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 الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني
  
  

 أ /عايش صباح

 أ/عبد احلق منصوري

 -اجلزائر   – رانھجامعة و

  
 the study aimed to investigate the level of Psychological Stresses among Parents of Disabled in oran 
and chlef State. The researcher applied the descriptive method in carrying out this study. Simple 
random selection method was applied in selecting (121) parents of handicapped children enrolled in 
various centers. The tools of data collection consist of psychological stresses scale (preparation of 
ahmad zidane sartawi, and abd elaziz el-chakhes). A test was carried out to check validity and 
reliability of the Questionnaire. The data were manipulated by the computer and the SPSS( Statistical 
Package of Social Sciences )was used for the mean, and Standard error of the mean , Test-value, 
Percentage, Frequency , one simple t.test. The most important results of the study can be summarized 
as follows: Psychological stresses among parents of disabled are below average. Results were 
discussed based on the previous researching.     

 أجريت الدراسة احلالية حول أثر الضغوط النفسية على أسر املعاقني، وذلك انطالقا من الفرضية التالية: تعاين أسر املعاقني من مستوايت        
  مرتفعة من الضغوط النفسية.

مبراكز املعاقني على  ملتحقني ألطفال معاقني أسرة 121 من متكونة عينة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وقد مت إجراء الدراسة على  
بطريقة عشوائية. واعتمدت على أداة للقياس وهي مقياس  اختيارهم إىل مجعية للمعاقني بوالية وهران، مت مستوى والييت وهران وشلف، إضافة

 احلزمة ابستخدام الدراسة بياانت معاجلة الشخص". متت السرطاوي" و"عبد العزيز أمحد الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني من إعداد "زيدان
ابستخدام: املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري،  (SPSS:Statistical Package of Social Sciences)للعلوم االجتماعية اإلحصائية

أنه تعاين أسر ،  وقد توصلت الدراسة إىل  one sample t.testاملتوسط النظري، النسب املئوية، التكرارات، االختبار التائي لعينة واحدة
 املعاقني من ضغوط نفسية منخفضة.    

  سابقة وكذا خصائص عينة الدراسة. وقد متت مناقشة هذه النتيجة يف إطار اجلانب النظري والدراسات ال

 مقدمة:  

  حياة يف منعطفات خطرية ويشكل أبكملها، األسرة على السهل ابحلدث ليس معاق طفل قدوم ، أن فيه الشك مما

 يثثر واالنفعالية. ولعل األكيد أن الطفل والعاطفية، واالقتصادية والسلوكية، االجتماعية، اجلوانب من كثري على مباشر بشكل سرة، تثثراأل تلك
 اإلعاقة فعواقب عادي، غري طفال يكون عندما خاصة أسرته بصفة على الطفل أثر ويتضح طفلها، على األسرة تثثر كما أسرته على

متفاوتة.  بدرجات ذلك ويكون ، أعضائها جبميع نفسها األسرة إىل متتد بل فحسب، املعوق على الطفل تقتصر ال عنها ةالناجت واملشكالت
أم  اجتماعية، أم نفسية، هذه اخلدمات أكانت سواء لطفلها خدمات عن البحث عليها يفرض صعب وضع يف نفسها األسرة جتد ما اًوغالب

إذ تواجه أسر املعاقني الكثري من  األسر، ملعظم الصعوبة ابلغة تشكل مهمة املعوق الطفل تنشئة عملية أن ماك أم أتهيلية. طبية، ،أم  تربوية
 الضغوطات النفسية خالل حماولتها التكيف والتعايش مع املعاق. وقد أشارت العديد من الدراسات اليت اهتمت ابجلانب النفسي ألسر املعاقني

"   0891ض لضغط نفسي شديد ميكن أن يصل عند بعضها إىل درجة املرض. إذ يشري" بكمان بيل"إىل أن معظم هذه األسر قد تتعر 
Beckman-Bell ،إىل أن وجود معاق يف األسرة سواء أكانت إعاقة جسمية، أم عقلية، أم حسية، تعترب صدمة قوية لألسرة بشكل عام "

تئاب، ولوم الذات، وينعكس ذلك على شكل حماوالت للوم نفسها، أو لوم ولألم بشكل خاص، وكثريا ما يتولد عنها الشعور ابلذنب، واالك
 (.   7119002زوجها، أو الطبيب، أو املستشفى اليت متت فيه الوالدة.)أمحد حيىي:
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اديني، وهذه كما يثكد العديد من الباحثني أن أولياء األطفال املعاقني لديهم متطلبات تتجاوز تلك اليت يواجهها أولياء األطفال الع      
.  وهكذا ومنذ اللحظة األوىل اليت تدرك فيها األسرة حالة (Morin, S:2004, 164)املتطلبات هي عموما عامل من عوامل توتر الوالدين.

يف االبن املعاق، سواء عن طريق فريق التشخيص، أو طبيب األطفال، أو أبية وسيلة كانت، تصبح األسرة يف حالة انضغاط نفسي وتشعر أبهنا 
 أزمة قاسية ال تستطيع اخلروج منها.  

" يف هذا اإلطار أنه "إذا كان جميء Pelchat, Lefebvre, et Levert( "2005يرى كذلك كل من "بلشات، ليفابفر، وليفرت" )      
األسرة، فباإلضافة إىل الطفل يف األسرة حيتاج إىل بعض التعديل ،فإن وجود طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة يفرض مزيدا من الضغط على 

اعيد فقدان الطفل املثايل، يتطلب جميء هذا الطفل املعاق إعادة تنظيم وظائف األسرة، اليت تشمل كل من الرعاية املطلوبة من أجل الطفل، ومو 
ر يف عالقات الزوجني، كما األطباء، والبحث عن اخلدمات، هذه املتطلبات تزيد من حدة الضغوط اليت يعيشها اآلابء، وميكن أن تزعزع االستقرا

 (  Annie. P:92،8002.)جيب على مجيع أفراد األسرة أن يتعودوا العيش مع االختالف" 

يرى الكثري من الباحثني أن الطفل املعاق هو مصدر يعزز ارتفاع مستوى الضغوط النفسية، وزعزعة العالقات األسرية ووظائفها  هكذا       
ن أن وجود مستوى عال من الضغط لدى أولياء األطفال املعاقني ال يثدي ابلضرورة إىل االختالل الوظيفي. ،لكن، من جهة أخرى، يرى آخرو 

إن الضغط النفسي لدى أسر املعاقني هو واقعي وعام، وتتكيف معه األسرة بصورة  Kazak et Marvin (1984)فوفقا ل "كازاك و مارفان" 
 .   (Morin, S:2004, 164)واقعية.

 والذي اهلام، املوضوع دراسة هذا الباحثة حتاول الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني، حول املتباينة واآلراء الدراسات من سبق ما خالل من     
 من أجل اكتشاف مستوى الضغوط النفسية لدى األسرة اجلزائرية مع طفل معاق، وهو هدف يبقى الوصول اجملتمع، لبناء األساسية النواة ميس
   .معها الفعال وجتاوهبا العلمية البحوث تفتحها على ومدى اجلزائرية، األسرة بطبيعة وانمره إليه

 الدراسات السابقة:  

ن اجلزء هناك العديد من الباحثني الذين تناولوا ابلدراسة الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني، سواء الوالدين معا، أو األمهات فقط، حبكم حتمله
فل املعاق، أو اإلخوة، ألهنم غالبا ما يكونون يف طليعة املعاانة الوالدية، وتتفق جل الدراسات العربية منها واألجنبية على األكرب من أعباء الط

 معاانة أسرة املعاق من ضغوط نفسية حيث:  

 18الل " فحصت التغريات يف الضغط النفسي لدى أمهات املعاقني، ومواجهته خ Rimmerman("1989يف دراسة "لرميرمان" ) -
أسرة يستعملون الرعاية املنزلية، ومجيع األسر لديها مستوايت متقاربة من  25أسرة يستعملون الرعاية املثقتة، و 32شهرا، اشتملت على عينة من 

أما األسر اليت مل  اإلعاقة. أشارت النتائج إىل أن كل األسر اليت تستعمل الرعاية املثقتة لديها مستوى منخفض من الضغوط، وأكثر قابلية للتأقلم،
. (Chan, B,J et all :2001 ,255 شهرا، لوحظ لديها زايدة ملحوظة يف الضغط، وأقل قابلية للتأقلم ) 18تستخدم الرعاية البديلة خالل 

تواصل معه، وهذا ما مما يثكد أن العناية ابلطفل املعاق يف املنزل ميثل مصدرا من مصادر الضغوط، نتيجة ألعباء رعاية االبن املعاق، وصعوبة ال
 تثكده دراسات:  

أما ،أن األمهات منقسمات بني الشعور ابإلحباط  33" اليت بينت انطالقا من عينة مشلت Tymchuck ("1993"تيمشوك" ) -
 ,Lalande,Ethier" (2002)نتيجة املهام الرتبوية، ويف نفس الوقت الشعور بنقص تقدير الذات. كما أظهر "الالند، إتيي،ريفاست و بويت"

Rivest et Boutet"   من أمهات املعاقني يصلون إىل العتبة السريرية للضغط يف تفاعل الوالدين مع طفلهم املعاق، مما يعين أن  %64أن
 هثالء األمهات ينظرون إىل أنفسهم بتقبل قليل للطفل. 

   (Coppin.B :2007,89)       

يت مير هبا الوالدان إثر والدة طفل معاق، والضغوط النفسية اليت يعانون منها، كما هو احلال وهناك من الباحثني من حاول دراسة التجربة ال    
  ابلنسبة للدراسة اليت قام هبا:

" للتحقيق يف أثر وجود طفل متوحد على حياة األم الرتكية، عن طريق selda koydmir el all("2009"سيلدا كويدمري وآخرون" ) -
أمهات ألطفال مصابني ابلتوحد، حيث قام بتصميم أسئلة املقابلة للكشف عن جوانب كثرية من جتارب  10ع إجراء مقابالت شبه منظمة م

األمهات مع طفل معاق. أسفرت النتائج عن جمموعة متنوعة من املواضيع ذات الصلة بتجارب األم، كردود الفعل إثر والدة الطفل املعاق، 
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تخدمة للتعامل مع الضغوط. ذكرت مجيع األمهات املشاركات أهنن يعانني من ضغوط نفسية، مصادر الضغوط، اسرتاتيجيات املواجهة املس
يسبب بسبب املشاكل املالية واملطالب الثقيلة لرعاية الطفل، وأظهرن أيضا أن هناك قلقا لدى اآلابء واألمهات حول مستقبل الطفل املعاق مما 

   (koydemir.S :2009,2354)ضغوطا.

حول برانمج التدخل لوالدي  Sabrine R.romagnano and Susane Gavidia-payne(2009)هبا  ويف دراسة قامت -
أب، وجد واحد ألطفال معاقني، ترتاوح  15األطفال املعاقني من حيث آاثر الضغوط النفسية الوالدية وكفاءة الوالدين، على عينة تتكون من 

 يان قبل الربانمج وبعده يتضمن قياس ضغط الوالدين والشعور ابلكفاءة.  ( سنوات. قام األولياء مبإل استب5 - 2أعمارهم بني )

لعينتني مرتبطتني اخنفاضا كبريا يف مستوى الضغوط بعد الربانمج، املرتبط مبتاعب تربية الطفل املعاق، فضال  (T testكشفت النتائج عن طريق )  
 قة بني الضغط العام والشعور ابلكفاءة الوالدية مل تكن دالة بعد الربانمج.عن اخنفاض يف الضغوط املرتبطة ابحتياجات الوالدين، أما العال

(Romagnano,S, R. et all :2009,87    ) 

( فقد تناولت الضغوط النفسية، والدعم االجتماعي لدى آابء وأمهات األطفال 1995أما دراسة رايض يعقوب و خولة حيىي ) -
أب وأم ألطفال متخلفني عقليا. استخدم الباحثان مقياس الضغوط النفسية، ومقياس  66دراسة من املتخلفني عقليا يف عمان، تكونت عينة ال

 الدعم االجتماعي، واستمارة املستوى االقتصادي، واالجتماعي، وأظهرت نتائج الدراسة أن:  

 واالكتئاب.  والدي الطفل املعاق يعانون من ضغوط نفسية شديدة منها األسى واحلزن واألمل والشعور ابلذنب  -

 (.  84، 2006كلما ارتفعت درجة الضغوط احتاج الوالدان إىل مساندة اجتماعية .)حممود عبد املنعم : -

  العاديني غري أمور أولياء احتياجات مبتغري النفسية فرح فقد ربطت الضغوط هللا عبد حسن أما دراسة  مىن -

ابحتياجاهتم  وعالقتها حركيا، املعاقني أمور ألولياء النفسية الضغوط ملعرفة سةالدرا ( ، إذ هدفت2009 ) اخلرطوم بوالية )املعاقني حركيا(
 البحث أدوات تضمنت .األمهات من(051)  اآلابء، و من (051) حركيا، املعاقني أسر أسرة من (011) قوامها وذلك على عينة املختلفة،

 تتسم:  اآليت يف نتائج من الدراسة إليه توصلت ما أهم إجياز وميكن فة،املختل أببعاده ومقياس االحتياجات النفسية، الضغوط مقياس من كال
 أولياء النفسية وسط الضغوط يف إحصائيا دالة فروق توجد ال حركيا، املعاقني أمور أولياء وسط دالة إحصائيا بدرجة ابالخنفاض النفسية الضغوط

 أمور ألولياء التعليمي واملستوى النفسية الضغوط بني دالة إحصائيا عالقة توجد ال أمهات( ، – املعاق)آابء والد لنوع تبعا حركيا املعاقني أمور
 (.   2009هللا:عبد ا حسن .)مىن لألبناء اإلعاقة درجة ومتغري النفسية الضغوط بني إحصائيا دالة عالقة طردية توجد حركيا، املعاقني

 املواجهة، واالحتياجات النفسية، وأساليب الضغوط  دراسةإىل  (0889)السر طاوي وزيدان الشخص عبد العزيز و قد هدفت دراسة -
 الضغوط قياس األبناء، واستخدم الباحثان بطارية إعاقة عن النامجة النفسية الضغوط ملواجهة املعاقني عقليا، ومسعيا، وبصراي، وبدنيا أمور ألولياء

 االحتياجات ترتيب على اتفقوا األمور أن أولياء نت النتائج تشري إىلكا  .املعاقني أمور واالحتياجات، ألولياء املواجهة، وأساليب النفسية،
تلك  وأن االجتماعي، الدعم وأخريا اجملتمعي، الدعم مث املعرفية، االحتياجات ذلك أوال، ويلي املادي الدعم أييت حبيث أمهيتها، حسب

 ( 7118092هللا:عبد ا حسن )مىن . النفسي مواجهة الضغط وىمست وابرتفاع النفسي الضغط مستوى ابرتفاع عامة بصورة تتزايد االحتياجات
 تعقيب على الدراسات السابقة:  

من خالل الدراسات اليت اطلعت عليها الباحثة حول الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني، اتضح أنه ال توجد دراسة حملية اختصت هبذا      
ول مستوى الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني على حد علم الباحثة، كذلك االختالف يف املوضوع، وهذا ما يدل على قلة الدراسات احمللية ح

حجم العينة من دراسة ألخرى، حيث كانت يف بعض الدراسات صغرية، ويف وبعضها اآلخر كبرية ابإلضافة الختالف املكان الذي أجريت فيه  
ات مل تنفي أثر اإلعاقة على الضغوط النفسية لدى والدي الطفل املعاق، كل دراسة.  لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن معظم هذه الدراس

 خاصة عند مقارنتها ابلطفل العادي.  

  

 
 

 إشكالية الدراسة:  
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يعترب ميالد طفل جديد يف األسرة مبثابة حدث سعيد وهناية انتظار مدته تسعة أشهر ،إذ  يتمىن اآلابء واألمهات إجناب أطفال أسوايء،          
 م يرمسون هلم صورا يف أذهاهنم وحيلمون هلم مبستقبل من نوع ما قبل والدهتم. وه

قدر هلما إجناب طفل معاق، سرعان ما يبدأ لديهما اإلحساس ابحلزن واألسى، بل إهنما يعتربان نفسيهما فاشلني فيما  ُغري أن الوالدين اللذين 
الطفل ميكن أن تستبعد إمكانية بعض النجاحات اليت كان الوالدان يتمنيان رؤيتها يف  كاان يعتربانه من أهم أهدافهما يف احلياة، كما أن إعاقة

 (   2006،15طفلهما.)حممود عبد املنعم: 

وأول ما يواجه أسر املعاقني، هو التكيف مع فقدان الطفل احللم، وفهم الشذوذ أو اإلعاقة، وعند جميء طفل معاق يكون هناك بعض       
يواجهون بطفل على   يف العالقات األسرية، فاآلابء الذين طاملا حلموا حبمل طفلهم، وإطعامه كغريه من األطفال العاديني، قدالتقطع، والتوتر 

 كرسي متحرك، أو يعتمد على والديه يف كل شيء، مما يشعرمها ابإلحباط. 

(، 2001,57االكتئاب واحلداد " )روزماري الميب:فإن تشخيص اإلعاقة يثدي مبعظم اآلابء إىل فرتة من  Blacher" 4891 حسب "بالشر" "
 وعملية احلداد هذه مرتبطة أبن الطفل مل ميت ولكن صورة الطفل اليت حلموا هبا هي اليت ماتت.  

 وهذا يثكد أن وجود طفل معاق يف األسرة هو تعيني لعامل ضاغط من شأنه أن يثثر على النمو املستقبلي لألسرة على كل املستوايت،
قات األسرية تتأثر بسبب متطلبات الطفل امللحة املستمرة واليت تتطلب من أفراد األسرة العمل حتت ظروف الضغط النفسي والتوتر والقلق فالعال

 واحلرمان من إشباع حاجاهتم الشخصية.  
( معوق حسب 1800000) 2010ة من خالل ما سبق ترى الباحثة أنه انطالقا من االنتشار الكبري لإلعاقة يف اجلزائر اليت بلغت سن     

الديوان الوطين لإلحصائيات، وما ميكن أن حيدثه وجود فرد معاق يف األسرة من ضغوط نفسية لدى والديه ، خصوصا يف ظل الدراسات النادرة 
ما  -شكالية التالية:  يف هذا اجملال، البد من حماولة لتسليط الضوء على أثر اإلعاقة على الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني من خالل اإل

   مستوى الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني؟  

 :   أهداف وأمهية البحث

 مع يتعامل كونه يف البحث هذا أمهية إن هذا البحث يهدف بشكل أساسي إىل دراسة مستوى الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني، وأتيت      
 متطلبات منوهم، وتوفري األطفال، رعاية مسثولية عليها تقع اليت االجتماعي. فاألسرة هي النظام مكوانت من مكون أهم متثل األسرة اليت

 نواح من أفرادها بقية الوالدين، وعلى على يثثر قد ذلك فإن األسرة داخل قاًمعا هناك طفال أن ومبا .السليمة االجتماعية التنشئة وتنشئتهم
 قلق. لذا حتاول الباحثة تسليط الضوء من الوالدان له ما يتعرض نتيجة الزوجية العالقة على التأثريو  املعتادة، األسرة لوظائفها أداء كإعاقة عدة،
 جراء املشكالت املرتتبة عن إعاقة الطفل.   نفسي من ضغط املعاقني أسر له تتعرض ما طبيعة على

   

 حدود البحث:  

لى مستوى مراكز املعاقني يف كل من والييت الشلف ووهران، حيث مشلت عينة اقتصر هذا البحث على أسر املعاقني حركيا وعقليا وحسيا ع     
 جملتمع املكونة األخرى واألسر األسر هذه جمموع تعين البحث هذا يف إليها املتوصل فالنتائج وعليه .أسرة يعيش معها معاق 121الدراسة 
 . الشلف ووهرانتشمل كل العائالت مبراكز املعاقني على مستوى والييت  واليت البحث،

  

 حتديد مفاهيم البحث إجرائيا:  -

لديهم  فيثري الوالدين، خصائص سلبية لدى من به يتسم األسرة، وما يف معاق فرد وجود حيدثه الذي يقصد هبا التأثري الضغوط النفسية: -1
واجلسمية ،ومت تعريفها إجرائيا أبهنا الدرجات اليت  ة،النفسي بعض األعراض من يعاين الوالدين قد كما واألسى، واحلزن، والقلق، والضيق، للتوتر،

يتحصل عليها أفراد األسرة يف مقياس الضغوط النفسية، من إعداد زيدان السرطاوي وعبد العزيز الشخص، واملعدل على البيئة السودانية من 
 3قليال ) حيدث درجات(، 4كثريا ) حيدث ت(،درجا 5دائما ) : حيدث5- 1فرح، واليت ترتاوح درجاته من  هللاعبد ا حسن طرف الباحثة مىن

قا )درجة واحدة( حبيث يكون املتوسط احلسايب جملموع الدرجات أكرب من املتوسط النظري، مطل حيدث ال اندرا )درجتني(، حيدث درجات(،
 وذلك على األبعاد التالية:   
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 وقلق، النفس، ،من حزن، ولوم املعاق الطفل والدي يعيشها اليت دةاملتعد النفسية املشاعر البعد هذا يتضمن :والعضوية النفسية األعراض-2
 . أخل...وإحباط، وتوتر،

 معاق، طفل وجود على اليت ترتتب واإلحباط، اليأس، مشاعر من املعاق الطفل والدي يعانيه ما البعد هذا يتضمن :واإلحباط اليأس مشاعر-3
 . طفلهما إعاقة سبب الوالدين أبهنما إلحساس وذلك

 املعرفية، بسبب املشكالت املعاق الطفل والدي تصيب اليت والتوتر القلق، مشاعر البعد هذا يتضمن :للطفل والنفسية املعرفية املشكالت-4
 . لطفلهما املعاق والنفسية

 العار يف وصمة ة، واليت تظهراالجتماعي عالقاهتما يف الوالدان منها يعاين اليت املشكالت البعد هذا واالجتماعية: يتضمن األسرية املشكالت-5
 . املعاق الطفل أمور أولياء حيسها اليت

 الوالدين أبن إلدراك يكرب، وذلك عندما املعاق الطفل مستقبل على والقلق اخلوف، مشاعر البعد هذا يتضمن :الطفل مستقبل على القلق-6
 . قامعا حياته يقضي سوف طفلهما

 أداء يف بسبب الصعوبة املعاق الطفل والدي يعيشها اليت واألمل القلق، مشاعر البعد هذا منيتض للطفل: االستقاليل األداء مشكالت-7
 .  مالبسه نظافة على واحملافظة احلمام، ،واستخدام ارتداء املالبس على القدرة يف واملتمثلة للحياة، الضرورية االستقاللية الوظائف

  بنت معاقة ملتحق مبراكز املعاقني.أسر املعاقني: هي األسر اليت هبا ابن معاق أو  -8

  

 :  الدراسة االستطالعية

تسبق الدراسة األساسية بدراسة استطالعية، وهي عبارة عن جمموعة من اخلطوات الرئيسية األوىل، اليت يتأسس من خالهلا اجلانب         
سريه. كما  يف اليت تتدخل واملتوفرة الالزمة اإلمكانيات ومدى ث،البح فيه جيرى الذي امليدان تساعدان يف التعرف على امليداين للدراسة، ألهنا 

 إىل بناء أداة الدراسة والتأكد من أهنا تتوفر على اخلصائص السيكومرتية )الصدق والثبات(.   االستطالعية الدراسة هدفت

كز املعاقني، بكل من والييت الشلف ووهران. أما اإلطار الزماين اإلطار الزماين واملكاين للداراسة: ابلنسبة لإلطار املكاين فقد مت اختيار الطالبة ملرا 
 (.  2011مارس  6فيفري إىل  20يوما )من 15للدراسة فقد مت إجراء الدراسة االستطالعية خالل 

امللتحقني ابملراكز  أسرة من أسر األطفال املعاقني حسيا، عقليا وحركيا 15 عينة الدراسة االستطالعية من االستطالعية: تكونت الدراسة عينة
املراكز  وهران، وهذه املعاقني بوالييت الشلف و  من مراكز االستطالعية بطريقة عشوائية للدراسة اختيارهم مت اليت تقدم خدماهتا للمعاقني، وقد

 هي:  

  املركز الطيب البيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنيا ابلشلف. -

  مدرسة صغار الصم بوهران. -

   وهران.   -مسرغني  -ة يف تقومي األعضاء وإعادة الرتبية الوظيفية لضحااي حوادث العمل العيادة املتخصص -

 أداة الدراسة:       

مقياس الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني:سوف تقوم الباحثة بوصف املقياس يف صورته األصلية، من إعداد الباحثني زيدان السرطاوي وعبد 
، مث وصفه بعد تكييفه على هللادنية، مث وصفه بعد تكييفه على البيئة السودانية، من طرف الباحثة مىن حسن عبد االعزيز الشخص يف البيئة األر 

 البيئة اجلزائرية كما يلي:  

 وصف املقياس يف صورته األوىل :    -1      

 السيد وعبد العزيز السرطاوي زيدان أمحد :إعداد النفسية لدى أسر املعاقني من الضغوط مقياس هي احلايل البحث يف املستخدمة األداة إن
  إلعداد املقياس:  التالية اإلجراءات اختاذ ، وقد مت ( 8991) الشخص

 ابإلعاقة املتعلقة وتلك عامة، النفسية حول الضغوط ودراسات نظرايت ، أو آراء أو أفكار، من عليه احلصول أمكن ما مراجعة متت -
   .خاصة بصفة
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وآخرون  موراكو مثل غريها من يف الرتبية اخلاصة، أو جمال يف سواء النفسية، الضغوط حول مقاييس من رتوف ما على اإلطالع مت -
(Moraccoet all, 1981هدسون ، ) وميجر(Hudson and Mengher ,1983) ، ودونيل سكوت وهيجيب(Scoot1989 & 

Higbee and Dwineel ,1988)  مشلت: املعاقني، أمور ألولياء النفسي الضغط مستوى تعكس أهنا جماالت، اتضح أربعة حتديد . ومت 
 لكل الفقرات من جمموعة صياغة ومت النفسي، للضغط العامة واملظاهر املعاق، وخصائص الطفل واألسرية، الوالدية واملشاكل الوالدية، املشاعر

 الرتتيب حسب األربعة األبعاد موزعة على فقرة 106 الفقرات إمجايل وبلغ للمقياس، أبعاد مبثابة اعتربت اليت السابقة، اجلوانب جانب من
  للرابع(. 72 ، للثالث 72 ، للثاين 82 ، لألول  23 السابق.)

 آراء مراجعة ومت النفس، وعلم جمال الرتبية اخلاصة يف املتخصصني من التدريس، هيئة أعضاء من جمموعة على املقياس عرض مت -
 عليها االتفاق نسبة بلغت اليت الفقرات على اختيار( الشخص السيد العزيز وعبد السرطاوي )زيدان أمحد الباحثان واتفق ، ومقرتحاهتم احملكمني

 كل وأمام  األبعاد، على موزعة ابلتساوي فقرة ( 91)  املقياس على للفقرات النهائي العدد بلغ وقد .األخرى الفقرات ، واستبعاد % 011
 5 تصل أن إىل تدرجييا وزايدهتا تدرج، ألقل درجة واحدة إعطاء مع قا (،حيدث إطال ال اندرا، ،انَغالبا، أحيا )دائما، إجاابت مخس فقرة

   .(2009،97هللا:عبد ا حسن )مىن.ألعالها درجات

   

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني يف صورته األوىل:   -

عدد  الشخص( من عرض للمقياس على السيد العزيز وعبد السرطاوي )زيدان أمحد ابإلضافة إىل ما قام به الباحثان صدق املقياس: -
   من احملكمني، اعتمدا يف حساهبما لصدق املقياس على ما يلي: 

األعراض النفسية والعضوية، ومشاعر اليأس  أسفر عن حتديد سبعة عوامل تشبعت هبا مجيع الفقرات وهي::الصدق العاملى  -
االستقاليل  للطفل، واملشكالت األسرية، واالجتماعية، والقلق على مستقبل الطفل، ومشكالت األداء املعرفية ،والنفسيةواإلحباط، واملشكالت 

   للطفل، وعدم القدرة على حتمل أعباء الطفل.

معامالت ارتباط ، وهى 0.78 -0.29إليها، فرتاوحت ما بني  مت حساب معامالت ارتباط الفقرات ابألبعاد املنتمية :االتساق الداخلي -
، ومجيعها  0.72- 0.32، كما مت حساب معامالت ارتباط األبعاد مع بعضها البعض، فرتاوحت ما بني 0.01 مرتفعة يف معظمها ودالة عند

الكلية على  األطفال املعاقني على كل بعد من األبعاد السبعة، ودرجاهتم . أما ابلنسبة ملعامالت االرتباط بني درجات أولياء أمور0.01دالة عند
، وهذا يدل على متتع املقياس 0.01ا عند مالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائي، وهى معا 0.79 -  1620تراوحت ما بني  املقياس، فقد

  ال على الصدق.ا دااق اخلارجي والذي يعد بدوره مثشر ابالتس

للدرجة الكلية ،يف حني تراوحت  1680يث بلغت قيمته ألفا كرونباخ، ح لقد مت تقدير ثبات املقياس ابستخدام طريقة:ثبات املقياس  -
   .ألبعاد املقياس السبعة 0.91 – 0.64ما بني 

  تكييف األداة على البيئة السودانية: -2 
 يف متخصصني (على1998الشخص ) السرطاوي وعبد العزيز زيدان صممه كما املقياس فرح بعرض هللاعبد ا حسن الباحثة مىن قامت         

 أشاد وقد لقياسها، اليت وضع البنود تلك ، وقياس صالحيته مدى على للحكم وذلك السودانية، اجلامعات من بعدد النفس ، معل جمال
 خيارات بتغيري احملكمون املقياس، وأوصى عبارات من عبارة أي حبذف احملكمني من أي يشر ومل أجله، من وضع ملا مبالئمة املقياس احملكمون

 (  98,  2009هللا:عبد ا حسن العبارات.)مىن بعض بتعديل أوصوا اإلجابة، كما

  

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس بعد تكييفه على البيئة السودانية:   -

 املقياس بتجريب الباحثة قامت التحكيم، بعد صورته يف النفسية الضغوط مبقياس للفقرات اخلاصة القياسية اخلصائص الصدق: ملعرفة -
 : تصحيح اإلجاابت كانت النتائج كاآليت اخلرطوم، وبعد بوالية حركيا املعاقني أمور أولياء من مفحوص 60 أولية حجمها عينة على

 مت ، ابألبعاد للفقرات الداخلي االتساق صدق ملعرفة: النفسية الضغوط ملقياس املكونة للفقرات الداخلي( )االتساق البناء صدق -
 .   املعنية الفقرة حتته تقع الذي الفرعي للبعد الكلية الدرجة عم فقرة كل بني درجات بريسون ارتباط معامل حساب
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  اإلجراء هذا نتائج يبني واجلدول التايل 
 )األبعاد (  الفرعية للمقاييس الكلية ابلدرجة الفقرات درجات ارتباطات معامالت (:يوضح01) اجلدول رقم

 ملقياس الضغوط النفسية بعد تكييفه على البيئة السودانية

القدرة على حتمل أعباء عدم 
 االبن املعاق

مشكالت األداء 
 االستقاليل

القلق على مستقبل 
 االبن

املصاحبات األسرية 
 واالجتماعية

املشكالت املعرفية 
 والنفسية

 مشاعر اليأس واإلحباط
األعراض النفسية      

 والعضوية

 البند االرتباط البند االرتباط البند تباطاالر  البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط

.632 11 .544 10 .591 4 .449 9 .228 1 .411 12 .205 6 

.544 24 . 802 22 .714 5 .722 20 .379 2 .385 13 .633 7 

.716 25 . 664 23 .509 17 .492 21 .260 3 .596 14 .312 8 

.709 39 .568 37 .650 30 .468 36 .622 15 .556 26 .455 18 

.474 52 .549 38 .588 31 .582 50 .773 16 .657 40 .608 19 

.522 53 .645 51 .609 32   .632 27 .523 41 .637 33 

.275 64 .575 63 .533 45   .627 28 .638 42 436 34 

  .651 74 .573 46   .654 29 .546 54 .367 35 

    .495 57   .559 43 .294 55 .669 47 

    .657 58   .563 44 .484 65 .695 48 

    .356 70   .482 56 .430 66 .523 49 

    .466 71   .591 68 .467 67 .624 59 

    .531 77   .294 69 .421 75 .519 60 

          .496 76 .448 61 

            .382 62 

            .460 72 

            .538 73 

            .676 78 

            .677 79 

            .511 80 

   

 . ( 0.05)عند مستوى إحصائيا وداله اإلشارة موجبة الفقرات مجيع ارتباطات ومن خالل اجلدول نالحظ أن معامالت

  (. 102،  2009فرح:  هللاعبد ا )حسن

  1682الكلى ألفا كرونباخ، حيث بلغ الثبات م طريقةلقد مت تقدير الثبات  ابستخدا : النفسية الضغوط مقياس ألبعاد الثبات معامالت -
 (.  103،  2009فرح:  هللاعبد ا للدرجة الكلية.) حسن

   

اخلصائص السيكومرتية لألداة بعد الدراسة االستطالعية: بعد أن اطلعت الباحثة على املقياس األصلي، واملقياس املعدل على البيئة -3  
  قياس املعدل، وذلك لصياغته اجليدة اليت بدت أهنا تتالءم والبيئة اجلزائرية.السودانية، قررت الطالبة استخدام امل

 الصدق: ملعرفة صدق االتساق الداخلي مت حساب االرتباط بني كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه كما يظهر يف اجلدول:   -

 

 الفرعية قاييسللم الكلية ابلدرجة الفقرات درجات ارتباطات معامالت يوضح (:02جدول رقم ) 
 االستطالعية ملقياس الضغوط النفسية بعد الدراسة 

 0.01** دال عند       1615*دال عند 

 حتمل على القدرة عدم

 املعاق االبن أعباء

 األداء مشكالت

 االستقاليل
 االبن مستقبل على القلق

 األسرية املصاحبات
 واالجتماعية

 والنفسية املعرفية املشكالت
 مشاعر

 اليأس
 والعضوية النفسية رضاألع
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 العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط

**.72 11 *.66 10 39. 4 **.64 9 *.77 1 *.53 12 .25 6 

.51 24 **.80 22 18. 5 **.86 20 .32 2 *.59 13 .39 7 

**.68 25 14. 23 * *.72 17 *.58 21 *.62 3 
. 

29 
14 *.57 8 

**.75 39 *.60 37 49. 30 *.57 50 *.53 15 .34 26 .10 18 

.43 52 50. 38 **.81 31   .45 16 .02 40 *.61 19 

.18 53 49. 51 **.79 32   *.57 27 **.64 41 * .55 33 

 64 **.88 63 29. 45   **.78 28 .37 42 .35 34 

  .61 74 42. 46   **.66 29 .18 54 .36 35 

    .50 57   .01 43 .24 55 **.81 47 

    .34 58   .35 44 *.54 65 *.52 48 

    .42 70   .13 56 .23 66 .36 49 

    .44 71   .26 68 . 50 67 .13 59 

    .19 77   .20 69 .08 75 .36 60 

          .24 76 .17 61 

            .31 62 

            .09 72 

            *.55 73 

            **.64 78 

            **.66 79 

            .29 80 

   

عبارة دالة إحصائيا، ويرجع هذا إىل أن كثرة املراكز ساعدت يف التكفل  80عبارة فقط من أصل   32من خالل اجلدول نالحظ أن هناك 
رات املستمرة يف خمتلف اجملاالت مبا فيها رعاية ذوي احلاجات اخلاصة، غريت من نظرة األسرة إىل األطفال املعاقني، ابألطفال املعاقني،  والتطو 

 إضافة إىل طابع األسرة اجلزائرية املتحفظ يف اإلجابة عن األسئلة.  

   نفسية بعد الدراسة االستطالعية:يوضح معامالت ارتباطات درجات األبعاد ابلدرجة الكلية ل  مقياس الضغوط ال(:03جدول رقم )

 األبعاد   عدد الفقرات   معامل االرتباط   مستوى الداللة  

 والعضوية   النفسية ألعراض 8   0.68   0.01  

 واإلحباط   اليأس مشاعر 4   0.67   0.01  

 والنفسية   املعرفية ملشكالت 6   0.69   0.01  

 واالجتماعية   ريةاألس ملشكالت 4   58. 0   0.05  

 الطفل   مستقبل على القلق 3   0.82   0.01  

 االستقاليل   األداء مشكالت 4   0.76   0.01  

 الطفل املعاق   أعباء حتمل على القدرة عدم 3   0.76   0.01  

   

عدا بعد املشكالت األسرية  1610لداللة من خالل اجلدول نالحظ أن األبعاد الفرعية مرتبطة ابالختبار ككل، وهي دالة عند مستوى ا  
   1615واالجتماعية دال عند مستوى الداللة 

 الثبات:   -

                             الثبات كما هو موضح يف اجلدول : معامل وكان املقياس، ثبات من التأكد من ملزيد الطريقة هذه استخدام ألفا كرونباخ: مت -

 (:  04جدول رقم )    



 2013ديسمرب  11عدد                         مارسات النفسية والرتبوية            دراسات نفسية وتربوية، خمرب تطوير امل 

 

022 

 النفسية ملقياس الضغوط النفسية بعد الدراسة االستطالعية:   الضغوط مقياس ألبعاد الثبات امالتمع يوضح

 األبعاد معامل الثبات 

 والعضوية النفسية األعراض 0,78 
 واإلحباط اليأس مشاعر 0,80 

 والنفسية املعرفية املشكالت 0,78 

 واالجتماعية األسرية املشكالت 0,63 

 الطفل مستقبل على القلق 81 ,0 

 االستقاليل األداء مشكالت 0,83 

 الطفل املعاق أعباء حتمل على القدرة عدم 0,74 

 الثبات الكلي 0,89 

 و  1620لألبعاد جاءت كلها مرتفعة، إذ  تراوحت بني  بطريقة ألفا كرونباخ الثبات من خالل اجلدول نالحظ أن معامل  

 ثكد أن االختبار على درجة مقبولة من الثبات.   ، وكلها معامالت مرتفعة مما ي0.89

 للمقياس الزوجية لدرجات العبارات الكلي واجملموع الفردية العبارات لدرجات الكلي اجملموع بني االرتباط حساب التجزئة النصفية: مت -
 ، أما 80،0مقداره  الثبات عاملم أصبح  Sperman-Brawnلسبريمان براون التصحيح معادلة استخدام ، وبعد  0.67مقداره ككل، فكان

   الثبات.   من عالية درجة على االختبار أن على يدل مما1691معامل الثبات مبعادلة التصحيح جومتان فهو

 النفسية ابلتجزئة النصفية  الضغوط ملقياس الثبات معامالت (: يوضح05جدول رقم ) 
 ملقياس الضغوط النفسية بعد الدراسة االستطالعية.

       

 معادلة التصحيح 

  Guttmanجلومتان 

 معادلة التصحيح لسبريمان 

  Spearman-Brownبراون 
معامل االرتباط بني العبارات 

 الزوجية والفردية  

 التجزئة  النصفية  

  0,8011   0,8051   0 ,67 
   

نفسية لدى أسر املعاقني من إعداد زيدان السرطاوي ومن خالل هذه الطرق املختلفة حلساب الصدق والثبات لالستبيان الذي يقيس الضغوط ال
فرح ،قد أتكدت الباحثة من صدق وثبات أداة  هللاعبد ا حسن وعبد العزيز الشخص ، وتكييفه على البيئة السودانية من طرف الباحثة: مىن

  ألساسية. الدراسة بعد تطبيقها على عينة الدراسة االستطالعية وأصبحت جاهزة لتطبيقها على عينة الدراسة ا

ومن هنا أصبحت الصيغة النهائية للمقياس كالتايل:بعد حساب الصدق والثبات ملقياس الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني على عينة الدراسة 
 االستطالعية أصبح الشكل النهائي للمقياس كما يلي:  

 . عبارات 8والعضوية:  النفسية األعراض -1

  عبارات. 4واإلحباط:  اليأس مشاعر -2

  عبارات. 6والنفسية:  املعرفية املشكالت -3

  عبارات.4 :واالجتماعية األسرية املشكالت -4

 . عبارات 3الطفل:  مستقبل على القلق -5

 عبارات.   3االستقاليل:  األداء مشكالت -6

 عبارات   4الطفل: أعباء حتمل على القدرة عدم -7

 .  5قا ، ال حيدث إطال4، اندرا 3، أحياان 2،غالبا 1البدائل: دائما      
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 :  الدراسة األساسية

الوصفي التحليلي، واإلطار الزماين، واملكاين للدراسة، فبالنسبة  املنهج يف ، واملتمثل الدراسة يف املتبع املنهج بعرض الفصل هذا يتعلق    
مجعية للمعاقني حركيا بوالية وهران أما  للمجال اجلغرايف وقع اختيار الباحثة على مراكز املعاقني بكل من والييت الشلف ووهران ،إضافة إىل 

 أما عينة وذلك ألن هذه املراكز تعمل ابلنظام الرتبوي العادي، 2011اإلطار الزماين للدراسة فقد مت إجراء هذه الدراسة خالل شهر أفريل 
 ويشتمل أسرة، 121 عددها بلغ واليت ز املعاقنيمبراك تكفال يتلقون األسر اليت لديها أطفال كل فهي النتائج، وتعنيها الدراسة مشلته البحث اليت

 SPSS)أيضا على األساليب اإلحصائية املستعملة يف الدراسة إذ مت حتليل النتائج بواسطة احلاسوب عن طريق الربانمج اإلحصائي  الفصل هذا

:Statistical Package of Social Sciences)  طالبة إىل  األساليب اإلحصائية ، وذلك للتحقق من الفرضية حيث جلأت ال10النسخة
  التالية:

 اإلحصاء الوصفي : املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، املتوسط النظري.    

 .   one sample t.test  اإلحصاء االستداليل:االختبار التائي لعينة واحدة  

 عرض النتائج:  

 ستوايت عالية من الضغوط.   تعاين أسر املعاقني من م عرض نتيجة الفرضية: وتنص على أنه:

 اعتمدت النتائج تفسري أجل املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، واملتوسط النظري، ومن استخدام مت الفرض هذا صحة من وللتحقق      
 دراسة الفرضية على األساليب اإلحصائية التالية:  

 بعاد.  مت حساب متوسط واحنراف كل بعد من األبعاد السبعة وجمموع األ -

  مت استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة ملعرفة داللة األبعاد وكذلك جمموع األبعاد. -

 مقارنة املتوسط احلسايب ابملتوسط النظري، وقد مت اعتماد التقدير التايل:   -

 ( :مستوى ضغط منخفض.   من املتوسط النظري )  أقل احلسايب املتوسط •

 نظري: مستوى ضغط مرتفع.  من املتوسط ال أكرب احلسايب املتوسط •

 املتوسط احلسايب مساو للمتوسط احلسايب: مستوى ضغط متوسط.   •

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس الضغط النفسي وأبعاده   ( يوضح06اجلدول رقم )

  
   121ن=    

 اخلطأ املعياري
 

 ع

 

 مستوى

 الداللة

 قيمة   )ت( احملسوبة
 جملموعة واحدة

احملكية )املتوسط  القيمة
 النظري(

 

 أبعاد الضغوط النفسية م

 وعضوية نفسية أعراض 17,1 24 9,10- 0.01 8,23 0,75

 واإلحباط اليأس مشاعر 6,6 15 26,95 - 0.01 3,40 0,31

 ونفسية معرفية مشكالت 17,05 18 1,61- 0.11 6,49 0,59

 ةواجتماعي أسرية مصاحبات 8,36 12 12,55- 0.01 3,19 0,29

 املعاق االبن مستقبل على القلق 9,14 9 0,36 0.71 4,20 0,38

 لالبن املعاق املستقل األداء مشكالت 11,55 12 1,04- 0.30 4,80 0,44

 االبن أعباء حتمل على القدرة عدم 6,67 9 8,09- 0.01 3,17 0,29

 الكلية للضغوط الدرجة 76,62 96 8,01- 0.01 26,60 2,42

، وهي قيمة أقل من املتوسط 62،76 ب( أن الدرجة الكلية للضغوط النفسية جاءت منخفضة مبتوسط حسايب يقدر 06رقم ) يتبني من اجلدول
، وابستخدام اختبار )ت( لعينة واحدة، ملقارنة املتوسط احلسايب ابملتوسط 60،26 ب، واحنراف معياري يقدر 96 بالنظري الذي يقدر 
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مما يثكد أن أسر  ، وهذا يعين أن مستوى الضغوط يتجه حنو االخنفاض،-8.01، بقيمة  0.01للضغوط عند النظري اتضح داللة الدرجة الكلية 
 املعاقني تعاين مستوايت منخفضة من الضغوط.  

عاق امل االبن مستقبل على غري أن متوسطات أبعاد الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني تراوحت بني املنخفض واملتوسط، حيث جاء بعد القلق 
مقارنة ابملتوسط النظري الذي  14،9يف الرتتيب األول، ليشكل مستوى متوسط من الضغوط مقارنة ببقية األبعاد، وذلك مبتوسط حسايب قدره 

، مما يعين أن مستوى الضغط يف هذا  1620دالة عند  36،0، وكانت قيمة )ت( احملسوبة 20،4 ب( واحنراف معياري يقدر 9جاءت قيمته )
 خيتلف عن املتوسط النظري.  البعد ال 

واحنراف معياري  55،11(  مبتوسط حسايب قدره 12لالبن املعاق الذي جاء مقارب للمتوسط النظري ) املستقل األداء يليه بعد مشكالت 
لف عن مما يعين أن مستوى الضغط يف هذا البعد ال خيت 0.30عند مستوى داللة  - 04،1وبلغت قيمة )ت( احملسوبة   80،4  بيقدر 

 املتوسط النظري.  

وهي قيمة أقل من املتوسط النظري  49،6 ب،واحنراف معياري يقدر 19،17ــ بيليه بعد املشكالت املعرفية والنفسية مبتوسط حسايب يقدر  
املعاق الذي جاء االبن  أعباء حتمل على القدرة ، يليه بعد عدم0.01عند مستوى داللة -61،1،وكانت قيمة )ت( احملسوبة 18ـ بالذي يقدر  

، وكانت قيمة )ت( احملسوبة دالة 17،3واحنراف معياري  67،6 ب( ومتوسط حسايب يقدر 6) بهو اآلخر منخفضا مبتوسط نظري يقدر 
مقارنة  36،8واالجتماعية الذي يعترب منخفضا حيث يقدر متوسطه احلسايب  األسرية . يليه بعد املصاحبات- 09،8بقيمة   1610عند 

 .  1610عند مستوى داللة   -55،12وبلغت قيمة )ت( احملسوبة   19،3( ابحنراف معياري 12النظري )ابملتوسط 

، واحنراف معياري 19،17( مبتوسط حسايب قدره 24والعضوية الذي جاء منخفضا مقارنة ابملتوسط النظري ) النفسية يليه بعد األعراض  
 .   1610اللةعند مستوى د  -10،9وبلغت قيمة )ت( احملسوبة  23،8

، 67،6( مبتوسط حسايب قدره 15واإلحباط الذي جاء هو اآلخر منخفضا مقارنة ابملتوسط النظري ) اليأس وأييت يف مثخرة األبعاد بعد مشاعر
عاقني . ومن هنا نرفض االفرتاض القائل أبن أسر امل1610عند مستوى داللة  -95،26وبلغت قيمة )ت( احملسوبة  40،3واحنراف معياري قدره 

 ونقبل الفرض القائل أبن أسر املعاقني تعاين من ضغوط نفسية منخفضة.    تعاين من ضغوط نفسية مرتفعة،

 مناقشة النتائج:   

مستوايت مرتفعة من الضغوط النفسية، وقد جاء املتوسط احلسايب ملقياس الضغوط  من املعاقني أسر أنه: تعاين على تنص واليت الفرضية مناقشة
(، مما 28كما هو موضح يف اجلدول رقم )   96 ب، وهي قيمة أقل من املتوسط النظري الذي يقدر 62،76 بمنخفضا بقيمة  تقدر النفسية 

 يبني أن أسر املعاقني تعاين من ضغوط نفسية منخفضة.  

ألولياء أمور املعاقني حركيا وعالقتها يف دراستها حول الضغوط النفسية  فرحهللا وهي نفس النتيجة اليت توصلت إليها الباحثة مىن حسن عبد ا    
املختلفة، وهي أن الضغوط النفسية تتسم ابالخنفاض بدرجة دالة إحصائيا وسط أولياء أمور املعاقني حركيا، وتتعارض مع كل من  ابحتياجاهتم

، رايض   Lalande,Ethier ,Rivest et Boutet (2002)"،"الالند،إتيي ،ريفاست و بويتTymchuck("1993دراسات "تيمشوك")
(، اليت أكدت وجود مستوايت مرتفعة من الضغوط لدى أسر املعاقني، ويرجع ذلك إىل جمموعة من األسباب، لعل 1995يعقوب، خولة حيىي)

الباحثني،  من أمهها أن أسر املعاقني قد تعرضوا للصدمة عند اكتشاف اإلعاقة، وتعايشوا مع املراحل األوىل هلذه الصدمة، اليت درسها العديد من
النهاية تسلم  وقسموها إىل مراحل خمتلفة: تبدأ ابلصدمة، مث النفي والنكران، تليها اآلالم النفسية، مث التكيف والتقبل، ومن مث احتواء األزمة، ويف

قدرة على القيام برعاية االبن األسرة بوجود الطفل املعاق، وتتقبل األمر الواقع، وتبدأ فرتة من التكيف مع اإلعاقة. حيث تكون ثقتهم أكرب يف ال
يت املعاق، فتشرع األسرة يف البحث عن حلول واقعية، وموضوعية للمشكلة من خالل التعليم، والتدريب، والتأهيل. هذا ما ينطبق على األسر ال

االبن، أي أن األسر قد وصلت إىل جريت عليها الدراسة، إذ أن مجيع أبنائها املعاقني من امللتحقني ابملراكز، ومضى وقت على اكتشاف إعاقة ۥأ
مرحلة من التقبل تسمح ابلتعايش مع إعاقة االبن، والطموح إىل وصول االبن املعاق إىل مستوايت متقدمة من النمو. كما أن الضغوط اليت 

ف، مما يثدي إىل التخفيف نوعا تواجه الوالدين نتيجة إعاقة االبن تدفعهما إىل السعي دوما حنو الوصول ابالبن املعاق إىل أقصى درجات التكي
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ما من هذه الضغوط، وخاصة يف السنوات األوىل للطفل املعاق، أين يبحث الوالدان عن مساعدات متخصصة، ومثهلة للتعامل مع هذا الطفل،  
 كالبحث عن مراكز تستقبل الطفل، وتقوم بتدريبه وأتهيله.  

قدر عليهم أن حييوا حياة تعج ابلضغوط والبثس والشقاء، فإن البحوث األخرية حول ُقد وإذا كان معظم الباحثني يرون أن أسر املعاقني       
رة أسر املعاقني توصلت من انحية أخرى ،إىل أن معظم هذه األسر ينتهي هبا األمر إىل حتقيق قدر معقول من التوافق، وقد ترجع مثل هذه النظ

 اإلجيابية   

" إىل تلك التطورات اليت شهدهتا الربامج الرتبوية، واالجتماعية، اليت يتم تقدميها ألولئك  Seltzer et al" (1002)كما يرى "سيلرتز وآخرون" 
(، ومن بينها اخلدمات اليت 221، 2008األفراد ذوي اإلعاقات، شهدت تغريا كبريا خالل العشرين أو الثالثني سنة املاضية")دانيال.ب.وآخرون:

توفر املراكز على نظام َيف اجلزائر، حيث تتوفر على خمتلف اخلدمات النفسية، والبيداغوجية، ولعل أمهها  أصبحت تتوفر عليها مراكز املعاقني
 تعليمي عادي )ابتدائي، أساسي، اثنوي( .  

تعليمهم، وهذا حىت أن بعض احلاالت إلتقت هبم الباحثة يف املراكز أكملوا دراستهم يف اجلامعة، وأصبحوا معلمني يف املراكز اليت تلقوا فيها  
يعايش بعض اآلابء خالل السنوات األوىل لرتبية طفل معاق درجة عالية من  وحده عامل قوي لتخفيف الضغوط لدى أسرة املعاق، هذا وقد

 (0002)الفوضى، والضغوط، ولكن معظمهم قد يتعلم مع مرور الوقت كيفية مسايرة مثل هذه الظروف، كما يشري "سكورجي وسوبسي"
"Scorgie &Sobsey "(9991)"،"وسكيرب وآخرون" Skinner et all إىل أن بعض اآلابء يرون أن إضافة طفل معوق إىل األسرة قد "

يد من تكون له بعض النتائج اإلجيابية غري املتوقعة ،ومير مثل هثالء اآلابء يف الواقع ببعض اخلربات التحولية، أو اليت تثدي إىل حدوث العد
 تضمن مثل هذه التغريات ما يلي :  التغريات يف حياهتم، وت

 أن يصري اآلابء أكثر تقبال لتلك الفروق اليت توجد بني هثالء األطفال املعوقني وغريهم من األطفال العاديني.   -1

 أن يصبحوا أكثر اهتماما ابألمور االجتماعية .   -2

 ن غريهم من اآلابء اآلخرين.  أن يصريوا آابء يتسمون ابألفضلية اليت يكون من شأهنا أن متيزهم بشكل واضح ع -3

 أن تصبح األسرة أكثر متاسكا .   -4

 (  223، 2008أن تصبح نظرهتم للحياة أكثر فلسفة وروحانية". )دانيال.ب.وآخرون: -5

حظة أن  كما أن إقامة أفراد األسرة مع بعضها البعض بنفس املنزل، له أثر كبري يف  تقارب أفراد األسرة، ومساندة بعضهم البعض، مع مال       
 " (1991)كل أسر العينة هي أسر كاملة من حيث وجود الوالدين واإلخوة، وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة "بكمان"

Beckman"من أن مستوى الضغط النفسي يكون أكرب يف األسرة اليت تعيش فيها الزوجة فقط مع أبنائها. كذلك عندما قارنت "هولوريد" 
(0821)"Holoroyd"  أمهات األطفال املعوقني، اللوايت يعشن مبفردهن مع أطفاهلن، ابألمهات اللوايت يعشن مع أزواجهن، حيث وجدت أن

أعيق، وأن أسرهن تفتقر إىل التك امل                                                                                                                       األمهات من النوع األول يشعرن أن املتطلبات كثرية، والقيود على وقتهن كبرية، وأن منوهن الشخصي قد  
 (.  132 ،2010والتماسك.)الشرياوي:

( اليت تناولت بعض املتغريات املرتبطة ابلضغوط األسرية، منها حجم األسرة، 1993وهذا ما ذهبت إليه دراسة "حسن مصطفى عبد املعطي" )
حلجم أكثر وتوصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف الضغوط الوالدية املرتبطة ابلطفل املعاق تبعا حلجم األسرة، وكان الوالدان يف األسر صغرية ا

إحساسا ابلضغوط، يليهم الوالدان يف األسرة متوسطة احلجم. وأخريا كانت األسرة كبرية احلجم  أقل إحساسا ابلضغوط.)حممود عبد املنعم 
:2006 ،81  .) 

لقائي عددا من شخص أحدهم إبعاقة عقلية، أو حسية، أو حركية، سوف جيد هذا األخري على حنو تُفاألسرة اليت هبا أربع أو مخس أطفال و
 بربرين، هوقس &شسلر" األطفال يعتنون به أكثر مما سيجد طفل أصيب بنفس احلالة، ولكنه وحيد يف أسرته، وتظهر حبوث كل من: "

(1985") Barbarin, Hughes & Chesler et all"  أن هناك آاثرا إجيابية يف تربية األطفال ذوي اإلعاقة، مثل متاسك األسرة، وكذلك
  أعلى من التعاون، وضبط النفس لدى األشقاء مستوايت 

  .(Jefferson, M:2007,2) 
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أزمة ويف الواقع، ميكن أن يكون التماسك موردا لألسرة يف رعاية الطفل املعوق. على الرغم من أن بعض اآلابء ينظرون إىل إعاقة ابنهم أبهنا       
يتطلبون قدرا معينا من االهتمام، واالحتياجات غري املطلوبة من قبل األطفال اآلخرين.  ، فإن معظم اآلابء واألمهات يقدرون أن أطفاهلم املعوقني

أزمة  ابإلضافة إىل ذلك، فإن املطالب اخلاصة ابألطفال املعاقني ليست اثبتة، ألنه كلما منا الطفل تتغري مطالبه، هذا التغيري ميكن أن حيدث
تفاوض على أدوارهم، ومسثولياهتم، من أجل استيعاب التغري اجلديد. ومع ذلك ، فإن األسر أسرية، ألن أفراد األسرة يضطرون إىل إعادة ال

، تستطيع التعامل مع األزمات عندما يكون لديهم مستوايت متوازنة من التماسك. هذا املستوى املتوازن من التماسك يعترب ذخرا يدعم األسرة
األطفال املعاقني. وهكذا، ميكن ملتغري التماسك املتوازن املعتدل التخفيف من وطأة  وخصوصا العائالت اليت لديها مطالب اثبتة يف رعاية

 الضغوطات يف احلياة األسرية .  

" ،و"جافيداي ابيين وستومنان"  Duis et all "(7991 "، و"دويس وآخرين"D’Asaro "(8991)ويف هذا اإلطار يثكد كل من:"دازارو"
(1997" ) Gravia payne&Stoneman" ،وزايدة عدد أعضاء األسرة،  أن املساندة اليت يتلقاها كال الوالدين من بعضهما البعض

ط واألصدقاء، واآلخرين الذين ميكن هلما التفاعل، والتعامل معهم، ميكن أن تكون حامسة، وهامة يف مساعدة الوالدين على مسايرة تلك الضغو 
 (.  222، 2008ن:اليت تتعلق برتبية طفلهما املعاق. )دانيال.ب.وآخرو 

ة يف ختفيف فاملساندة االجتماعية املتمثلة يف املساعدة االنفعالية، واملعلوماتية، واملادية، اليت يتم توفريها ألسر املعاقني تساهم بدرجة كبري      
جلمعيات،...(، هناك املساندة االجتماعية الضغوط النفسية، فباإلضافة إىل املساندة االجتماعية الرمسية، املتمثلة يف اهليئات املتخصصة )املراكز، ا

ت، غري الرمسية، اليت أتيت من عدة مصادر أمهها: األسرة املمتدة،األصدقاء، خصوصا والدي األطفال املعاقني الذين جتمع بينهم نفس اإلعاقا
املعاقني على مستوى املراكز اليت أجرت منها  واليت تساهم يف احلد من تلك العزلة اليت يعانون منها، إذا أخذان بعني االعتبار مجعيات أولياء

أبنائهم، الباحثة دراستها، أو تلك اليت هي يف طريق التأسيس واإلنشاء على غرار بعض املراكز األخرى، مما يثكد اهتمام األولياء ووعيهم إبعاقة 
 وكذا استعدادهم للدفاع عن حقوقهم.  

دراستها حول أسر املعاقني ختفف الكثري من الضغوط املرتبطة ابألوقات الطويلة اليت يقضيها الوالدان كما أن املراكز اليت أقامت فيها الباحثة       
 ة اجلسميةيف تلبية احلاجات الشخصية ألطفاهلم املعاقني، مثل تناول الطعام، ارتداء املالبس ،واستخدام احلمام، وإن قدرا ال يستهان به من الطاق

" اليت فحصت التغريات يف الضغط النفسي لدى أمهات Rimmerman ( "1989ثكده دراسة "رميرمان")حيول هلذه األمور ،وهذا ما ت
يت تستعمل املعاقني، ومقاومته لدى األسر اليت تستعمل الرعاية املنزلية، واليت تستخدم الرعاية يف املراكز، وأشارت النتائج إىل أن كل األسر ال

وى منخفض من الضغوط، وأكثر قابلية للتأقلم، أما األسر اليت مل تستخدم الرعاية البديلة، لوحظ لديها زايدة الرعاية املثقتة يف املراكز لديها مست
اليت توصلت إىل  "  Blacher&Baker"(4991)ملحوظة يف الضغط وأقل قابلية للتأقلم. ويف نفس اجملال تصب دراسة "بالكهر و"بيكر" 

نزل )يف املراكز( ابلنسبة لألسرة ،حيث وجد أن العبء قد زال اتركا األب واألم براحة فكرية، وشعور عدة فوائد من وضع الطفل املعوق خارج امل
( .إضافة إىل 344، 2005ابحلرية، ولديهم الوقت لالعتناء أبنفسهم وأبطفاهلم اآلخرين، ولديهم الوقت للرتفيه والراحة )أمحد حيىي وآخرون: 

بار أن هذه املراكز اليت أجريت فيها الدراسة تعترب مراكز كبرية احلجم وتستقطب املعاقني من الوالايت هذه الدراسات جيب أن أنخذ بعني االعت
كان   اجملاورة، وأغلب األسر خيضع أبناؤها للنظام الداخلي، أي غياب االبن املعاق عن البيت ملدة أسبوع، إذا كان من داخل الوالية، أما إذا

كما أن اخلدمات املقدمة من قبل املراكز خدمات ال يستهان هبا، سواء من جانب الرعاية الصحية أو التعليمية   خارج الوالية فقد يغيب ألسابيع،
 أو الرتفيهية وحىت التنقل .  

هبذا  كما يلعب العامل الديين دورا كبريا يف تعامل األسر مع األزمات والضغوط مبا فيها إعاقة الطفل، ومن الدراسات األجنبية اليت اهتمت     
 ذوي من أشخاص لديها  اليت األسر حلياة االجيايب للتأثري طاقة يشكل الدين أبن حيث وجدCrnic  ( 0880اجلانب "دراسة  كرنك )

 ابلطفل العناية حنو الًمي وأكثر اضغط أقل إجيابية، أكثر اوتكيف أكثر، الًتظهر تقب دينية معتقدات تعتنق اليت فاألسر اخلاصة، االحتياجات
 إىل ابنها  (، ومبا أن األسرة اجلزائرية أسرة مسلمة فهي ترجع  إعاقة28، 2007األخرى")مروح عبدات : األسر مع البيت ابملقارنة يف اقاملع

أنه  واالبتالءات، ويف هذا اإلطار توصل إبراهيم ابرامهي يف دراسة حول ردود فعل األسرة اجلزائرية بعدما عرفت أن ابنها معاقا إىل والقدر القضاء
 الديين أو الثقايف الواقع يعكس ويرى أن هذا  وقدره، هللا قضاء هو األساسي العامل أن على  %91622  بنسبة أغلبية األسر رأي قد استقر
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ها مع ( ، مما يثكد أن األسرة اجلزائرية تستخدم األسلوب الديين بدرجة عالية يف تعامل11، 2006إبراهيم: األسرة اجلزائرية ) برامهي يف املثثر
 .  األزمات اليت من بينها أزمة الطفل املعاق، إذ تلجأ إىل التعاليم الدينية لتحقيق التوازن النفسي واإلحساس ابلطمأنينة من صالة ودعاء

مة، واختبار ال فمحنة اإلعاقة جتعل األسرة تنغمر ابإلميان وتتقبل فكرة إعاقة االبن إبميان وصرب، وتتعامل مع اإلعاقة على أهنا نعمة ال نق     
هللا انتقام، فالدين يدخل على قلب املثمن رضا من حيث تقبل املشكلة كواقع قدري، مل يكن إذا أصابه ليخطئه وأن عليه أن يرضى بقضاء ا

 تعاىل.  

األبعاد اليت  املعاق جاء متوسطا ويف مقدمة االبن مستقبل على بعد القلق ( أن06) رقم اجلدول يف موضح هو كما الفرض نتيجة وكانت     
 ب( واحنراف معياري يقدر 9مقارنة ابملتوسط النظري الذي قيمته ) 14،9تشكل ضغطا نفسيا لدى أسر املعاقني وذلك مبتوسط حسايب قدره 

 حياته يقضي طفلها سوف يكرب، فإدراك األسرة أبن عندما املعاق الطفل مستقبل على والقلق اخلوف مشاعر العامل هذا ، ويتضمن 20،4
إمكاانته يشكل عامال من عوامل الضغط لديها، وهو ما يتوافق ودراسة كامل  حملدودية وذلك حياة طبيعية يعيش أن يستطيع ال وأبنه قا،ًامع

( حول الضغوط النفسية والقلق واالكتئاب لدى أمهات املتخلفني عقليا، وتوصلت إىل أن األمهات الالئي لديهن 2003الشربيين منصور)
ا يعانني من ضغوط خاصة مبستقبل الطفل ومن حالة القلق، وأن األمهات الالئي لديهن إانث يعانني من ضغوط خاصة أطفال أكرب سن

 (.  63، 2003مبستقبل الطفل )كامل الشربيين :

عران بدنو أجلهما، فاألسرة تشعر ابألسى واحلزن على املستقبل اجملهول الذي ينتظر ابنها، خصوصا بعد أن يتقدم الوالدان ابلعمر ويش       
خصوصا مع صعوبة حصول االبن على مهنة تناسبه، وعدم قدرته على كسب قوته، وكذلك صعوبة تكوينه عالقات اجتماعية جيدة، وعدم 

يثكده قدرته على مسايرة املعايري االجتماعية، وكذلك خوف الوالدين الشديد على من يقوم برعاية الطفل املعاق بعد تقدم السن هبما ،وهذا ما 
 مث وقدره، هللا رأس ردود الفعل قضاء إبراهيم ابرامهي يف دراسته حول ردود فعل األسرة اجلزائرية بعدما عرفت أن ابنها معاق، حيث جاءت على

 .   الطفل مستقبل على اخلوف

ومتوسط حسايب قدره  ( 12لالبن املعاق الذي جاء مستوى ضغطه متوسطا مبتوسط نظري) املستقل األداء أما عن بعد مشكالت      
 أداء يف بسبب الصعوبة املعاق الطفل أمر ويل يعيشها اليت واألمل القلق مشاعر العامل هذا فيتضمن 80،4 بواحنراف معياري يقدر  55،11

 مالبسه، ومن ظافةن على احملافظة وعدم احلمام، واستخدام ارتداء املالبس، على القدرة يف واملتمثلة للحياة، الضرورية االستقاللية الوظائف
    األسرة حبوث كل من: أفراد تسبب ضغطا على واليت مشكالت الطفل املعاق أهم على ابلتعرف اهتمت اليت البحوث

 : وهي أكثرها شيوعا وقد حددت  (Ratcliff 1999; Eiser, 1998; Sloper& Turner, 1993)  

  الطفل. عند اإلعاقة بنمط مرتبطة مشاكل -

  النوم. وقت اضطراابت -

  اللغوي. والتواصل االتصال مشاكل -

  الطفل. عند املوجودة السلوكية املشاكل -

  املضاعفة. واإلعاقة العجز حاالت -

  ابإلعاقة. واملرتبطة الشديدة التعليم مشاكل -

  اخلارجي. الطفل وشكل مبظهر املرتبطة املشاكل -

 (.  92الطفل. )فثاد كاشف: عند املوجودة العالية واإلاثرة اهلياج -

 ه املشاكل متثل يف أغلبها مشكالت استقالل الطفل املعاق، وهي مشاكل تثرق األسرة، فالطفل املعاق حباجة إىل مراقبة مستمرة حلمايته منوهذ
التعرض لألذى أو يعرض اآلخرين أو األشياء لألذى وخاصة يف حاالت اإلعاقة الشديدة ،ونتيجة ذلك إرهاق جسمي واضح ال ميكن معاجلته 

د الطفل عن األسرة ووضعه يف مركز، هذا ما يتوافق وعينة الدراسة، إذ أن الضغوط املتعلقة ابألداء االستقاليل للطفل جاءت متوسطة إال إببعا
 ويرجع ذلك إىل التكفل هبم يف املراكز اليت ختفف عن األسرة عبء الرعاية املستمرة لالبن املعاق.   
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وهي  49،6 ب، واحنراف معياري يقدر 19،17 بية والذي جاء منخفضا مبتوسط حسايب يقدر يليه بعد املشكالت املعرفية والنفس        
بسبب  املعوق الطفل أمر ويل تصيب اليت والتوتر القلق البعد مشاعر هذا ، و يتضمن18 بقيمة أقل من املتوسط النظري الذي يقدر 

 قدرته وعدم للتعلم، الدافعية وافتقاره النفس يف وضعف الثقة واالنتباه الفهم بةصعو  يف تتمثل قد واليت املعاق لطفله والنفسية املعرفية املشكالت
وابلنسبة للضغوط  .املستمرة واملراقبة التوجيه إىل حباجة وجيعله صعبا را أم معه التعامل جيعل مما وأفراد أسرته أقرانه مع والتعامل التكيف على

من أن  Melnyk et all :2001هو اآلخر منخفضا عكس ما يشري إليه ميلنايك وآخرون  املرتبطة ابملشكالت النفسية واملعرفية فقد كان
ألن  الضغط النفسي واإلجهاد اجلسدي يزداد وتزداد مشاعر اليأس واحلزن عندما يقارن اآلابء واألمهات أطفاهلم املعاقني ابألسوايء العاديني،

ماعية واجلسدية، ويسبب هذا مصدرا للضغط والتوتر، وتزيد هذه الفروق واالختالفات االختالف واضح يف القدرات واإلمكانيات العقلية واالجت
(. ويرجع ذلك إىل ما 195، 2010يف القدرات عند دخول الطفل املعاق إىل املدرسة ويسبب هذا ضغطا نفسيا لدى الوالدين. )يوسف إبراهيم:

، إضافة إىل %12.39طفال معاقا بنسبة  12سنوات  6إىل3اليت يرتاوح عمرها من  توفره املراكز من برامج التدخل املبكر إذ بلغت عينة الدراسة
 ما توفره من برامج تعليمية تتماشى والنظام الرتبوي العادي.  

 من كما قد يرجع ذلك إىل أن اآلابء غالبا ما يعتقدون أنه من القسوة أن يدفعوا الطفل املعاق إىل أن حيقق اجنازات يتصورون أهنا أكرب      
دراته قدراته وإمكاانته، نتيجة للصورة الذهنية اليت يشكلها األولياء عن إمكانيات الطفل وقدراته على أداء الوظائف واليت قد تكون أقل من ق

 الفعلية.  

 67،6بيقدر ( ومتوسط حسايب 6) باالبن املعاق فقد جاء هو اآلخر منخفضا مبتوسط نظري يقدر  أعباء حتمل على أما بعد القدرة      
 مما املادية قدرهتا كثريا تفوق األسرة واليت يف املعاق الطفل وجود على املرتتبة الكثرية املتطلبات العامل هذا ،ويتضمن 17،3واحنراف معياري 

عوامل مهمة  من أن هناك أربعة Guralnick,1998 األشياء، وهذه النتيجة ال تتفق مع ما بينه جورالنيك  من الكثري عن ختليها إىل يثدي
املطلوبني ورئيسية ومرتابطة يف تكوين الضغوط لدى الوالدين من بينها إجهاد ميزانية األسرة العامة وتغري الروتني املعتاد وتعديل الوقت واجلهد 

(. 79، 2010لتحديد اخلدمات العالجية ونقل الطفل من وإىل هذه املراكز، كل ذلك يسبب زايدة يف الضغط لدى الوالدين )الشرياوي:
ابلرغم هللا اوابلنسبة ألسر املعاقني فإهنا ترى أن األعباء املادية ال تشكل ضغطا كبريا، وذلك راجع إىل أن األسرة اجلزائرية تثمن أبن الرزق على 

تستمر طيلة حياة  من أن والدة طفل معاق يف األسرة يضيف إىل أعبائها األخرى أعباء مالية واقتصادية وغالبا ما تكون هذه األعباء دائمة، أي
 الفرد. إال أن اجلانب الديين الذي يطغى على هذا احلدث )الطفل املعاق( خيفف الكثري من الضغوط وخصوصا املادية منها .  

( ابحنراف 12مقارنة ابملتوسط النظري ) 36،8واالجتماعية: والذي يعترب منخفضا إذ يقدر متوسطه احلسايب  األسرية بعد املشكالت     
 أولياء حيسها اليت العار بوصمة واليت تظهر االجتماعية عالقاهتما يف الوالدان منها يعاين اليت املشكالت العامل هذا ، ويتضمن 19،3ري معيا
الوالدان، ومن خالل  يعيشها اليت احلرج مشاعر بسبب وذلك اآلخرين مع لتفاعلهم االجتماعية، وحدا لعالقاهتم وحتديدا املعاق، الطفل أمور

سرة تجاابت األولياء يظهر أن عالقاهتم االجتماعية مل تتأثر بسبب ابنهم املعاق، عكس الدراسات اليت أشارت إىل أتثر احلياة االجتماعية لألاس
اليت توصلت إىل الضغوط الكربى اليت حتدثت  Gallagher ,Cross,Scharfmanواليت من بينها دراسة كل من جالر وكروس وسكارفمان 

( ، ويرجع ذلك 61، 2001بعد تشخيص الطفل املعاق كانت تدور حول تغري احلياة االجتماعية والرتفيهية لألسرة.)روزماري الميب:عنها األسر 
 مع التعايش عملية مما سهل عام بشكل وأفراد اجملتمع واملختصني واجلريان واألصدقاء األقارب من األسرة تتلقاه الذي االجتماعي إىل الدعم

 .   اآلخرين من األسرة هروب من وقلل اإلعاقة،

كون وجود اإلخوة واألسرة املمتدة ومساعدهتم يف رعاية الطفل املعاق يعطي فرصة للوالدين  األسرة، أنشطة املعاق مل حيد من كما أن وجود     
 فعل ردود من اخلوف أو يشعرهم ابخلجلفلم يعد  فراغهما يف الرتفيه، أما مرافقة الطفل املعاق لألسرة يف األماكن العامة للرتفيه وقت لقضاء

 .  اآلخرين بسبب تغري نظرة اجملتمع إىل املعاق وأسرته اليت أصبحت تتسم ابإلجيابية

 23،8، واحنراف معياري 19،17( مبتوسط حسايب قدره 24والعضوية الذي جاء منخفضا مقارنة ابملتوسط النظري ) بعد األعراض النفسية     
وإحباط، فاألسرة تعاين من  وتوتر وقلق النفس ولوم من حزن املعاق الطفل أمر ويل يعيشها اليت املتعددة النفسية ملشاعرا العامل هذا ويتضمن



 2013ديسمرب  11عدد                         مارسات النفسية والرتبوية            دراسات نفسية وتربوية، خمرب تطوير امل 

 

092 

إرهاق جسمي وانفعايل واضح جراء عبء مسثوليات الطفل املعاق ال ميكن معاجلته إال بوضع الطفل يف مركز للرعاية، وهذا ما يتوافق وعينة 
  مجيع أبنائها من الرعاية البديلة يف املراكز.الدراسة اليت يستفيد 

، واحنراف 67،6( مبتوسط حسايب قدره 15واإلحباط  فقد جاء هو اآلخر منخفضا مقارنة ابملتوسط النظري ) اليأس أما بعد مشاعر       
 فيها معاق طفل وجود على ليت ترتتبا واإلحباط اليأس مشاعر من املعاق الطفل والدا يعانيه ما العامل هذا ، ويتضمن40،3معياري قدره 

لألسرة، ونتائج هذا البعد اليت جاءت منخفضة ويف مثخرة  امتدادا يكون لن وأبن الطفل طفله إعاقة سبب أبنه األمر ويل إلحساس وذلك
ط نفسية شديدة منها ( اليت تشري إىل أن والدي الطفل املعاق يعانون من ضغو 1995األبعاد تتناقض مع دراسة رايض يعقوب وخولة  حيىي)

هلا األسى واحلزن واألمل والشعور ابلذنب واالكتئاب. وهذا يثكد أنه من اخلطأ أن نعترب جميء طفل معاق لألسرة يهدم الرفاهية السيكولوجية 
كان ميثل هلا   خربت هذه املشاعر عند إعاقة الطفل، لكنها وصلت إىل تقبل هذا األخري حيث أصبح هذا احلدث الضاغط الذيَ،فاألسرة قد 

   هتديدا فيما مضى أمرا معتادا .  

 اخلامتة:  

لقد حاولنا يف هذا البحث دراسة الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني ، وقد أسفرت الدراسة على جمموعة من النتائج تثكد يف العموم أن      
قا من جمموعة من العوامل كاخلدمات اليت توفرها مراكز املعاقني، أسر املعاقني تعاين من ضغوط نفسية منخفضة وهذه النتيجة تعترب منطقية انطال

   .  ومنها ما هو مرتبط خبصائص العينة، فعينة الدراسة هي عبارة عن أسر متكاملة من الوالدين واألبناء مما يساهم يف ختفيف الضغوط النفسية

  التوصيات:

اصة لتبصريهم وتوعيتهم وتزويدهم ابملعلومات الضرورية لفهم طبيعة ابنهم عمل دورات تدريبية آلابء وأخوة األطفال ذوي احلاجات اخل -
  املعاق أو املوهوب التعامل معه.

  ا.ذي خيلق بدوره أبناء أسوايء نفسيعلى األسرة أن تشبع وتوفر ألطفاهلا كل احتياجاهتم لكي يشعروا ابألمن واالستقرار وال -

مني من خالل عقد اجتماعات دورية ليعرض كل من الوالدين واملعلمني ويناقشوا منو ابنهما الصلة املستمرة بني البيت واملراكز واملعل -
 وتطوره والتغريات اليت طرأت عليه يف النواحي املختلفة العقلية واجلسمية والنفسية واالجتماعية.  

حلاجات اخلاصة وأسرهم يف جتاوز مشاكلهم إعداد الربامج التلفزيونية واإلذاعية املتخصصة واليت تعمل على التوعية ومساعدة ذوي ا -
   وتعزيز وجودهم. 

 املراجع:  
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 ان .  (: اإلعاقة العقلية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عم2005أمحد خولة حيىي، ماجدة السيد عبيد ) -

هللا سيكولوجية األطفال غري العاديني، مقدمة يف الرتبية اخلاصة، ترمجة: عادل عبد ا (:2008دانيال.ب.هاالن وجيمس م. كوفمان ) -
 حممد، الطبعة األوىل، دار الفكر، عمان.  

 تبة زهراء الشرق، القاهرة.  (: مواجهة الضغوط النفسية لدى اسر املتخلفني عقليا، الطبعة األوىل، مك2006حممود عبد املنعم أمال ) -
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: املالحق  

 امللحق األول:
 الشخص   عبد العزيز السرطاوي و أمحد مقياس الضغوط النفسية يف صورته األصلية من إعداد: زيدان 

   

حيدث 
 دائما  

حيدث  
 كثريا  

حيدث 
 قليال  

 حيدث 

 اندرا  

ال 
 حيدث  

 مطلقا   

 الرقم   العبارة   

 1   النشاط   يف الرغبة وعدم والكسل ابخلمول أشعر               

 2   بسيط   ولو نشاط أي عقب واإلرهاق ابلتعب أشعر               

 3  النوم   وصعوبة األرق من أعاين               

 4   األسباب   ألبسط وأبكي أحزن               

 5   حيايت   يف متعة أبي أشعر ال               

 6   واضح   سبب دون التنفس يف بضيق أشعر               

 سبب دون القلب دقات يف الضطراابت أتعرض               
 واضح  

  7 

 8   واضح   سبب دون الصداع من أعاين               

 ألبسط وأثور أعصايب يف التحكم أستطيع ال               
 األسباب  

  9 

 10   األشياء   أبسط على بشدة نفسي ألوم               

 11   بسيط   ولو قرار أي اختاذ علي يصعب               

 12   الطعام   تناول يف الرغبة وعدم الشهية بفقد أشعر               

 13   اآلخرين   وجود يف واالختناق ابلضيق أشعر               

 14   احلياة   يف الرغبة وعدم ابإلحباط أشعر               

 15   واضح   سبب دون مفاصلي يف ابآلم أشعر               

 16   بسيطة   ولو األشياء تذكر علي يصعب               

 17   اهلضم   اضطراابت من أعاين               

 18   مربر   دون وقتال معظم ابلقلق أشعر               

 االستمتاع يفقدين مبعديت مستمر أمل من أعاين               
 الطعام   بتذوق

  19 
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 اإلمساك يل تسبب األمعاء يف اضطراابت من أعاين               
 أخرى   اترة واإلسهال اترة

  20 

 21   املعوق   إبين بسبب ابالهنيار مهددة أسريت أن أشعر               

 إبين قدوم بسبب حتطمت قد حيايت أن أشعر               
 املعوق  

  22 

 بسبب دونية نظرة إىل ينظرون اآلخرين أن أشعر               
 املعوق   إبين

  23 

 أسريت مع التعامل جتنب حياولون أقاريب أن أشعر               
 إبين املعوق   بسبب

  24 

 25   املعوق   إبين بسبب عين ختلوا قد أصدقائي أن أشعر               

 كارثة يعد األسرة يف معوق فرد وجود أن أعتقد               
 هلا   كبرية

  26 

 يفسد العطلة خالل اخلارج إىل إبين إصطحاب إن               
 متعيت   علي

  27 

 28   ائعا  ض جهدا يعد إبننا مع نفعله ما كل أن أشعر               

 يتعني اليت والتوجيهات التعليمات كثرة تزعجين               
 إعطاءها إلبين  

  29 

 30   ألسريت   طبيعيا إمتدادا يكون لن إبين أن يثملين               

 31   إبين   إعاقة سبب أبنين الشعور ينتابين               

 يعاين سوف الجتماعيا األسرة وضع أن أشعر               
 فيها   معوق فرد وجود بسبب كثريا

  32 

 مهنة ولو إبين تعليم حماولة من جدوى ال أنه أعتقد               
 بسيطة  

  33 

 بسبب أسرتنا من الزواج عن الناس إحجام يثملين               
 املعوق   إبننا

  34 

 35     . لفهما يف كبرية صعوبة إبين يواجه               

 36   طويلة   لفرتة اإلنتباه تركيز إبين على يصعب               

 37      للتعلم الدافعية يفتقد إبين أن أشعر               

 38   نفسه   يف يثق ال إبين أن أشعر               

 39   مهذبة   غري سلوكات إبين ممارسة يثسفين               

 40   أقرانه   مع التعامل إبين على يصعب               

 41   األسرة   أفراد مع التكيف إبين على يصعب               

 42   املعوق   إبين سلوك ضبط على القدرة عدم يقلقين               

 43   مشاعره   عن التعبري إبين يستطيع ال               

 44   املعوق   إبين مع عاملالت علي يصعب               
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 45   شي   كل من خياف إبين أن يقلقين               

 46   مستمرة   ومراقبة توجيه إىل حيتاج إبين أن أعتقد               

 األماكن إىل إبين أصطحب حينما ابلتوتر أشعر               
 العامة  

  47 

 48   أشاء   وقتما ئيأصدقا زايرة ميكنين ال               

 بسبب الضرورايت من كثري عن األسرة أفراد يتخلى               
 معوق هبا   طفل وجود

  49 

 50   املعوق   إبين عن اآلخرين مع احلديث أجتنب               

 51   املعوق   إبين بسبب واالرتباك ابحلرج انَأحيا أشعر               

 52   لألسرة   دائمة مشكلة ميثل سوف إبين أن عتقدأ               

 53   إبين   حالة يف أفكر عندما الشديد ابحلزن أشعر               

 إبين مصري يف أفكر حينما والضيق ابلقلق أشعر               
 يكرب   عندما

  54 

 حياة يعيش لن إبين أن أدرك حينما ابإلحباط أشعر               
 قا  َعية مطلطبي

  55 

 56   إلبين   الزائدة احلماية توفري على أحرص               

 57   قا  َمعو حياته كل سيقضي إبين ابن الشعور يثملين               

 إبين حياة أسلوب جتاه األمل وخيبة ابإلحباط أشعر               
 املعوق  

  58 

 يتمكن ال حبيث حمدودة إبين إمكاانت أبن أشعر               
 اليومية   مهام احلياة اداء من

  59 

 تفوق مهاما تثدي املعوق الطفل أسرة أن أعتقد               
 العادية   األسرة تقوم هبا اليت املهام

  60 

 61   إبين   رعاية يف أقصر عندما ابلقلق أشعر               

 62   منه   متوقع هو مما بكثري أقل بينإ إجنازات أن أشعر               

 مزعج حلم جمرد املعوق إبين وجود كان لو أمتىن               
 أفيق منه   سوف

  63 

 تقدمها اليت املشوهة الصورة من ابألسى أشعر               
 املعوقني   اإلعالم عن وسائل

  64 

 65   به   امياهتم بعدم يشعر عندما إبين ينزعج               

 إرتداء يف نفسه على اإلعتماد إبين يستطيع ال               
 مالبسه  

  66 

 67   بنفسه   احلمام إستخدام إبين يستطيع ال               

 68   املنزل   عنوان على التعرف يف صعوبة إبين جيد               

 69   الرايضية   لعاباأل يف املشاركة إبين يستطيع ال               
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 املشي أثناء حركته يف التحكم إبين يستطيع ال               
 ويتعرض للسقوط  

  70 

 71   مساعدة   بدون املشي إبين يستطيع ال               

 72   البسيطة   املهارات تعلم إبين على يصعب               

 73   نظافته   على احملافظة عيستطي ال إبين ان يزعجين               

 را كثي تفوق املعوق إبين رعاية متطلبات أن يقلقين               
 قدرايت املادية  

  74 

 الطفل أسرة مشاعر يراعون ال الناس أن أشعر               
 املعوق  

  75 

 طاملا اليت األشياء من الكثري عن ختليت أبنين أشعر               
 املعوق   إبين بسبب هامتنيت

  76 

 77   لنا   ابلنسبة ومرهقة كثرية إبين رعاية متطلبات               

 خطط وضع املعوق الطفل أسرة على يصعب               
 للمستقبل  

  78 

الطفل  ألسرة املناسب الدعم توافر عدم يثملين               
 املعوق  

  79 

 80   تطاق   ال بصورة عدواين إبين أن يزعجين               

   
   

 امللحق الثاين:  

 مقياس الضغوط النفسية ألسر املعاقني بعد تكييفه على البيئة السودانية والذي طبقته الباحثة على عينة الدراسة االستطالعية:  

 جامعة وهران 

 
 التعليمة:- 

  

 ال أنه العلم مع ، يف اخلانة املناسبة (x) ،وذلك بوضع عالمة  لعبارات نرجو منك أن تقرأها بتمعن وجتيبنا بكل صراحة فيما يلي جمموعة من ا
 خاطئة، وأن إجابتك سوف تستغل لغرض البحث العلمي .   وأخرى صحيحة إجابة توجد

 عنا.  شكرا جزيال على تعاونكم م                                                
 
 

   

    استمارة الدراسة  
   

   
  

  
  
  

 :   األولية   البيانات - 
   :  االبن   إعاقة   نوع

   حسية :  : ( )  حركية  (   )      عقلية )  (    :  
   : سن   الطفل   المعاق
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    الفقرات   دائما   غالبا   أحياان   اندرا   ال حيدث إطالقا  

           X      الفهم   يف كبرية صعوبة يواجه ابين أن يثملين 

   

  1 

   

 :  مثال توضيحي

ال حيدث 
 أطالقا  

 الرقم   العبارة   دائما   غالبا   أحياان   اندرا  

 1  الفهم يف كبرية صعوبة يواجه ابين أن ملينيث .                

  2  طويلة لفرتة االنتباه تركيز عليه يصعب ابين ألن ابحلرج أحس               

  3  للتعلم الدافعية يفقد ابين أن يزعجين               

  4  املعاق ابين حالة يف أفكر عندما الشديد ابحلزن أشعر               

  5  املعاق ابين مستقبل يف أفكر حينما ابلضيق أشعر               

  6  العمل يف الرغبة بعدم أشعر               

  7  عمل أي عقب ابلتعب أشعر               

  8  النوم يف صعوبة من أعاين               

  9  أشاء وقتما أصدقائي زايرة علي يصعب               

  10  مالبسه ارتداء يف صعوبة ابين جيد عندما أقلق               

 قدرايت راكثي تفوق املعاق ابين رعاية متطلبات أن يقلقين               
  املادية

11  

  12  املعاق   ابين بسبب ابإلهنيار مهددة أسريت أن أشعر               

  13  املعاق يناب قدوم بسبب حتطمت قد حيايت أن أشعر               

  14  املعاق ابين بسبب يل اآلخرين نظرة من االرتياح بعدم أشعر               

  15  بنفسه يثق ال ابين أن أشعر               

  16  مهذبة غري تصرفات ابين ممارسة يثسفين               

 طبيعية حياة يعيش لن ابين أن أدرك حينما ابإلحباط أشعر               
  قاَمطل

17  

  18  األسباب ألتفه أحزن               

  19  ابآلخرين مقارنة ابحلياة متعيت تقل               

  20  املعاق ابين بسبب الضرورايت من كثري عن أختلى               

  21  املعاق إبين عن اآلخرين مع احلديث أجتنب               

  22  بنفسه احلمام استخدام على ابين مقدرة عدم يقلقين               

  23  املنزل عنوان على التعرف يف صعوبة جيد ابين أن يزعجين               

  24  املعاق الطفل أسرة مشاعر يراعون ال الناس أن أشعر               

 متنيتها اطامل اليت األشياء من الكثري عن ختليت أبنين أشعر               
  ابين بسبب

25  
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 ابين بسبب أسريت مع التعامل جتنب حياولون أقاريب أن أشعر               
   املعاق

26  

  27  إعاقته بسبب أقرانه مع التعامل يف صعوبة جيد ابين أبن أشعر               

  28  سرةاأل أفراد مع التعامل عليه يصعب ابين ألن ابلتوتر أشعر               

  29  املعاق ابين سلوك ضبط على القدرة عدم يقلقين               

  30  اإلعاقة بسبب البين الزائدة احلماية توفري على احرص               

  31  قاَمعا حياته كل سيقضي ابين أبن الشعور يثملين               

  32  املعاق ابين اةحي أسلوب جتاه األمل خبيبة أشعر               

  33  واضح سبب دون التنفس يف بضيق أشعر               

  34  واضح سبب دون قليب ضرابت تزداد               

  35  واضح سبب دون الصداع من أعاين               

  36  املعاق ابين بسبب ابحلرج أشعر               

  37  الرايضية األلعاب يف املشاركة ابين ةمقدر  عدم يثسفين               

  38  املشي يف صعوبة ابين جيد عندما أحزن               

  39  لنا ابلنسبة مرهقة ابين رعاية متطلبات أن يقلقين               

  40  املعاق ابين بسبب عين ختلوا قد أصدقائي أن أشعر               

  41  هلا كبرية كارثة يعد األسرة يف معاق فرد جودو  أن أحس               

 علي يفسد العطلة خالل اخلارج إىل ابين اصطحاب أن أحس               
  متعيت

42  

  43  مشاعره عن التعبري عليه يصعب ابين ألن ابألسى أشعر               

  44  املعاق ابين مع التعامل على قدريت عدم يثملين               

 مهام أداء عليه يصعب حبيث حمدودة ابين إمكانيات أبن أشعر               
  احلياة اليومية

45  

 تقوم اليت املهام تفوق مهاما تثدي املعاق الطفل أسرة أن أعتقد               
  العادية هبا األسرة

46  

  47  األسباب ألبسط السيطرة أفقد               

  48  األشياء ألبسط بشدة نفسي ألوم               

  49  حيايت يف قرار أي اختاذ علي يصعب               

  50  لألسرة دائمة مشكلة ميثل ابين أن أعتقد               

  51  األسى يل يسبب مما مساعدة بدون املشي يف صعوبة ابين جيد               

 خطط وضع يف صعوبة جتد املعاق االبن أسرة أن يثسفين               
  للمستقبل

52  

  53  املعاق الطفل ألسرة املناسب الدعم توافر عدم يثملين               

  54  ضائعا جهدا يعد ابننا مع نفعله ما أن أشعر               

  55  املعاق البين تربييت طريقة يف اآلخرين تدخل يزعجين               
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  56  شيء كل من خياف ابين أن يقلقين               

  57  ابين رعاية يف أقصر عندما ابلقلق أشعر               

  58  منه متوقع هو مما بكثري اقل ابين إجنازات أن أشعر               

  59  الطعام تناول يف الرغبة بعدم أشعر               

  60  اآلخرين وجود يف ابلضيق أحس               

  61  احلياة يف الرغبة بعدم أشعر               

  62   واضح سبب دون مفاصلي يف آبالم أشعر               

  63  بصعوبة البسيطة للمهارات ابين تعلم يقلقين               

  64  مزعجة بصورة عدواين ابين أن يزعجين               

  65  ألسريت طبيعيا امتدادا يكون لن ابين أن يثملين               

  66  ابين إعاقة سبب أبنين الشعور ينتابين               

 فرد وجود بسبب تناقص قد االجتماعي األسرة وضع أن أشعر               
  معاق فيها

67  

  68  ةمستمر  ومراقبة توجيه إىل حيتاج ابين ألن ابململ أشعر               

  69  العامة األماكن إىل ابين أصطحب حينما ابلتوتر أشعر               

  70  منه أفيق حلم جمرد املعاق ابين وجود يكون أن أمتىن               

 اإلعالم وسائل تقدمها اليت املشوهة الصورة من ابألسى أشعر               
  عن املعاقني

71  

  72  األشياء تذكر علي يصعب               

  73  اهلضم يف اضطراابت من أعاين               

  74  نظافته على احملافظة عليه يصعب املعاق ابين أن يزعجين               

  75  املعاق ابين تعليم حماولة من جدوى ال انه يزعجين               

  76  املعاق ابننا بسبب ازايرتن عن الناس إحجام يثملين               

  77  به اهتمامي بعدم يشعر عندما ابين ينزعج               

  78  مربر دون الوقت معظم ابلقلق أشعر               

  79 الطعام   بتذوق االستمتاع يفقدين مبعديت أمل من أعاين               

  80  اإلمساك يل ببتس األمعاء يف ضطراابتا من أعاين               
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 امللحق الثالث:  

 مقياس الضغوط النفسية يف صورته النهائية بعد حساب الصدق والثبات:  

 جامعة وهران 

 
  

 التعليمة:- 

 ال أنه العلم مع ، يف اخلانة املناسبة (x) ،وذلك بوضع عالمة  فيما يلي جمموعة من العبارات نرجو منك أن تقرأها بتمعن وجتيبنا بكل صراحة 
 خاطئة، وأن إجابتك سوف تستغل لغرض البحث العلمي .   وأخرى صحيحة إجابة توجد

  شكرا جزيال على تعاونكم معنا.                                                

 مثال توضيحي:  

ال حيدث 
 إطالقا  

    فقرات  ال دائما   غالبا   أحياان   اندرا  

           X      كبرية صعوبة يواجه ابين أن يثملين 
 الفهم     يف

  
1 

   

ال حيدث 
  إطالقا

 الرقم   العبارة    دائما   غالبا  أحياان اندرا  

 1   الفهم   يف كبرية صعوبة يواجه ابين أن يثملين               

 2   للتعلم   ةالدافعي يفقد ابين أن يزعجين               

 3   النوم   يف صعوبة من أعاين               

 4   أشاء   وقتما أصدقائي زايرة علي يصعب               

 5   مالبسه   ارتداء يف صعوبة ابين جيد عندما أقلق               

 كثريا تفوق املعاق ابين رعاية متطلبات أن يقلقين               
 دية  املا قدرايت

  6 

 7    املعاق   ابين بسبب ابإلهنيار مهددة أسريت أن أشعر               

 8    املعاق ابين قدوم بسبب حتطمت قد حيايت أن أشعر               

 9   بنفسه   يثق ال ابين أن أشعر               

 حياة يعيش لن ابين أن أدرك حينما ابإلحباط أشعر               
 قا  مطل طبيعية

  10 

 11   ابآلخرين   مقارنة ابحلياة متعيت تقل               
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 12    املعاق ابين بسبب الضرورايت من كثري عن أختلى               

 13    املعاق إبين عن اآلخرين مع احلديث أجتنب               

 14   بنفسه   ماماحل استخدام على ابين مقدرة عدم يقلقين               

 طاملا اليت األشياء من الكثري عن ختليت أبنين أشعر               
 ابين   بسبب متنيتها

  15 

 بسبب أقرانه مع التعامل يف صعوبة جيد ابين أبن أشعر               
 إعاقته  

  16 

 أفراد مع التعامل عليه يصعب ابين ألن ابلتوتر أشعر               
  سرةاأل

  17 

 18    املعاق ابين سلوك ضبط على القدرة عدم يقلقين               

 19    قاَمعا حياته كل سيقضي ابين أبن الشعور يثملين               

 20    املعاق ابين حياة أسلوب جتاه األمل خبيبة أشعر               

 21   ح  واض سبب دون التنفس يف بضيق أشعر               

 22   الرايضية   األلعاب يف املشاركة ابين مقدرة عدم يثسفين               

 23   لنا   ابلنسبة مرهقة ابين رعاية متطلبات أن يقلقين               

 كبرية كارثة يعد األسرة يف معاق فرد وجود أن أحس               
 هلا  

  24 

 25    األسباب ألبسط السيطرة أفقد               

 26    األشياء ألبسط بشدة نفسي ألوم               

 27   لألسرة   دائمة مشكلة ميثل ابين أن أعتقد               

 28   بصعوبة   البسيطة للمهارات ابين تعلم يقلقين               

 29     ألسريت طبيعيا امتدادا يكون لن ابين أن يثملين               

 30   اهلضم   يف اضطراابت من أعاين               

 31    مربر دون الوقت معظم ابلقلق أشعر               

 32   الطعام   بتذوق االستمتاع يفقدين مبعديت أمل من أعاين               

   
   


