٍات التوحدٓٓف 

 والعادٓٓف"، وبالتالْ ٓهكف قبوؿ الفرض الىظري البدٓؿ فْ ٌذا الصدد.
 تفسٓر ىتائج الفرض الرابع  -

أكدت ىتائج الدراسة الحالٓة " وجود عٛقة ارتباطًٓ بٓف الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا 
( لصالح 6.664لهساىدة اٚجتهاعٓة لدى عٓىة أهٍات التوحدٓٓف والعادٓٓف عىد هستوى )با

 أهٍات اٖطفاؿ العادٓٓف ".
فسر        تؤعر  اٚجتهاعٓة الهساىدة كاىت ها إذا أىً ضو  عمِ الىتائج ٌذي الباحث ٓو
 سمبْ بشكؿ تؤعر الضغوط ٓزادة أف إٚ الفرد ، عمْ الواقعة الضغوط خفض فْ آجابٓا
 ٓقعوف اٖفراد الذٓف عف اٚبتعاد ٓحاولوف الىاس أف وخاصة اٚجتهاعٓة ، الهساىدة عمْ
 .حادة هعؿ أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف  ضغوط تحت

كها أف هشكمة هواجٍة الهجتهع بلعاقة الطفؿ وعدـ القدرة عمِ التىشئة اٚجتهاعٓة        
بة اٖولِ ، هها ٓٓزد الشعور بالعجز لدى ٌذي السمٓهة تجعؿ إعاقة الطفؿ اجتهاعٓة فْ الهرت

 اٖسر .
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شٓر " عبد العٓزز الشخص ، و ٓزداف السرطاوي " )        ( أف الدعـ الهجتهعْ  ;>>4ٓو
واٚجتهاعْ هف شأىً أف ٓخفؼ حدة الضغوط الىفسٓة لدى الوالدٓف والىاجهة عف إعاقة 

 طفمٍها .
ببعدٍٓا سوا  خارج إطار اٖسرة ،  ٚجتهاعٓةا الهساىدة ٌذي أف إلْ با٘ضافة ٌذا      

هٍـ ٖهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف وذلؾ هف خٛؿ  تدعٓهٓا هصدرا تعتبر وداخؿ إطار اٖسرة
 واٖهاف باٖهف ا٘حساس إلْ ٓؤدى هها ذروتٍا إلْ تصؿ والهساىدة التْ الوجداىٓة الهشاركة

دٓٓف تساعدٌف عمِ تقبؿ اضطراب ، كها أف الهساىدة اٚجتهاعٓة ٖهٍات اٖطفاؿ التوح
 طفمٍـ .

 تىصيات الذراسة : 
ضرورة التغٓٓر فْ الىظرة إلِ طبٓعة الخدهات التْ ٓهكف تقدٓهٍا ٖسر أطفاؿ التوحد ،  -

فمـ تعد الوظٓفة ٌْ هجرد اٚستهاع لشكوى ٌذي اٖسر هف الطفؿ التوحدى وعدـ ىهوي هعؿ 
دهة اٖولِ ٚكتشاؼ ا٘عاقة ، ولكف ٓجب باقْ اٖطفاؿ فْ سىً أو اهتصاص هشاعر الص

أف تهتد ٌذي الىظرة لتصبح عهمٓات ا٘رشاد أكعر أتساعا وشهٚو لتقدٓـ خدهات هتىوعة 
شاهمة تساعد ٌذي اٖسر فْ حؿ هشكٛتٍـ الهباشرة وغٓر الهباشرة هع طفمٍـ ، هها ٓٓزد هف 

تىاسب هع إهكاىٓاتٍـ قدرتٍـ عمِ هواجٍة الهشاكؿ وتبىِ وجٍات ىظر أكعر إٓجابٓة ت
واحتٓاجاتٍـ هها ٓسٍـ فْ التخفٓؼ هف وطأة الضغوط الىفسٓة التْ ٓقعوف فٓرسة لٍا بسبب 

 طفمٍـ التوحدى .
ـ بالهعموهات عف اضطراب التوحد و طرؽ   - إف هعرفة أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف وأسٌر

وىوف فْ حالة صدهة و الهساعدة قمٓمة جدا ، إضافة لذلؾ فلف اٌٖؿ عىد اكتشاؼ الحالة ٓك
زودٌـ بالهعموهات و ٓدلٍـ عمِ  غٓر قادٓرف عمِ التفكٓر لذا فلىٍـ بحاجة لهف ٓرشدٌـ ٓو
الطرؽ التْ ٓهكىٍـ استخداهٍا لهساعدة ابىٍـ و عدـ اٚعتهاد عمِ جٍودٌـ الفردٓة فْ 

 البحث.
ة و تكهف ضرورة ا٘رشاد ٌذي فْ أىً ٓدؿ اٌٖؿ عمِ الخٓارات العٛجٓة و الت - ربٓو

دلٍـ أٓضا عمِ كٓفٓة الحصوؿ عمِ الهعموهات و الهشاركة الفاعمة  اٚجتهاعٓة الهتوفرة ٓو
ٓفائٍـ كافة الحقوؽ التْ تكفؿ لٍـ حٓاة فْ تدعٓـ صورة إٓجابٓة عف طفمٍـ التوحدى ، وا 
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كٓرهة ، و بها تتىاسب هع قدراتٍـ وتوفٓر خدهات اجتهاعٓة تساعد فْ تحقٓؽ ٌذي الحٓاة 
 لٍـ .
ضرورة العهؿ عمْ جعؿ عهمٓة توصٓؿ الهعموهات الخاصة بلعاقة الطفؿ فْ إطار  -

ظروؼ ىفسٓة هقبولة وذلؾ هف خٛؿ فٓرؽ عهؿ ٓتكوف هف اٖطبا  واٖخصائٓٓف الىفسٓٓف 
 واٚجتهاعٓٓف لتوصٓؿ الهعموهات إلْ أبا  واٖهٍات هع هراعاة التوضٓح الكافْ .

لٓة فْ إبراز طبٓعة الضغوط الىفسٓة الىاتجة عف وجود طفؿ قد تسٍـ ىتائج الدراسة الحا -
وجواىب الفشؿ والىجاح فْ  –وخاصة اٖـ  –توحدي فْ اٖسرة ، وكٓؼ تواجٍٍا ٌذي اٖسرة 

ٌذي الهواجٍة ، هها قد ٓشكؿ أساسا لبىا  البراهج ا٘رشادٓة التْ ٓجب تقدٓهٍا لٍذي اٖسرة 
 فؿ التوحدى بٓف إخوتً العادٓٓف فْ اٖسرة .لتعٓىٍا عمِ " إدارة " أزهة وجود الط

التدٓرب عمِ إعادة البىا  الهعرفْ عىد أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف والتْ تساٌـ فْ تعدٓؿ  -
دراكٍـ أف الهعارؼ والهعتقدات الٛعقٛىٓة  اٖفكار السمبٓة التْ تتوسط الفعؿ واٚىفعاؿ وا 

عور بالضغط الىفسْ وتٓزد هف حدتً ، وأف والتْ تتوسط اٚىفعاٚت تمعب دورا ٌاها فْ الش
هساعدة ٌٚؤ  اٖهٍات عمِ تعدٓؿ الهعارؼ أهر ٓؤدى إلِ ٓزادة القدرة عمِ هواجٍة أحداث 
الحٓاة الضاغطة والتصدي لٍا بطٓرقة أكعر ٌدو ا وأقؿ توترا وأكعر تحكها فْ اىفعاٚتٍـ فْ 

 هواقؼ والضغط .
اىب وذلؾ بٍدؼ تهكٓف أهٍات التوحدٓٓف هف تقدٓـ الهساعدة والدعـ فْ أكعر هف ج -

، حٓث تتوقؼ قدرة أسر التوحدٓٓف فْ هواجًٍ هواجًٍ تمؾ التحدٓات بصورة آجابًٓ
 هشكٛتٍا والتغمب عمٍٓا عمِ هدى استفادتٍا هها ٓقدهً الهجتهع عبر هؤسساتً هف خدهات.

ات ا٘ٓجابٓة الهتعمقة تىظٓـ لقا ات دوٓرة بٓف أهٍات اٖطفاؿ التوحدٓٓف لتبادؿ الخبر  -
بالتعاهؿ هع ابىٍـ التوحدى ولتحقٓؽ الهساعدة الذاتٓة ، وعهؿ جمسات ذات الحوار الٍادؼ 

 لهىاقشة اٖهور الهتعمقة باضطراب أطفالٍـ دوف الشعور بالخجؿ . 
ػػػا حتِ تكوف  - هساعدة والدي الطفؿ عمِ تىهٓة ىفسٓتٍها وعٛج هشاكمٍها اٖسٓرة وغٌٓر

 هاسكة وقادرة عمِ رعآة أطفالٍـ التوحدٓٓف .اٖسرة هت
إىشا  جهعٓات أٌمٓة ٖولٓا  أهور اٖطفاؿ التوحدٓٓف لتقدٓـ الدعـ اٚىفعالْ واٚجتهاعْ  -

 لٍـ .
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 :قائمة املراجـع
 :أوال مراجع باللغة العربية    
 . القاٌرة ، هكتبة اٖىجمو الهصٓرة.الطب الىفسْ الهعاصر( . 5666أحهد عكاشة ) .4
فعالٓة العٛج بالقبوؿ واٚلتزاـ فْ تخفٓؼ حدة اٚكتئاب لدى  .(5644أشرؼ عطٓة ) .5

، الهجمد هجمة دراسػات عربٓػة فْ عمـ الىفس أهٍات اٖطفاؿ الهصابٓف اٖوتٓـز . 
  .7;7 – >75( ، ٓولٓو ، رابطة اٖخصائٓٓف الىفسٓٓف الهصٓرة ، 6، العػدد ) (46)

هواجٍة الضغوط فْ اٖسرة ، فْ العهؿ ، فْ  هٍارات (.:>>4)اعتداؿ هعروؼ  .6
 . الٓراض ، هكتبة الشقري لمىشر والتوٓزع .  الهجتهع

( . أولٓا  أهور الهعوقٓف   استراتٓجٓات العهؿ هعٍـ وتدٓربٍـ 5664جهاؿ الخطٓب ) .7
 . سمسمة إصدارات أكادٓهٓة التربٓة الخاصة الٓراض،ودعهٍـ . 

،  هشروع الطرؽ الهؤدٓة إلِ التعمٓـ العالْ الضغوط.إدارة ( . :566جهعة ٓوسؼ ) .8
ر الدراسات العمٓا والبحوث ، كمٓة الٍىدسة ، جاهعة القاٌرة .  هركز تطٓو

را   القاٌرة، .هواجٍتٍاضغوط الحٓاة وأسالٓب ( . 5669حسف عبد الهعطْ ) .9 هكتبة ٌز
 الشرؽ.

هساىدة ( . ضغوط الحٓاة والضبط الهدرؾ لمحاٚت الذاتٓة وال8>>4حسٓف فآد ) .:
دراسات  هجمةاٚجتهاعٓة كهىبئات باٖعراض السٓكوسوهاتٓة لدى عٓىة غٓر إكمٓىٓكٓة . 

 . 86 – 8( ،  4( ، عدد )  48، هجمد ) ىفسٓة
( . الدور الدٓىاهْ لمهساىدة اٚجتهاعٓة فْ العٛقة بٓف ضغوط ;>>4حسٓف فآد ) .;

، الهجمد العاهف ، رابطة  ٓةهجمة دراسات ىفسالحٓاة الهرتفعة و اٖعراض اٚكتئابٓة . 
 . 5>4 – 488اٖخصائٓٓف الىفسٓٓف الهصٓرة ، 

( . الضغوط وأسالٓب هواجٍتٍا لدى وبا  وأهٍات ذوي >566خالد عبدالغىْ ) .>
( ، ٓولٓو ، 6( ، العدد )>4، الهجمد ) هجمة دراسات ىفسٓةاٚحتٓاجات الخاصة . 

 . :84 – 8>7رابطة اٖخصائٓٓف الىفسٓٓف الهصٓرة ، 
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ة دسوقْ ) .46 ( . الىهوذج السببْ لمعٛقة بٓف الهساىدة اٚجتهاعٓة وضغوط 9>>4رآو
(،  46( ، السىة )>6، العدد ) هجمة عمـ الىفسالحٓاة والصحة الىفسٓة لدى الهطمقات . 
 القاٌرة، الٍٓئة الهصٓرة العاهة لمكتاب .

ف الىفسْ لدى عٓف ( . الصٛبة الىفسٓة واٖه;566سالـ الهفرجْ، وعبداهلل الشٍري ) .44
،  >4،  هجمة عمـ الىفس الهعاصر.هف طٛب وطالبات جاهعة اـ القري بهكة الهكرهة

6: – ;8  
، القاٌرة ، هكتبة . قائهة الضغوط الىفسٓة( >;>4طمعت هىصور ، وفٓٚو الببٛوي ) .45

 اٖىجمو الهصٓرة.
ضغط الىفسْ الهؤشرات السموكٓة الدالة عمِ هستوى ال( .4>>4عبدالرحهف الطٓرري ) .46

 .784 – :76( ،  ;. كمٓة التربٓة ، جاهعة قطر ، العدد ) هف خٛؿ بعض الهتغٓرات
(. اٚكتئاب اضطراب العصر الحدٓث )فٍهً وأسالٓب ;>>4عبد الستار إبرآٌـ ) .47

ت ، الهجمس الوطىْ لمعقافة والفىوف >56العدد ) ،الهعرفةعالـ عٛجً( .  ( ، الكٓو
 وأداب.

( . دراسة احتٓاجات أولٓا  اٖهور ;>>4ص، وٓزداف السرطاوي )عبد العٓزز الشخ .48
بحوث ودراسات وتوصٓات الهؤتهر القوهْ السابع   .الهعوقٓف لهواجٍة الضغوط الىفسٓة
 . 4; – 88، جهٍوٓرة هصر العربٓة ، ٘تحاد ٌٓئات رعآة الفئات الخاصة

جسدٓا فْ ضو  ىظٓرة ( . الصٛبة الىفسٓة لدى الهعاقٓف 5644عبد العٓزز العىزي ) .49
 ، كمٓة العمـو اٚجتهاعٓة، جاهعة ا٘هاـ هحهد بف سعود ا٘سٛهٓةرسالة دكتورايٌادى. 

( . العٛقة بٓف الضغوط الىفسٓة وا٘صابة بالقرحة الٍضهٓة  5667عبداهلل الحواجري )  .:4
 ، الجاهعة اٖردىٓة . رسالة هاجستٓر. 

صٛبة الىفسٓة والرغبة فْ التحكـ لدى ( . ال5665عز حهادة ، وعهرو عبد المطٓؼ ) .;4
 . 5:5 – >55( ،  5العدد )  ،ىفسٓةهجمة دراسات طٛب الجاهعة . 

هكتبة اٖىجمو  ،. القاٌرةهقٓاس الهساىدة اٚجتهاعٓة. (;566)عفاؼ عبد الفادي .>4
 الهصٓرة.

 دار الفكر العربْ . .القاٌرة،ا٘رشاد والعٛج اٖسري( . >>>4عٛ  الدٓف كفافْ ) .56
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القاٌرة ، هكتبة  .العهمٓةالهساىدة اٚجتهاعٓة وتطبٓقاتٍا ( ;566مِ عبد السٛـ )ع .54
 اٖىجمو الهصٓرة .

( . إدراؾ القبوؿ / الرفض الوالدي وعٛقتً بالصٛبة الىفسٓة 9>>4عهاد هخٓهر ) .55
 . >>5 – 5:8( ،  5( ، )  9، هجمد )  . هجمة دراسات ىفسٓةلطٛب الجاهعة 

 القاٌرة ، هكتبة اٖىجمو الهصٓرة . .استبٓاف الصٛبة الىفسٓة. ( 5669عهاد هخٓهر ) .56
القاٌرة ، هكتبة اٖىجمو . هقٓاس عهمٓات تحهؿ الضغوط(. 7>>4لطفْ إبرآٌـ ) .57

 الهصٓرة .
( . هدى فعالٓة برىاهج إرشادي لتحسٓف الصٛبة 5644هاجدة حسٓف، واحهد فتحْ ) .58

هجمة دراسات ي عمِ تقدٓر الذات ٖبىائٍـ . الىفسٓة ٖهٍات اٖبىا  الهعاقٓف عقمٓا وأعر 
 . 7:6 – :77( ،  6( ، عدد )  54، هجمد ) ىفسٓة

(. عٛقة اٚضطرابات الىفسٓة السٓكوسوهاتٓة بأحداث الحٓاة لدي 5666هجدي ٓزىة ) .59
 ، كمٓة أداب، جاهعة عٓف شهس.رسالة دكتورايالهتضرٓرف هف حرب الخمٓج العاىٓة. 

الىفسٓة   الهساىدة اٚجتهاعٓة والصحة(. 7>>4د عبد الرحهف )هحهد الشىاوي ، وهحه .:5
 ، هكتبة اٖىجمو الهصٓرة ، القاٌرة .هراجعة ىظٓرة ودراسات تطبٓقٓة 

ضغوط الحٓاة وعٛقتٍا بوجٍة الضبط فْ الهجتهع الٓرفْ .  .(:>>4هحهود شوقْ ) .;5
 ، كمٓة أداب ، جاهعة عٓف شهس .رسالة دكتوراي 

. أسالٓب هواجٍة الضغوط لدي طٛب الهرحمتٓف ا٘عدادٓة  (5665هىْ هحهود ) .>5
ة   ، هعٍد الدراسات العمٓا  رسالة هاجستٓردراسة هقارىة بٓف الٓرؼ والحضر .  -والعاىٓو

 لمطفولة ، جاهعة عٓف شهس .
. اٖردف ، دار الشروؽ  أساسٓات القٓاس فْ العمـو السموكٓة( . 5667هوسْ الىبٍاف ) .66

 لمىشر والتوٓزع .
( . اٚضطراب التوحدى لدى اٖطفاؿ وعٛقتً بالضغوط :>>4ىادٓة عبد القادر ) .64

غٓر هىشورة ، هعٍد الدراسات العمٓا لمطفولة ، جاهعة عٓف  – رسالة هاجستٓرالوالدٓة . 
 شهس .

( . الضغوط الىفسٓة لدي طمبة الجاهعة ا٘سٛهٓة 5669ىبٓؿ دخاف، وبشٓر الحجار ) .65
 . >;6 – >69( ،  6)  47،  هجمة الجاهعة ا٘سٛهٓةٓة. وعٛقتٍا بالصٛبة الىفس
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( الهساىدة اٚجتهاعٓة وعٛقتٍا باٚكتئاب والٓأس لدى عٓىة هف 8>>4ٌشاـ عبداهلل ) .66
) ا٘رشاد الىفسْ لٗطفاؿ ذوى الحاجات  الهؤتهر الدولْ العاىْالطٛب والعاهمٓف . 
وبوف   وٓرة هصر العربٓة .( ، جهٍ 5الهعاقوف ( ، هجمد )  –الخاصة الهٌو

( فعالٓة برىاهج هعرفْ سموكْ لهواجٍة أحداث الحٓاة الضاغطة 5646وائؿ غىٓـ ) .67
 رسالةلموقآة هف اٚىتكاسة لدى عٓىة هف الهراٌقٓف هدهىْ الهواد الهخدرة التخمٓقٓة . 

 ) غٓر هىشورة ( ، قسـ عمـ الىفس، كمٓة أداب، جاهعة بىٍا. دكتوراي
(. فعالٓة برىاهج إرشادي عقٛىْ اىفعالْ فْ خفض 5668وحٓد كاهؿ هصطفِ ) .68

، رابطة  هجمة دراسات ىفسٓةأحداث الحٓاة الضاغطة لدى عٓىة هف طمبة الجاهعة. 
 .( ، القاٌرة7( ، العدد )48اٖخصائٓٓف الىفسٓة الهصٓرة ، الهجمد )
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Psychological Stress and Its Relationship To Hardness And 

Social Among Mothers Of Children With Autism Spectrum 

Disorder " 

                                 Dr : Wael Maher Ghoniem     ( Ph.D ) 

   The research aimed identify the pressures and methods of facing it 

and its relationship with psychological stress and social supporting a 

sample of mothers of children who suffer from autism spectrum 

disorder. The research was conducted on a sample of ( 60 ) mothers , 

(30) mothers of children with autism spectrum disorder , (30) mothers 

of normal children , Their ages were from 25 to 48 years with average 

of age 35.76 year and standard deviation of 7.3 . The results have 

showed that there are differences between normal children mothers 

and mothers of autistic children in the psychological pressures and 

negative interaction dimension on the scale of facing stressful life 

events come in favor of autistic children mothers by 18.4 degrees and 

behavioral disposition And positive interaction in favor of normal 

children mothers . Also, the study result indicated the existence of 

differences in the dimensions of commitment, challenge and control 

on the psychological rigidity scale at 43.2,43.3,40.3,respectively, in 

favor of normal children mothers, it also indicated the existence of 

differences on the scale of social support come in favor of normal 

children mothers at 148.9 degrees . results also indicated the existence 

of a positive correlation between the pressures and methods of facing 

it by psychological rigidity and its dimensions in the sample of normal 

children mothers, and the existence of a positive correlation 

relationship between the pressure and methods of facing it by social 

support and its dimensions in the sample of normal children mothers . 


