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كعلقتػػػ  إلػػا التعػػرؼ عمػػػا كجػػكد علقػػة بػػػيف الػػذكا  الركحػػ   الحػػػال  بحػػثهػػدؼ الي       
يعػانكف  أطفػاؿ( أسرة ممف لػديهـ 00كذلؾ عما عينة قكامها )، الضغكط جهةامك باستراتيجيات 

ذكم  ا طفػػاؿ ، كقػػد تػػـ اسػػتخداـ م يػػاس الػػذكا  الركحػػ   سػػرالبسػػيطة مػػف ااعاقػػة الع ميػػة
 ا طفػػاؿ سػػر الضػػغكط مكاجهػػة م يػػاس اسػػتراتيجيات (، ك 8002)عمػػ إعػػداد  ااعاقػػة الع ميػػة
 ، كمػػػػا تػػػػـ اسػػػػتخداـ ا سػػػػاليب ااحصػػػػا ية  المتكسػػػػطات)إعػػػػدادب الباحػػػػث( المعػػػػكقيف ع مينػػػػا

، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة، كمعػػػاملت االرتبػػػاط، كتحميػػػؿ االنحػػػدار البسػػػيط، كتحميػػػؿ الحسػػػابية
 بػيفدالػة إحصػا ينا  مكجبػةكجكد علقة ارتباطية عف  البحثنتا ج  كشفتالتبايف ا حادم، كقد 

كما أظهرت كجكد علقػة ارتباطيػة مكجبػة دالػة ، الضغكط مكاجهةكاستراتيجيات  الذكا  الركح 
كمػا أشػارت إلػا  إحصا ينا بيف العمر ككؿ مػف الػذكا  الركحػ  كاسػتراتيجيات مكاجهػة الضػغكط 

مكاجهػة الضػغكط كحػ  كاسػتراتيجيات كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية فػ  كػؿ مػف الػذكا  الر 
أنػػ  ال تكجػػد فػػركؽ فػػ  كػػؿ مػػف الػػذكا   النتػػا ج بينػػت  كػػذلؾ لصػػالا اانػػاث ترجػػإ إلػػا النػػكع

يمكػف التنبػؤ بدرجػة  كأنػ ترجإ إلا المستكل التعميم ،  مكاجهة الضغكطالركح  كاستراتيجيات 
عمػا م يػاس  اطريػؽ درجاتهػعػف  المعػكقيف ع مينػا ا طفاؿ سر الضغكط مكاجهة استراتيجيات 
بػيف ا سػر مرتفعػ   ذات داللػة إحصػا ية، كما أشارت النتػا ج إلػا كجػكد فػركؽ الذكا  الركح 
تبعنػػا لمتغيػػر مكاجهػػة الضػػغكط كا سػػر منخفضػػ  اسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط اسػػتراتيجيات 
 لصالا ا سر مرتفع  استراتيجيات مكاجهة الضغكط  الذكا  الركح 

 ، ااعاقة الع مية الضغكط مكاجهةة  الذكا  الركح ، استراتيجيات الكممات المفتاحي    
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Spiritual intelligence and its relationship to  stress coping strategies  in 

families of children with intellectual disability 

         The current study aims to identify a relationship between spiritual 

intelligence and stress coping strategies, on a sample of (60) Families of 

children with intellectual disability, The use measure of spiritual 

intelligence for families of children with intellectual disability was 

prepared by Ali (2010),  stress coping strategies for the families of children 

with  intellectual disability scale was prepared by researcher. Satistical 

methods were used: averages, standard deviations, correlation coefficients, 

simple regression analysis and one way ANOVA. The results revealed a 

correlation is positive statistically significant correlation between spiritual 

intelligence and stress coping strategies, Revealed a correlation is positive 

statistically significant correlation between age both spiritual intelligence 

and stress coping strategies, as well as the results led to that there are no 

differences in both spiritual intelligence and stress coping strategies due to 

the educational level, There are statistically significant differences in both 

spiritual intelligence and stress coping strategies due to gender. And that it 

can predict the degree of stress coping strategies for Families by grades on 

the spiritual intelligence scale. 

Key Words: Spiritual Intelligence, Stress Coping Strategies, Intellectual 

Disability 
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 مكدمة:

تعتبػػػر ا سػػػرة الكحػػػدة البنا يػػػة ا ساسػػػية التػػػ  تنشػػػج عػػػف طري هػػػا مختمػػػؼ التجمعػػػات      
كحدتػػ ، كتنظػػيـ االجتماعيػػة، ك ػػ  ت ػػـك بالػػدكر الػػر يس فػػ  بنػػا  صػػرح المجتمػػإ، كتػػدعيـ 

سمكك ، ك   حم ة الكصؿ بيف جميإ ا نظمة االجتماعية بالمجتمإ، كنظرنا لككنها نسػ نا ر يسنػا 
يمثؿ مصدر ا خلؽ كالدعامة ا ساسية لضبط السمكؾ، كما أنها تتعػرض لمعديػد مػف التغيػرات 

ا اخػتلؼ الت  قدر تؤثر عما دكر ا ا ساسػ  فػ  تجديػة كظا فهػا، لػذلؾ بػدأت المجتمعػات عمػ
ث افاتها كأنكاعها تكل  ا تمامنا لألسرة، مػف خػلؿ ت ػديـ كافػة أشػكاؿ الرعايػة االجتماعيػة التػ  

 (   80، 8008كالم يؿ،  ،تعينها عما أدا  كظا فها)سالـ

ػػا لألسػػرة، كتػػراة بعػػض ا سػػر بمثابػػة كارثػػة تػػؤرؽ       كيمثػػؿ مػػيلد طفػػؿ معػػكؽ حػػدثنا مؤلمن
ـ الحسػرة كالحيػرة كا سػا، ذلػؾ ككنػ  مػيلدن، إال أف  ػذا المػيلد حياتهـ كتؤزمهـ كتسػتثير فػيه

ف  ح ي ت  يعن  لهـ مكت مفاجئ لحمـ جميػؿ ظػؿ يػراكد ـ طػكيلن لمحصػكؿ عمػا طفػؿ معػافا 
كسميـ كذكػ ، كمػف ثػـ يفت ػدكف مػإ  ػذة الصػدمة شػعكر ـ بػالفخر كااثابػة الكالديػة المرتبطػة 

كفػػا ة كالجػػدارة الذاتيػػة  حيػػث تسػػتخمص نتػػا ج البحػػكث بػػا بكة كا مكمػػة، كمػػف ثػػـ الشػػعكر بال
عكر بالصػػدمة الشػػالديػػة تجػػاة مػػيلد طفػػؿ معػػكؽ، فػػ  كالدراسػػات ردكد ا فعػػاؿ كاالسػػتجابات الك 

الشػػعكر ك ص كعػػدـ تصػدي   كاانكػػار أك الػػرفض، التشػكؾ فػػ  التشػػخيك كالػذ كؿ كخيبػػة ا مػػؿ، 
االرتبػاؾ كتشػكيش المعمكمػات كالعجػز عػف بالخػكؼ الزا ػد كالشػعكر ك ا سا كالحزف، بااحباط ك 

لذنب كلـك الػذات كالتجنيػب الػذات ، الشعكر العميؽ باك ة المشكمة بكاقعية كبطري ة بنا ة، مكاجه
عػػػادة تنظػػيـ المكقػػػؼ ك المسػػاكمة عمػػػا حالػػة الطفػػؿ، ك الشػػػعكر باالكت ػػاب، ك رفػػض الطفػػؿ، ك  ا 

   (  081-081، 8008)ال ريط ،  كالكع  التاـ ب 

 د أنػ  امتػدادن أنػكاع الػذكا ات ا خػرل، فيمػا يؤيػ عػف امتميػزن  االػذكا  الركحػ  نمطنػكيعد 
لػػذكا ات جػػاردنر المتعػػددة  كالػػذكا  الركحػػ ، يخضػػإ لػػنفس معػػايير الػػذكا  الت ميػػدم فػػ  أنػػ  

فهػذا   (MacHovec, 2012, 12) يػزداد بت ػدـ العمػر كأنػ  يعكػس نمػط ا دا  الع مػ  لمفػرد
فػػ  حػػاالت عاليػػة مػػف  االنخػػراطالنػػكع مػػف الػػذكا  يتضػػمف ال ػػدرة عمػػا التسػػام ، كال ػػدرة عمػػا 
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الكع  الركح ، كال درة عما استثمار ا نشطة اليكميػة كا حػداث كالعلقػات مػإ ااحسػاس بمػا 
اليكميػة، كال ػدرة  المشػكلت ك م ػدس، كال ػدرة عمػا اسػتخداـ المصػادر الركحيػة فػ  مكاجهػة 

كاالعتػػراؼ بالجميػػؿ، كالتكاضػػإ، كالرحمػػة،  ،االنػػدماج فػػ  السػػمككيات الفاضػػمة كالتسػػاماعمػػا 
  (Emmons, 2000, 10)كالحكمة 

ا سػػاليب التػػ  يكاجػػ  بهػػا الشػػخص مػػف تعتبػػر اسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط كمػػا 
أحداث الحياة اليكمية الضاغطة، كالتػ  تتكقػؼ م كماتهػا اايجابيػة أك السػمبية نحػك ااقػداـ أك 
طػػارة المرجعػػ  لمسػػمكؾ، كمهاراتػػ  فػػ  تحمػػؿ أحػػداث الحيػػاة اليكميػػة  ااحجػػاـ طب ػػا ل دراتػػ ، كا 

ث دكف إحػداث أيػة أثػار سػمبية الضاغطة، كطب ا الستجابات  التكيفية نحك مكاجهػة  ػذة ا حػدا
فػػ   الحػػال  بحػػثأ ميػػة ال جت يػػكمػػف  نػػا (  5، 8001جسػػمية أك نفسػػية عمي )عبػػد السػػلـ، 

أسػر ا طفػاؿ لػدل عينػة مػف الضػغكط مكاجهة كاستراتيجيات دراسة العلقة بيف الذكا  الركح  
  ذكم ااعاقة الع مية

:البححمصكلة   

بااعاقػة مسػتكيات مػف الضػغط أعمػا مػف تمػؾ  يكاج  آبا  كأمهات ا طفاؿ المكلػكديف
التػػ  يكاجههػػا كالػػدم ا طفػػاؿ الػػذيف ال يعػػانكف مػػف ااعاقػػة، حيػػث إف كجػػكد طفػػؿ معػػكؽ فػػ  
ا لمسػتكل أدا همػا لكظيفتهمػا كالتػ  تػرتبط إلػا حػد  ا سرة يمثؿ ضغكطنا عما الكالديف كانخفاضن

كمػف ثػـ فػوف كجػكد طفػؿ  ( 51، 8008رة)عبيد، كبير بالمكانػة االجتماعيػة كاالقتصػادية لألسػ
درجػة  ا سرة تكاج  تجعؿا إضافية كعلقات أسرية أكثر تع يدن  مشكلتؽ ف  ا سرة يخمؽ معك
 ،ؽا ػعمػا بنيػة ا سػرة بػجربإ طر ، حيث لكحظ أف إعاقة الطفػؿ تػؤثر ية مف التكتر كالضغكطعال
شػػعكر بالفشػػؿ، كتغيػػر نظػػاـ  ػػ   إثػػارة االنفعػػاالت ال كيػػة لػػدل الكالػػديف كااحبػػاط بسػػبب الك 

يجاد أرض خصبة لمصراع   )513، 8008الطا ر، (ا سرة، كا 

كيعتبر الذكا  الركح  مجمكعة مف ال ػدرات المكركثػة كالكامنػة لػدل الشػخص، كالتػ  
تمعب البي ة دكرنا فػ  دعمهػا كتهػذيبها مػف أجػؿ أف يكػكف الشػخص أكثػر سػمكنا عمػا العكاطػؼ 

عمػا  اا ما يتعرض ل  مف مشكلت كجكدية كركحية، كأكثػر تػجثيرن كاالنفعاالت، كأكثر سيطرة عم
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ممػا  ؛كالجماؿ كالحدس كااحسػاس بمعنػا الحيػاة باالهاـاآلخريف كالتفكؽ عما الذات، كيتسـ 
كقػػد   (132، 8001يجعمػػ  أكثػػر اسػػت رارنا كقػػدرة عمػػا تح يػػؽ أ دافػػ  كطمكحات )الصػػميدع ، 

امػػػتلؾ أسػػػر ا طفػػػاؿ ذكم ااعاقػػػة الع ميػػػة الكشػػػؼ عػػػف مسػػػتكل  الحػػػال  البحػػػثاسػػػتهدفت 
تختمػػؼ عنػػد الضػػغكط مكاجهػػة رفػػة فيمػػا إذا كانػػت اسػػتراتيجيات ذكا  الركحػػ ، كمعلمككنػػات الػػ

ذكم المستكل المرتفإ مف الذكا  الركح  عن  عند ذكم المستكل المنخفض مف الػذكا   ا سر
 .الركح 

أف ردكد أفعػاؿ كاسػتجابات  يػرلكمف خلؿ خبرة الباحػث الميدانيػة ف  ضك  ما سبؽ ك 
، الضػػغكط مكاجهػػةشػػج عنهػػا انخفػػاض فػػ  اسػػتراتيجيات ا سػػرة تجػػاة مػػيلد طفػػؿ معػػكؽ، قػػد تن

كالذم يتمثؿ ف  شعكر ا سرة بااحباط قبؿ دخكلها ف  مكاقؼ الجديدة أك صعبة، حيػث تتكقػإ 
ؤثر عمػا الفاعميػة ، كمػا يػالحػال ف داف ا مؿ مسب نا؛ مما يؤثر عمػا سػمكؾ ا سػرة فػ  الكقػت 

النفسية كاالجتماعية  كما يفتػرض الباحػث أف  ػذة الػردكد قػد تثيػر لػدل ا سػرة قمػؽ المسػت بؿ 
أحػد أ ػـ المصػادر التػ  تػدعك ل مػؽ ا سػرة -ف   ذة الحالة  –حيث يعد التطمإ إلا المست بؿ 

دفعنػا  يدفعػ   حيث يبدأ تكقإ كل  ا مر  مكر يخاؼ منها كيظؿ ف  حالة دا مة مف ال مؽ الػذم
إلػػا تح يػػؽ أمالػػ   كػػذلؾ يتسػػا ؿ الباحػػث  ػػؿ يمكػػف مػػف خػػلؿ ردكد أفعػػاؿ كاسػػتجابات ا سػػرة 

بمعنا  ؿ ستككف لألسػرة ال ػدرة عمػا  ُتكّكف عممية تكيؼ ناجحة أـ ال؟ تجاة ابنهـ المعكؽ أف
ػػا  المكاجهػة اايجابيػة لمشػدا د، كالصػػدمات، كالمكبػات كالضػغكط النفسػػية التػ  سػيكجهكنها حتمن

كدراسػػة  (8008دراسػػة جبريػػؿ )ك (، 8000ك ػػك مػػا أكضػػحت  دراسػػة سػػمعاف)فػػ  المسػػت بؿ  
 ( 8001المرتجإ )

مػػف ناحيػػة أخػػرل عنػػػدما محاكلػػة الباحػػث مسػػا البحػػػكث كالدراسػػات السػػاب ة التػػػ   
، كجد أف الدراسات الت  تناكلت المكضػكع كانػت قميمػة جػدنا، ا مػر الػذم البحثتناكلت مكضكع 

لسبر أغكار  ذة المتغيرات كمزيدنا مػف التعمػؽ  البحث الحال جعؿ ذلؾ يشكؿ جانبنا مف مشكمة 
 فيها 
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، ك ػك  مػا العلقػة بػيف الػذكا  الركحػ  ف  نا يتضا السؤاؿ الػر يس لمبحػث الػرا فكم
 كط؟كاستراتيجيات مكاجهة الضغ

   الفرعية التالية، ك    ا س مةف   البحثكمف  ذا السؤاؿ تتحدد مشكمة 

 ؟البحثلدل عينة الضغكط  مكاجهةكاستراتيجيات  الذكا  الركح علقة بيف ما ال (0
 الضغكط؟ مكاجهةمف الذكا  الركح  كاستراتيجيات بيف العمر ككؿ علقة ما ال (8
ترجػإ إلػا الضػغكط  مكاجهػةكاسػتراتيجيات الذكا  الركحػ   كؿ مف ف فركؽ  ما مدل كجكد (1

 ؟النكع
ترجػإ إلػا  الضػغكط مكاجهػةالذكا  الركحػ  كاسػتراتيجيات  فكؿ م ف  ما مدل كجكد فركؽ (8

 م ؟يالمستكل التعم
عمػػا  كلػػ  ا مػػرمػػف خػػلؿ درجػػة الضػػغكط  مكاجهػػة باسػػتراتيجياتالتنبػػؤ  مػػا مػػدل إمكانيػػة (5

 ؟الذكا  الركح م ياس 
منخفضػػػ   كا سػػػرالضػػغكط  مكاجهػػػةاسػػتراتيجيات مرتفعػػػ   ا سػػرفػػركؽ بػػػيف مػػػدل المػػا  (0

 ؟الذكا  الركح ا لمتغير تبعن الضغكط  مكاجهةاستراتيجيات 

 :بححأهداف ال

 :إلا الحال  البحثهدؼ ي
  الضغكطمكاجهة كاستراتيجيات  الذكا  الركح التعرؼ عما كجكد علقة بيف  (0
مكاجهػػػة التعػػرؼ عمػػػا كجػػػكد علقػػػة بػػػيف العمػػػر ككػػػؿ مػػػف الػػػذكا  الركحػػػ  كاسػػػتراتيجيات  (8

  الضغكط
فػػ  كػػؿ مػػف  الػػذكا  الركحػػ  كاسػػتراتيجيات ذات داللػػة إحصػػا ية فػػركؽ  كجػػكدالتح ػػؽ مػػف  (1

  ترجإ إلا النكعالضغكط مكاجهة 
 ت مكاجهػةكؿ مف  الذكا  الركح  كاستراتيجياذات داللة إحصا ية فركؽ  كجكدالتح ؽ مف  (8

 ترجإ إلا المستكل التعميم ؟ الضغكط
  عما م ياس الذكا  الركح  الضغكطمكاجهة باستراتيجيات التنبؤ  (5
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منخفضػ   كا سػر الضػغكطمكاجهػة اسػتراتيجيات ا سػر مرتفعػ  التعرؼ عما الفػركؽ بػيف  (0
  ا لمتغير الذكا  الركح تبعن  الضغكطمكاجهة استراتيجيات 

 : بححأهنية ال

 :إلا ما يم  الحال  البحثيمكف ت سيـ أ مية 

 ا  مية النظرية 

لػدل أسػر  مكاجهػة الضػغكطالػذكا  الركحػ  كاسػتراتيجيات إثرا  ا طر النظرية الت  تناكلػت  (0
   ذكم ااعاقة الع مية  ا طفاؿ

مػف المتغيػرات، إال  بالعديد كارتباط  الذكا  الركح بالرغـ مف كجكد بحكث كدراسات تناكلت  (8
الػػذكا  دراسػػات تناكلػػت العلقػػة بػػيف بحػػكث أك ال تكجػػد -الباحػػث مسػػافػػ  حػػدكد  –أنػػ  

االحتياجػػػات ذكم  ا طفػػػاؿلػػػدل أسػػػر  الضػػػغكط مكاجهػػػةباسػػػتراتيجيات الركحػػػ  كعلقتػػػ  
 ذكم ااعاقة الع مية بصفة خاصة  ا طفاؿ  أسرك الخاصة بكج  عاـ، 

ػػا لػػدلمكضػػكعنا  الحػػال  البحػػث تنػػاكؿ (1 ، ك ػػك  ذكم ااعاقػػة الع ميػػةا طفػػاؿ أسػػر  عينػػة  امن
يمّكف ا سرة مف فهـ المكضكعات عما ح ي تهػا، كيسػا ـ فػ   كالذم بدكرة، الذكا  الركح 

  تحديد االختيار الصا ب أك ا كثر داللة مف غيرة

 ا  مية التطبي ية 

  ااعاقة الع ميةسر ا طفاؿ ذكم  الضغكط مكاجهة استراتيجيات إعداد م ياس  (0
ذكم ااعاقػة  ا طفػاؿ سػر  فػ  كضػإ برنػامج إرشػادم الحػال  بحػثاالستفادة مػف نتػا ج ال (8

مسػػػتكل  رفػػػإفػػػ   الػػػذكا  الركحػػػ  كأثػػػر ذلػػػؾ مسػػػتكلعمػػػا تحسػػػيف يسػػػاعد ـ  الع ميػػػة
  الضغكط اايجابيةمكاجهة يجيات تاسترا

ع ػد ل ػا ات كنػدكات مػف خػلؿ  الػذكا  الركحػ  أبعػادف  تعزيز  البحثاالستفادة مف نتا ج  (1
  ذكم ااعاقة الع ميةا طفاؿ  لألسر
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ذكم  سػر فػ  مراعػاة الحالػة النفسػية  المختصػيففػ  مسػاعدة  البحثقد تسهـ نتا ج  ذة  (8
 مكاجهػػػةبرفػػإ مسػػتكل اسػػتراتيجيات  الػػذكا  الركحػػ ، مػػف حيػػث  ارتبػػاط ةااعاقػػة الع ميػػ

 اايجابية  الضغكط

 :البححمصطلحات 

 ntelligenceIpiritual S الذكا  الركح  

بمثابػة يعػد كسػيمة تسػهـ فػ  فهػـ المبػادئ الر يسػة لضػمير اانسػاف، ك ػك  ُيعػرؼ بجنػ        
يمثػػؿ المعنػػا بػػيف ذات الفػػرد الداخميػػة كالمحػػيط  اس مكجػػ  لمػػذكا ات ا خػػرل، كػػذلؾ فونػػ أسػػ

 (Stephen, 2005, 64).حكل مف لالخارج  

اس إجرا ينا بجن  الدرجة الت  يحصؿ عميها كل  ا مر ف  إجابت  عمػا م يػ يعرف  الباحث       
  البحث االذكا  الركح  المستخدـ ف   ذ

 Coping Strategies  Stress الضغكط مكاجهةاستراتيجيات 

   مجمكعػة مػف الكسػا ؿ كا سػاليب التػ  يسػتخدمها الفػرد لمكاجهػة الضػغكط كالتكيػؼ         
  (01، 8008، العبدل معها)

إجابتػ  عمػا م يػاس  يعرف  الباحث إجرا ينا بجن  الدرجة الت  يحصؿ عميها كل  ا مر فػ         
 الذم أعدة الباحث  الضغكط مكاجهةاستراتيجيات 

 :البحححمددات 

 :بما يم  الحال  البحثتحدد  

 ع ميػػةعمػػا عينػػة مػػف أسػػر ا طفػػاؿ ذكم ااعاقػػة  الحػػال  البحػػث الحػػدكد البشػػرية  اقتصػػر (0
  البسيطة

ب 0812خػػلؿ الفصػػؿ الدراسػػ  الثػػان  لمعػػاـ الدراسػػ   البحػػث  ػػذاالحػػدكد الزمنيػػة  أجػػرم  (8
 ق 0813
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الممتح ػيف بمػدارس التربيػة  ا طفػاؿأسػر  عينػة عمػا الحػال  البحث مالحدكد المكانية  أجر  (1
 بمحافظة ا حسا  بالمممكة العربية السعكدية  بالمرحمتيف )االبتدا ية كالمتكسطة(الفكرية 

 اإلطار الهظري:

" كالتػػػ  تعنػػػ  Spiritus" اللتينيػػػةمشػػػتؽ مػػػف الكممػػػة  "Spirit"إف مفهػػػـك الػػػركح        
التػػنفس  أمػػا المصػػطما الحػػديث لهػػذة الكممػػة فهػػك يعنػػ  طاقػػة حياتػػؾ كالجانػػب غيػػر الجسػػدم 
ػا يتضػمف صػفاتؾ الحيكيػة مثػؿ الطاقػة  كغير المادم منؾ، مثؿ المشاعر الشخصػية  ك ػك أيضن
نما هػػا  كالحمػػاس كالشػػجاعة كااصػػرار كالػػذكا  الركحػػ  يتعمػػؽ بكيفيػػة اكتسػػاب  ػػذة الصػػفات كا 

"الهكيػػة ا خلقيػػة   بجنهػػا ،تعمػػؽ بحمايػػة كتنميػػة ركحػػؾ كالتػػ  يعرفهػػا قػػامكس أكسػػفكردي كمػػا
  (00، 8001)بكزاف،  "، ككثافة طاقتها العاطفية كالع ميةكالعاطفية

مجمكعػة مػف السػمات كال ػدرات  ،  ػك ( أف الذكا  الركح 110، 8000كيرل شعباف)        
بالرضا كالسػمك كالشػعكر بػبعض السػمككيات الركحيػة الركحية الت  يشعر بها الفرد مف خللها 

خػريف كمػػإ المشػػكلت التػ  يكاجهػػا فػػ  الحيػػاة عكس عمػػا سػمكك  فػػ  تعاملتػػ  مػػإ اآلالتػ  تػػن
 كالت  منها التساما كالعفك 

ا بهػا، طريػة يكلػد اانسػاف مػزكدن ف( قدرة 088، 8008الذكا  الركح  كما يراة الضبإ )ك       
الت دـ ف  العمر، كتعكس مدل قدرة الفػرد عمػا الػكع  بذاتػ  كالتسػاما بهػا، كتنمك كتزداد مإ 

كالتكج  نحك اآلخريف، كالتجمؿ ف  الككف كالطبيعة، كممارسة كافة ا نشطة الركحيػة كالتعامػؿ 
 مإ المعاناة بشكؿ إيجاب  كاتخاذ ا كفرصة لمنمك 

ا كؿ الجانػب المعرفػ ، كيهػدؼ إلػا  :كيمكف فهـ الذكا  الركح  ف  ضػك  ثلثػة جكانػب     
البحػػث عػػف ا سػػ مة الر يسػػة فػػ  الكجػػكد كمحاكلػػة السػػع  ايجػػاد إجابػػات لم ضػػايا الكجكديػػة، 
كالهػػػدؼ مػػػف الحيػػػاة، كالتفكيػػػر فػػػ  االحتمػػػاالت غيػػػر المدركػػػة، كتجػػػاكز المكاقػػػؼ كا حػػػداث 

ت الركحيػة مثػؿ  كا شخاص  كالثان  الجانب السمكك  كفيػ  ي ػـك الشػخص بممارسػة النشػاطا
اليكجػػػا، كالتجمػػػؿ، كالتسػػػاما، كالصػػػدؽ، كاايثػػػار، كالتفػػػاؤؿ كاالبتعػػػاد عػػػف ا نظمػػػة الجامػػػدة، 
كممارسة ااجػرا ات كالتػدابير الصػحية  كالثالػث الجانػب الكجػدان  كيػرتبط بوحسػاس الشػخص  
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بالسػػػلـ، كالمػػػرح، كالرحمػػػة كالتعػػػاطؼ، كالغضػػػب، كالخػػػكؼ، كحػػػب الطبيعػػػة، كقمػػػؽ المػػػكت، 
 .(Dhar & Nandan, 2008, 206)كاالستمتاع بالفف كالرسـ كالنحت كالمكسي ا

، أبعػػػاد ةأف الػػػذكا  الركحػػػ  يتمثػػػؿ فػػػ  خمسػػػ( 813-812، 8001كيػػػذكر عثمػػػاف)        
    ك 

  )عمك الذات كتجاكز المصالا الشخصية كاال تماـ باآلخر(ال درة عما التسام  (0
)ممارسػػة الط ػػكس كالعبػػادات عاليػػة مػػف الكع ال ػػدرة عمػػا الػػدخكؿ فػػ  حػػاالت ركحانيػػة  (8

المختمفػػة كانعكػػاس أثر ػػا عمػػا الػػنفس مػػف اطم نػػاف كراحػػة نفسػػية كاتصػػاؿ دا ػػـ بالخػػالؽ 
  كااحساس بالتكافؽ كالسلـ(

ال ػػػدرة عمػػػا اسػػػتثمار الركحانيػػػات فػػػ  ا نشػػػطة اليكميػػػة كالعلقػػػات كمكاجهػػػة ا حػػػداث  (1
  مإ ااحساس بما  ك م دس كالمكاقؼ

الركحية ف  مكاجهة المشكلت اليكمية )ال درة عما اسػتخداـ ة عما استخداـ المصادر ال در  (8
 المكارد الركحية عما حؿ المشكلت( 

–التكاضػإ  –االمتتنػاف  –االندماج ف  سمكؾ الفضيمة )التحم  بسمات المغفػرة  ال درة عما (5
  الشف ة(-التعاطؼ 

ذا كػػاف ا مػػر كػػذلؾ كتعتبػػر تربيػػة ا طفػػاؿ مسػػؤكلية كبيػػرة كمهمػػ        ة صػػعبة كشػػاقة، كا 
بالنسبة لألطفاؿ الذيف ال يعانكف مف ااعاقة، فهك أكثر صعكبة كأكثر مشػ ة بالنسػبة لألطفػاؿ 
الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف ااعاقػػػة؛  ف أسػػػرة الطفػػػؿ المعػػػكؽ تكاجػػػ  مشػػػكلت كتتصػػػدل لتحػػػديات 

مػا تنطػكم عاقػة غالبنػا خاصة، إضافة إلػا ذلػؾ تمػؾ التػ  تكاجههػا ا سػر جميعنػا، حيػث إف اا
ذلؾ ال يمكف التحدث عػف نتػا ج  دية كطبية كاجتماعية كتربكية، كمإعما صعكبات نفسية كما

كقػد تعػان  مػف  ،جميإ ا سر، فمكؿ أسػرة لهػا خصا صػها الفريػدة كتتمتػإ بمػكاطف قػكة محػددة
البحػكث كالدراسػػات التػ  بحثػػت فػ   ػػذا المكضػػكع تشػػير مػكاطف ضػػعؼ معينػة، كلهػػذا السػبب 

 مختمفة، ك   النتا ج إلا مجمكعة مف ال
ك ػػ  ت ػػكد إلػػا  ،إف ااعاقػػة قػػد تفػػرض عمػػا الكالػػديف تغييػػرات مهمػػة فػػ  مجػػرل حياتهمػػا (0

 شعكر بالحزف الذم يختف  أحياننا كلكن  قد يعكد فيظهر مجددنا 
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لػػدنيا ينتظػػراف طفػػلن عادينػػا بػػؿ مثالينػػا، غيػػر متكقػػإ، فكػػؿ أب أك أـ فػػ  اإف ااعاقػػة شػػ    (8
كلذلؾ فميس غريبنا أف تمثؿ إعاقة الطفؿ صفعة قكيػة لممػاؿ، كا مػر الغريػب  ػك أف يت بػؿ 

 الكالداف إعاقة طفمهما دفعة كاحدة كبدكف صعكبات ف  البداية 
 لما كانت ااعاقػة تشػكؿ أزمػة ح ي ػة فونهػا تحػدث ردكد فعػؿ نفسػية قػد تكػكف شػديدة، كمػا (1

ينبغ  التجكيد عمي   نػا  ػك أف مثػؿ  ػذا ا مػر طبيعػ ، ك نػاؾ مػف ي ػكؿ إنػ  صػح  كلكػف 
  ( 003-002، ص ص8000طالما كانت ردكد الفعؿ ضمف حدكد معينة )الخطيب، 

تمػػؾ المجهػػكدات كالعمميػػات المعرفيػػة كاالنفعاليػػػة  الضػػغكط مكاجهػػةكتعػػد اسػػتراتيجيات       
لمتصدم لممكاقؼ كالضغكط كالمشكلت كالتغيػرات التػ  تطػرأ كالسمككية الت  ي ـك بها الشخص 

عمػػا حياتػػ ، كالعمػػؿ عمػػا حمهػػا أك التخفيػػؼ مػػف تجثيراتهػػا السػػمبية عميػػ ، بصػػرؼ النظػػر عػػف 
مػػدل تجثير ػػا أك فعاليتهػػا، حيػػث يمكػػف أف تن سػػـ إلػػا اسػػتراتيجيات مكاجهػػة إيجابيػػة فعالػػة، 

، 8002عالػة، احجاميػة كغيػر تكيفيػة )النجػار، إقدامية كتكيفية، أك استراتيجيات سمبية غير ف
0 ) 

تحػػدث  الضػػغكط التػ تمػؾ  ػػ  ك   الضػػغكط اايجابيػة مػا ك نػاؾ نكعػػاف مػف الضػػغكط، ك       
تمػؾ  ػ  ك  ،الضػغكط السػمبيةك  سػعادة كالرضػا، أم االتػزاف النفسػ  بال الشػعكرإلػا  تكترنا يؤدم

كعػػدـ السػػركر أم عػػدـ االتػػزاف النفسػػ  تػػؤدم إلػػا الشػػعكر بالتعاسػػة كااحبػػاط  الضػػغكط التػػ 
 .(83، 8000 ،)أبك حبيب
كال شػػػؾ أف  نػػػاؾ أزمػػػات نما يػػػة تعمػػػؿ عمػػػا عػػػكدة ظهػػػكر مشػػػاعر ا سػػػا كالػػػرفض        

 ػػذة مػػف كالغضػػب كالشػػعكر بالػػذنب كمػػا إلػػا ذلػػؾ لػػدل أسػػر ا طفػػاؿ ذكم ااعاقػػة الع ميػػة، ك 
بمف سي ـك بالرعاية عند ت ػدـ الكالػديف  ، ا زمات السمككية، التفكيرا زمات مرحمة التشخيص

 ( 888، 8001بالعمر)عبيد، 
يجب  التمييػز بػيف  أن  إلا Garcia, Franco, & Martinez (2007, 30)كيشير       

، حيػث يشػير المصػطما الضػغكط مكاجهػةكاسػتراتيجيات   Coping styles أساليب المكاجهة
أف إلػا  بينما يشير المصطما الثػان ا كؿ إلا أف أنظمة مكاجهة ثابتة كمتس ة مإ الضغكط، 

بجنهػػػا ذات سػػػعة قابمػػػة  الضػػػغكط مكاجهػػػة سػػػتراتيجياتكتتسػػػـ اا، أكثػػػر تحديػػػدن تكػػػكف فعػػػاؿ ا 
 لمتعديؿ، كما أنها تتضمف سعة تنبؤية جيدة كالت  تجعمها أكثر جاذبية مف منظكر التدخلت 
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 الدراسات السابكة:
مشكمة االنسحاب االجتماع  لدل ا طفاؿ  تناكؿ( إلا 8000 دفت دراسة سمعاف)      

درجة ساليب معاممة الكالديف الخاط ة، أبعض المتغيرات ك  )ا كعلقت  بع مين  المعكقيف
 ياس أساليب ماع ، كم ياس االنسحاب االجتااعاقة الع مية، النكع(، كقد تـ استخداـ م

أف قيمة معامؿ االرتباط بيف كقد أكضحت نتا ج الدراسة ، )إعدادب الباحثة(المعاممة الخاط ة
المعاممة الخاط ة لمكالديف  ا، كأساليبع مين  المعكقيفاالنسحاب االجتماع  لدل ا طفاؿ 

كما (، كتعن  أف شدة االنسحاب تزداد مإ زيادة أساليب المعاممة الخاط ة  0552تساكم )
ااعاقة الع مية أف قيمة معامؿ االرتباط بيف االنسحاب االجتماع  كدرجة أشارت النتا ج إلا 

كأف قيمة معامؿ عن  تراجإ االنسحاب مإ زيادة درجة الذكا   (، ك ذا ي 18 0-تساكم )
النكع (، كتعن  كجكد تجثير ضعيؼ 0505تساكم ) كالنكعاالرتباط بيف االنسحاب االجتماع  

فركؽ بيف ا طفاؿ ال ابميف إلا كجكد دراسة ال أكضحت نتا ج كما عما االنسحاب االجتماع  
يب المعاممة لمتغير أسال كف نالمتعمـ كا طفاؿ ال ابميف لمتدريب ف  درجة االنسحاب االجتماع  

 ا ذات داللة إحصا ية عند مستكم، ككجدت فركقن كالنكع، ااعاقة الع ميةالخاط ة كدرجة 
(0 00 ) 

( التعػرؼ عمػا الػذكا  الركحػ  لػدل طػلب 8008دراسة الخفاؼ كناصر) استهدفتكما        
الجامعػػػة، كالتعػػػرؼ إذا كانػػػت  نػػػاؾ فركقنػػػا فػػػ  مسػػػتكل الػػػذكا  الركحػػػ  يرجػػػإ لمتغيػػػر النػػػكع 

تـ اختيار ـ عشػكا ينا مػف أربعػة  ( طالب كطالبة800كالتخصص، كقد تجلؼ عينة الدراسة مف )
()اارشػػاد النفسػػ ، التربيػػ  ك ػػ  ،أقسػػاـ ، كقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف ة الفنيػػة، الرياضػػيات، العمػػـك

كقػد آلػت نتػا ج الدراسػة إلػا ، King (2008)م ياس الذكا  الركح  لمطلب الجامعييف إعداد 
أف طلب كمية التربية ا ساسية يتمتعكف بمستكل مرتفإ مف الذكا  الركح ، كأف  نػاؾ فػركؽ 

ف  الذكا  الركح  بيف الذككر كااناث كلصػالا اانػاث، كمػا أشػارت النتػا ج إلػا  دالة إحصا ينا
أف  نػػػاؾ فركقنػػػا فػػػ  الػػػذكا  الركحػػػ  بػػػيف التخصػػػص العممػػػ  كاانسػػػان  لصػػػالا التخصػػػص 

 اانسان  

عمػػػػا أثػػػػر المتغيػػػػرات الديمكغرافيػػػػة الخاصػػػػة  (8008فحصػػػػت دراسػػػػة بنهػػػػاف )كمػػػػا         
كالتكافػػؽ الزكاجػػ  لػػدل آبػػا  كأمهػػات ا طفػػاؿ المعػػكقيف، كمػػا  اسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط
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اسػػتهدفت الدراسػػة الكشػػؼ عػػف العلقػػة بػػيف اسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط كالتكافػػؽ الزكاجػػ  
لػػدم آبػػا  كأمهػػات ا طفػػاؿ المعػػكقيف، كػػذلؾ الكشػػؼ عػػف المعادلػػة التنبؤيػػة لمسػػتكل التكافػػؽ 

كط لػػدل آبػػا  كأمهػػات ا طفػػاؿ المعػػكقيف، كقػػد الزكاجػػ  مػػف خػػلؿ اسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغ
 –ع ميػة  –بصػرية  –( أب كأـ  طفػاؿ معػكقيف بوعاقػة )سػمعية 30مف ) تككنت عينة الدراسة

كقػد تػـ اسػتخداـ م يػاس ا، ( عامنػ8 00 – 0 10اضطراب تكحد( كتراكحػت أعمػار ـ مػا بػيف )
الباحثػة(، كم يػاس الضػغكط  ، كم ياس التكافؽ الزكاجػ  )إعػدادبت مكاجهة الضغكطاستراتيجيا

(، كقػػد آلػػت نتػػا ج الدراسػػة عػػف إلػػا كجػػكد 0332السػػرطاكم، ك  ،النفسػػية )إعػػدادب الشػػخص
علقة ارتباطية سالبة دالة بيف كؿ مف الضػغكط النفسػية كالتكافػؽ الزكاجػ  لػدل آبػا  كأمهػات 

الضػػغكط ا طفػػاؿ المعػػاقيف، كجػػكد علقػػة ارتباطيػػة دالػػة بػػيف كػػؿ مػػف اسػػتراتيجيات مكاجهػػة 
تنبػئ بعػض اسػتراتيجيات مكاجهػة  كمػا .كالتكافؽ الزكاج  لدل آبا  كأمهػات ا طفػاؿ المعػكقيف

بينمػػا أسػػفرت  .الضػػغكط دكف غير ػػا بػػالتكافؽ الزكاجػػ  لػػدل آبػػا  كأمهػػات ا طفػػاؿ المعػػاقيف
النتا ج أن  ال تكجد فركؽ دالة إحصا ينا بيف متكسطات درجات آبا  كأمهػات ا طفػاؿ المعػكقيف 

كال تكجػد ) أنثػا –ف  كؿ مف استراتيجيات مكاجهة الضغكط كالتكافؽ الزكاج  تبعنا لمنػكع )ذكػر 
مػػػف  فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػا ينا بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات آبػػػا  كأمهػػػات ا طفػػػاؿ المعػػػاقيف فػػػ  كػػػؿ

 ( 00-80( )85 – 10لعمر الكالديف )ا استراتيجيات مكاجهة الضغكط كالتكافؽ الزكاج  تبعن 

( المنػاخ ا سػرم كالجػامع  المػدرؾ كالمػجمكؿ كعلقتػػ  8008جبريػؿ ) دراسػة تناكلػتكمػا      
كقػد تككنػت عينػة بالذكا  الركح  لدل طلب الجامعة فػ  ضػك  الجػنس كالتخصػص الدراسػ   

المنػػاخ  -  كقػػد تػػـ اسػػتخداـ خمسػػة م ػػاييس )المنػػاخ ا سػػرم المػػدرؾ( طالبنػػا128الدراسػػة )
الػذكا  الركحػ (، مػف  -المنػاخ الجػامع  المػجمكؿ -المناخ الجػامع  المػدرؾ -ا سرم المجمكؿ

يف الجنسػيف فػ  بػإحصػا ينا عدـ كجكد فركؽ دالة كقد أظهرت نتا ج الدراسة )إعدادب الباحث(  
 بػيف طػلب الكميػات النظريػة كالكميػات العمميػة فػ إحصػا ينا كجػكد فػركؽ دالػة الػذكا  الركحػ ، 

بػػيف المنػػاخ إحصػػا ينا كجػػكد علقػػة ارتباطيػػة دالػػة الػػذكا  الركحػػ  كلصػػالا الكميػػات النظريػػة، ك 
كعػػدـ كجػػكد علقػػة ارتباطيػػة بػػيف المنػػاخ ا سػػرم  ،ا سػػرم كالجػػامع  المػػدرؾ كالػػذكا  الركحػػ 

 ينا لممنػػاخ يكجػػد تػػجثير داؿ إحصػػا كمػػا بينػػت النتػػا ج أنػػ كا  الركحػػ   كالجػػامع  المػػجمكؿ كالػػذ
المنػاخيف ذكا  الركح ، كال يكجد تجثير داؿ لمتفاعػؿ بػيف اد الما أبعدرؾ عا سرم كالجامع  الم

يكجػد تػجثير داؿ إحصػا ينا لممنػاخ ا سػرم كالجػامع  المػجمكؿ عمػا عما الػذكا  الركحػ   كػذلؾ 
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دم داؿ لمتفاعػؿ بػيف المنػاخيف عمػا الػذكا  الركحػ  فػ  بعػد تػجثير ك ككجأبعاد الذكا  الركح ، 
 كامؿ النفس  ف ط التكج  نحك الجماعة كالت

فعاليػػة برنػػامج إرشػػادم انت ػػا   فػػ  دراسػػة لمتح ػػؽ مػػف ( 8001المرتجػػإ) أجػػرلكمػػا        
ة لػػدل تنميػة الػذكا  الركحػػ  ككفا تػ  فػ  تنميػػة اسػتراتيجيات مجابهػة أحػػداث الحيػاة الضػاغط

( أـ مػف 80كتككنت عينػة الدراسػة مػف ) .التكحدعينة مف أمهات ا طفاؿ ذكم اضطراب طيؼ 
المسػػجميف بمركػػز البيضػػا  لمتكحػػد بدكلػػة ليبيػػا،  التكحػػدأمهػػات ا طفػػاؿ ذكم اضػػطراب طيػػؼ 

( سنة، كتـ ت سػيمهف إلػا مجمػكعتيف، ا كلػا المجمكعػة 80-10كتراكحت أعمار ف ما بيف )
كتككنػت أدكات الدراسػة مػف  .أمهات(00أمهات(، كالثانية المجمكعة الضابطة ) 00التجريبية )

م ياس الػذكا  الركحػ ، م يػاس اسػتراتيجيات مجابهػة أحػداث الحيػاة الضػاغطة، دليػؿ العكامػؿ 
، اسػػتمارة الكاجػػب المنزلػػ ، اسػػتمارة ت يػػيـ جمسػػات البرنػػامج التكحػػدالمؤديػػة لنشػػجة اضػػطراب 
الػػػذكا  الركحػػػ  )إعػػػداد الباحثػػػة(، كاسػػػتمارة المسػػػتكل االجتمػػػاع  االنت ػػػا  ، برنػػػامج تنميػػػة 

، تعػػديؿ الباحثػػة(  كقػػد تطبيػػؽ البرنػػامج 0328كاالقتصػػادم كالث ػػاف  )إعػػداد سػػامية ال طػػاف 
الذم استغرؽ شهريف كنصؼ، كبعد تطبيؽ الم اييس ال بمية كالبعدية كالتتبعيػة تكصػمت نتػا ج 

ا   ف  تنميػة الػذكا  الركحػ  كاسػتراتيجيات مجابهػة أحػداث الدراسة إلا فاعمية البرنامج االنت 
 .الحياة الضاغطة لدل أمهات ا طفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد

( التعػػرؼ عمػػا مسػػتكم الػػذكا  الركحػػ  8001اسػػتهدفت دراسػػة عثمػػاف كالعتيبػػ ) كقػػد       
كقػػد تػػـ ، كميػػة التربيػػة جامعػػة شػػ را ب ( طالبػػة850)كأسػػاليب مكاجهػػة الضػػغكط النفسػػية لػػدم

  كالتنبػػؤم لتحديػػد العلقػػة بػػيف متغيػػرات الدراسػػة المػػنهج الكصػػف  بجسػػمكب  االرتبػػاط اسػػتخداـ
(، 8000داـ م يػاس الػذكا  الركحػ  إعػداد الغػدان  )كشؼ عف م در التنبؤ  كقػد اتػـ اسػتخكال

كممػػا أشػػارت لػػ  نتػػا ج   (8000كم يػػاس مكاجهػػة الضػػغكط النفسػػية ترجمػػة كت نػػيف إبػػرا يـ)
الدراسػػة إلػػا ارتفػػاع مسػػتكل الػػذكا  الركحػػ  لػػدل عينػػة الدراسػػة، بينمػػا كانػػت لػػديهف أسػػاليب 
مكاجهة الضغكط النفسية متكسطة، كذلؾ كجػكد فػركؽ فػ  الػذكا  الركحػ  لممجمكعػات ا ربػإ 

ة بػػيف رابعػػة(، بينمػا ال يكجػػد فػركؽ فػػ  أسػاليب مكاجهػػة الضػغكط النفسػػي-ثالثػة-ثانيػػة-)أكلػ 
 المجمكعات ا ربإ ترجإ إلا متغير المستكل الدراس  
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( إلػا التكصػؿ لنمػكذج بنػا   عػاـ يجمػإ بػيف الػذكا  8002كما سعت دراسة جػاب ا  )      
الركح  كالعفك بكصفهما متغيريف كسيطيف يفسراف العلقة بػيف اسػتراتيجيات مكاجهػة الضػغكط 

متغيػػرات الػػذكا  الركحػػ  كأبعػػادة الفرعيػػة، ككػػذلؾ  سػػهاـإالهنػػا ة الذاتيػػة  ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػا 
( فػردنا 111العفك كأبعادة الفرعية ف  تفسير الهنا ة الذاتية  كقد اشتممت عينة الدراسػة عمػا )

مف مختمؼ الف ات كالشرا ا ف  المجتمإ  كأظهرت النتا ج كجػكد تكسػط جز ػ  لمػذكا  الركحػ  
كفػػ  العلقػػة بػػيف التفاعػػؿ اايجػػاب   نػػا ة الذاتيػػةالتفاعػػؿ السػػمب  كالهكالعفػػك فػػ  العلقػػة بػػيف 

نتا ج إلا إمكانية تنبؤ الذكا  الركح  بالهنا ة الذاتيػة لػدم عينػة الكالهنا ة الذاتية، كأكضحت 
ط   كتشػػير نتػػا ج الدراسػػة أنػػ  عنػػد رصػػد العلقػػة بػػيف متغيػػرم أسػػاليب مكاجهػػة الضػػغك راسػػةالد

ر متغيرم الذكا  الركح  كالعفك بكصػفهما يفسػراف قػدرنا االعتباف  كالهنا ة الذاتية ينبغ  ا خذ 
 .كبيرنا مف  ذة العلقة المفترضة

 راسات السابكة:دتعكيب على ال

أيػػدت بعػػض الدراسػػات كجػػكد علقػػة ارتباطيػػة إيجابيػػة بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكا  الركحػػ  كبعػػض  (0
(، كدراسػػػػػػػة المرتجػػػػػػػإ، كدراسػػػػػػػة عثمػػػػػػػاف 8008المتغيػػػػػػػرات، كمنهػػػػػػػا دراسػػػػػػػة جبريػػػػػػػؿ )

 ( 8001كالعتيب )
بينػػت بعػػػض الدراسػػات كجػػػكد علقػػة ارتباطيػػػة إيجابيػػػة بػػيف كػػػؿ مػػف اسػػػتراتيجيات مكاجهػػػة  (8

 ( 8008، مثؿ دراسة بنهاف )كبعض المتغيرات الضغكط
عػف طريػؽ الػذكا  الركحػ ،  ببعض المتغيرات اايجابيةتذكر بعض الدراسات أن  يمكف التنبؤ  (1

 ( 8002مثؿ دراسة جاب ا  )
تناكلػت العلقػة بػيف الػذكا  الركحػ   بحػكث كدراسػات –الباحث  مساف  حدكد  –عدـ كجكد  (8

لػػدل ا سػػر بكجػػ  عػػاـ كأسػػر ا طفػػاؿ ذكم ااعاقػػة الع ميػػة  كاسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط
 أ مية كبيرة  لمبحث الحال ، ك ك ما يعط  بصفة خاصة
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:البححفروض   
( بيف الذكا  الركحػ  05 0تكجد علقة ارتباطية مكجبة دالة إحصا ينا عند مستكل داللة ) (0

  البحثلدل عينة الضغكط  مكاجهةكاستراتيجيات 
مػف ( بيف العمر ككػؿ 05 0ا عند مستكل داللة )حصا ين إيكجد علقة ارتباطية مكجبة دالة  (8

    بحثالالضغكط لدل عينة  مكاجهةالذكا  الركح  كاستراتيجيات 
الضػػغكط  مكاجهػػةكاسػػتراتيجيات فػػ  كػػؿ مػػف  الػػذكا  الركحػػ   دالػػة إحصػػا ينا تكجػػد فػػركؽ (1

  النكعترجإ إلا 
الضػػغكط  مكاجهػػةتكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػا ينا فػػ  كػػؿ مػػف  الػػذكا  الركحػػ  كاسػػتراتيجيات  (8

 المستكل التعميم  ترجإ إلا 
عػف سر ا طفػاؿ ذكم ااعاقػة الع ميػة لألالضغكط  مكاجهةبدرجة استراتيجيات يمكف التنبؤ  (5

  الذكا  الركح طريؽ درجات  عما م ياس 
اسػػتراتيجيات مرتفعػػ   ا سػػربػػيف  (05 0)يكجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػا ينا عنػػد مسػػتكل داللػػة  (0

الػػذكا  ا لمتغيػػر تبعنػػ الضػػغكط مكاجهػػةاسػػتراتيجيات منخفضػػ   كا سػػرالضػػغكط  مكاجهػػة
  الركح 

 :البححمهوجية وإجراءات 

 :البححمهوج 

  ػػذا المػػنهج كيسػػتهدؼالمػػنهج الكصػػف  االرتبػػاط ،  البحػػث فػػ   ػػذاسػػتخدـ الباحػػث ا      
ذا كانػػت تكجػػد فهػػؿ  ػػ  مكجبػػة أـ  معرفػػة كجػػكد علقػػة بػػيف متغييػػريف أك أكثػػر أك عػػدمها، كا 

 سالبة، ككذلؾ التنبؤ بتجثير متغير أك أكثر عما متغير آخر 
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 :البححعيهة 

 :االستطالعيةأوال عيهة 

البسػيطة ااعاقػة الع ميػة مػف أسرة لػديها أطفػاؿ يعػانكف  (10تككنت عينة الت نيف مف )       
 ،(01 88بمتكسػػط عمػػرم ) ،(50-11) بػػيف حػػت أعمػػار ـ الزمنيػػةك ا، تر محافظػػة ا حسػػا ب

 ( 3 2كانحراؼ معيارم)

ا ساسية  البحثثانينا عينة   

 ااعاقػة الع ميػةمػف أسرة لػديها أطفػاؿ يعػانكف  (00مف ) ساسيةا  البحثتككنت عينة        
( 51 88( بمتكسػط عمػػرم )05-15حػػت أعمػار ـ الزمنيػة )اك ، تر محافظػة ا حسػا بالبسػيطة 

 ( 80 2كانحراؼ معيارم)

  البحث كاتأد

  (عما)إعدادبااعاقة الع ميةذكم ا طفاؿ م ياس الذكا  الركح   سر  (0

 حدل االستجابات اآلتيػة، ك ػ  ويجاب عف البند الكاحد ب( بندنا 58يتككف الم ياس مف )      
ػا، غالبنػػا، كأحياننػا، كنػػادرنا، كأبػدنا( مكزعػػة عمػا أربعػػة أبعػاد، ك ػػ   ،البعػد ا كؿ  الشػػعكر  )دا من

، 10، 83، 82، 81، 80، 85، 88، 80، 80، 02  )ك ػػػػ  ،عبػػػػارة (01)كيتكػػػػكف مػػػػف 
  ك ػ  ،عبػارة (08) كيتضػمف ،التفػكؽكالبعد الثػان   (، 58، 51، 50، 50، 81، 80، 15
كالبعػػػػػػػػػػػػػػػػد  ،(58،  85،  88، 81، 88، 80، 80، 13، 12، 18، 11، 18، 10، 03)

، 01، 08، 08، 00، 3، 2، 0، 5، 1، 0  )ك ػ  عبػارة، (08)كيتجلؼ مف  ،الكاقإ  الثالث
، 01، 00، 1، 8، 8)   ، ك ػػعبػػارة (00)عمػػاكيشػػتمؿ ، ، كالبعػػد الرابػػإ  الفضػػؿ(82، 10
05 ،00 ،88 ،81 ،11 ،83 )   
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 اخلصائص السيكومرتية للنكياس:

 الصدق: -أوًلا 

  طرؽ بجربعةتـ حساب صدؽ الم ياس         
 :صدق احملكنني-0

 عبػػارة (10)قػػاـ معػػد الم يػػاس بعػػرض الم يػػاس فػػ  صػػكرت  ا كليػػة التػػ  تجلفػػت مػػف         
عما مجمكعة مػف السػادة مػف المحكمػيف مػف أعضػا   ي ػة التػدريس مػف المتخصصػيف، كتػـ 

فػجكثر، كمػف ثػـ أصػبا %( 20)محكمػيف بنسػبة ال ميهػاا  عما جميإ البنكد التػ  اتفػؽ عااب 
  عبارة (10)مف بدالن  عبارة (02)عدد بنكد الم ياس 

 صدق االتساق الداخلي:-9
 ،(05 0)عبارات الم ياس داؿ عند مستكل حيث كاف معامؿ االرتباط لجميإ 

أف لها معامؿ اتساؽ  تبيف(، حيث 00(، )2(، )8(، )8ما عدا العبارات رقـ ) (00 0)ك
بحذؼ  ذة العبارات مف الم ياس  كأصبا عدد بنكد  معد الم ياسمنخفض، لذلؾ قاـ 

  عبارة (02) مف بدالن عبارة  (08)الم ياس 
 الصدق العاملي:-3

ربعػة   تسػمية ا معػد الم يػاساف  ، ف د اقترح بنا ن عما نتا ج التحميؿ العامم  االستكش         
   ( الفضؿ –الكاقإ  -التفكؽ -الشعكر  )ؿ، ك  عكام

 الصدق التالزمي: -4

ا طفػاؿ أسرة مف أسػر  (000)اشتممت عما الت  تـ تطبيؽ الم ياس عما عينة الدراسة      
  Amram & Dryer (2007) إعػداد ،م ياس الذكا  الركحػ كتطبيؽ ذكم ااعاقة الع مية 

يػاس الػػذكا  ( عمػا نفػػس عينػة الدراسػػة باعتبػارة محكنػػا لم 8001كترجمػة )بشػرل إسػػماعيؿ، 
، كقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف درجػػات عينػػة الدراسػػة عمػػا الم يػػاس الركحػػ 
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مرتفعػػة تػدؿ عمػػا صػػدؽ أداة (، ك ػ  قيمػػة 130 0الحػال  كدرجػػاتهـ عمػا المحػػؾ الخػػارج  )
 الدراسة 

 :الجبات -ثانًيا

كركنبػػاخ ألفػػا، طري ػػة التجز ػػة  طرا ػػؽ لحسػػاب ثبػػات الم يػػاس ك ػػ   تػػـ اسػػتخدـ عػػدة                    
بػراكف، كمعامػؿ جتمػاف، كجميعهػا كانػت مرتفعػة )أكثػر  -النصفية، كاستخداـ معادلػة سػبيرماف

  (10 0مف 
ل يػػاس  ؛اا مناسػػبن بمسػػتكل ثبػػات عػػاؿب كيعتبػػر م ياسنػػ الم يػػاس يتمتػػإ ػػذا ف وكبػػذلؾ فػػ      

 الذكا  الركح  لدل أسر ا طفاؿ ذكم ااعاقة الع مية ف  البي ة لسعكدية 
 :مفتاح التصحيح

 اكاالسػتجابة أحياننػ ،درجػات (8) اكاالستجابة غالبنػ ،درجات (5)ا تعطا االستجابة دا من         
كعمي  تصػبا الدرجػة  (،درجة كاحدة) اكاالستجابة أبدن  (،درجتيف)ا كاالستجابة نادرن  ،درجات (1)

تػػػدؿ الدرجػػػة المرتفعػػػة لممفحػػػكص عمػػػا ، حيػػػث (58)كالصػػػغرل  ،(810)لمم يػػػاس  االعظمػػػ
الم يػػاس تمتعػػ  بمسػػتكل عػػاؿ مػػف الػػذكا  الركحػػ ، بينمػػا تػػدؿ الدرجػػة المنخفضػػة عمػػا تػػدن  

 المفحكص مستكل الذكا  الركح  لدل 
 :)إعداد الباحح(الضغوطمواجوة مكياس اسرتاتيجيات  (9

أسػػر  عينػػة قيػػاس درجػػة اسػػراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط لػػدليهػػدؼ  ػػذا الم يػػاس إلػػا        
           البسيطة ا طفاؿ ذكم ااعاقة الع مية

 ( عبارة تـ تكزيعها عما ثلثة أبعاد، ك   88كيتجلؼ  ذا الم ياس مف )   
عنػػػ  قبػػػكؿ ا سػػػرة تك  ،عبػػارة( 2االعتػػػراؼ بااعاقػػػة  كيتكػػكف  ػػػذا البعػػػد مػػػف ) -البعػػد ا كؿ

قرار ػا بحػدكث ااعاقػػة كالمشػكلت الضػػاغطة الناجمػة عنهػػا كمكاجهتهػا، مػػف خػلؿ خبػػراتهـ  كا 
 الساب ة كخبرات اآلخريف 
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تصػػميـ عػػدد مػػف  عنػػ ت، ك عبػػارة( 1  كيتكػػكف  ػػذا البعػػد مػػف )مكاجهػػة ا زمػػات-البعػػد الثػػان 
 االستراتيجيات لكل  ا مر؛ لمكاجهة الضغكط الناجمة عف ااعاقة الع مية  

كتعنػػ  البحػػث عػػف ، عبػػارة( 1كيتكػػكف  ػػذا البعػػد مػػف )  المسػػاندة االجتماعيػػةالبعػػد الثالػػث  
 الدعـ االجتماع  لألسرة كطفمها الذم يعان  مف ااعاقة الع مية 

  ، ك  بنا  الم ياسلخطكات كقد قاـ الباحث بعدد مف ال   
ا طػػػر النظريػػػة كالدراسػػػات السػػػاب ة التػػػ  تناكلػػػت اسػػػتراتيجيات  عػػػدد مػػػفاالطػػػلع عمػػػا  -0

 مكاجهة الضغكط 
  ك  استراتيجيات مكاجهة الضغكط،  الم اييس الت  ت يس درجة عدد مف طلع عمااال -8

  (8000ص ر، مكاجهة الضغكط، إعداد ) م ياس أساليب -أ 
  (8000)عبد المعط ، إعداد ،جهة أحداث الحياةااستبياف أساليب مك  -ب 
 ( 8003م ياس أساليب مكاجهة الضغكط لدل المرا  ات، إعداد )السيد،  -ج 

ػ اكلـ يجد الباحث م ياسن       ي ػيس  البسػيطة بجسػر ا طفػاؿ  ذكم ااعاقػة الع ميػة اخاصن
 ػيس  ػذا كمف  نا جا ت الحاجة إلا تصميـ أداة تلديهـ،  الضغكط مكاجهةاستراتيجيات 

 .المتغير لدل  ذة الف ة
  تيفالساب  تيفحث عبارات الم ياس ف  ضك  الخطك صاغ البا -1

 اخلصائص السيكومرتية للنكياس:

 االتساق الداخلي:-أوًلا

 ( عبارة 88تـ حساب التجانس الداخم  لمفردات الم ياس البالغ عدد ا )     
كقد تـ حساب االتساؽ الداخم  عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط لبيرسكف بيف درجة كػؿ      

مفردة كالبعد الذم تنتم  إلي   ػذة المفػردة، ككػذلؾ معػاملت االرتبػاط  بعػاد الم يػاس كالدرجػة 
 الكمية، كما يم  
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 خًٍ إنُه يٍ األبعاد انزالرت ( قُى يعايالث االسحباط بٍُ انعباسة وانذسجت انكهُت نهبعذ انزٌ ح1ُجذول )

 انًساَذة االجخًاعُت يىاجهت األصياث االعخشاف باإلعاقت

 سقى انعباسة
قًُت يعايم 

 االسحباط
 سقى انعباسة

قًُت يعايم 

 االسحباط

سقى 

 انعباسة

قًُت يعايم 

 االسحباط

1 8.6.0**  9 8.060**  16 8.4.3*  

2 8.0..**  18 8.609**  1. 8.051**  

3 8.658**  11 8.56.**  10 8.0.0**  

4 8.54.**  12 8..50**  19 8.551**  

5 8.506**  13 8.5.9**  28 8.501**  

6 8.628**  14 8.4.9*  21 8.659** 

. 8.608**  15 8.506**  22 8.4.3*  

0 8..61**      

 8.85، ) *(دال عُذ 8.81)**( دال عُذ 

( أف حساب التجانس الداخم  قد أسفر عما ارتباط مفػردات الم يػاس 0مف جدكؿ) كيتضا                
( فػػػ  ب يػػػة 05 0مسػػػتكل ) ( فػػػ  أغمػػػب العبػػػارات، كعنػػػد00 0بجبعػػػادة ككػػػؿ عنػػػد مسػػػتكل )

 العبارات 
 صدق املكياس:-ثانًيا

أجػػرل الباحػػث دراسػػة اسػػتطلعية تػػدكر حػػكؿ  اسػػتخداـ الباحػػث صػػدؽ المحكمػػيف، حيػػث        
الشكؿ المناسب لمم ياس الحػال ، حيػث أخػذ رأل بعػض الخبػرا  فػ  المجػاؿ  ثػـ عػرض الم يػاس 
عمػػا مجمكعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف مػػف أعضػػا   ي ػػة التػػدريس فػػ  مجػػاؿ الصػػحة النفسػػية 

االتفػاؽ بػيف المحكمػيف  كالتربية الخاصة، كقد أبدكا أرا  ػـ حػكؿ بنػكد الم يػاس، كقػد كانػت نسػبة
كبػػػذلؾ يكػػػكف عػػػدد عبػػػارات ، ( عبػػػارات1)عػػػدا %(، 20) لعمػػػا جميػػػإ عبػػػارات الم يػػػاس تتعػػػد

  ( عبارة85بدالن مف ) ( عبارة88الم ياس )
 ثبات املكياس: -ثالًجا

قاـ الباحث بحساب ثبات الم ياس باستخداـ معامؿ ثبات كركنباخ ألفا، كطري ة التجز ة       
 ف  كالجدكؿ التال  يكضا  ذة المعاملت كابر  –ستخداـ معامؿ تصحيا سبيرماف النصفية با
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 وانذسجت انكهُت  انضغىط يىاجهتاسخشاحُجُاث ( يعايالث انزباث ألبعاد يقُاط 2جذول )

 يعايم رباث كشوَباخ أنفا بعاداأل
يعايم رباث انخجضئت 

 انُصفُت

 09..8 .5..8 االعخشاف باإلعاقت

 .8.05 8.044 يىاجهت األصياث

 8.0.9 .8.09 انًساَذة االجخًاعُت

 8.095 04..8 انذسجت انكهُت

( أف جميإ معاملت الثبات مرتفعة، حيث تراكحت معاملت الثبات بػيف 8يتضا مف جدكؿ)     
 كالذم يشير إلا ثبات الم ياس  ،(235 050-0 0)

فػػوف مػػدل الػػدرجات يتػػراكح بػػيف  عبػػارة( 88نظػػرنا  ف الم يػػاس تػػجلؼ مػػف ) :مفتػػاح التصػػحيا
( درجػػة، حيػػث تػػدرجت ااجابػػة عػػف بنػػكد الم يػػاس مػػف نػػادرنا )درجػػة كاحػػدة(، أحياننػػا 88-00)

)درجتاف(، )دا منا ثلث درجات(، حيث تشير الدرجة المرتفعة إلا ارتفػاع درجػة أسػاليب مكاجهػة 
 .الضغكط كالعكس صحيا

 :ااحصا ية ا ساليب
  Spearman –Brownبيرسكف  ارتباط معامؿ (0
  Independent-samples T testالمست مة  لمعيناتاختبار)ت(  (8
 .One Way ANOVA تحميؿ التبايف ا حادم (1
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 مهاقصة الهتائج وتفسريها:
 : الفرض األول

( بػيف 05 0دالػة إحصػا ينا عنػد مسػتكل داللػة )مكجبػة تكجد علقة " كالذم ينص عما        
  "البحثعينة  لدل مكاجهة الضغكطات يستراتيجالذكا  الركح  كا

 ت انضغىطهانزكاء انشوحٍ واسخشاحُجُاث يىاج( انعالقت بٍُ 3جذول)

 

انذسجت انكهُت 

السخشاحُجُاث 

يىاجهت 

 انضغىط

 انذالنت

انذسجت انكهُت نهزكاء 

 انشوحٍ
8.323 8.85 

 
 
 

         
 
 
 
 
 

معامؿ ارتباط بيرسػكف، ككانػت النتػا ج كلمتح ؽ مف صحة  ذا الفرض تـ استخداـ             
ات يبػػػيف الػػذكا  الركحػػ  كاسػػػتراتيج علقػػػة ارتباطيػػة مكجبػػة أنػػ  تكجػػد(، 1كمػػا فػػ  جػػػدكؿ )

، حيػث بمػغ معامػؿ البسػيطة ا طفػاؿ ذكم ااعاقػة الع ميػة أسرعينة مف  لدل الضغكط مكاجهة
كيمكػػف تفسػػير  ( 05 0مسػػتكل داللػػة ) (، ك ػػ  دالػػة إحصػػا ينا عنػػد181 0ارتبػػاط بيرسػػكف )

( إلػا أف حيػاة اانسػاف فيهػا أحػداث يمكػف 8000بػرزكاف )  ذة النتا ج مف خلؿ ما أشػار لػ 
أف تهػػدد كضػػع  االجتمػػاع  بصػػفة عامػػة كصػػحت  كسػػعادت  بصػػفة خاصػػة  فجمػػاـ كػػؿ  ػػذة 

يػؤدم بػ  ا حداث الضاغطة يجد الشخص نفس  ف  حالػة ال اسػت رار كاضػطراب انفعػال ؛ ممػا 
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اسػػػتراتيجيات  إلػػػا البحػػػث عػػف طري ػػة لمكاجهػػة ا حػػداث الضػػاغطة كالتكيػػؼ معهػػا باسػػتخداـ
كممػػػا ، كمػػػف  نػػػا يمكػػػف اسػػػتنتاج أف  الضػػػغكط مكاجهػػػةسػػػتراتيجيات امتعػػػددة كالتػػػ  نسػػػميها 

 كمما قمت ا حداث الضاغطة  الضغكط مكاجهةاستخدـ الفرد استراتيجيات 
حيػػػث  (8000سػػػمعاف) دراسػػػة النتػػػا ج التػػػ  تكصػػػمت إليهػػػا نتػػػا ج  ػػػذا الفػػػرض كتػػػدعـ     

أكضػحت نتا جهػا إلػا كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف ا طفػاؿ ال ػابميف لمػتعمـ كا طفػػاؿ 
ال ابميف لمتدريب ف  درجة االنسحاب االجتماع  كف نا لمتغير أساليب المعاممػة الخاط ػة كدرجػة 

( فػػ  8008تكصػػمت لهػػا دراسػػة جبريػػؿ ) مػػا نتػػا جال ػػذة  تػػدعـكمػػا   ااعاقػػة الع ميػػة، كالنػػكع
كجػػكد علقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػا ينا بػػيف المنػػاخ ا سػػرم كالجػػامع  المػػدرؾ كالػػذكا  الركحػػ ، 
كعدـ كجكد علقة ارتباطية بيف المناخ ا سرم كالجػامع  المػجمكؿ كالػذكا  الركحػ   كػذلؾ فػ  

  المدرؾ عما أبعاد الذكا  الركح   كػذلؾ فػ  كجكد تجثير داؿ إحصا ينا لممناخ ا سرم كالجامع
كجكد تجثير داؿ إحصا ينا لممناخ ا سرم كالجامع  المجمكؿ عما أبعػاد الػذكا  الركحػ ، ككجػكد 
تجثير داؿ لمتفاعؿ بيف المناخيف عما الذكا  الركح  ف  بعػدم التكجػ  نحػك الجماعػة كالتكامػؿ 

فعاليػة  فػ  الكشػؼ عػف( 8001اسػة المرتجػإ)در  مػا آلػت إليػ النتػا ج  ذة  تدعـكما  النفس  
أحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة  مكاجهػػةالبرنػػامج االنت ػػا   فػػ  تنميػػة الػػذكا  الركحػػ  كاسػػتراتيجيات 

عثمػاف كمػا تختمػؼ  ػذة النتػا ج مػإ دراسػة  .التكحػدلػدل أمهػات ا طفػاؿ ذكم اضػطراب طيػؼ 
لػػدل عينػػة الدراسػػة، بينمػػا ( التػػ  أشػػارت إلػػا ارتفػػاع مسػػتكل الػػذكا  الركحػػ  8001كالعتيبػػ )

  كانت لديهف أساليب مكاجهة الضغكط النفسية متكسطة
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 الفرض الجاني:

الػػػذكا  الركحػػػ  كػػػؿ مػػػف يكجػػػد علقػػػة ارتباطيػػػة مكجبػػػة بػػػيف العمػػػر ك "كالػػػذم يػػػنص عمػػػا  
 " لدل عينة البحث الضغكط جهةامك كاستراتيجيات 

 انبحذ( قًُت يعايم اسحباط بُشسىٌ بٍُ انعًش ويخغُشاث 4جذول)

 

قًُت يعايم 

 االسحباط

**8.604 انشعىس  

**8.680 انخفىق  

**02..8 انىاقع  

**.8.59 انفضم  

**8.698 انذسجت انكهُت نهزكاء انشوحٍ  

**8.5.1 االعخشاف باإلعاقت  

**8.5.0 يىاجهت األصياث  

**8.609 انًساَذة االجخًاعُت  

**59..8 انضغىط يىاجهتانذسجت انكهُت نالسخشاحُجُاث   

كلمتح ؽ مف صحة  ذا الفرض تػـ اسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف، ككانػت النتػا ج كمػا       
مػػػف الػػػذكا  الركحػػػ  علقػػػة ارتباطيػػػة مكجبػػػة بػػػيف العمػػػر ككػػػؿ د جػػػأنػػػ  تك (، 8فػػػ  جػػػدكؿ )
، البسػػيطة أسػػر ا طفػػاؿ ذكم ااعاقػػة الع ميػػة عينػػة مػػف لػػدل الضػػغكط جهػػةامك كاسػػتراتيجيات 

كبمػغ معامػػؿ ارتبػػاط  ( 030 0)عمػػا م يػػاس الػذكا  الركحػػ معامػؿ ارتبػػاط بيرسػكف بمػػغ حيػث 
(، ك ػػ  قػػيـ دالػػة إحصػػا ينا عنػػد 153 0بيرسػكف عمػػا م يػػاس اسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط)

 ( 00 0مستكل داللة )
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ  فػػ ( 8008بنهػػاف )دراسػػة  مػػا أسػػفرت عنػػ  نتػػا ج  ػػذا البحػػث كتػػدعـ     

دالة إحصا ينا بيف متكسػطات درجػات آبػا  كأمهػات ا طفػاؿ المعػاقيف فػ  كػؿ مػف اسػتراتيجيات 
 ( 00-80( )85 – 10مكاجهة الضغكط كالتكافؽ الزكاج  تبعنا لعمر الكالديف )

 الفرض الجالح:

 مكاجهػػةكاسػػتراتيجيات الػػذكا  الركحػػ   ذم يػػنص عمػػا  "تكجػػد فػػركؽ فػػ  كػػؿ مػػفكالػػ       
 " النكعترجإ إلا الضغكط 
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يٍ انزكاء انشوحٍ ( َخائج ححهُم انخباٍَ نهفشوق بٍُ يخىسطاث دسجاث األسش فٍ كم 5جذاول )

 حشجع إنً انُىع انضغىط يىاجهتواسخشاحُجُاث 

 انذالنت دح ث ع و ٌ انُىع  

 انشعىس
 .294..22 1258..2 32 ركىس 

-3.068  50.888 8.818 
 10.53096 143...4 20 اَاد

 انخفىق
 11.4320 21.8888 32 ركىس 

-4.8.8  50.888 8.818 
 13.30092 34.1.06 20 اَاد

 انىاقع
 13.52826 21.9863 32 ركىس 

-6.868  50.888 8.818 
 13.60596 43.2588 20 اَاد

 انفضم
 2268..11 16.2588 32 ركىس 

-0..38  50.888 8.818 
 18.48905 35.8.14 20 اَاد

انذسجت انكهُت 

نهزكاء 

 انشوحٍ

 34.82393 141.2013 32 ركىس 

-2.8.8  50.888 8.858 
 20 اَاد

168.2143 36.3160. 

االعخشاف 

 باإلعاقت

- 2.96859 11.4863 32 ركىس 

18..18 
50.888 8.818 

 2.634.3 19.1429 20 اَاد

يىاجهت 

 األصياث

 4.36014 0.3688 32 ركىس 
-4.588  50.888 8.818 

 .4.6603 13.6429 20 اَاد

انًساَذة 

 االجخًاعُت

 .2.2024 18.1258 32 ركىس 
-0.128  50.888 8.818 

 .3.6.30 16.6429 20 اَاد

انذسجت انكهُت 

السخشاحُجُاث 

 يىاجهت

 انضغىط

 920...6 9863..2 32 ركىس 

-

11.908 
50.888 8.818 

 20 اَاد

49.4206 ..8.331 

مف الذكا  الركحػ  كاسػتراتيجيات تكجد فركؽ ف  كؿ أن  ( 5يظهر مف نتا ج الجدكؿ )        
دراسػة الخفػاؼ أظهرتػ   النتا ج ما ذة  كتدعـ ترجإ إلا النكع لصالا ااناث،الضغكط مكاجهة 
فػػركؽ دالػػة إحصػػا ينا فػػ  الػػذكا  الركحػػ  بػػيف الػػذككر كاانػػاث  فػػ   كجػػكد( 8008كناصػػر)

( عػػدـ كجػػكد 8008دراسػػة بنهػػاف )كتختمػػؼ مػػإ النتػػا ج التػػ  كشػػفت عنهػػا  كلصػػالا اانػػاث 
فػػركؽ دالػػة إحصػػػا ينا بػػيف متكسػػػطات درجػػات آبػػػا  كأمهػػات ا طفػػػاؿ المعػػكقيف فػػػ  كػػؿ مػػػف 

 لمنكع استراتيجيات مكاجهة الضغكط كالتكافؽ الزكاج  تبعنا 
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:الرابعالفرض   

 الضػغكط مكاجهةالذكا  الركح  كاستراتيجيات  ذم ينص عما  "تكجد فركؽ ف  كؿ مفكال   
 " م يعمتال المستكلترجإ إلا 
يٍ انزكاء انشوحٍ ( َخائج ححهُم انخباٍَ نهفشوق بٍُ يخىسطاث دسجاث األسش فٍ كم 6جذاول )

 حشجع إنً انًسخىي انخعهًٍُ انضغىط يىاجهتواسخشاحُجُاث 

 
 انذالنت ف ع و ٌ

 انشعىس

غُش 

 يخعهى
13 51.3046 21.96.93 

8.263 8.052 

قبم 

 جايعٍ
14 53.5888 22.56529 

 19.62599 58.6010 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 5..4545 23.9.658 

 21.24825 333..52 68 انًجًىع

 انخفىق

غُش 

 يخعهى
13 36.4615 14.48042 

1.181 8.35. 

قبم 

 جايعٍ
14 31.4206 11.3.208 

 12.24802 30.1364 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 32.3636 18.68446 

 12.318.8 35.1588 68 انًجًىع

 انىاقع

غُش 

 يخعهى
13 41.8.69 16..5548 

8.404 8.695 

قبم 

 جايعٍ
14 39..143 16.91083 

 18.69200 43.6364 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 45.6364 9.94256 

 13.49006 42.5333 68 انًجًىع

 انفضم

غُش 

 يخعهى
13 3..0462 12.8.589 

قبم  05..8 8.356

 جايعٍ
14 33.4206 13.00089 

 9.09.31 35.6364 22 جايعٍ
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 انذالنت ف ع و ٌ

بعذ 

 جايعٍ
11 36.1010 0..8423 

 11.85196 888..35 68 انًجًىع

انذسجت انكهُت نهزكاء 

 انشوحٍ

غُش 

 يخعهى
13 166..692 48.96901 

8.346 8..93 

قبم 

 جايعٍ
14 150.8.14 58.11596 

 22.90221 160.8989 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 1.1.6364 20.4.551 

 35.25361 .166.116 68 انًجًىع

 االعخشاف باإلعاقت

غُش 

 يخعهى
13 19.2380 2.12.36 

1.192 8.321 

قبم 

 جايعٍ
14 10.1429 4.41..5 

 1.26981 19.9891 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 19.5455 3.81218 

 9208..2 19.2033 68 انًجًىع

 يىاجهت األصياث

 

غُش 

 يخعهى
13 14.9231 4.59896 

8..53 8.525 

قبم 

 جايعٍ
14 15.8.14 4..143. 

 4.80468 .13.2.2 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 13.1010 4.99636 

 4.40.14 14.8333 68 انًجًىع

 انًساَذة االجخًاعُت

غُش 

 يخعهى
13 15.9231 1..5412 

1.155 8.340 

قبم 

 جايعٍ
14 15.5.14 4.23.46 

 2.23550 10.8455 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 1..4545 2.918.9 

 2.99540 16.9888 68 انًجًىع

انذسجت انكهُت 

 يىاجهتالسخشاحُجُاث 

غُش 

 يخعهى
13 58.8.69 6.29182 8.340 8..91 
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 انذالنت ف ع و ٌ

قبم  انضغىط

 جايعٍ
14 40..05. 9.5689. 

 3816..4 51.22.3 22 جايعٍ

بعذ 

 جايعٍ
11 58.1010 ..09.8. 

 6.09981 .58.216 68 انًجًىع

مػف الػذكا  الركحػ  كاسػتراتيجيات ( أن  ال تكجد فركؽ فػ  كػؿ 0يظهر مف نتا ج الجدكؿ )    
 ػػػػذة النتػػػػا ج دراسػػػػة عثمػػػػاف  كتػػػػدعـترجػػػػإ إلػػػػا المسػػػػتكل التعميمػػػػ ، الضػػػػغكط مكاجهػػػػة 
ال يكجد فركؽ ف  أساليب مكاجهػة الضػغكط بػيف المجمكعػات ا ربػإ ف  أن  ( 8001كالعتيب )

فػ  كجػكد فػركؽ فػ  كما تختمؼ مػإ نتػا ج الدراسػة نفسػها  ترجإ إلا متغير المستكل الدراس 
ترجػػإ إلػػا متغيػػر المسػػتكل  رابعػػة(-ثالثػػة-ثانيػػة-الػػذكا  الركحػػ  لممجمكعػػات ا ربػػإ )أكلػػ 

أف ( فػػ  8008دراسػػة الخفػػاؼ كناصػػر) آلػػت إليػػ عمػػا  الدراسػػ   ككػػذلؾ تختمػػؼ  ػػذة النتػػا ج
التخصػص العممػ  كاانسػان  لصػالا ف  الػذكا  الركحػ  بػيف ذات داللة إحصا ية  ناؾ فركؽ 

 التخصص اانسان  

:اخلامسالفرض   

لألسػػرة عػػف  الضػػغكط مكاجهػػةيمكػػف التنبػػؤ بدرجػػة اسػػتراتيجيات كالػػذم يػػنص عمػػا   "     
 طريؽ درجات  عما م ياس الذكا  الركح " 

كلمتح ػػؽ مػػف صػػحة  ػػذا الفػػرض تػػـ اجػػرا  تحميػػؿ انحػػدار كجػػا ت النتػػا ج كمػػا يكضػػحها     
    التال  الجدكؿ

 ( َخائج ححهُم االَحذاس انبسُظ.جذول )

انًخغُش 

 انًسخقم
 ث ودالنخها بُخا R R2 انزابج انًخغُش انخابع

 انزكاء انشوحٍ
 اسخشاحُجُاث 

  انضغىط يىاجهت
39..2 8.323 8.184 8.323 2.599* 

  8.85* دانت عُذ 
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عػف طريػؽ اختبػار تحميػؿ التبػايف ككانػت النتيجػة كجػكد  النمػكذجتـ التح ؽ مف صػحة       
 جا زية )صلحية( النمكذج لمتنبؤ  يؤيد ذلؾ عماداللة إحصا ية مما 

لمعامػػػؿ انحػػػدار  (05 0)( كجػػػكد داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل 1كيكضػػػا جػػػدكؿ )     
(، كيعنػ  ذلػؾ أف 0 008= )R2عمػا الػذكا  الركحػ ، ككػاف  الضغكط مكاجهةات ياستراتيج

  الضغكط مكاجهة( مف التبايف ف  استراتيجيات %8 00متغير الذكا  الركح  يفسر )
 كيمكف كتابة المعادلة التنبؤية عما النحك التال        

 الذكا  الركح ×  001 0+18 13=  الضغكط مكاجهةاستراتيجيات 
إمكانيػػة تنبػػؤ الػػذكا  فػػ  ( 8002 )جػػاب ا دراسػػة  مػػا أكضػػحت   ػػذة النتيجػػة كتػػدعـ      

الركحػػ  بالهنػػا ة الذاتيػػة لػػدم عينػػة الدراسػػة  كأنػػ  عنػػد رصػػد العلقػػة بػػيف متغيػػرم أسػػاليب 
مكاجهػػة الضػػغكط كالهنػػا ة الذاتيػػة ينبغػػ  ا خػػذ باالعتبػػار متغيػػرم الػػذكا  الركحػػ  كالعفػػك 

 .ا مف  ذة العلقة المفترضةبكصفهما يفسراف قدرنا كبيرن 
لػدل  الضػغكط مكاجهػة( إن  إذا زادت استراتيجيات 1ك ك ما يعن  كف نا لنتا ج الجدكؿ )      

ا سرة، فوف  ذا يعن  أنهػا تتمتػإ بػذكا  ركحػ  ال سػيما المػرتبط بمكاجهػة الضػغكط كالعكػس 
رة عػػف طريػػػؽ لألسػػػ الضػػغكط مكاجهػػةيجيات الصػػحيا؛ أم أنػػ  يمكػػػف التنبػػؤ بدرجػػة اسػػػترات

 درجاتها عما م ياس الذكا  الركح   
:السادسالفرض   

بػيف ا سػر  (05 0كالذم ينص عما  "يكجد فرؽ داؿ إحصػا ينا عنػد مسػتكل داللػة )        
تبعػا  الضػغكط مكاجهػة كا سػر منخفضػ  اسػتراتيجيات الضػغكط مكاجهةمرتفع  استراتيجيات 

 لمتغير الذكا  الركح " 
( َخائج اخخباس ث نحساب دالنت انفشق بٍُ يخىسطٍ دسجاث انًجًىعخٍُ 0جذول )

( عهً يقُاط انضغىط يىاجهتاسخشاحُجُاث يشحفعٍ  –انضغىط يىاجهت اسخشاحُجُاث )يُخفضٍ 

 انزكاء انشوحٍ

 انذالنت ث د ح ع و ٌ 

يُخفضى اسخشاحُجُاث 

 انضغىط يىاجهت
16 142.5 12.03 

38 -0.61 8.81 
يشحفعى اسخشاحُجُاث 

 انضغىط يىاجهت
16 105.5 15.69 
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الركحػػ  لػػدل مرتفعػػك اسػػتراتيجيات ارتفػػاع مسػػتكل الػػذكا   (2نتػػا ج الجػػدكؿ ) كتظهػػر    
مػا  ػذة النتػا ج  كما تدعـ، الضغكط مكاجهة، م ارنة بمنخفض  استرايجيات الضغكط مكاجهة

فعاليػػة البرنػػامج االنت ػػا   فػػ  تنميػػة  مػػف التح ػػؽ مػػف( 8001دراسػػة المرتجػػإ) تكصػمت إليػػ 
أحػػداث الحيػػاة طيػػؼ الضػػاغطة لػػدل أمهػػات ا طفػػاؿ  كاجهػػةمالػػذكا  الركحػػ  كاسػػتراتيجيات 

 .التكحدذكم اضطراب 

 التوصيات:
   ذا البحثية ف  ضك  ما أسفرت عن  نتا ج تمت صياغة التكصيات التال      

نحػػػك التفػػػاؤؿ كالنضػػػج النفسػػػ  كتحريكهػػػا  ا طفػػػاؿ ذكم ااعاقػػػة الع ميػػػة، أسػػػرإرشػػػاد  -0
 ػػذة مسػػاعدة ذلػػؾ مػػف خػػلؿ ، ك ا هامتبػػادؿ بػػيف أعضػػكالرضػػا الكاالجتمػػاع  كااشػػباع 

 .عما ت بؿ الصدمة، كمكاجهة الضغكط كالمشكلت الت  يتعرضكف لها ا سر
التػ   العكامػؿ عمػا س التربية الفكريػةار بمدكاالجتماعييف االختصاصييف النفسييف  اطلع -8

لػدل  الضػغكطمكاجهػة ارتفػاع درجػة اسػتراتيجيات  يمكف أف تزيد مف الذكا  الركح  بغية
  البسيطة أسر ا طفاؿ ذكم ااعاقة الع مية

ضػػػركرة تػػػكفر كحػػػدة إرشػػػارية بمػػػدارس التربيػػػة الفكريػػػة؛ لمسػػػاعدة  أسػػػر ا طفػػػاؿ ذكم  -1
 الركحية  عما التنفيس عف مشكلتهـ المرتبطة بالجكانب البسيطةااعاقة الع مية 

لػدل أسػر ا طفػاؿ ذكم ااعاقػة الضػغكط مكاجهػة دكات إرشادية لرفإ اسػتراتيجيات ع د ن -8
  البسيطة الع مية

إجػػرا  المزيػػد مػػف الدراسػػات المماثمػػة بحيػػث تػػدرس العلقػػة بػػيف الػػذكا  الركحػػ  كعلقتػػ   -5
  البسيطة أسر ا طفاؿ ذكم ااعاقة الع ميةعينات مف ببعض المتغيرات ا خرل لدل 

فػػ  تنميػػة  الػػذكا  الركحػػ  كفعاليتػػ إجػػرا  المزيػػد مػػف الدراسػػات البرامجيػػة ال ا مػػة عمػػا  -0
    البسيطة أسر ا طفاؿ ذكم ااعاقة الع مية عينات مف المتغيرات لدلبعض 
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 املراجع

مجمػػة سػػتراتيجيات المكاجهػػة فػػ  تسػػيير الضػػغط النفسػػ   ا(  فعاليػػة 8000بػػرزكاف، حسػػيبة )
  000-000، 88، كاالجتماعيةالعمـك اانسانية 

(  اسػػتراتيجيات مكاجهػػة الضػػغكط كالتكافػػؽ الزكاجػػ  لػػدل آبػػا  كأمهػػات 8008بنهػػاف، بديعػػة )
  008-53( ، 1)12، مجمة كمية التربيةا طفاؿ المعاقيف  

(  الذكا  الركحػا كعلقتػ  بالسػعادة النفسػية لػدل عينػة مػف المػرا  يف 8008الضبإ، فتح  )
  010-015(، 0)83، ت عربية ف  التربية كعمـ النفسدراسا كالراشديف 

الضػػغكط النفسػػية كاسػػتراتيجيات مكاجهتهػػا كعلقتهػػا بالتحصػػيؿ (  8000أبػػك حبيػػب، نبيمػػة )
)رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة(  جامعػة الدراس  لدل أبنا  الشهدا  ف  محافظػات غػزة

 ا ز ر، غزة، فمسطيف 
 (  الرياض  مكتبة جرير 1)طالركح قكة الذكا  (  8001بكزاف، تكن  )

(  تكسط الػذكا  الركحػ  كالعفػك العلقػة بػيف اسػتراتيجيات مكاجهػة 8002جاب ا ، عبد ا  )
(، 0)03، مجمػػة العمػـك التربكيػػة كالنفسػػيةالضػغكط كالهنػػا ة الذاتيػة فػػ  نمػػكذج بنػا    

885-810  
لمػػػجمكؿ كعلقتهمػػػا بالػػػذكا  المنػػػاخ ا سػػػرل كالجػػػامع  المػػػدرؾ كا(  8008جبريػػػؿ، فػػػاركؽ )

رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة(  جامعػػػة المنصػػػكرة، (الركحػػػ  لػػػدل طػػػلب الجامعػػػة
 المنصكرة، مصر 

 (  عماف  دار صفا  1)طااعاقة الع مية(  8001عبيد، ماجدة )
أكليا  أمكر ا طفاؿ المعكقيف  اسػتراتيجيات العمػؿ معهػـ كتػدريبهـ (  8000الخطيب، جماؿ )
   الرياض  أكاديمية التربية الخاصة  كدعمهـ

مجمػػة كميػػة (  الػػذكا  الركحػػ  لػػدل طمبػػة الجامعػػة  8008الخفػػاؼ، إيمػػاف كناصػػر، أشػػكاؽ )
  855-111، 15، التربية ا ساسية

(  الخصا ص السيككمترية لم ياس الذكا  الركح  لػدل أسػر ا طفػاؿ ذكم 8001عما، سيد )
-015، 2، ث كدراسػات العمػـك التربكيػة كاانسػانيةمجمة العربية لبحػك ااعاقة الع مية  

001  
  عمػاف  دار مهػارات ا سػرة كالطفػؿ كطػرؽ التطبيػؽ(  8008سالـ، سػماح كالم يػؿ، كجػداف )
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 الث افة 
(  االنسحاب االجتماع  لدل االطفػاؿ المتخمفػيف ع مينػا كعلقتػ  بػبعض 8000سمعاف، مريـ )

ايػػػة ك تج يػػػؿ المعػػػكقيف ذ نينػػػا فػػػ  محافظػػػة المتغيػػػرات   دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػ  مراكػػػز رع
  202-105(، 8)80، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك التربكيةدمشؽ  
(  أثر تفاعؿ كؿ مػف الػذكا  الركحػ  كالسػعادة عمػا جػكدة حيػاة العمػؿ 8000شعباف، محمد )

مجمػػة دراسػػات عربيػػة فػػ  لػػدل عينػػة مػػف معممػػ  التربيػػة الخاصة)دراسػػة إمبري يػػة(  
  132-185(، 8)03، النفسالتربية كعمـ 
الػػػذكا  الركحػػػ  كعلقتػػػ  بجسػػػاليب التفكيػػػر كبعػػػض السػػػمات (  8001الصػػػميدع ، نميػػػر )

)رسػػالة دكتػػكراة غيػػر منشػكرة(  جامعػػة تكريػػت، تكريػػت، الشخصػية لػػدل طمبػػة الجامعػة 
 العراؽ 

مجمػػة دراسػػات (  التػػديف فػػ  العلقػػات الزكجيػػة كالتكافػػؽ الزكاجػػ   8008الطػػا ر، محمػػكد )
 .530 – 515(، 8)08، نفسية

م ياس أساليب مكاجهة أحداث الحياة اليكميػة الضػاغطة  كراسػة (  8001 عبد السلـ، عم  )
 .  ال ا رة  مكتبة النهضة المصريةالتعميمات
الصػلبة النفسػية كعلقتهػا بجسػاليب مكاجهػة الضػغكط النفسػية لػدل (  8008العبدل ، خالػد )

) يػػة المتفػػكقيف دراسػػينا كالعػػادييف بمدينػػة مكػػة المكرمػػةعينػػة مػػف طػػلب المرحمػػة الثانك 
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة(  جامعػػػة أـ ال ػػػرل، مكػػػة المكرمػػػة، المممكػػػة العربيػػػة 

 السعكدية 
  عمػػػاف  دار م دمػػػة فػػػ  إرشػػػاد ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة كأسػػػر ـ(  8008عبيػػػد، ماجػػػدة )
 صفا  

(  الػذكا  الركحػ  كأسػاليب مكاجهػة الضػغكط كمنب ػات 8001عثماف، إلهاـ كالعتيب ، أسما  )
-818(، 1)85، مجمػة العمػـك التربكيػةلمتحصيؿ ا كاديم  لدل طالبات كميػة التربيػة  

811  
  ال ػا رة  عػالـ إرشاد ذكم االحتياجات الخاصة كأسر ـ(  8008ال ريط ، عبد المطمب أميف )

 الكتب 
الذكا  الركح  كمدخؿ لتنميػة اسػتراتيجيات مجابهػة أحػداث الحيػاة (  8001تجإ، فاطمة )المر 
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