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 الرضع" عقليا   املعوقني األبناء آباء تواجه التي املشكالت
 "والصغار

تواجو آباء  ىَدف البحث إلى التعرف عمى المشكبلت التي _مخص الم
( 62األبناء المعوقين عقميًا "الرضع والصغار". وتكونت العينة من )

( سنة بمتوسط 52: 21من أولياء األمور الذين تَراوحت أعمارىم بين )
( سنوات. وتم استخدام 7‚5( وانحراف معياري قدره )33‚1قدره )

ين مقياس المشكبلت التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوق
عقميًا )من إعداد الباحث(. أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق دالة 

( في اتجاه آباء األبناء المعوقين 0‚01إحصائيًا عند مستوَى داللة )
عقميًا )الرضع( في الدرجة الكمية وفي بعد المشكبلت النفسية 
واالجتماعية والتعامل مع األخصائيين. وفي اتجاه آباء األبناء 

ميًا )الصغار( في بعدي المشكبلت المعرفية والتربوية عند المعوقين عق
(. بينما كانت الفروق في النوع في اتجاه األميات 0‚01مستوَى داللة )

في الدرجة الكمية وفي المشكبلت النفسية واالجتماعية والتعامل مع 
(. ولم تظير فروق دالة في 0‚01األخصائيين عند مستوَى داللة )

 .بين اآلباء واألميات المشكبلت التربوية
: مشكبلت آباء األبناء المعوقين، األبناء المعوقين الكممـات المفتاحية

 ."عقميا "الرضع والصغار

 مقدمة. ال1
ُتعد فترة اإلعاقة العقمية من الميبلد إلى عمر ثبلث سنوات       

 infants and youngثم إلى ست سنوات )الُرّضع والِصغار

(children  وأصعب مراحل اإلعاقة؛ إذ أنو ُيمكن لتمك من أىم
المرحمة أن ُتعالج و/أو نستطيع بيا أن نحكم عمى مدى الثقة في 
كفاءة آباء األبناء المعوقين عقميًا كجزء من طرق التدخل في 

 ].1,2,3] التعامل مع الطفل المعوق
وُيعتبر دخول آباء األبناء المعوقين في عالم إعاقة طفميا       
في حياتيا؛ ألنو  unique time درسة ىو وقت فريدقبل الم

الوقت األول الذي َتتبدد فيو األحبلم والتوقعات وَتتغير غايات 
[. وَتبرز في ىذه المرحمة العديد 4] الوالدين بسبب إعاقة طفميم

من المشكبلت الوافدة بسبب الظروف الجديدة التي أصبحت 

بكيفية تعامل اآلباء مع واقعًا معاشًا صعبًا ترتبط في أغمبيا 
 ].5] الظروف الجديدة

من قانون تعميم  (C) ومن ناحية أخرى، فقد نصت الفقرة      
  Individuals with Disabilitiesاألفراد ذوي اإلعاقة

Education Act (IDEA)   عمى أىمية توفير الخدمات
ألسر األطفال المعوقين الرضع والصغار، كما اىتم القانون 

 توفير بياناتيم وتجاربيم وتحديد مشكبلتيم المختمفةبضرورة 
[6,7.[ 

ويعد االىتمام بدراسة مشكبلت آباء األبناء المعوقين عقميا       
الخطوة األساسية والتي ُتبنى عمييا الخطوات البلحقة مثل: 
تصميم البرامج اإلرشادية والوقائية أو العبلجية، ومن ثم يتم 

 Crisis) لمشكبلتيم )إرشاد األزمة تقديم خدمات فعالة َتتصدىَ 

Counselingلمعرفة المشكبلت والحاجات غير الممباة ، 
Unmet Needs  ألسر األبناء المعوقين وخاصة في السنوات

[. ومن 8,9] األولى من اإلعاقة )مرحمتي الرضع والصغار(
شأن تمك المعرفة ُتزود المختصين في العمل مع ذوي 

عممي ُييتدَى بو عند التخطيط االحتياجات الخاصة بدليل 
 ].10] لمبرامج لتكون أكثر انسجامًا مع أسر المعوقين وذوييم

ويأتي ىذا البحث انطبلقًا من أن معرفة المشكبلت التي      
تواجو آباء األبناء المعوقين عقميا ُتعد خطوة ىامة وُيعتمد عمييا 

عوقين الحقًا في تأسيس وتقديم كافة الخدمات الفعالة ألسر الم
 .عقميًا بما ينعكس إيجابًا عمييم وعمى أطفاليم

 دراسةالُمشكمة . 2
يواجو آباء األبناء المعوقين عقميا تحديات شديدة َينوء بيا       

كاىميم بسبب الظروف غير العادية التي ُتواجييم، وبالتالي 
تنتاب األسر ـ في األغمب واألعم ـ العديد من مشاعر العزلة، 

 Special Challenges نشأ معو تحديات خاصةاألمر الذي تَ 
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آلباء األبناء المعوقين عقميًا، وما َيستدعيو ذلك من متطمبات 
من أجل  Empowerment ُتساعدىم في التقوية والتمكين

 ].11] أنفسيم وأبنائيم بيدف التغمب عمى مشكبلت اإلعاقة
 Centers وَيذكر مركز السيطرة عمى األمراض والوقاية      

for Disease Control and Prevention  التابع لمنظمة
الصحة العالمية أنو منذ الثمانينيات واإلعاقات العقمية في تزايد 

( مميون تقريبًا ُيعانون من اإلعاقات 700كبير، وأن ىناك )
( مميون 190المختمفة، وَيصل عدد الُمعاقين عقميًا في العالم )

دفع إلى تكاتف كافة الجيود من [. وىو األمر الذي يَ 12تقريبًا ]
أجل االىتمام بدراسة مشكبلتيم التي تُقابميم لتوفير سبل الرعاية 

أن  Scarborough االجتماعية والتربوية ليم وألبنائيم. وُيضيف
أسر األطفال المعاقين الرضع والصغار قد عبروا عن وجود 

وى العديد من الصعاب التي تُقابميم مما يترتب عميو زيادة مست
الضغوط النفسية، وأنيا َتزداد مع أسر األقميات وذوي الدخل 

 ].13] المنخفض
وقد أوضح العديد من اآلباء أنواع متباينة من المشكبلت       

)الطبية والنفسية والمستقبمية والمادية واالجتماعية والمعرفية 
وأن تمك  [14,15] والتربوية ومشكبلت التعامل مع األخصائيين

َتتعدد وَتختمف تبعًا لمعديد من المتغيرات؛ حيث تجد المشكبلت 
األسرة نفسيا تتفاعل مع الممارسين ومقدمي الخدمات الطبية 

 clinical organizationsومع العديد من المنظمات الطبية
 specialized ومقدمي البرامج التعميمية المتخصصة

programsومع المينيين ، professionals والممارسين 
[16.[ 

ولذلك، فمن الضروري التعرف عمى مشكبلت أسر       
األطفال المعاقين الرضع والصغار والسعي نحو تخفيفيا ـ قدر 

إلى مرحمة المدرسة والُمضي في اتجاه   اإلمكان ـ قبل الدخول 
 النمو الصحيح واألخذ بيد األسرة لتكون فعالة مع ذوييا المعوق

[6,17.[ 
إجمااًل، فإن البحث الراىن يسعى إلى التعرف عمى       

المشكبلت التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين 

عقميًا، ألن بناء البرامج المختمفة المقدمة ليم أو ألبنائيم دون 
االعتماد عمى معرفة المعاناة الفعمية لآلباء ُيمثل إىدارًا كبيرًا 

ة. ومما سبق، فإن مشكمة البحث ويبتعد عن معاناتيم الحقيقي
 :تقوم عمى السؤال التالي

 أ. أسئمة الدراسة
ما ىي المشكبلت التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" 
المعوقين عقميًا؟ ويتفرع منو أسئمة فرعية حسب نوع تمك 
المشكبلت )المشكبلت النفسية، واالجتماعية، والمعرفية، 

 (.صائيينوالتربوية، والتعامل مع األخ
 دراسةهدف الب. 

َييدف البحث إلى إلقاء الضوء عمى المشكبلت التي        
تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا، ومن ثم 
المشكبلت الفرعية )النفسية، واالجتماعية، والمعرفية، والتربوية، 
ومشكبلت التعامل مع األخصائيين( والتعرف عمى الفروق بينيما 

فقا لمتغير مرحمة اإلعاقة )الرضع ـ الصغار( والجنس )اآلباء ـ و 
 (.األميات

 دراسةأهمية الج. 
ينطمق البحث من رؤية تقوم عمى "إزكاء منظومة القيم"       

التي َترتقي بالعمل مع آباء األبناء المعوقين عقميًا لترتقي بنوعية 
األسري الخدمات المقدمة إلييم، وليس أساس االرتقاء بالدعم 

بقدر ما ُيمكننا أن نتعرف عمى مشكبلت تمك األسر في ىذه 
 ].18,19] الفترة، ومن ثم مساعدتيا وتحسين توافقيم نحوىا

وُينظر لممشكبلت التي تواجو آباء األبناء المعوقين عمى         
أنيا "المحددات التي تحول و/أو تحد من استمتاع أسر 

كأي فرد في المجتمع بدون األشخاص المعوقين بحقوقيم كاممة 
 "[. وُيضيف "إببلى20اضطرابات نفسية ناتجة عن اإلعاقة" ]

Epley  أن آباء األبناء المعوقين عقميًا يواجيون الكثير من
المشكبلت التي قد تعصف بيم، وأن ىذه المشكبلت تكون أكثر ـ 
كمًا وكيفًا ـ في بداية اإلعاقة. وبشكل عام، فإنيم يحتاجون في 

إلى التعرف عمى تمك  initial stages ل األولىالمراح
 ].32] المشكبلت الناتجة عن المواقف التي لم ُيخبروىا من قبل
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ومن ىنا ُيسيم التعرف عمى تمك المشكبلت ألسر األبناء       
المعوقين عقميا )الرضع والصغار( في تحديد أساليب مواجية 

ثم تمك المشكبلت وتشخيصيا بشكل صحيح وواقعي، ومن 
يمكننا فيما وضع طرق التعامل والتفاعل ومساعدة األسر بشكل 

[. ويتم ذلك من خبلل تصميم البرامج التي تيدف إلى 21] فعال
تحسين توافقيم مع اإلعاقة، وبالتالي َتنعكس عمى صحتيم 

[. كما يمثل البحث 33,34] النفسية، وتؤدي إلى زيادة دافعيتيم
ن تُقدم آلباء األبناء مستوى مرتفع من الدعم الذي يجب أ

المعوقين، والتي يمكن من خبلليا تخفيف مشاعر الصدمة 
األولى لئلعاقة كي يتخطوا ىذه المرحمة ويصموا تدريجيًا إلى 

 ].35] مرحمة التعايش وقبول اإلعاقة
وبناًء عمى ذلك، يأتي ىذا البحث لمعرفة المشكبلت التي       

)الرضع والصغار(، حتى تُقابل آباء األبناء المعوقين عقميا 
َيتمكن المختصون من تصميم برامج َتستند إلى الواقع الفعمي 
لمشكبلتيم التي من شأنيا رفع مستوَى أداء ودور أسر المعوقين 

 .في حياة أبنائيم
 مصطمحات الدراسةد. 

أـ مشكبلت آباء األبناء المعوقين عقميًا )الرضع والصغار(: 
والصعوبات التي تُقابل اآلباء في ىذه ويقصد بيا تمك المشكبلت 

المرحمة والتي َتتطمب إشباعًا عاجبًل ُيمكن بواسطتو التكيف مع 
 ].14,15اإلعاقة ]

 :تعريف المشكبلت الفرعية
المشكبلت النفسية: وىي المشكبلت التي َتترك آثارًا نفسية 

 .ومعنوية سيئة عمى اآلباء نتيجة إعاقة أحد ذوييا
ية: وىي المشكبلت التي ترتبط بعبلقة المشكبلت االجتماع

 .الوالدين في التعامبلت مع اآلخرين والمجتمع المحيط
المشكبلت المعرفية: وتتمثل في العجز والقصور المعرفي عن 

 .األسباب وطرق التعامل والوقاية
المشكبلت التربوية: وتتمثل في ارتباك الوالدين في نوع التعميم 

 .الذي سيمتحق بو المعاق
 بلت التعامل مع األخصائيين: وتتضح في تعدد الفرق التي مشك

َيتعامل معيا اآلباء من األخصائيين إلى األطباء إلى أخصائيي 
النطق والكبلم، مما ُيسبب ليم تحديًا في التعامل مع ىذا 

  (.Ibid) األسموب الجديد
أما التعريف اإلجرائي لممشكبلت التي تواجو آباء األبناء 

مقدار ما َيحصل عميو اآلباء من درجات عمى  المعوقين فيو:
 .المقياس المستخدم ومجاالتو الفرعية

األبناء المعوقين عقميًا الُرّضع والِصغار: ويقصد بيم  .ب
األطفال المعوقين الُرّضع والصغار قبل سن المدرسة وتنقسم إلى 
مرحمتين: األولى حتى عمر الثبلث سنوات، والثانية من عمر 

 ].6]( سنوات 6ـ3)
آباء األبناء المعوقين عقميًا: وىم أباء األبناء المعوقين عقميًا  ج.

المترددين عمى مركزي التأىيل الشامل في مديني القريات 
 .وسكاكا بمنطقة الجوف بالمممكة العربية السعودية

  اإلطار النظري. 3
 :أـ مفيوم مشكبلت آباء المعوقين عقمياً 

العوائق النابعة من معاناة فعمية ىي المشكبلت أو الصعوبات أو 
آنية، وىي األزمة التي تنجم عن شيء صعب جديد، وىو ذلك 
الوضع الذي ُيمثل وجوده تيديدًا، أو إضعافًا، أو تشوييًا، لوجود 

 ].20] وضع آخر ُيراد لو الثبات والقوة واالستمرار
ذا نظرنا إلى المشكبلت الراىنة في البحث فإنيا ُتمثل تيديدًا  وا 

وضع أو منظومة أسرية مستقرة، فيصح أن ُيطمق عميو ليذا ل
السبب "التحدي األسري"، وفي نفس الوقت ُيمثل تحديًا لممجتمع 

 World كمو؛ ألنو ووفقًا إلحصائيات منظمة الصحة العالمية

Health Organization ( 340أن تعداد سكان العالم العربي )
( مميون 10‚5٪( أي )3)مميون نسمة تقريبًا فإنو يوجد تقريبًا 

[ ومما 20نسمة تقريبًا منيم يعانون من اإلعاقة العقمية فقط !!.]
سبق يتضح أن اإلعاقة ُتمثل تحديًا عمى المستوى الفردي 
واألسري والمجتمعي؛ إذ أن اإلعاقة بقدر ما ُتضعف األسرة ـ 

 ].21] غالبًا ـ فإنيا تؤثر سمبًا عمى المجتمع كمو
حث بدراسة استطبلعية لموقوف عمى أبرز تمك وقد قام البا      

المشكبلت من وجية نظر اآلباء وذلك من خبلل طرح قائمة 
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تشمل المشكبلت والصعوبات تواجييم، وتم البقاء عمى 
المشكبلت التي حازت عمى اتفاق أغمب عينة البحث عمييا 

٪(، وىي )المشكبلت النفسية، واالجتماعية، 90بنسبة )
 (.وية، ومشكبلت التعامل مع األخصائيينوالمعرفية، والترب

 :ب ـ تقدير المشكبلت التي تواجو أسر الُمعاقين عقمياً 
أكدت نتائج األبحاث أن أسر ذوي االحتياجات الخاصة        

جزء ال يتجزأ في عممية صنع القرار التربوي الخاص بأبنائيما، 
الميم [ وبالتالي، فمن 22] ويتطمب ىذا االعتراف بأىمية أدوارىم

 individual experiences التعرف عمى الخبرات الفردية
 ].6لآلباء بيدف االتجاه في النمو الصحيح لمطفل ولؤلسرة ]

وقد أشارت نتائج األبحاث إلى أن أولياء أمور المعاقين قد       
عبروا عن رغبتيم في تحسين مياراتيم وزيادة فيميم لطبيعة 

م من الدعم المتنوع لخم مثل: إعاقة أبنائيم، وأىمية وجود نظا
الدعم العاطفي والمادي واالجتماعي، والتواصل مع المدرسة 
والمعممين، وتبادل المعمومات، والمشاركة في وضع الخطط 

 ].23] المستقبمية
 (:األطفال المعوقين عقميا )الُرّضع والصغار. جـ

[ أن أسر األطفال المعوقين الرضع 24َيذكر "شابمان" ]        
والصغار تُقابل العديد من المحن والصدمات، وفي نفس الوقت 

[. وُيضيف 4نجدىا مطالبة بالتفاعل الجيد مع طفميا المعاق ]
المعمول بيا  legislation [ أن التشريعات25"جورالنك" ]

لممعوقين قد نصت عمى االىتمام باآلباء وخاصة في المراحل 
ر(، بيدف ترجمة األولى من اإلعاقة )األطفال الرضع والصغا

النظريات إلى واقع عممي يخدم األبناء المعوقين. وعمى الرغم 
من ىذا االىتمام إال أن فعالية األسر مع ابنيا المعاق ما زالت 
تواجو صعوبات ألسباب عديدة ومن أبرزىا عدم تحديد و/أو 

 ].25,26] تمبية مشكبلتيم
األبناء المعوقين وأخيرًا، فإن المشكبلت التي تواجو آباء       

عقميا َتعكس بين طياتيا حاجات أبنائيم وُتدعم بيا الصحة 
 .النفسية لمواجية اإلعاقة في كافة المراحل البلحقة

 الدراسات السابقة. 4

 :م عرض الدراسات السابقة إلى المحورين التاليينيقسسيتم ت
أواًل: دراسات تناولت مشكبلت أسر األطفال المعوقين عقميا 

 .والصغارالرضع 
[ ببحث "تعديل أدوار األسرة )األبوة 27] قام باري ودياني       

واألمومة( في ضوء خدمات اإلعاقة في مرحمة الطفولة"، وىدف 
إلى تقديم دراسة استطبلعية لمكشف عن األخطار التي ُيمكن أن 
تقع عمى أسر المعوقين الصغار بيدف التخفيف من معاناتيم. 

( أشير فقد أشارت 6رة كندية لمدة )( أس111وبعد معايشة )
النتائج إلى أىمية رفع معنويات اآلباء من خبلل الدعم 
االجتماعي والمادي، وجاء الدعم المعرفي متأخرًا في صورة 

 .طمب المشورة العممية عمى بعض تصرفات أبنائيم
[ بدراسة "بواعث قمق آباء 28] سوليفان وزمبلؤهوتناولت        

وأميات األطفال المعوقين في مرحمة ما قبل المدرسة"، وقامت 
من األسر التي لدييا طفل معوق عقميا،  (108)باالتصال مع 

وقامت بالتركيز عمى أفضل الطرق التي تجعل من أسر 
المعوقين عقميًا )المعمم األول(. وأشارت النتائج إلى أىمية وجود 

واصل بين اآلباء والعالم الخارجي من خبلل الدعم قنوات الت
المعرفي. وقد انصب اىتمام اآلباء حول الدعم المادي 

 ].29] واالجتماعي، وضرورة التعاون مع اآلباء اآلخرين
بحثا عن "موضع وجية الضبط  [3وأجرى "كوفارو" ]     

واإلدراك لدى أسر المعوقين حتى العام الثالث من اإلعاقة"، 
إلى دراسة وجية الضبط وعبلقتيا بإدراك الوالدين  وىدفت

لئلعاقة، ودراسة الوضع العائمي العام من حيث صمتيم بالطفل 
بعد مرور ثبلثة أعوام عمى اإلعاقة. وذلك عمى مجموعتين: 
األولى تتمقى الخدمات والدعم الرسمي والثانية ال َتتمقى شيئًا. وتم 

أشارت  .Rotter لحالةاستخدام مقياس التحكم ومقياس دراسة ا
النتائج إلى عدم ارتباط وجية الضبط مع تمقي خدمات اإلعاقة 
لدى المجموعتين، بينما أشارت إلى ارتباط اإلدراك الوالدي 

 .لئلعاقة مع تمقى الخدمات والدعم الرسمي
[ آراء آباء األطفال الصغار ذوي 30] واستطمع "وستمنج"       

( أسرة لدييا طفل 53ينة بمغت )اإلعاقات العقمية، وذلك عمى ع
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من ذوي اإلعاقة العقمية أو التوحد في شرق الواليات المتحدة 
األمريكية، بحيث تقل أعمار أطفاليم عن ست سنوات، 
وممتحقون بأحد برامج التربية الخاصة. وتوصمت نتائج البحث 
إلى أن اآلباء كانوا بحاجة إلى اإلرشاد األسري والتواصل مع 

رين، وأنيم يعانون من تدني الخدمات الطبية، اآلباء اآلخ
والحصول عمى المعمومات المرتبطة بطبيعة إعاقة أطفاليم 

 .وكيفية التعامل معيم
[ بحثًا بعنوان 13] ودرس "سكاربورو وسبيكمر وسمنسون      

"نظرة قومية لؤلطفال المعوقين وأسرىم"، حيث تم إجراء دراسة 
الصغار ذوي اإلعاقة )ذوي طولية عمى أسر األطفال الرضع و 

الدخل المنخفض واألقميات العرقية(. وأشارت النتائج إلى تحسن 
٪( من األطفال في جوانب الصحة العامة، وتحسن األطفال 32)

الكبار مقارنة بالرضع، كما أظيرت النتائج وجود صعوبات 
لدييم وفي مقدمتيا القبول االجتماعي والتعاطف والدعم المادي، 

 .أسر األقميات وذوي الدخل المنخفض وتزداد مع
بحثًا عن "مشاركة  [31وأجرى "بيالي وىيبمر ونيمسون" ]      

أسر األطفال ذوي اإلعاقات في عمر ستة وثبلثين شيرا"، 
وىدفت إلى تقييم تجارب أسر المعوقين من الميبلد إلى السنة 

( 20( من )258الثالثة. وتكونت العينة من وبمغ عدد األسر )
( شيرًا. واستخدم 36ية، ذوي األطفال في عمر ال يتجاوز )وال

الباحثون المقابمة المباشرة أو عن طريق الياتف. وأظيرت 
يجابية، كما كانت  النتائج أن أسر األقميات كانت أقل تفاؤاًل وا 
معاناة أطفاليم أكثر من غيرىم، بسبب حصوليم عمى الدعم أقل 

٪( أنيم 82األخرى )من األسر األخرى. وقد اعتقدت األسر 
أصبحوا أفضل حااًل بعد تمقي أشكال الدعم المختمفة، وأنيم اآلن 

 .أكثر قدرة في التعامل مع المشكبلت السموكية لمطفل المعوق
 .ثانيًا: دراسات تناولت مشكبلت أسر األبناء المعوقين عقمياً 

[ "تقييم فعالية برنامج اإلرشاد 36فمقد تناول فريبر ]      
ب المنزلي في مساعدة الوالدين عمى التوافق مع طفميما والتدري

( أسرة لدييم طفل ُمعاق 24الُمعاق عقميًا"، وتكونت العينة من )
عقميًا، وتم تقسيميم لمجموعتين )تجريبية وضابطة(، واستخدمت 

المحاضرات العممية كوسيمة تتضمن إرشادات عن اإلعاقة 
. أشارت النتائج إلى وآثارىا، وطرق التواصل مع الُمعاق عقمياً 

فعالية البرنامج في تحسين التوافق لدى الوالدين، كما عبر 
الوالدين عن حاجتيم إلى المعرفة بيدف التفاعل الجيد مع آباء 
وأميات األطفال الُمعاقين اآلخرين، وعن حاجتيم إلى معمومات 
عن أطفاليم، وحاجتيم إلى اإلرشاد، كما أظيرت مجموعة األسر 

تحسنًا في الميارات االجتماعية والتواصمية، وكانوا  التجريبية
أكثر شعورًا باألمان في ارتباطيم باألسر وأفضل توافقًا مقارنة 

 .بأطفال مجموعة األسر الضابطة
"فعالية برنامج لتحسين التفاعل لدى  [37وبحث شينولد ]     

( أسرة ألطفال 14أسر األطفال الُمعاقين عقميًا، وشممت العينة )
( عامًا، وتم تقسيميم إلى قسمين: 14ـ11تراوح أعمارىم بين )ت

إحداىما حضروا مناقشات عممية حول طبيعة أنماط التفاعل 
بينيم وبين الطفل الُمعاق عقميًا، واألخرى أخذت البرنامج 
المشتق من "برنامج النمو اإلنساني" وىو عبارة عن أنشطة َتعتمد 

من البرنامج، وُطبق عمى صورة قوائم ألعاب متضمنة كجزء 
عمى العينة برنامج النمو اإلرشادي المعدل، ومقاييس البيئة 
األسرية. أوضحت النتائج فاعمية البرنامج وتأثيره عمى أسر 
األطفال الُمعاقين عقميًا، وأظيرت األسر التي تم تطبيق البرنامج 

 .عمييا احتياجًا لمتعرف عمى األساليب المختمفة لمتواصل
[ دراسة عن تصميم خدمات اإلعاقة 38وأجرَى بالدوين ]      

في جنوب آسيا، وىدفت الدراسة إلى تقييم عدد من المنظمات 
غير الحكومية التي تعمل في خدمات اإلعاقة. وتم إجراء 
المقاببلت ومراجعة الوثائق ونوعية أنشطة تمك المنظمات. 

األمن  وأوضحت نتائج الدراسة معاناة أسر المعوقين في توفير
والحماية والتعميم لممرأة المعوقة، وضرورة توفير بعض من 
المصادر المادية ألسر المعوقين، وأشارت إلى أىمية الرعاية 

 .الطبية واالجتماعية ليم وألطفاليم
[ بدراسة "أساليب مواجية الضغوط 39وقامت الشمالي ]       

 ودور شبكات الدعم االجتماعي، دراسة مقارنة بين أميات
التمميذات المتخمفات عقميًا والعاديات في المجتمع القطري"، 
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وىدفت إلى التعرف عمى الفروق في مستوى الضغوط لدى 
أميات التمميذات المتخمفات عقميًا مقارنة بأميات التمميذات 
العاديات، ومحاولة التعرف عمى الفروق في أساليب التعامل مع 

لدعم المطموبة. ضغوط اإلعاقة، وكذلك التعرف عمى طرق ا
( أمًا لطفل معوق. واستخدمت مقياس 44وتكونت العينة من )

الضغوط النفسية )زيدان السرطاوي وعبد العزيز الشخص 
 "(، ومقياس أساليب التعامل الضغوط "المواجية1998)

Coping Strategies Assessing   إعداد: تشارلز كارفر
د الباحثة(. وآخرون. ومقياس شبكات الدعم االجتماعي )إعدا

وتوصمت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
أميات التمميذات المتخمفات عقميًا وأميات التمميذات العاديات 
لى أىمية وجود شبكة من الدعم  في أبعاد الضغوط النفسية، وا 

 .المعرفي والنفسي واالجتماعي وخاصة لؤلميات صغار السن
لة ألحد أسر المعوقين عقميًا في وقام دارلنج بدراسة حا      

المجتمع األمريكي، وأجريت عمى أسرة لدييا طفمة معوقة في 
( سنوات، وطبق الباحث أسموب المبلحظة والمقابمة، 9عمر )

واستبانة البيانات الشخصية لموالدين. وأسفرت نتائج البحث عن 
حاجة األسر لتخفيف المشكبلت الطبية، وأىمية أن تكون 

 ].40المشكبلت االجتماعية مع المحيطين ] مجانية، ثم
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 :من خبلل عرض الدراسات السابقة َيتضح ما يمي
 أبرزت الدراسات عبلقة مشكبلت أسر المعوقين مثل دراسة. 1

[37] Schoenwold  والتي أسفرت عن أىمية التواصل
أوضحت أىمية [ والتي 39] المعرفي مع االبن. ودراسة الشمالي

 .الدعم النفسي واالجتماعي
أوضحت الدراسات اختبلف مشكبلت آباء المعوقين مثل  .2

[ وأشارت النتائج إلى الدعم االجتماعي 27دراسة باري ودياني ]
[ حول 28] سوليفان وزمبلؤهوالمادي والمعرفي. وكذلك دراسة 

 نالدعم المادي واالجتماعي، وضرورة التعاون مع اآلباء اآلخري
عن الحاجات الطبية واالجتماعية،  (Darling) [ ودراسة29]

 ت بتمبية الحاجات التعميمية ـي اىتمـــالت  Baldwin [38]ةـــودراس

 والحاجات
 .الطبية واالجتماعية

االىتمام بتأثير متغيرات الدخل والعرق عمى اإلعاقة مثل  .4
 عن أىمية [39، ودراسة الشمالي ]Scarborough [13] دراسة

 .وجود شبكة متعددة من الدعم لمتغمب عمى اإلعاقة
ويتضح مما سبق أىمية إجراء البحث الراىن عن      

لقاء المزيد  المشكبلت التي تواجو آباء األبناء المعوقين عقميًا، وا 
من الضوء عميو حتى يمكن تقديم برامج التدخل المختمفة فيما 

 .بعد عمى أسس عممية
 :فروض البحث
دب النظري والدراسات السابقة فإن البحث يقوم من خبلل األ

 :عمى الفرض العام التالي
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكبلت التي تواجو آباء 
األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا في اتجاه آباء األبناء 
المعوقين الرضع، وفي الجنس بين )اآلباء واألميات( في اتجاه 

 :ق منو الفروض الفرعية التاليةاألميات. وينبث
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكبلت )النفسية( التي  .أ

تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا في اتجاه 
آباء األبناء المعوقين الرضع، وفي الجنس بين )اآلباء 

 .واألميات( في اتجاه األميات
ة في المشكبلت توجد فروق ذات داللة إحصائي .ب

)االجتماعية( التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" 
المعوقين عقميًا في اتجاه آباء األبناء المعوقين الرضع، وفي 

 .الجنس بين )اآلباء واألميات( في اتجاه األميات
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكبلت )المعرفية(  .جـ

التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا في 
اتجاه آباء األبناء المعوقين الرضع، وفي الجنس بين )اآلباء 

 .واألميات( في اتجاه األميات
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكبلت )التربوية(  .د

    واجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا التي ت
 اه آباء األبناء المعوقين الرضع، وفي الجنس بين )اآلباء ــاتج يــف
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 .واألميات( في اتجاه األميات
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكبلت )التعامل مع . ىـ

األخصائيين( التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" 
لمعوقين عقميًا في اتجاه آباء األبناء المعوقين الرضع، وفي ا

 .الجنس بين )اآلباء واألميات( في اتجاه األميات
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج البحثأ. 

 استخدم الباحث المنيج الوصفي حيث تم تطبيق أدوات البحث  
 .ثم استخراج وتحميل النتائج تفسيرىا

 عينة البحثب. 
( ولي أمر لؤلبناء المعوقين 62عينة البحث من )َتكونت      

( أبًا. 30( أمًا، و)32الرضع والصغار، وىو عبارة عن )
( وانحراف 33‚1( سنة بمتوسط )52ـ21وَتراوحت أعمارىم بين )

 .( سنوات. وفيما يمي جدول يوضح توزيع العينة7‚5معياري )
 1 جدول

 آباء األبناء المعوقين عقميًا الرضع والصغارتوزيع عينة 
 المجموعة آباء المعوقين الرضع آباء المعوقين الصغار المجموع

 الجنس
 اآلباء 15 15 28
 األميات 16 16 32
 المجموع 31 31 62

 أدوات البحثج. 
عقميًا مقياس المشكبلت التي تواجو آباء األبناء المعوقين 

 .""الرضع والصغار
 Olsson & Hwang [14] تم االطبلع عمى مقياس         

 .وقد استفاد الباحث منو في تصميم المقياس الراىن
 :وصف المقياس

َييدف المقياس إلى معرفة المشكبلت التي تواجو آباء        
األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا. وتكٌون المقياس في 

( بندًا أساسيًا، 25( بندًا، عبارة عن )28صورتو النيائية من )
( بنود دخيمة ال تدخل ضمن المعالجات اإلحصائية، وتم 4و)

لفرعية لممقياس توزيع البنود األساسية عمى المجاالت ا

)المشكبلت النفسية، واالجتماعية، والمعرفية، والتربوية، 
ومشكبلت التعامل مع األخصائيين( بواقع خمسة بنود لكل 

 .مجال فرعي
عمى البند المعبر عن  (x) وَيتم اإلجابة بوضع عبلمة      

اختيار المفحوص، حيث أن ىناك خمسة اختيارات وُيقابل كل 
(، وتم 100: 20(، وَتتراوح الدرجات بين )5: 1اختيار أرقام )

صياغة البنود في االتجاه اإليجابي، وتم التطبيق في النصف 
 (.م2016ـ2015الثاني من العام )
  :صدق المقياس

يوضح الجدول مصفوفة االرتباطات لممجاالت الفرعية      
 :لممقياس كما يمي

 2جدول 
 (48 = مشكالت آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا )ن االرتباط بين المجاالت الفرعية لمقياسمصفوفة 

 الدرجة الكمية تعامل األخصائيين التربوية المعرفية االجتماعية النفسية المشكالت
      1.00 النفسية

     1.00 **0‚817 االجتماعية
    1.00 **0‚776 **0‚803 المعرفية
   1.00 **0‚841 **0‚765 **0‚825 التربوية

  1.00 **0‚721 **0‚881 **0‚756 **0‚825 تعامل األخصائيين
 1.00 **0‚811 **0‚731 **0‚871 **0‚788 **0‚692 الدرجة الكمية

 .البحثعمييا في  ( أن معامبلت الصدق مقبولة وُيمكن االعتماد 2يوضح جدول )
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 :ثبات المقياس
تم استخدام طريقتي التجزئة النصفية وألفا لـ كرونباخ،      

واستخراج معامبلت االرتباط حيث كانت نتائج التجزئة النصفية 
ـ  0‚772ـ  0‚891ـ  0‚851حسب ترتيب المجاالت كما يمي )

ـ  0‚791ـ  0‚761(، وحسب قيمة ألفا كانت )0‚871ـ  0‚821
(، وىي معامبلت ثبات مقبولة 0‚871ـ  0‚781ـ  0‚772
 .لمبحث

 النتائج. 6

 :نتائج الفرض العام
وينص عمى: توجد فروق ذات داللة إحصائية في       

المشكبلت التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين 
عقميًا في اتجاه آباء األبناء المعوقين الرضع، وفي الجنس بين 

 .اتجاه األميات)اآلباء واألميات( في 
ولمتحقق من صحة الفرض العام وفروضو الفرعية تم      

 Effect (، وحساب حجم التأثير2×2َاستخدام تحميل التباين )

Size لمعرفة حجم الفرق الناتج، كما يمي: 
 3جدول 

 (2المعوقين عقميًا الرضع والصغار ويوضح حجم التأثير )إيتا تواجه آباء األبناء ( لداللة الفروق في مقياس المشكالت التي2×2تحميل التباين )
 (61درجة الحرية )

 مصدر التباين مجموع المربعات د.ح متوسط المربعات ف 2إيتا حجم التأثير
 آباء المعوقين الرضع/الصغار 348‚5 1 348‚5 **5‚4 0‚9 كبيرة

 اآلباء /األميات 1249‚6 1 348‚5 **9‚7 0‚7 متوسطة
 التفاعل 149‚6 1 348‚5 2‚4 0‚01 صغيرة
 الخطأ 3691‚2 58 63‚6   
 المجموع الكمى 1598‚1 61 26‚2   

 (.0‚05) عند دال*  ،(0‚01) عند دال**
 في فروق وجود عمى العام الفرض في( ف) قيم نتائج دلت     

 ـ الرضع) المعوقين األبناء آباء تواجو التي تمك بين المشكبلت
 ،(0‚01) مستوىَ  عند دالة" ف" قيمة كانت حيث ؛(الصغار
 دالة وىي( واألميات اآلباء) بين النوع في فروق وجدت وكذلك

 لتمك( 2إيتا) التأثير حجم قيم أكدت وقد ،(0‚01) مستوىَ  عند
 كانت بينما والكبيرة، المتوسطة بين تتراوح وأنيا الموجودة الفروق
 .دالة غير التفاعل قيمة

 "ت" اختبار استخدام تم( ف) عن الناتجة الفروق اتجاه ولبيان
T.Test يمي كما: 

 4 جدول
 وفق ككل عقمياً  المعوقين األبناء آباء تواجه التي المشكالت مقياس عمى العينة فروق لداللة  "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 والنوع( والصغار الرضع) اإلعاقة مرحمة ُمتغير
 الفروق )ن( العدد )م( المتوسطات االنحراف المعياري )ع( "ت" قيمة
 الرضعآباء األبناء المعوقين  31 67‚8 10‚3 * 2‚1

 الصغارآباء األبناء المعوقين  31 63‚1 7‚3
 اآلباء 30 60‚7 12‚2 ** 4‚5

 األميات 32 69‚7 10‚2
( قيمة )ت( في الفرض العام حيث 4الجدول ) يوضح     

كانت الفروق في اتجاه آباء األبناء المعوقين الرضع، وبالنسبة 
لُمتغير الجنس فقد كانت الفروق في اتجاه األميات، وكمتاىما 

 (.0‚01دالة عند مستوى داللة )
 :الفرعيةنتائج الحاجات 

أـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكبلت )النفسية( التي 
تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا في اتجاه 

 آباء األبناء المعوقين الرضع، وفي الجنس بين )اآلباء 
 .واألميات( في اتجاه األميات

 :ويوضح الجدول التالي نتائج الفرض
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 5جدول 
األبناء المعوقين عقميًا الرضع والصغار ويوضح حجم  ( لداللة الفروق في مقياس المشكالت )النفسية( التي تواجه آباء2×2تحميل التباين )

 (61درجة الحرية )( 2التأثير )إيتا
 مصدر التباين مجموع المربعات د.ح متوسط المربعات ف 2إيتا حجم التأثير

 آباء المعوقين الرضع/الصغار 281‚1 1 281‚1 **8‚7 0‚8 كبيرة
 اآلباء /األميات 136‚1 1 136‚1 **9‚5 0‚6 متوسطة
 التفاعل 1‚69 1 1‚69 0‚14 0‚001 ضئيمة
 الخطأ 334‚6 58 5‚6   
 المجموع الكمى 417‚1 61 6‚8   

 المشكبلت في فروق وجود عمى( ف) قيم نتائج دلت      
 ؛(الصغار ـ الرضع) المعوقين األبناء آباء تواجو التي( النفسية)

 وكذلك ،(0‚01) داللة مستوىَ  عند دالة" ف" قيمة كانت حيث
 عند دالة وىي( واألميات اآلباء) بين النوع في فروق وجدت
 الفروق أن عمى( 2إيتا) التأثير حجم قيم ودلت ،(0‚01) مستوىَ 

 التفاعل قيمة وكانت. والكبيرة المتوسطة بين تراوحت الموجودة
 .دالة غير

 "ت" اختبار استخدام تم( ف) عن الناتجة الفروق اتجاه ولبيان

T.Test ييم كما: 

 6 جدول
 وفق عقمياً  المعوقين آباء األبناء تواجه التي( النفسية) المشكالت مقياس عمى العينة فروق لداللة "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 والنوع( والصغار الرضع) اإلعاقة مرحمة ُمتغير
 الفروق )ن( العدد )م( المتوسطات االنحراف المعياري )ع( "ت" قيمة
 الرضعآباء األبناء المعوقين  31 15‚2 3‚1 ** 6‚1

 الصغارآباء األبناء المعوقين  31 10‚9 2‚2
 اآلباء 30 11‚6 0‚37 ** 7‚9

 األميات 32 14‚4 0‚42
( قيمة )ت( حيث كانت الفروق في 6يتضح من الجدول )     

اتجاه آباء األبناء المعوقين الرضع، وبالنسبة لُمتغير الجنس 
وكمتاىما دالة عند مستوى كانت الفروق في اتجاه األميات، 

 (.0‚01داللة )
 االجتماعيةبلت ـي المشكــة فــة إحصائيــتوجد فروق ذات دالل .ب

التي تواجو آباء األبناء "الرضع والصغار" المعوقين عقميًا في 
اتجاه آباء األبناء الرضع، وفي الجنس بين )اآلباء واألميات( 

 .في اتجاه األميات
 :ائج الفرضويوضح الجدول التالي نت

 7جدول 
آباء األبناء المعوقين عقميًا الرضع والصغار ويوضح حجم  ( لداللة الفروق في مقياس المشكالت )االجتماعية( التي تواجه2×2تحميل التباين )

 (61درجة الحرية )( 2التأثير )إيتا
متوسط  ف 2إيتا حجم التأثير

 المربعات
 مصدر التباين مجموع المربعات د.ح

 آباء المعوقين الرضع/الصغار 79‚01 1 79‚01 **9‚3 0‚8 كبيرة
 اآلباء /األميات 130‚4 1 130‚4 **8‚6 0‚7 متوسطة
 التفاعل 0‚049 1 0‚049 2‚4 0‚001 ضئيمة
 الخطأ 234‚3 58 4‚1   
 المجموع الكمى 209‚4 61 3‚4   
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دلت نتائج قيم )ف( عمى وجود فروق في المشكبلت       
)االجتماعية( التي تواجو آباء األبناء المعوقين )الرضع ـ 
الصغار(؛ حيث كانت قيمة "ف" دالة عند مستوَى داللة 

(، وكذلك وجدت فروق في النوع بين )اآلباء واألميات( 0‚01)
أثير (، كما دلت قيم حجم الت0‚01وىي دالة عند مستوَى داللة )

( عمى أن الفروق الموجودة تراوحت بين المتوسطة 2)إيتا
 .والكبيرة. ولم تكن قيمة التفاعل دالة

 "ولبيان اتجاه الفروق الناتجة عن )ف( تم استخدام اختبار "ت

T.Test كما يمي: 

 8جدول 
األبناء المعوقين عقميًا  فروق العينة عمى مقياس المشكالت )االجتماعية( التي تواجه آباء المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة

 وفق ُمتغير مرحمة اإلعاقة )الرضع والصغار( والنوع
"ت" قيمة )م( المتوسطات االنحراف المعياري )ع(  )ن( العدد   الفروق 
1‚2 *  6‚2  2‚14 الرضعآباء األبناء المعوقين  31   

3‚2  9‚11 الصغارآباء األبناء المعوقين  31   
9‚8 **  38‚0  6‚11  اآلباء 30 

44‚0  5‚14  األميات 32 
 في الفروق كانت حيث( ت) قيمة( 8) الجدول من يتضح      
 داللة مستوى عند دالة وىي الرضع المعوقين األبناء آباء اتجاه

 اتجاه في الفروق كانت فقد الجنس لُمتغير وبالنسبة(. 0‚05)
 (.0‚01) داللة مستوى عند األميات،

 ( المعرفية) المشكبلت يـف ةــــإحصائي ةــدالل ذات روقــف دـــتوج .جـ

 في عقمياً  المعوقين" والصغار الرضع" األبناء آباء تواجو التي
 اآلباء) بين الجنس وفي الرضع، المعوقين األبناء آباء اتجاه

 .األميات اتجاه في( واألميات
 :الفرض نتائج التالي الجدول ويوضح

 9 جدول
 حجم ويوضح والصغار الرضع عقمياً  المعوقين األبناء آباء تواجه التي( المعرفية) المشكالت مقياس في الفروق لداللة( 2×2) التباين تحميل

 (61) الحرية درجة( 2إيتا) التأثير
متوسط  ف 2إيتا التأثيرحجم 

 المربعات
 مصدر التباين مجموع المربعات د.ح

 آباء المعوقين الرضع/الصغار 139‚5 1 139‚5 **11‚4 0‚7 متوسطة
 اآلباء /األميات 59‚6 1 59‚6 **8‚1 0‚3 صغيرة
 التفاعل 7‚8 1 7‚8 2‚4 0‚001 ضئيمة
 الخطأ 411‚5 58 7‚1   
 المجموع الكمى 199‚3 61 3‚2   

دلت نتائج قيم )ف( عمى وجود فروق في المشكبلت التي       
تواجو آباء األبناء المعوقين )الرضع ـ الصغار(؛ حيث كانت 

(، وكذلك وجدت فروق 0‚01قيمة "ف" دالة عند مستوَى داللة )
(، 0‚01في النوع بين )اآلباء واألميات( وىي دالة عند مستوَى )

الفروق الموجودة  ( عمى أن2كما دلت قيم حجم التأثير )إيتا

تراوحت بين الفروق المتوسطة والكبيرة. وكانت قيمة التفاعل 
 .غير دالة

ولبيان اتجاه الفروق الناتجة عن )ف( تم استخدام اختبار      
 :كما يمي  T.Test ""ت
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 11 جدول
األبناء المعوقين عقميًا وفق  فروق العينة عمى مقياس المشكالت )المعرفية( التي تواجه آباء المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة

 ُمتغير مرحمة اإلعاقة )الرضع والصغار( والنوع
 الفروق )ن( العدد )م( المتوسطات االنحراف المعياري )ع( "ت" قيمة
 الرضعآباء األبناء المعوقين  31 12‚4 2‚1 ** 4‚2

 الصغارآباء األبناء المعوقين  31 15‚13 2‚2
 اآلباء 30 12‚3 2‚2 ** 8‚1

 األميات 32 15‚3 3‚2
 في الفروق كانت حيث( ت) قيمة( 10) الجدول من يتضح     
 الجنس لُمتغير وبالنسبة الصغار، المعوقين األبناء آباء اتجاه
 مستوى عند دالة وكمتاىما األميات، اتجاه في الفروق كانت
 (.0‚01) داللة

 تواجو التي المشكبلت في إحصائية داللة ذات فروق وجد. د
 في( التربوية) عقمياً  المعوقين" والصغار الرضع" األبناء آباء
 اآلباء) بين الجنس وفي الرضع، المعوقين األبناء آباء اتجاه

 نتائج التالي الجدول ويوضح .األميات اتجاه في( واألميات
 :الفرض

 11 جدول
 حجم ويوضح والصغار الرضع عقمياً  المعوقين آباء األبناء تواجه التي( التربوية) المشكالت مقياس في الفروق لداللة( 2×2) التباين تحميل

 (61) الحرية درجة (2إيتا) التأثير
متوسط  ف 2إيتا حجم التأثير

 المربعات
 مصدر التباين مجموع المربعات د.ح

 آباء المعوقين الرضع/الصغار 37‚2 1 37‚2 *5‚3 0‚7 متوسطة
 اآلباء /األميات 14‚2 1 14‚2 2‚1 0‚2 صغيرة
 التفاعل 3‚9 1 3‚9 0‚56 0‚001 ضئيمة
 الخطأ 400‚5 58 6‚9   
 المجموع الكمى 51‚3 61 0‚8   

 التي المشكبلت بين فروق وجود عمى( ف) قيم نتائج دلت      
 قيمة كانت حيث والصغار الرضع المعوقين األبناء آباء تواجو

 التأثير حجم قيم ودلت ،(0‚05) داللة مستوىَ  عند دالة" ف"

 النوع في فروق توجد ولم. متوسطة الفروق أن عمى( 2إيتا)
 .والتفاعل
 "ت" اختبار استخدام تم( ف) عن الناتجة الفروق اتجاه ولبيان

T.Test  يمي كما: 
 12 جدول

 وفق عقمياً  المعوقين األبناء آباء تواجه التي( التربوية) المشكالت مقياس عمى العينة فروق لداللة "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات
 والنوع( والصغار الرضع) اإلعاقة مرحمة ُمتغير

 الفروق )ن( العدد )م( المتوسطات االنحراف المعياري )ع( "ت" قيمة
 الرضعآباء األبناء المعوقين  31 13‚1 2‚5 * 2‚4

 الصغارآباء األبناء المعوقين  31 14‚9 2‚6
 الفروق كانت حيث( ت) قيمة( 12) الجدول من أوضح      

 داللة مستوى عند دالة الصغار المعوقين األبناء آباء اتجاه في
 لم ألنيا النوع في لمفروق( ت) قيمة بحساب   نقم ولم(. 0‚01)

 (.ف) التباين تحميل حساب عند دالة تكن

 مع التعامل) المشكبلت في إحصائية داللة ذات فروق توجد .ىـ
" والصغار الرضع" األبناء آباء تواجو التي( األخصائيين

 وفي الرضع، المعوقين األبناء آباء اتجاه في عقمياً  المعوقين
 .األميات اتجاه في( واألميات اآلباء) بين الجنس
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 :الفرض نتائج التالي الجدول ويوضح
 13 جدول

 والصغار الرضع عقمياً  المعوقين األبناء تواجه آباء التي( األخصائيين مع التعامل) المشكالت مقياس في الفروق لداللة( 2×2) التباين تحميل
 (61) الحرية درجة (2إيتا) التأثير حجم ويوضح

متوسط  ف 2إيتا حجم التأثير
 المربعات

 مصدر التباين مجموع المربعات د.ح

 آباء المعوقين الرضع/الصغار 119‚2 1 119‚2 **11‚4 0‚11 كبيرة
 اآلباء /األميات 263‚5 1 263‚5 **10‚1 0‚9 كبيرة

 التفاعل 72‚9 1 72‚9 **9‚4 0‚8 متوسطة
 الخطأ 331‚2 58 5‚7   
 المجموع الكمى 382‚7 61 6‚2   

دلت نتائج قيم )ف( عمى وجود فروق في المشكبلت       
)التعامل مع األخصائيين( التي تواجو آباء األبناء المعوقين 
)الرضع ـ الصغار(؛ حيث كانت قيمة "ف" دالة عند مستوَى 

(، وكذلك وجدت فروق في النوع بين )اآلباء 0‚01داللة )

لت (. كما د0‚01واألميات( والتفاعل وىي دالة عند مستوَى )
( عمى أن الفروق الموجودة تراوحت بين 2قيم حجم التأثير )إيتا

ولبيان اتجاه الفروق الناتجة عن )ف( تم  .المتوسطة والكبيرة
 :كما يمي T.Test "استخدام اختبار "ت

 14جدول 
عمى مقياس المشكالت )التعامل مع األخصائيين( التي تواجه آباء األبناء لداللة فروق العينة  "المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت

 المعوقين عقميًا وفق ُمتغير مرحمة اإلعاقة )الرضع والصغار( والنوع
 الفروق )ن( العدد )م( المتوسطات االنحراف المعياري )ع( "ت" قيمة
 الرضعآباء األبناء المعوقين  31 12‚5 3‚9 ** 3‚1

 الصغارآباء األبناء المعوقين  31 9‚7 2‚3
 اآلباء 30 9‚9 0‚16 ** 9‚1

 األميات 32 13‚1 0‚65
قيمة )ت( حيث كانت أن ( 14من الجدول ) يتضح      

الفروق في اتجاه آباء األبناء المعوقين الرضع، وبالنسبة لُمتغير 
وكمتاىما دالة عند الجنس كانت الفروق في اتجاه األميات، 

 (.0‚01مستوى داللة )
 مناقشة النتائج. 7

الفروق في نوع مرحمة اإلعاقة )آباء المعوقين الرضع ـ آباء . أ
 (:المعوقين الصغار

أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية      
في المشكبلت التي تواجو آباء األبناء المعوقين عقميًا في اتجاه 

عوقين عقميًا )الرضع( وذلك في الدرجة الكمية لممقياس آباء الم
 - وفي أبعاد )المشكبلت النفسية ـ المشكبلت االجتماعية

مشكبلت التعامل مع األخصائيين(. بينما كانت في اتجاه آباء 
 ة ــبلت المعرفيــاألبناء المعوقين عقميًا )الصغار( في بعدي )المشك

 (.المشكبلت التربوية -
وتتفق ىذه النتائج مع الدراسات السابقة ـ إلى حد كبير ـ        

في أىمية تذليل المشكبلت التي تواجو آباء المعوقين مثل دراسة 
[ والتي أظيرت ضرورة توفير بعض من المصادر 38] "بالدوين"

المادية ألسر األطفال المعوقين، وأىمية الرعاية االجتماعية ليم 
 ,Darling)"دراسة دارلنجوأوضحت نتائج  [38] وألطفاليم
عن حاجة أسر المعوقين إلى المساعدة في تمبية  (2001

 [27] [. وكذلك دراسة 40] المشكبلت االجتماعية مع المحيطين
Trute & Dianeأشارت النتائج إلى أىمية رفع معنويات  التي

اآلباء من خبلل الدعم االجتماعي والمادي، وجاء الدعم المعرفي 
متأخرًا في صورة طمب المشورة العممية عمى بعض تصرفات 

 .أبنائيم
  & ,Scarborough, Spiker [13]ةـــت دراســا أضافــبينم      
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Simeonsson عاطف والدعم عن أىمية القبول االجتماعي والت
المادي، ولكنيا أوضحت أن المشكبلت تزداد مع أسر األقميات 

 Farber [36]وذوي الدخل المنخفض. كما أظيرت دراسة 

الدعم المعرفي وتأثيره عمى تحسن الميارات التواصمية مع  أهمية
في بحثو )آراء  Westling [30] االبن المعوق. وأضافت دراسة

اإلعاقات العقمية الذين أعمار آباء األطفال الصغار ذوي 
أطفاليم عن ست سنوات( حيث توصمت إلى أن اآلباء كانوا 
بحاجة إلى اإلرشاد األسري، والتواصل مع اآلباء اآلخرين، وأنيم 
يعانون من تدني خدمات الحصول عمى المعمومات المرتبطة 

 .بطبيعة إعاقة أطفاليم وكيفية التعامل معيم
  -وقين وفقا لمتغير النوع )اآلباءالفروق بين آباء المع .ب

 ):األميات
دلت النتائج المستخرجة من تحميل التباين )ف( وأيدتيا قيم       

)ت( عن وجود فروق في المشكبلت التي تواجو آباء األبناء 
المعوقين عقميًا وفقًا لمتغير النوع )اآلباء ـ األميات(، وأنيا كانت 

ت في الدرجة الكمية ذات داللة إحصائية في اتجاه األميا
واألبعاد الخمسة الفرعية )المشكبلت النفسية ـ االجتماعية ـ 

 (.المعرفية ـ التربوية ـ مشكبلت التعامل مع األخصائيين
وَترجع الفروق التي ظيرت في اتجاه األميات إلى أنيْن      

أكثر مشاركة في حياة طفميم المعوق وأنيا أكثر وجودًا وتفاعبًل 
مع البرامج المقدمة لو مقارنة باآلباء، وقد يرجع السبب إلى 
انشغال األب في عممو ودوره التقميدي في تأمين الجانب 

ي َينحصر في تأمين االقتصادي وخاصة في العقد األخير، والذ
لؤلم لمقيام بدور الرعاية احتياجات األسرة، وتوكيل المسؤولية 

 ].41] كامبلً 
ومما ال شك فيو أن نتائج البحث تؤكد عمى المزيد من       

صة في المراحل االىتمام بآباء األطفال المعوقين عقميا وخا
 " فمقد أسفرت نتائج بحث "مار [42] األولى من اإلعاقة

ن وجود عبلقة بين مشكبلت معرفية ألسر األطفال ع[37]
أنيم يفقدون ـ غالباً ـ صورة  Ellen المعوقين. ألنيم وكما يذكر

، وتنعكس عمى توقعات Expected Child االبن المتوقع

الوالدين ألنفسيم وعمى تصوراتيم المستقبمية، ويشعرون بالخوف 
 ].43] من عدم نجاح الدور االجتماعي ليما

عن آباء  [31كما دلت نتائج بحث "بيالي وآخرون" ]      
( شيرًا، أنيم 36المعوقين الذين تقل أعمار طفميم المعاق عن )

٪( أنيم أصبحوا أفضل حااًل بعد تمقي 82قد اعتقدوا بنسبة )
تخفيف العديد من الصعاب وبعد تمقي أشكال الدعم المختمفة، 

ت السموكية لمطفل وأنيم اآلن أكثر قدرة في التعامل مع المشكبل
 .المعوق
وأخيرًا، فإن آباء األطفال المعوقين عقميًا وىم في سعييم        

إلى تمبية احتياجاتيم إنما تتفتح أماميم فرص التسامي بالواقع 
في أسرىم في تحول خبلق لرسالة األسرة في الحياة، وتكتشف 

في  لنفسيا معنَى جديدًا لمحياة وُمستحقًا أن ُيعاش، وحيث تشيع
األسرة روح جديدة تتجاوز بيا حالة المعاناة التي تحمميا 
وتتحمميا إلى "شرف المعاناة" الذي تتسامَى بو عمى الواقع 

 ].11المشوب باإلحباط مع األمل رغم األلم ]
 التوصيات. 8

في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج فإنو ُيمكن       
 :وضع التوصيات التالية

العمل عمى زيادة عدد المؤسسات المجتمعية المعنية برعاية  .1
 .أسر المعوقين من مختمف فئات اإلعاقة

ضرورة االىتمام اآلني والمستمر بدراسة المشكبلت التي . 2
 .تواجو آباء المعوقين عقميا من خبلل االجتماع بيم بصفة دورية

د التعرف عمى حجم اإلعاقة والتنبؤ بيا مستقببًل لتحدي. 3
 .االحتياجات المطموبة والبلزمة لحميا

 :البحوث المستقبمية
 :يقترح الباحث القيام باألبحاث التالية

دراسة تنبؤية لممشكبلت التي تواجو أباء األبناء المعوقين  .1
 .عقميا في مرحمة المدرسة

 دراسة مقارنة بين المشكبلت التي تواجو أباء المعوقين عقميا .2
المعاق، نوع اإلعاقة، المستوى وفقا لمتغيرات: جنس 

 .االقتصادي
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مدى فاعمية برامج التدخل المبكر آلباء المعوق عقميا في . 3
 تخفيف معاناتيم.
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PROBLEM FACED BY PARENTS OF 

CHILDREN, "INFANTS AND YOUNG 

CHILDREN" MENTALLY HANDICAPPED 

HAMMOUD MUFLIH M. ALANAZI 

AlJouf University 

ABSTRACT_ This research aim is to study the challenges faced by parents of children with 

mental disabilities, "infants and young children." The sample consisted of (62) a father and a 

mother, and aged (21-52) year average (1.33) and a standard deviation (5.7) years. It was used 

measure of the challenges facing the parents of the children, "infants and young children" 

mentally handicapped (prepared by the researcher). Results resulted in the presence of 

statistically significant differences for differences in the direction of parents of mentally disabled 

children (infant) in the total score and in the after psychological and social challenges and to deal 

with specialists. At the direction of parents of mentally disabled children (young) in dimensions of 

cognitive and educational challenges at the level of significance (0.01). While the differences in 

kind in the direction of the mothers in the total score and in the psychological and social 

challenges and to deal with specialists at the level of significance (0.01). It did not show 

significant differences in the educational challenges between fathers and mothers.  

KEY WORDS: Problem, Parents of children with disabilities, Children with disabilities, "infants 

and young children. 

 

 

 

 

 


