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  ) ٨(  اآلية  -آل عمران سورة 

َد إِذ ا َبْع ِزْغ قُلُوَبَن ا ال ُت َن َربَّ
َھَدْيَتَنا َوَھْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة

ابُ    إِنََّك أَْنَت اْلَوھَّ

 



  
  

  شكر وتقدير
ا واجھني من  م كل م أحمد هللا على ما وھبني من صبر وعون وتوفيق تخطيت بھ

صعاب بنفس راضية في سبيل إتمام ھذا العمل المتواضع، بھذه الصورة التي أدعو هللا أن 

  .تحوز رضا أساتذتي

  وبعد،،،، 
ى لكث ان اصحاب الفضل عل كرھم واجب عيف د لىرون، وش بحانهأ،فق ا هللا س  مرن
ة االعتراف بالفضل لذوي الى ب ه وتع ى محكمآيات ال ف كرھم،اذ ق نَ واذ ( :وش أَذَّ م  َت ئِ ربك ن َل

  ، )٧:براھيمسورة إ ( صدق هللا العظيم )ولئن كفرتم ان عذابى لشديد مكُ نَّ يدَ زِ ألَ م رتُ كَ شَ 
  "ال يشكر هللا من اليشكر الناس"ومصداقا لقول رسول هللا صلى هللا وعلية وسلم 

تقدم بخالص شكرى أن أھله فانه يسعدنى يسعدنى ويشرفنى ألى إلفضل وحتى يرد ا
انى  ى إوتقديرى وامتن ل أل الم الجلي دكتورألاستاذى  الع تاذ ال د / س حسن مصطفى عب

ةأ المعطى ة التربي ل كلي ية ووكي تاذ الصحة   النفس ازيق  ،س ة الزق بقجامع ،والذى األس
ان فاض علي من علمة الغزير وغمرنى بعطاه الجم وخأ ة ، فك ه العميق ة السمح وخبرات لق

مينا، وكان لتوجيھاته المنھجية وارشاداته العلمية أستاذا معلما ومشرفا موجھا وناصحا ألى 
  .ثر فى انجاز ھذه الرساله، فجراه هللا عنى خير الجزاء،ومواقفة االنسانية عظيم األ

تا تاذي الفاضل األس اني ألس ديري وامتن كري وتق الص ش دم بخ ا أتق دكتوركم / ذ ال
رحمن  د ال ازيق محمد السيد عب ة الزق ة جامع ة التربي د كلي تاذ الصحة النفسية وعمي  أس

ة، على ، الذي أفاضاألسبقً  ى البحث والباحث  ومن علمه الغزير فكان عطاؤه بال حدود عل
اء ه . بما تحلى به من كرم نفس ورحابة صدر وسماحة قلب وتواضع العلم د تعلمت من فق

ه، فجزاه أصول البحث الع لمي فجاءت ھذه الرسالة ثمرة نصائحه وتوجيھاته وغزارة علم
  .خير الجزاءعنى  هللا 

افى/ الدكتورلى االستاذ إكما اتقدم بخالص الشكر والتقدير   دين كف تاذ أ عالء ال س

د الدراسات والاأل اد النفسى بمعھ اھرة ، واألبحرش ه الق ه جامع تاذالدكتور وث التربوي / س
ول ط مت رعبدالباس يأ/  ى خض تاذ الصحة النفس ئونس ة لش ة التربي ل كلي ة  ة ووكي خدم

الالبيئ المجتمع وتنمية  رت ثرغم ك ، ةة جامعة الزقازيق لتفضلھما بقبول مناقشة ھذة الرس
  . والشرف للباحثة قيمة علمية للبحث مشاغلھمامما يعطى 

ل  اتذتي األفاض ي أس دير إل كر والتق الص الش دم بخ ي أن أتق ب ل   ويطي
ازيقة التدريس بقسم الصحة النفسية ئضاء ھيأع ة الزق ة جامع ة التربي خص أو  بكلي

كر األ دكتور بالش تاذ ال دهللا/س ام عب يةأ ھش تاذ الصحة النفس اعد  ،س ق المس صاحب الخل
الكريم والعلم الغزير علي ما قدمه للباحثة من عون ومساندة ورعاية ، فجزاه هللا عني خير 

  .الجزاء
ائى  تاذزوجى األ لىإسرتى الصغيرةألٮإكما اتقدم بخالص شكرى وتقديرى ووف / س

انده وتشجيع حمد المصرىأ ى من مس ه من تقصير منى فى سبيل  لما قدمه ل ا تحمل وم
لتحملھا معي عناء ھذا العمل حـــال  وأبنتى   .اتمام ھذا العمل فجزاه هللا عنى خير الجزاء

  .خرهلھا هللا لى قرة عينى فى الدنيا واألوجع حفظھا هللا برعايته وفضله

-أ -  



      
والدى لى صاحب الفضل العظيم إباسمى معانى الحب والشكر والتقدير   كما اتقدم 

ذا العمل  الغالى ام ھ نفس راضية فى سبيل اتم اء ومشقة وب ه من تعب وعن ا تحمل ذا لم ل
ى أوجل ز هللا عدعو أب العظيم ، وعطانى ھذا األألى هللا شاكره بان إاتوجه  ن يعيننى عل
  .حققت له ما يصبو إليهكون قدأن أسعاده وإبره و

  
ى  ذا العمل إل ةوأھدى ھ دتي الحبيب ا    روح وال ى فيم ا عظيم الفضل عل والتى لھ

ذى  تهسغر م وال داخلى من حب للعل ه أب ا أصبحت ثمرت ى إطمح أن كل م م ل ه ھو العل لي
يموأرجو من هللا السميع العولزريتى  ين و أن يحشرھا ل ربين وأن فى مع المتق رة المق زم

ة وأن يّش ا روضه من رياض الجن ا يحشرھا مع أصحاب اليمين ويجعل قبرھ ا نبيھ فع فيھ
  .ومصطفاھا ويحشرھا تحت لوائه ويسقھا من يده الشريفة شربة ھنية ال تظمأ بعدھا أبداً 

ات الحب والشكر والتق دم بأسمي آي ل أتق اً بالجمي ي من ووفاًء وتقديراً وعرفان دير إل
وه من  احمد ومحمد وحسام ومحمود/ أخوتي شملوني بدعواتھم وعونھم إلي  لما تحمل

ارك  تعب ومشقة  وتقصير منى فى سبيل اتمام ھذا العمل  فجزاھم هللا عنى خير الجزاء وب
  .هللا لھم فى ازواجھم وزرياتھم 

مساعدات  ماقدموه لى منل لك الى كل اصدقائىكما اتقدم بخالص شكرى وتقديرى 
  .وجزاھم هللا عنى خير الجزاء

ل  ى ك ديرى ال الص شكرى وتق دم بخ دمواتق ن ق ب  م امه والترحي ى إاالبتس ى طفلت ل
  .بھذا العمل العلمى قيامى فى،اثناء تواجودھا معى 

ان إوختاما اتوجه  لى هللا داعيه ان يجعل ھذا العمل فى ميزان حسناتى وخالصا  تعالى، ف
ن هللا ، بت فم بى وا اص ده وحس ال  وح ى، فالكم و من ا إن قصرت فھ دت ، وم ن اجتھ

  . نيبأه يلإ علية توكلت وال باإتوفيقى 
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  
- ب -  الباحثة  
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المتوســطات واالنحرافــات المعياريــة وداللــة الفــروق بــين درجــات مجمــوعتين مــن   )٢(
علـى المقـاييس ) والدين أطفال عاديين، والـدين أطفـال غيـر عـاديين(المفحوصين 

  المكونة لمقياس ضغوط الوالدية

٩٣  

  ٩٤  بين المجموعتين الدنيا والعليا" ت"اختبارات   )٣(
  ٩٥  بطريقة إعادة االختبار) و. ض. م(معامالت ثبات مقياس   )٤(
  قيم معامالت االرتباط بين أبعاد الضغوط الوالدية   )٥(

  واالضطرابات النفسية لألطفال
١٠٣  
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١٠٧  

  ١١٠  نتائج تحليل االنحدار للتنبؤ باالضطرابات النفسية من أبعاد الضغوط الوالدية  )٨(

  

 و
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 ز
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٢ 

  الفصل األول  مدخــل الدراســة

  الفصل األول
  مدخـــل الدراســـة

  :مقدمة

األسرة؛ : يعيش اإلنسان منذ بداية حياته فى عدد من السياقات المختلفة منها
... سة؛ والرفاق؛ والبيئة المهنية؛ والنادى االجتماعى؛ والثقافى؛ والحزب السياسىوالمدر 
. ولكن يظل السياق األسرى من بين هذه السياقات سياق بالغ التفرد والخصوصية. وغيرها

التى ينتمى إليها الفرد ويكون على استعداد للتضحية  -ربما الوحيدة  –فاألسرة هى المؤسسة 
وهكذا تتسم . جهد أو وقت أو مال أو خبرة فى سبيلها وفى سبيل أفرادهابكل ما يملك من 

العالقات بين أفراد األسرة بالعمق والحساسية الشديدين على نحو يختلف عما يحدث فى أى 
سياق آخر، ومن هنا كان تأثير األسرة خطيرًا علي تكوين شخصية الفرد، فهى الجماعة 

ته فى سنوات حياته الباكرة والحاسمة، وهى الجماعة األولية التى تنمو فى أحضانها شخصي
التى تعلمه االتجاهات التى تتحكم فيما يتعلمه من المؤسسات األخرى إلى حد بعيد، وقد 

والذى يزداد وضوحًا مع تقدم البحث  –أصبح هذا التأثير الحاسم لألسرة على شخصية الفرد 
عالء (ماء النفس فى مختلف االتجاهات إحدى الحقائق القليلة التى يسلم بها عل –العلمى 

  ).٥:  ١٩٩٩الدين كفافى، 
وتشمل البيئة األسرية كل مكونات البيئة داخل المنزل سواء فى أبعادها المادية أو 
الطبيعية أو االصطناعية، وكذلك فى أبعادها النفسية واالجتماعية بما فيها من عالقات 

رية فى التربية من حيث العمليات والمردود، وتؤثر البيئة األس. وتفاعالت وعواطف وسلوك
وبوجه . إنها تؤثر مثًال فى األساليب التربوية وٕادراك األبناء للوالدين، وٕادراك الوالدين لألبناء

عام فإن البيئة األسرية تؤثر بالتأكيد فى الشخصية حسبما تأكد ذلك من دراسات متعددة 
  ).٣٩٨:  ١٩٩٧بشير الرشيدى وٕابراهيم الخليفى، (

وقد وجد كثير من الباحثين أن بنية األسرة التى بها عضو مريض تختلف عن بنية 
ن بعد ياألسرة التى ليس بها مرضى مضطربون، وأكد ذلك كثير من العلماء واألطباء النفسي

الفرد وهم  باضطراكتشفوا من خالل الدراسة والعالج الدور الكبير الذى تلعبه األسرة فى اأن 
ية األسرة وظروفها االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة ثقًال خاصًا في بذلك يعطون لبن

  ).٢١٦:  ١٩٩٠عالء الدين كفافى، (توفير الصحة أو نشأة المرض 
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ويقع على اآلباء المسئولية األولى فى تنشئة أطفالهم التنشئة االجتماعية السليمة بما 
غير السوية السلبية  ن السلوكيات يحقق لهم تنمية السلوكيات السوية اإليجابية والتخلص م

لكى يتمكنوا من ممارسة التواصل الجيد بينهم وبين غيرهم من المحيطين بهم والمخالطين لهم 
  ة ية السكنية، أو فى جو الزمالة الدراسر فى بيئته، سواء أكان ذلك فى حيز الجي

 إالألبناء اجتماعيًا، أو المهنية، وعلى الرغم من وجود عوامل كثيرة متداخلة تؤثر فى تنشئة ا
  هذه التنشئة ألنه يعتبر نقطة البداية لها  في ثرألاأكبر  له أن دور اآلباء يكون

وخط االنطالق لسلوكيات أبنائهم، ومن ثم فإن سلوكيات األبناء الذين ينشأون فى جو أسرى 
  ماهر (يتصف بسلوكيات تسلطية ديكتاتورية، أو سلوكيات فوضوية متسيبة 

  ).٤٠-٣٩:  ٢٠٠٣عمر، 
حسن  (وتتعدد أشكال الضغوط التى يتعرض لها األبناء باألسرة وفى ذلك يشير

إلى أن القسوة والعقاب الوالدى التأديبى الذى يتصف بالعداونية ) ٤٥٧،٢٠٠١ مصطفى
الجسدية واللفظية الشديدة مرتبطة بنمو سلوكيات الطفل العدوانية غير المتوافقة، كما ترتبط 

ح، وقد نالت أساليب المعاملة الوالدية و الفوضوية باضطراب السلوك والجن الظروف المنزلية
واتجاهات الوالدين على وجه الخصوص القسط األكبر من تلك الدراسات إذ كان من 
المعروف لبعض الوقت أن درجة عدوانية الطفل وذلك فى العينات غير المرضية ترتبط 

  .بمدى حدة ما يناله من عقاب فى المنزل  
فاستمرار الشجار، : عد طالق الوالدين وعدم االنسجام الوالدى عامل خطورة وي

والعدائية، واالستياء والغلظة، والطالق العاطفى، والهجران، والمرارة بين الوالدين المطلقين 
وعدم االستقرار األسرى قد يكون أهم عامل يسهم فى سوء السلوك التكيفى لألطفال وغالبًا ما 

ت النفسية لدى الوالدين سواء كانت عصابية أو ذهانية وٕاساءة ومعاملة تؤدى االضطرابا
الطفل واإلهمال إلى انحراف السلوك لدى األطفال باإلضافة لذلك فإن المرض االجتماعى 
واالعتماد على الكحوليات وسوء استخدام العقاقير وتعاطى المخدرات بين اآلباء ترتبط 

فتلعب : ة شخصية األم وغياب األب فى تربية األبناء بانحراف السلوك عند أبنائهم، وسيطر 
  األم دورًا مزدوجًا فى الحب والرعاية والتربية، 

ولذا فعند نمو نزعة الذكورة فى  –فتصبح السلوك الحسن نمطًا أنثويًا من منظور الطفل 
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حسن مصطفى، (المراهقة يصبح مضطرًا إلثبات ذكورته بالسلوك الحاد و التصرفات البذيئة 
٤٥٨ -  ٤٥٧:  ٢٠٠١.(  

وقد أكدت نتائج الدراسات بما ال يدع مجاًال للشك أن العالقات الزوجية السيئة، 
والصراعات الشخصية والعدوان تميز العالقات الوالدية لألطفال الجانحين، وأولئك الذين 

  ).١٢٠:  ٢٠٠٠أالن كازدين، (تصدر عنهم سلوكيات مضادة للمجتمع 
ات الزوجية المستمرة، والطالق وتعدد الزوجات، والخالفات فالتفكك األسرى والخالف

المستمرة بين أفراد األسرة، وفقدان الترابط األسرى، والتنازل عن المسئوليات الوالدية وتسليمها 
لألطفال، وجهل الوالدين بأصول التربية فيعاملون االبن معاملة ال يفهم فيها إال القسوة 

مفرط وعدم تقدير المشاعر فيتولد اإلحساس بالظلم والعدوانية والصرامة واللوم ال وااللتزام
والرغبة فى االنتقام، باإلضافة إلى أن عصبية اآلباء وثورتهم ألتفه األسباب وشجارهم، 
والصراع الزوجى الذى يضع الطفل بين األبوين المتنازعين كل ذلك يؤدى إلى خلق الميول 

  ).٤٥٨:  ٢٠٠١حسن مصطفى، (العدوانية والتمرد 
كما أن ردود فعل اآلباء المنحرفة تعوق محاوالت الطفل فى التوافق فيما بعد، عن 
طريق إعاقة اكتساب األساليب الصحيحة فى السلوك خارج األسرة، وهذا يعنى أن باثولوجية 
الوالدين تعوق تعلم الطفل السلوك السوى من اآلخرين، وينتهى به األمر إلى العزلة، وتزيد 

عوبات التطبع والتنشئة، وغالبًا ما يعانى األطفال الذين يربون فى أحضان آباء العزلة من ص
لديهم قدر واضح من عدم السواء من اضطرابات عقلية ونفسية، نتيجة فقدان للموضوع 

:  ١٩٩٠عالء الدين كفافى، (السوى الذى يتوحدون معه أو يتعلمون منه، أو يقلدونه 
٢١٥.(  

لمحتمل بالنسبة لألطفال والمراهقين الذين تصدر عنهم ومن جانب آخر نجد أنه من ا
أنماطًا سلوكية تنم عن اضطراب نفسى أن يظهروا قصورًا فى اإلنجاز األكاديمى كما تعكسه 

مستويات تحصيلهم ودرجاتهم فى المدرسة، ومهارتهم فى مجاالت معينة وخاصة القراءة، 
امًا بالمدرسة، واليبدون حماسًا يحقق لهم ويرى معلمو مثل هؤالء األطفال أنهم ال يبدون اهتم

التقدم األكاديمى، وأنهم يهملون عملهم وواجباتهم ودروسهم وال يبالون بها، وكما هو متوقع 
من األكثر احتماًال بالنسبة لألطفال الذين يبدون  فإنهفى حالة وجود مثل هذه الخصائص 

 اون به أكثر من عام وأن يبدو ضطرابات نفسية أن يتخلفوا فى نفس الصف الدراسى ويبقإ
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حياتهم المدرسية أسرع من أقرانهم المتجانسين معهم  امستويات أقل من التحصيل، وأن ينهو 
فى العمر الزمنى والمستوى االقتصادى االجتماعى، وغير ذلك من المتغيرات الديموجرافية 

  ).٤١-٤٠:  ٢٠٠٠آالن كازدين، (األخرى 
والتى أجريت على عينة تكونت ) ٢٠٠٦( Bensonوقد أظهرت نتائج دراسة بينسون 

اكتئاب أحد من الوالدين والذين يعانى أطفالهم من اضطرابات نفسية، أوضحت أن ) ٦٨(من 
  .أطفالهم الوالدين وشدة تعرضهم للضغوط قد أدت إلى االضطرابات النفسية عند

 )٢٠٠٨( Shin Ym, Cho H, Lim Kyوأظهرت نتائج دراسة شين، شوتش، ليمن 
سنة، ) ١٢- ٩(طفًال وطفلة بين ) ٢٧٩(تكونت من . والتى أجريت على عينة من األطفال

أن الوالدين اللذين يعانيان من المشاكل الداخلية والصراع االجتماعى والضغوط النفسية كانوا 
  .بمثابة مؤشرات مستقلة على حدوث االكتئاب والقلق عند أطفالهم

ا سبق يتضح أن بنية األسرة والعالقات األسرية بين أعضاء األسرة بما فى ضوء م
تحمله من ضغوط نفسية ومعوقات اجتماعية تنعكس بشكل مباشر على شخصية األطفال 
وما قد يعترضهم من اضطرابات نفسية ومشكالت سلوكية، يمكننا مواجهتها والحد منها من 

على المواجهة اإليجابية للضغوط األسرية بما خالل إعداد برامج لتعليم وتدريب الوالدين 
ومن هنا . ر من التوافق األسرى والصحة النفسية للوالدين واألبناءبيؤدى إلى تحقيق قدر أك

تتعرض لها بعض تكمن مشكلة الدراسة الحالية فى محاولة معرفة حجم الضغوط الوالدية التى 
  .األبناء ة لدىاألسر المصرية وأثر ذلك على بعض االضطرابات النفسي

  :مشكلة الدراسة

تنبع مشكلة الدراسة الحالية من بعض ما قد تتعرض له األسرة المصرية من ضغوط   
أن األسرة هي الكيان وغيرها، وبما …في شتى مجاالت الحياة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا 

ذا الكيان لهذه النفسي والبيئة األولية لرعاية األبناء وٕاشباع حاجاتهم النفسية، وتعرض ه
الضغوط ينعكس بشكل مباشر على شخصية األبناء ويثير في نفوسهم القلق وعدم األمان 
وبالتالي يكونوا عرضة لالضطرابات النفسية والمشكالت السلوكية، ومن هنا تبرز مشكلة 

  :الدراسة الحالية
  :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤالت اآلتية
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التى يتعرض لها الوالدين  الضغوط الوالدية درجات ارتباطية بينهل توجد عالقة  - ١
  .واالضطرابات النفسية لدى عينة من األطفالودرجات 

 –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث –ذكور (وجد تأثير لكل من النوع يهل  - ٢
 .والتفاعل بينهما على االضطرابات النفسية لألطفال) منخفض

  .النفسية لألطفال من بعض الضغوط الوالدية هل يمكن التنبؤ ببعض االضطرابات - ٣

  :أھمية الدراسة

 ةتكمن أهمية الدراسة الحالية في طبيعة الموضوع الذي تتناوله وهو الضغوط الوالدي  
التي قد يتعرض لها الوالدان في عصر تتزايد فيه الضغوط وتتكاثر فيه األزمات، حيث يطلق 

عصر القلق والضغوط، وبما أن األسرة ليست  الكثير من الباحثين على العصر الحالي بأنه
مجرد مؤسسة إلشباع حاجات األطفال البيولوجية، وٕانما هى كيان نفسى تهتم بالدرجة األولى 
بإشباع حاجات األطفال النفسية واالجتماعية بما يؤدى إلى تحقيق التوافق األسرى والصحة 

فى محاولة تشخيص حجم ونوع  النفسية لألبناء، ومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية
ضطرابات إ، وعالقة ذلك بما قد يعانيه األطفال من  التي يتعرض لها الوالدان الضغوط

ويزيد من أهمية تلك الدراسة أن الطفل يعيش وسط هذه الشبكة . نفسية ومشكالت سلوكية
يمات من العالقات والتفاعالت والتوقعات وما يترتب عليها من تدعيمات ايجابية أو تدع

سلبية فيكتسب خبراته األولية من النماذج المتاحة أمامه، فإذا كان الوالدان يتمتعان بالسواء 
فى مواجهة الضغوط فإن الطفل سوف يكتسب أنماطًا سلوكية سوية، ويلعب التدعيم دورًا 
هامًا فى تعلم واكتساب السلوك المناسب من جانب الطفل، واستمرار العطاء والرعاية من 

الوالدين، وٕاذا كان الوالدان أو أحدهما يتسم سلوكه بعدم السواء والمعاناة من جانب 
اضطرابات نفسية، فإنه ال يستطيع أن يثير الطفل االستثارة المناسبة، وأن يوفر له 
التدعيمات المناسبة للسلوك اإليجابى، بل إن الطفل سوف يكتسب األساليب السلوكية السلبية 

  . الماثلة أمامه
ة فاحصة للدراسات التي تناولت العالقات األسرية وأساليب التفاعل األسري وبنظر 

، والمناخ ةالحظت الباحثة أن تلك الدراسات انصبت في مجملها على االتجاهات الوالدي
األسري المحيط بالطفل، وأساليب التنشئة االجتماعية، مركزة على جانب واحد إما فيما يتعلق 
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فإنها لم تنل في  ةوف يطلق عليها في هذه الدراسة ضغوط الوالديبمعوقات الوالدية أو ما س
  .حظها الكافي في الدراسة والبحث - حدود علم الباحثة

في أنها تركز على كافة الجوانب المتعلقة بتنشئة  ةوتبدو أهمية دراسة ضغوط الوالدي
على عملية الطفل، متضمنة كافة الخصائص المتعلقة بالوالدين وبالطفل والتي لها تأثير 

التنشئة، وتلك الظروف المتعلقة بالمشكالت الحياتية التي تواجه األسرة فتؤثر على التنشئة 
تحتوي في داخلها على كل ما يتعلق بأساليب التنشئة  ةاالجتماعية والشك أن الضغوط الوالدي

ليشمل والمناخ األسري، وجوانب شخصية الطفل، بل ويمتد  ةتجاهات الوالدياالجتماعية، واال
متغيرات أخرى ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنمو الطفل وتنشئته وأيضًا في العالقة بين الوالدين 
والطفل وخاصة في السنوات األولى من عمر الطفل، فقد اتجهت الباحثة لدراسة ضغوط 

 ةمع التركيز على كافة الجوانب المتعلقة بالتفاعل مع الطفل باعتبار ضغوط الوالدي ةالوالدي
  ).األطفال - األم - األب(قة تفاعل بين أعضاء األسرة عال

لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فى الكشف عن العوامل المضطربة داخل األسرة والتى   
العالقة بين قد تؤدى إلى ضغوط والدية ومشكالت نفسية وسلوكية لدى األبناء، ومن ثم معرفة 

  .سلوكية ابات نفسية ومشكالتهذه الضغوط الوالدية وما يعانيه األطفال من اضطر 

  :أھداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة ما يلى

وبعض  التى يتعرض لها الوالدانالكشف عن العالقة االرتباطية بين الضغوط الوالدية - ١
  .ضطرابات النفسية لدى األطفالاإل

 :التعرف على الفروق في االضطرابات النفسية لدى األطفال باختالف كل من - ٢

  ).إناث –ذكور (النوع  –أ 
  ).منخفض –مرتفع (حجم المعاناة من الضغوط الوالدية  - ب

التعرف على إمكانية التنبؤ باالضطرابات النفسية لألبناء من خالل حجم ونوع  - ٣
  .الضغوط الوالدية
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  :مصطلحات الدراسة

  Stress: الضغوط) ١(

لحياة أو النزاعات يمكن تعريف الضغوط بأنها المثيرات والمتطلبات الخارجية ل
والرغبات واألفكار الداخلية التي تتطلب منهم التكيف، وقد تتضمن الضغوط العالقات 
األسرية غير السوية، والمشكالت في العمل، أو العالقات مع األبناء والضغوط 

وغيرها، ويمكن أن تأتي بعض هذه الضغوط من البيئة الخارجية وبعضها … االقتصادية
ات الداخلية، وقد تأتي من كال المصدرين، وهناك عناصر كثيرة تسهم في اآلخر من الصراع

جعل الضغوط مثيرات للتوتر العصبي الشديد، أهمها مقدار سيطرة األفراد على عوامل 
بوجود االختيار، والرغبة لديهم في التعرض له وأن التفكير في الضغط، ومدى إحساسهم 

ن يصبحوا أكثر إدراكًا لتنوع الضغوط في العوامل المسببة للضغوط سوف يساعد في أ
مايسة النيال، وهشام عبد (حياتهم ومن ثم اختيار أفضل أساليب المواجهة أو التعامل معها 

  ).٨٧- ٨٦: ١٩٩٧اهللا، 

  Parental Stress: الضغوط الوالدية) ٢(

  :ةللضغوط الوالدي اإلجرائيالتعريف 
على مقياس الضغوط الوالدية  ن أو أحدهمااهى الدرجة التى يحصل عليها الوالد

المستخدم فى الدراسة حيث تشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع مستوى الضغوط 
  .األسرية لدى الوالدين

  Psycological problems Diffcults: ضطرابات النفسيةاإل) ٣(

  :التعريف اإلجرائى لالضطرابات النفسية
بأنها الدرجة التى يحصل عليها األطفال على  تعريف االضطرابات النفسية إجرائياً 

حيث تشير الدرجة المرتفعة على ) القلق واالكتئاب(مقياس االضطرابات النفسية لألطفال 
  .المقياس إلى ارتفاع مستوى اضطرابات القلق واالكتئاب لألطفال
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  :حدود الدراسة
  :تتمثل حدود الدراسة فيما يلى

ينة من مدرسة الناصرية المشتركة بالزقازيق تم اختيار الع: الحدود الجغرافية - ١
  .بمحافظة الشرقية

) ٥٤(طفًال وطفلة، ) ١٢٤(أجريت الدراسة على عينة قوامها : الحدود البشرية - ٢
  إناث، فى مرحلة الطفولة المتأخرة من سن ) ٧٠(ذكور، 

  .من آباء و أمهات هؤالء األطفال ١٢٤سنة، ) ١٢- ٩(
  الدراسة الحالية من بداية العام الدراسىالحد الزمنى فى  :الحدود الزمنية - ٣

شهور من ) ٣(وتم تطبيق المقاييس فى مدة  ٢٤/٩/٢٠٠٧
  .نفس العام
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  الفصل الثاني  اإلطــــار النظـــري

  الفصل الثاني
  اإلطــــــار النظـــــري

  :مقدمة

محور األول والذي يتمثل في  الضغوط ال: يتناول هذا الفصل محورين رئيسين هما
الوالدية ويتم فيه تناول مفهوم الضغوط الوالدية، وأشكال الضغوط الوالدية، ومصادرها، 

أما بالنسبة للمحور الثاني فيتناول . وأنواعها، واألساليب المستخدمة  في مواجهة الضغوط
قلق واالكئتاب  عند تمل على اضطرابات الشاالضطرابات النفسية عند األطفال والذي ي

القلق تتضمن المخاوف النوعية عند األطفال، وكذلك القلق و األطفال، فاضطرابات 
ويتناول كل اضطراب من هذه االضطرابات التعريف، األعراض . االجتماعي، القلق المعمم

  .والمحكات التشخيصية الخاصة بكل اضطراب، ومعدالت االنتشار واألسباب
، ثم تتناول ةهذا الفصل بالمحور األول وهو الضغوط الوالدي لذلك سوف تبدأ الباحثة

  .المحور الثاني من الدراسة وهو الخاص باالضطرابات النفسية عند األطفال

  الضغوط الوالدية: أوالً 

  

الضغوط كظاهرة إنسانية تنتج عنها خبرة حادة مؤلمة لها تأثيرها على السلوك كما أن 
التكيف، والشك أن ضعف التكيف وارتفاع شدة التعبير وعدم لها أهميتها البالغة في فاعلية 

 ةالتنبؤ، والنشاط المرتفع كل هذه تكون السمات المزاجية التي تسهم في ضغوط الوالدي
  ).Carbonell, 1990: 4793(المرتفعة 

ا من يعانو فاألطفال يمكن أن . وليست الضغوط مقصورة على الكبار أو البالغين
رة قليًال أو كثيرًا، وفي الحقيقة تكون الضغوط أكثر صعوبة بالنسبة تأثيرات الضغوط الضا

لألطفال في معالجتها ألنهم ال يستطيعون التفكير فيها ومواجهتها بنفس طريقة مواجهة 
  ). Robert, 1993: 318(الكبار لها 

  :تعريف الضغوط
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الرؤية التي ختلفت تعريفات العلماء والباحثين لظاهرة الضغوط وذلك باختالف زاوية إ
  .نظر منها كل منهم إلى الضغوط النفسية وتأثيراتها

  :ونوجز فيما يلي بعض هذه التعريفات
الجمعية  الذي تصدره  يعرف الدليل التشخيصي لالضطرابات النفسية و العقلية -

 نفسية الضغوط بأنها األعراض المميزة التي تعقب أحداثاً ) ١٩٩٤(األمريكية للطب النفسي 
. ، وتكون بصفة عامة خارجة عن الخبرة اإلنسانيةPsychological Traumaticة دماص

خبرة الحدث الصدمي، أو أنها  Re-experiencingإعادة معاناة : واألعراض المميزة تتضمن
في العالم ) االنهماك(في االستغراق  Numbing of Responsenessمحذرًا لالستجابة 
  .، واألعراض المعرفيةDysphoriaتياح ضها، القلق وعدم االر يالخارجي أو تخف

:" فيشيران إلى الضغوط على أنها) ١٩٩٧(أما مايسة النيال وهشام عبد اهللا  -
المثيرات، والمتطلبات الخارجية للحياة، أو النزاعات، والرغبات واألفكار الداخلية التي تتطلب 

ويمكن أن نالحظ أن منا التكيف، وقد تتضمن الضغوط االختناقات المرورية، أو التلوث، 
تنا الداخلية، وقد ابعض هذه الضغوط تأتي من البيئة الخارجية، وبعضها اآلخر من صراع

  ).٨٦:١٩٩٧مايسة النيال وهشام عبد اهللا، " (تأتي من كال المصدرين
استجابات "الضغوط باعتبارها ) ١٩٩٦( Gall, et al. ويعرف جال وآخرون -

وهي تتولد من . اث، والتي تفسد وتربك توازن الكائن الحيفسيولوجية ونفسية للمواقف واألحد
بدرجة كبيرة بعضها سلبي والبعض األخر إيجابي،  متبانيةمصادر متعددة وتسبب استجابات 

وبالرغم من داللتها السلبية فإن الكثيرين يعتقدون أن بعض مستويات الضغوط تعتبر 
  ).٢٠:٢٠٠٥مصطفى، حسن ( ضرورية للحصول على السعادة والصحة النفسية 

بأنها أي ظرف طبيعي، أو اجتماعي ) ٢٠٠٣،١٦٢محمد أبو راسين (ويعرفها  -
جديد يواجه الفرد، وال تكفي استجاباته العادية لمواجهته، مما يحدث خلًال في توازنه النفسي، 

  .يكون شديدًا، ومؤذيًا بحيث يهدد حياة الشخص  أووقد يكون هذا الحدث بسيطًا في شدته، 
  :أن األفراد األكثر مقاومة للضغوط يتسمون باآلتي) ١٩٩٠( Flanneryرى فاليري وي
  .لديهم التحكم في األمور الحياتية -
  .أكثر اعتمادًا على أنفسهم -
  .يتناولون منشطات أقل -
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  .يزاولون تمرينات اإلسترخاء -
  ). خفة الدم(يمتلكون روح الدعابة  -
  . ةجتماعياروابط /  ياجتماعيبحثون عن دعم  -
  ).٥٨:٢٠٠٠علي عسكر، (ينتمون للقيم الدينية  -

أن الضغوط هي استجابة تتكون لدى الفرد نتيجة وجوده في أي من  Beckويرى بك 
  :النماذج الثالثة لألحداث التالية

المواقف التي تضعف تقدير الذات لدى الشخص مثل الرسوب في االمتحان، أو  - ١
  .كون الفرد خائناً 

تسبب إحباطًا في تحقيق أهداف هامة أو تتضمن الوقوع في ورطة المواقف التي  - ٢
 .ليس لها حل

  المرض البدني أو الالسوية التي تثير أفكار عن التلف البدني أو عن الموت  - ٣
)Neufeld, 1982 :134 .(  

تلك الحالة التي : التي ترى أن الضغوط هي) ١٩٨٨،٤(وتعريف فيوال الببالوي 
ظروف أو مطالب تفرض عليه نوعًا من التوافق وتزداد تلك يتعرض فيها الكائن الحي ل

الحالة إلى درجة الخطر كلما ازدادت شدة تلك الظروف أو المطالب أو استمرت لفترات 
  ).٤:١٩٨٨فيوال الببالوي، (طويلة 

عناصر أساسية تشكل الموقف  هناك على أن) ١٩٩٣،١٥ ،عادل األشول(ويؤكد  -
ضاغط، االستجابة لهذا الموقف الضاغط، ويرى أنه بدون مصادر الموقف ال: الضاغط وهي

هذين العاملين مجتمعين ال يكون هناك مواقف ضاغطة حيث أن مصادر الضغوط بمفردها 
ال تشكل ضغوطا، كما أن صدور استجابة معينة من الفرد لمواجهة هذه الضغوط هو الذي 

  .يجعلنا نقول أن كان هذا الشخص يعاني من الضغوط أم ال 
الضغط بأنه الحالة التي يتعرض فيها الكائن الحي ) ١٩٩٥،٧٣فؤادة محمد  (تعرفو 

ة الخطر كلما لظروف أو مطالب تفرض عليه نوعا من التوافق، وتزداد تلك الحالة إلى درج
  .ازدادت شدة الظروف

الضغوط بأنها تلك الظروف المرتبطة ) ٢٠٠١،٩٦ٍ عثمانفاروق السيد (ويعرف 
الناتجة عن المتطلبات التي تستلزم نوعًا من إعادة توافق عند الفرد  ةلشدبالضغط والتوتر وا
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مما ينتج من ذلك من اآلثار جسيمة ونفسية، وقد تنتج الضغوط كذلك من الصراع واإلحباط 
وتفرض الضغوط على الفرد متطلبات قد تكون فسيولوجية أو اجتماعية أو . والحرمان والقلق

تغيرات الثالثة، ورغم أن الضغوط جزء من حياتنا، إال أن نفسية، أو تجمع بين هذه الم
  .مصادرها تختلف من فرد إلى آخر

تفسير وترى الباحثة أن الضغوط تنشأ لدى الفرد ليس بسبب األحداث الضاغطة وٕانما 
الفرد لألحداث وٕادراكه وتقديره لها، كذلك إدراك الفرد وتقديره لقدرته على مواجهة هذه األحداث، 

رض الفرد لألحداث الضاغطة ومع إدراكه لعدم قدرته مواجهة هذه األحداث فإن ذلك فإذا تع
يشعره بالفشل وعدم القيمة ويؤدى به إلى اإلحساس بالضغط النفسي وبالتالي إلى اإلصابة 

  .باألمراض النفسية

  :تعريف الوالدية

شامل ويقوي اإلمداد بالدعم، والرعاية على نحو يقود إلى التطور ال" :تعني الوالدية
العالقة بين الوالد والطفل، ويتقبل الوالد تلبية احتياجات الطفل الجسيمة وٕامداد الطفل 

يقدم فيه الرعاية والحب والتشجيع على النحو الذي يبنى للطفل تقديره  بالتوجيه، وخلق مناخٍ 
 فة،الحب،العاط المسئولية، Key Wordsويتضمن هذا التعريف ثالث كلمات أساسية ". لذاته

التوجيه، والرعاية التي تمثل األبعاد الجوهرية الثالثة للوالدية، والوالد الذي تتوافر فيه مقومات 
ويمكن  The Caring Parentالنجاح في الجوانب الثالثة يطلق عليه الوالد مانح الرعاية 

  تعيين الهدف السيكولوجي للوالدية بأنه منح العالقة اإليجابية بين األم والطفل 
  لتي تعد ضرورية لتطور الطفل من ناحية ورضى الوالد وسالمته من ناحية أخرى وا
)Draper. 1993: 13.(  

وتشير األبحاث في الوالدية إلى أن التنشئة الناجحة لألطفال تقتضي والدية مستجيبة 
الوالد الناجح بأنه الوالد الذي يشعر بأن ) ١٩٩٣(Draper حساسة ومدعمة، ويصف درابر 

ن ذاته جيد، ويعرف الكثير عن تطور األطفال ودور الوالد في التنشئة كمانح مفهومه ع
  :ومن الخصائص التي تفيد في وصف الوالدين الناجحين. للرعاية
ونعني بها قدرة الوالدين على تغيير ممارستهما من أجل تحسين مهاراتهما  :التوافقية -أ

، مع ةتعة أكثر بأدوارهم الوالديفي تربية الطفل، ويكون لديهما قدر أقل من القلق وم
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التحلي بالمرونة وبقدر كبير من القدرة على التصرف بطرق عديدة في المواقف 
  .المختلفة، مع االستجابة الحتياجات األطفال

ن لتدعيم أطفالهم على و ن باالتزان النفسي، وهم مؤهلييتميز اآلباء الناضج :النضج -ب
على نحو يعمل على تنمية وتقوية  هتوجينحو أفضل ويمنحون الحب والرعاية وال

  .العالقة المتبادلة الصحية
إن اآلباء الذين يشعرون بالسعادة الوجدانية يقدرون على الصمود : األمان االنفعالي -ج

أمام الضغوط التي تصاحب تربية األطفال ويستطيعون التعبير عن المشاعر 
  .وا نفس الطريقةاإليجابية والسلبية ويساعدون أطفالهم على أن يسلك

إن اآلباء الذين يتقبلون الفروق الفردية ألطفالهم ويقدرون على ممارسة أكبر  :الصبر -د
ولهذا أهمية كبرى ألن األطفال  هم النموذج للوالد الناجح قدر من المرونة والتحمل

  .يمرون عبر سلسلة من مراحل النمو والتطور
عًا يستطيعان وضع أهداف ألطفالهما الوالدان اللذان يعمالن م :العمل كفريق -ھـ

ولألسرة وهما يربيان أطفالهما ويقرران معا كوالدين الطرق الممكنة لتلبية االحتياجات 
  ).Draper, 1993: 15(المختلفة ألطفالهما 

وتتفق معظم النظريات واألبحاث على أن الوالدية الناجحة تمد بالحماية وتيسير 
بيئية والتعلم، وتعد عالقات التفاعل بين الوالد والطفل شديدة االنفعاالت وتشجع االكتشافات ال

كما  Meisls) 1993(التعقيد ويمكن تحديد سلوكيات الوالد الناجح كما أوضحها ميسلس 
  :يلي
يحتاج األطفال إلى التشجيع ويتردد بعض اآلباء في تقديم الحب والرعاية  :التشجيع -أ

اد ال يأتي كنتيجة لمنع الحب والرعاية أو رغم أن اإلفس. خوفًا من إفساد أطفالهم
للتعامل الذي يتميز باالحترام واالهتمام، ولكن يفسد اآلباء أطفالهم بإعطائهم أكثر 

ومن األمور . مما يحتاجون إليه، سواء كان ذلك عاطفة أو لعب، أو أي أشياء أخرى
الذين يعاملون  ذات األهمية لألطفال أن يتلقوا التشجيع خالل سنوات نموهم، واآلباء
وهذا يجعلهم . أطفالهم بحب وحنان ورعاية وتشجيع ويخلقون مناخًا انفعاليا هادئا

ن، ويسهم ذلك في بناء عالقة صحية مع الطفل، وبهذه و يشعرون بأنهم آباء صالح
الطريقة يكون لدى الوالدين فرصة جيدة لمساعدة أطفالهم في تطوير اإلحساس 



 

  
  
١٦ 

  الفصل الثاني  اإلطــــار النظـــري

صبح من السهل إعطاء التوجيه الالزم في حياتهم بالمسئولية نتيجة سلوكهم وي
  .اليومية

إن األطفال الذين تلقوا الحب الوفير خالل سنواتهم المبكرة يتعلمون أن  :الحب -ب
خرين الحب، ويتضح آلالسلوك، ويستطيعون بدورهم أن يشاركوا ا ايحتذوا مثل هذ

فالوالد الناجح هو .. .ذلك في العالقات األسرية والصداقات التي تحدث خارج األسرة
الذي يمنح الحب للطفل حتى في أوقات الضغوط والمصاعب الشخصية فقد يعود 
األب إلى البيت متعبًا وال يشعر بالرغبة في اللعب مع األطفال، ويمكنه أن يتواصل 
بمشاعر الحب بالطريقة التي يستجيب بها األطفال، بحيث يعرف الطفل أن والده 

  .عاية رغم أنه ال يرغب في اللعب في هذا الوقتمهتم به ويقدم له الر 
العالقات ) المشاركة في األفكار، االتجاهات والمشاعر(يقوي التواصل : التواصل -ج

بين الوالد والطفل، ويبقى الوالد ناجح على مسارات التواصل من خالل التواصل 
والوالد ... جيداً  البصري، االبتسام، توجيه الحديث إلى الطفل وأن يكون الوالد مستمعاً 

  .معهمالناجح هو الذي يشعر بالراحة مع أطفاله وعادة ما يجد وقت للتواصل 
ولكن يكون التواصل ذا هدف أو معنى، فيجب أن يكون كل من الوالد والطفل مستمعًا 
جيدا ويتعلم األطفال االستماع إلى والديهم، واالستماع من خالل التواصل بالمشاعر والفهم 

وغالبًا ما يجد األطفال صعوبة في إيجاد الكلمات الصحيحة ...م الشخص اآلخريثير اهتما
. ويشعر بما يقوله الطفلويعد الوالد مستمعًا جيدًا حينما يستمع ويرى . للتعبير عن أنفسهم

الطفل المحددة، وٕانما يعني اإلحساس ويعني المستمع الجيد أنه أكثر من مجرد مستمع إلى كلمات 
  ).Meisls, 1993: 57-58(معرفة مشاعره برسالة الطفل و 

  :بعض النماذج الوالدية

فهناك بعض اآلباء غير قادرين على ممارسة السلوك المناسب في تربية أبنائهم علي 
وتحدث الممارسات . الرغم من أنهم يحبون أطفالهم ويرغبون في أن يكونوا أفضل والدين

وهذا ال يعني أن الوالد غير قادر على تحمل  .الوالدية الرديئة بين الحين واآلخر في كل أسرة
ولكن االستخدام المستمر . المسئولية، أو أن تطور الطفل ونموه سوف يقف ويعاق

للممارسات الرديئة يقود إلى مشكالت خطيرة، مثل االضطرابات االنفعالية، العجز التعليمي، 
  .وفيما يلي عرض لبعض النماذج الوالدية..أو تأخر النمو
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  :Shefer ذج شيفرنمو -أ

  :وفيه يصنف شيفر الوالدية إلى أربعة نماذج
، وتكون القوة ةستقالليوهي تتسم بالتساهل والسماح باال: الوالدية غير المهتمة - ١

  .منخفضة والعدوانية أيضًا منخفضة
وهي تتسم بالسيطرة والتحكم، وتكون القوة مرتفعة بينما يكون : الوالدية المتسلطة - ٢

 .ضاً منخف) الحب(الدعم 

) الدعم مرتفع(الحب والعطف  بارتفاعوهي تتسم : الوالدية ذات الحماية الزائدة - ٣
 ).قوة مرتفعة( وزيادة الضبط 

كما أنها ) دعم مرتفع(وهي تتسم بإرتفاع الحب والعطف  :الوالدية الديمقراطية - ٤
  ).قوة منخفضة(ستقاللية تسمح باال

صة وأن الطفل لم يكن قد وصل بعد وربما يكون أسوأ أنماط الوالدية غير المهتمة، خا
إلى مرحلة النضج الكافي أو النمو االنفعالي المطلوب، وبالتالي فإنه شديد التأثر بإهمال 

التي تعبر عن عدم االهتمام  ةالوالدين أحدهما أو كليهما، ومن أهم مظاهر سلوك الوالدي
لطفل لفترات طويلة بما إهمال الطفل من حيث المأكل والملبس والنظافة، ابتعاد األم عن ا

يشعره بالقلق، ألن غياب األم يؤدي إلى نوع من االستثارة االنفعالية تكون أحيانا على شكل 
إهمال اإلجابة على : ثورات غضب وصراخ، ومن مظاهر سلوك الوالدية غير المهتمة أيضا

الطفل  أسئلة الطفل، أو عدم التعقيب على تقرير أو شهادة مدرسية، أو عدم الثناء على
كل هذه األمور وما شابهها تشعره بأنه ال يمثل قيمة أو أهمية لوالديه  - لحصوله على جائزة

  )٣٥٥-٣٥٧: ١٩٩٧بشير صالح الرشيدي وٕابراهيم محمد الخليفي،(

  : Bamrnd نموذج بامرند -ب

، وذلك من واقع دراسات امبيريقية قامت بها "ديانا بامرند"وضعت هذا النموذج الباحثة 
، تلخص بامرند إلى أن هناك ثالثة أنماط من الوالدية )١٩٧٦(حتى ) ١٩٧١(الفترة  خالل

  :  كل منهم يتسم بخصائص معينة تنعكس على شخصية الطفل
وفيها يتصف الوالدان بالحزم،  :Parentanl Formal الوالدية الرسمية - ١

مزاولة  والميل إلى تربية أطفالهم على أساس العقل والمنطق، وتشجيع األطفال على
أنشطتهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم وٕان كان سلوك الوالدين في الوقت نفسه يتسم 
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االستقاللية، : بالحنان، وينعكس ذلك في صورة خصائص تمتاز بها شخصية الطفل
  .المسؤولية االجتماعية، السيطرة الذاتية، حب االستطالع، االعتماد على النفس

وفيها يتسم الوالدان :  Parentanl Authoritarian الوالدية المتسلطة - ٢
بالتحكم المتشدد ويكونان أكثر في إظهار النقد التقييمي لسلوك األطفال واتجاهاتهم، 
وأقل في التحدث إليهم أو السماع منهم، كما أن الوالدين يكونان أقل في التعبير 

قون في هذا النمط من الوالدية يصبح األطفال مستائين، ال يث. عن الحب والعواطف
 .باآلخرين، وينسحبون اجتماعياً 

يتسم األبوان في هذا النمط : Parentanl permissive الوالدية المتساهلة - ٣
يتصفون كما أنهم . بعدم السيطرة، وعدم محاسبة األطفال أو معاقبتهم إال قليًال جداً 

وتتسم شخصية أطفال هذا النمط من الوالدية . ويتقبلون سلوكيات أطفالهم بالحنان
نهم ينقصهم االعتماد على أنفسهم والتحكم في ذواتهم، وٕان كان لديهم اتجاهات بأ

 ).٣٦٢-٣٦١: ١٩٩٧بشير صالح الرشيدي، إبراهيم محمد الخليفي، (استكشافية 

  

  : ضغوط الوالديةالتعريف 

الضغوط الوالدية بأنها تعني ضعف التكيف، وارتفاع  Carbonellيعرف كاربنيل  -
 ,Carbonell)لتنبؤ، والنشاط المرتفع، وكافة السمات المزاجية المقلقة شدة التعبير، وعدم ا

1990: 4739).  
وتعرف فيوال الببالوي الضغوط الوالدية بأنها المطالب الناجمة عن طبيعة الوالدين  -

وخصائصهما أو تلك الناجمة عن طبيعة الطفل وخصائصه، األمر الذي يفرض على 
 ).٤: ١٩٨٨فيوال الببالوي، (سياق هذا التفاعل الوالدين نوعًا من التوافق في 

: وحيث أن هذا التعريف يعتبر شامًال لتحديد ضغوط الوالدية في ثالث عناصر هي -
ضغوط ناشئة من خصائص الوالدين، وآخرى ناشئة من خصائص الطفل، وثالثة ناتجة عن (

  ). ضغوط الحياة
الدية كتعريف أساسي تقوم عليه لذا فإن الباحثة  سوف تتبنى هذا التعريف لضغوط الو 

  .الدراسة الحالية
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  :أشكال الضغوط

  :يميز سيلي بين شكلين للضغوط
االستجابة ألحداث  ىواأللم وه Distressاستجابة األسى أو االنضغاط : األول

  .سلبية
ندار فسيولوجي لألحداث السلبية التي يستجيب لها الجسم كنوع من إفالضغوط بمثابة 

سلم سيلي بأن الضواغط النفسية مثل الصدام، أو التضارب االنفعالي، ولقد . المقاومة
كالتعرض للحرارة : ، يمكن أن تكون هامة ومماثلة للضغوط الجسميةGriefوالحزن، واألسى 

استجابة فكلها ضغوط تتطلب ، …المرتفعة أو المنخفضة، والكيماويات السامة، الضوضاء
الغامض فإن  نوي إنسان أن يتنافس مع حيوان الماموثعندما ي. فعلى سبيل المثال. الجسم لها

  .تكون هي االستجابة التكيفية Fight-or Flightاالستجابة تكون المقاومة أو الهروب 
 Traffic Jamواليوم عندما يكون الضاغط النمطي هو إشارات اعتراض أو تشويش 

ما تكون زيادة التحرك نحو  وليس الماموث الثديي فإن االستجابة بالمقاومة أو الهروب غالباً 
  :أي اتجاه يذهب إليه

فعندما يعلن المدرس بأنك سوف تحصل على درجة رديئة فإنك في الحقيقة ال 
  .كما لو كنت في موقف آمن –تستجيب للموقف بنظرة عابرة 

عندما ترى محبوبتك يغازلها شخص ما فإنك في الحقيقة ال تستجيب : وبالعكس
 .ا لو كنت في موقف آمنكم –للموقف بنظرة عابرة 

  :Eustressالشكل الثاني للضغوط هو ما أطلق  عليه سيلي الضغط الحسن 
طيبة، المشاعر اليجابية وذات اإلكما في الشعور بالنشاط وهو االستجابة لألحداث 

كالمنافسة في حدث : وحتى إذا كانت تتطلب من الجسم أن ينتج طاقة قصيرة المدى
عمل الشاق في مشروع تستمتع به، الزواج، ميالد الطفل، رياضي، الوقوع في حب، ال

وغيرها، فلم يعتقد سيلي بأن كل الضغوط يمكن أن تكون سيئة … االحتفال بليلة رأس السنة
أو متجنبة، إذ أنها تفرض على الفرد التزامات جديدة قد ال يستطيع التوافق معها ذلك أن 

  .طخالية من الضغو الناس يجب أن يسعوا إلى حياة 
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فإن سيلي قد ركز على االستجابة البيولوجية التي تنتج عن محاولة الشخص  :وعموماً 
باعتباره أي حدث ينتج عنه  Stressorوعرف الضاغط . أن يتكيف للمتطلبات البيئية

  .…)وهذا هو عرض التكيف العام(الضغط 
". تفإن هذا يعني المو  –أنه عندما يكون المرء بال ضغوط ) "١٩٧٦(ويقرر سيلي 

: ولكن شدة الضغوط والتعرض المتكرر للضغوط وما يترتب عليها من تأثيرات سالبة
كالفوضى واالرتباك في حياة الفرد، والعجز عن اتخاذ القرارات، وتناقص فعالية سلوكه، 
وعجزه عن التفاعل مع اآلخرين وظهور أعراض ألمراض جسمية وغير ذلك من نواحي 

فإن هذا يعني تلك المثيرات السالبة المرتبطة باعتالل  Dysfunctionاالختالل الوظيفي 
  ).٢٦-٢٥: ٢٠٠٥حسن مصطفى، (الصحة النفسية 
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  :المحكات التشخيصية للضغوط

 DSM- IVأورد الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية
الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي للمحكات التشخيصية ) ١٩٩٤،٤٣١(

  :على النحو التاليDisorders Anxietwاب الضغط الحاد الضطر 
A - حيث يظهر ما يلي - تعرض الشخص لحادث صادم:  

معايشة الشخص أو مشاهدته أو تعرضه لحدث أو أحداث تتضمن موتًا حقيقيًا، أو  - ١
  .تهديدًا بالموت، أو اإلصابة الخطيرة، أو تهديدًا ببتر أجزاء الجسم له ولآلخرين

  .لشخص خوفًا أو عجزًا، أو رعبًا شديداً تتضمن استجابة ا - ٢
B - نشقافية التالية خبرة الحدث المؤلم ال معاناة الشخص من ثالثة أو أكثر من األعراض ا

  :أو بعده
  .إحساس ذاتي بالحذر، أو االنفصال، أو غياب االستجابة االنفعالية - ١
 .انخفاض درجة الوعي بالمحيطين به أو الدوخة - ٢

 .اضطراب إدراك الواقع - ٣

 .يةنالل اآلاخت - ٤

  ). عدم القدرة على التركيز جزء هام من الصدمة(النسيان االنشقاقي  - ٥
C - تكرار تصورات الحدث، عودة األفكار ( يعاود الشخص الحدث الصادم بصورة ملحة

المرتبطة به توهم األحداث، ومعاودة تصورها أو تخيلها من خالل التغذية الراجعة، 
ة أخرى، والشعور بالضيق لمجرد تذكر الحدث واإلحساس بإعادة معايشة الخبرة مر 

  ).الصادم
D -  األفكار، (التجنب الواضح للمثيرات التي تستدعي ذكريات الصدمة أو الحدث

  ).المشاعر، األحاديث، األنشطة، األماكن، الناس
E -  كصعوبة النوم، التهيج، ضعف التركيز، الحذر (ظهور أعراض القلق بوضوح وتزايدها

  ). الرعب والهلع المبالغ فيها، الخبرة المفرط استجابة
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F-  يسبب االضطراب اسيDistress  واضح بصورة إكلينيكية، أو يسبب خلًال وظيفيًا
خاصة المجاالت العلمية  -في األنشطة االجتماعية أو المهنية، أو مجاالت أخرى هامة

في إخبار الفشل : أو ضعف قدرة الفرد على متابعة بعض المهام الضرورية للحياة مثل
  .أسرة ما أخبار عن صدمة وقعت ألحد أفرادها

G - لمدة يومين على األقل أو أربعة أسابيع على أقصى  يستمر االضطراب المرتبط بالحدث
  .حد من وقوع الحدث الصادم

H -  كسوء (ال يرجع االضطراب إلى تأثيرات فسيولوجية مباشرة للمواد المؤثرة نفسيا
، وال يرجع لحالة طبية عامة، وال يعد )ج باألدوية النفسيةاستخدام العقاقير، أو العال

ضمن االضطرابات الذهنية العابرة، وال يظهر ضمن اضطرابات المحور األول 
اضطرابات (، أو بين اضطرابات المحور الثاني )االضطرابات العقلية العظمى(

مصطفى عبد حسن (الشخصية التي تبدو في سلوك الفرد فترة بعيدة وتبقى مدى الحياة 
  ).٥٥-٥٤: ٢٠٠٥المعطي، 

  :مصادر الضغوط النفسية

ليس للضغوط النفسية مصادر محددة دون غيرها، وٕانما يمكن أن تكون مصادر 
ويوضح . كثيرة لدرجة يكون من العسير تحديدها ألنها متنوعة ومتعددة Stressesالضغوط 

الطفل يمكن أن تتحول إلى  أنه يوجد الكثير من المواقف الطبيعية في حياة Millerميللر 
مصادر للضغوط عن طريق البالغين والكبار مثل الوالدين والمدرسين والزمالء فتصبح 

  ).Miller, 1985:42(ضواغط رئيسية في حياة الطفل 
: ستة مصادر محتملة للضغوط منها Mc Grath) ١٩٧٦(وقد حدد ماك جراث 

الضغط القائم على الدور، الضغط  الضغوط في بيئة العمل، الضغط القائم على المهمة،
الداخلي لموقع السلوك، الضغط النابع من البيئة المادية، الضغط النابع من البيئة 

  ). ٤٩٣:  ١٩٩٦عزت عبد الحميد، (االجتماعية، والضغط داخل النظام الشخصي 
  :المصادر الضاغطة إلى ثالث أقسام Lazarus& Cohenوصنف الزاروس وكوهين 

التي تؤثر على الكثير من الناس  Cataclysmic Pheromenaائية الظواهر الفج - ١
  .مثل الكوارث الطبيعية
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 .األحداث القوية التي تؤثر على قليل من الناس مثل األزمات األسرية - ٢

  حسن (المشاكل اليومية المتكررة في مواقف الحياة مثل إحباطات العمل  - ٣
  ).٤٠: ٢٠٠٥مصطفى، 

أن هناك نوعين أساسيين من ) ١٩٨٣( Mcubin & Figleyوأكد ماكوبين وفيجلي 
بواعث الضغوط بعض هذه الضغوط طبيعية مثل نمو أعضاء األسرة والتغيرات التي تحدث 

  .في العالقات األسرية، واألخرى ضغوط غير طبيعية ناتجة عن الكارثة التي تصيب األسرة
  :وهناك خصائص تميز الضغوط الطبيعية عن الضغوط غير الطبيعية وهي

  .قص في السيطرة واإلحساس بالعجزن - ١
 .ضعف منابع اإلرشاد - ٢

 .عدم وجود وقت لالستعداد - ٣

  )٢٥:  ١٩٨٣ماكوبين وفيجلي،(ضعف الممارسات حتى تكاد تكون غير موجودة  - ٤
  : إن للضغط أربعة مصادر رئيسية هي) ١٩٩٠(وأضافت مشيرة اليوسفي 

ط ناتجة عن ضغوط بيئية اجتماعية، وضغوط مادية، ضغوط بيئية أسرية، ضغو 
  ).٢٨- ٢٣:  ١٩٩٠مشيرة اليوسفي، . (تنظيمات العمل

إلى وجود ثمان مجاالت كمصادر لضغوط أحداث ) ١٩٩٢(وأشار حسن مصطفى 
الحياة هي العمل والدراسة والناحية المالية، والناحية الصحية، والحياة األسرية، والزواج 

شخصية، وضغوط الصداقة، ، واألحداث الةخر والضغوط الوالديآلوالعالقة بالجنس ا
  ).٢٨٦:  ١٩٩٢حسن مصطفى، (والعالقات باآلخرين 

أن مصادر الضغوط بمفردها ال تشكل ضغوطا، كما ) ١٩٩٣(وأضاف عادل األشول 
أن صدور استجابة شخص معين لمواجهة هذه الضغوط هو الذي يجعلنا نقرر إن كان هذا 

له إمكانية محتملة في أن يولد الشخص يعاني من الضغوط أم ال، فهي عبارة عن مثير 
استجابة المواجهة أو الهرب عند شخص معين، ومما يجدر اإلشارة إليه أن اإلنسان عادة ما 

فالبعض منها بيولوجي، . يتعرض في حياته اليومية ألنواع عديدة من مصادر الضغوط
واألخر نفسي، وبعضها فلسفي أو اجتماعي، وبصرف النظر عن نوع مصادر الضغوط 

: ١٩٩٣عادل األشول، (طبيعتها فإن جسم اإلنسان يستجيب لهذه الضغوط بنفس األسلوب و 
٢٠.(  
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فقد حدد هذا بالنسبة للضغوط النفسية بصفة عامة، أما بالنسبة إلى ضغوط الوالدية 
  :أبيدين ثالثة مصادر رئيسية وهي

  .خصائص الطفل - أ
  .خصائص الوالدين - ب
  .خصائص الحياة - ج

  :الناتجة عن طبيعة وخصائص الطفل ضغوط الوالدية -أ

إن تأثير الطفل على الوالدين قد يكون موجبًا أو سالبًا بمعنى أنه إذا كانت طبيعة 
وخصائص الطفل متناغمة بدرجة كبيرة مع أداء الوالدين لدورهما الوالدي فإن ذلك يكون 

بيعة وخصائص بمثابة تدعيم للوالدين وللوالدية ككل، وعلى الجانب األخر عندما تكون ط
  .الطفل معوقة ألدوار الوالدية في التنشئة، فإنها تكون بمثابة ضغوط معوقة للوالدية

  :سلوكيات الطفل -١
ولقد الحظ باحثون كثيرون أن السلوكيات التوافقية للطفل اجتماعيا تسير على نحو 

فقية مالئم سلوكيات موجبة ومدعمة من جانب اآلخرين في حين أن السلوكيات غير التوا
ولذلك فإن ). Brunk, 1984: 1075(لدى الطفل تؤدي إلى إضعاف اهتمام الكبار بالطفل 

سوء توافق الطفل كثيرًا ما تكون له تأثيرات في السلوك غير المحبب من جانب الوالدين 
كذلك يكون ). ٤٩٦: ١٩٨٧جون كونجر، (للطفل، وفي اتجاهاتهم المضادة نحو الطفل 

نب الطفل بمثابة ضغط سلبي معوق للوالدية، في حين التوافق سوء التوافق هذا من جا
  .بمثابة تدعيم للدور الوالدي والوالدية نالحسن للطفل يكو 

  :المرض المزمن للطفل -٢
ة ميكذلك فإن مدى تقبل الوالدين للطفل اعتمادًا على مدى اتفاق الخصائص الجس

الوالدين فيه يمكن أن يكون مصدرًا والعقلية واالنفعالية للطفل مع توقعات وطموحات وآمال 
للضغوط الوالدية، فمثال بالنسبة لمرض بعض األطفال فإن معظم األسر تقبل أمراض 
الطفولة المعتادة مثل الجدري والحصبة كظاهرة عادية من مظاهر النمو، ولكن األمر يختلف 

مشكلة عن ذلك إذا أصيب الطفل بمرض مزمن، فإن الطفل والوالدين يواجهان عندئذ 
حقيقية، ذلك المرض المزمن في فترة الطفولة يؤثر غالبًا على التطور الطبيعي لنمو الطفل، 
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وخاصة النمو العضوي والنفسي، ويؤثران كذلك في تحديد درجة قبول الوالدين لمرض طفلهم 
)Lawrance, 1994: 583.(  
  :إعاقة الطفل -٣

ما يلجأ الوالدان أو أحدهما إلى  وهنا يقع عبء ثقيل على األسرة نتيجة لذلك فكثيراً 
، )٩٣: ١٩٨١جورج موجو، (ا المعاق عن عيون الناس حتى األقرباء منهم مإبعاد طفله

فبعض اآلباء يقررون صراحة بأنهم يكرهون أطفالهم، ومن أوضح عالمات الرفض محاولة 
  التخلص من أطفالهم وما يسببه ذلك من مشاكل وقلق مستمر مما يجعل 

  إلى نفسه على أنه حقير ومنبوذ وال قيمة له، وهذا يولد بداخله العقدة الطفل ينظر 
  النفسية التي تدفعه إلى أن ينظر لآلخرين نظرة حقد وكراهية وأن ينطوي على 
  نفسه والرغبة في االنتقام من الناس، وغالبًا ما يبتكرون الحيل التي تضايق الكبار 

)Dand & Rayers, 1990: 115 .( مرض الطفل أو إعاقته يؤديان إلى ومن ثم فإن
إضعاف تقبل الوالدين للطفل في كثير من الحاالت، وعليه فإن مرض الطفل بمرض مزمن 

  .أو إعاقته تمثل ضغطًا سلبيًا معوقًا لوالديه
وقد أوضحت مجموعة من الدراسات أن مجئ طفل معوق يؤدي إلي إيجاد سلسلة من 

أنماط ) ١٩٨٥( Niimi & Uemuraأمورا ونيمي فقد حللت دراسة.. الضغوط لدى الوالدين
فوجدت أن  Autisticالضغوط لدى أمهات األطفال المتخلفين عقليا واألطفال التوحديين 

كثرة مشكالت الطفل، والنقص في المساندة، : هناك ثالث أنواع من الضغوط المتحولة هي
  .وزيادة الضغوط مع تقدم األطفال في العمر

عن مستقبل الضغوط الوالديه النفسية ) ١٩٨٧(ها الباحثان وفي دراسة الحقة أجرا
واالجتماعية لدى أمهات األطفال المتخلفين عقليا المصابين بأعراض داون واألطفال متعددي 

وجد أن هذه الضغوط تدور حول المعاناة الطويلة في مواجهة وطريقة التعامل مع  - اإلعاقة
  .جة عن إعاقتهالطفل، إلى جانب الضغوط االجتماعية النات

دراسة لبحث مصادر الضغوط في أسر ) ١٩٨٥( Quine& Pahlوأجري كوين وباهل 
فكان ترتيب عوامل الضغط حسب أهميتها على النحو  -األطفال ذوي التخلف العقلي الحاد

المشكالت السلوكية للطفل، االضطراب الليلي، العزلة االجتماعية، مدى اإلحساس : التالي
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ة، تعددية الضعف، صعوبة تهدئة الطفل بالليل، ومشكالت تتعلق بصحة بالمحنة في األسر 
  ). ٣٩٤: ٢٠٠٥حسن مصطفى، (الطفل ومظهره إلى جانب القلق المالي 

  :االضطرابات االنفعالية للطفل -٤
إن أحداث الحياة واالكتئاب والقلق ومشاكل الطفل السلوكية، كل هذه العوامل تسبب 

أن  Whippleلتي تعامل أطفالها معاملة سيئة، ويبين ويبل ضغوطًا والديه لدى األسرة ا
مرتفعة بسبب أحداث  ةاألمهات الالتي يعاملن أطفالهن معاملة سيئة تعانين ضغوطًا والدي

الحياة المتكررة وبسبب إدراكهن السلبي لتلك األحداث، وأنهن يعانين من االكتئاب، والقلق، 
  ).Whipple, 1991: 279(ماعية وعدم الرضا الزواجي، ويعشن في عزلة اجت

والطفل العصبي يصعب التعامل معه وٕارضائه وقد يدفع أبويه إلى انتهاج سلوك 
عصبي أيضا معه، والطفل الهادي الطبع يفصح عن سماحة والديه، فسلوك الطفل 
االندفاعي والعدواني يمكن أن يؤثر على الوالدين إلى الدرجة التي تجعله يستخدم تحكمات 

ثل األوامر التحريمية أو فرض النظام من أجل إضعاف السلوك العدواني للطفل شديدة م
وتعتبر عصبية الطفل أو ) Meisls, 1993: 63(ومحاولة تقليل نشاطه إلى مستوى مقبول 

  . سلوكه االندفاعي بمثابة ضغوط سلبية من حيث تأثيرها على الوالدية
  إلى ضبط غير عادي في  وكذلك عندما يكون الطفل مفرط النشاط فإنه يحتاج

  سلوكه وكذلك فإن التململ ونقص االستقرار والهدوء وضعف االنتباه، وصعوبة في 
  فيوال (إنجاز الواجبات المنزلية جميعها بمثابة ضغوط سالبة تؤثر على الوالدية 

أن الطفل ليس سلبيا تماما عند تفاعله مع  -وخالصة القول -)٢٦:  ١٩٨٨الببالوي، 
  .يؤثر الوالدان فيه فإنه يؤثر هو أيضا فيهما والديه فكما

  :ضغوط الوالدية الناجمة عن خصائص الوالدين -ب 

  :الخالفات الوالدية -١
إن الضغوط الحادة في مرحلة الطفولة تكاد تكون دائمًا مرتبطة باتجاهات وأفعال 

مع اآلخر وسلوك اآلباء، ويكون الضغط الحاد عندما يتشاجر الوالدان ويتجادالن إحدهما 
وعندما يهملون ويرفضون الطفل ويمكن أن يرجع ذلك إلى خبرات الطفولة لدى كل من 

  ).Cooper,  1980: 260(الوالدين وعالقاتهم بوالديهم 
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وأن أي خالف بين األبوين أو أي مظهر من مظاهر عدم الوئام بين الزوجين، 
الزوجين يدمر اتزانه  يالحظه الطفل على الفور مهما كان صغير السن، وكل عراك بين

نبيلة الشوربجي، (االنفعالي، ويدفعه بال وعي إلى رد فعل عنيف، فيصبح قلقًا مضطربًا 
٩٦: ٢٠٠٣.(  

وألن األم تلعب دورًا كبيرًا في حياة األبناء فلغيابها أثار سيئة مباشرة وغير مباشرة 
ا البريئة للطالق عليهم فيعيش األطفال المواقف الصعبة للضغوط حين يكونون هم الضحاي

حيث ال دخل لهم في هذه المواقف حيث يكون التوافق مع الوالدية الجديدة خطرًا ومسببًا 
الرتفاع الضغوط لدى هؤالء األطفال، فاألطفال الذين يعيشون حاالت الطالق يعيشون 
ضغوطا كبيرة مرتفعة، ويتوقف ذلك على ظروف وأوضاع الطالق فالوالدان من المحتمل أن 

ال في ترتيب أمور المعيشة الجديدة، مما يؤدي إلى أن الطفل يشعر باالنكسار واإلجهاد ينشغ
فمهما يبذل الوالد الباقي من عناية، ) Dore, 1990: 70(النفسي واالنعزال عن اآلخرين 

  ر من أن يفقد الطفل شيئًا كثيرًا من الحب والرعاية التي كان مففال
  نبيلة (ال تتاح له الفرصة للنمو الصحيح مفروضًا أن يوفرها الطرف اآلخر، و 

ونتيجة لذلك فإن الطفل يشعر بأنه معرض للخطر وٕاحساسه ). ١٠٢: ٢٠٠٣الشوربجي، 
بالرفض وعدم األمان معا ينشا لديه مشاعر القلق والعدوان مما يؤدي إلى ضغوط داخلية 

عاطفيا ويبدو  شديدة، وهو ما يمثل مشقة بالنسبة للطفل وفي النهاية سيصبح غير مستقر
لديه أعراض سوء التوافق، ولقد أوضحت الدراسات أن األطفال في األسر المفككة والغير 
مستقرة يكونون أكثر عرضة للضغوط وال ينمون سويا وبشكل جيد في البيوت التي يحدث 

  ).٣٢: ١٩٩٨فيفيان فايز، (فيها صراعات وانفصال وطالق 
ها أهمية كبيرة في تكوين شخصية األبناء، فإنه كذلك الروابط العاطفية بين الوالدين ل

إذا انعدم أو قل التفاهم بين الوالدين بحيث يكثر تنازعهما أمام أبنائهما ويكثر تبعا لذلك 
الشجار والخالفات، فإن الجو العام في األسرة يضطرب، ويحل العداء والشقاء محل الوفاء 

ما لطفلهما، فيتأثر بذلك تأثيرا سيئا، كذلك والمحبة، ومن ثم تنعكس حالة األبوين في معاملته
فإن التوتر والنزاع الدائم بين الوالدين يؤدي إلى تنافس كل منهما في اكتساب محبة أبنائهما، 
وكثيرا ما يشغلهما هذا التنافس عن توجيههم وحسن تنشئتهم للطفل فإن غياب الرابطة 

وعلى . وطا سلبية بالنسبة للوالديةالعاطفية بين الوالدين ينعكس على الطفل مما يمثل ضغ
ينمو فيه الطفل الجانب اآلخر فإن تعاون الوالدين واتفاقهما واالحتفاظ بكيان األسرة ينشئ جوا هادئا 
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ذلك إذ توصلت إلى وجود عالقة سالبة بين  Smithنموا متزنا سويا وتؤيد دراسة سمث 
  ).٣٣: ١٩٩٨ن إبراهيم، فيفيا(فىضغوط الوالدية المتعلقة باألم والرضا الزواجي 

  :عدم خبرة الوالدين باحتياجات الطفل -٢
أي أن بعض اآلباء قد يحتاجون هم أنفسهم إلى الوالدية قبل أن يستطيعوا االستجابة 
لحاجة أطفالهم، فاآلباء الذين تربوا على نقص العناية بهم، أو الذين عايشوا والدية غير 

ر واقعية عن ديناميات الحياة األسرية، وتشير مالئمة ويمكن أن تكون لديهم توقعات غي
نكتة "من خالل خبراتها عن إنشاء األسرة إنها ال تكون  .Marrison, Mمارجريت هاريزرن 

أن نحاول تشجيع االتصال اللفظي أو االتصال البدني مع الطفل، أو نحاول تشجيع " هزلية
لمشكالت الشخصية واالجتماعية الحاجة إلى التقدير الموجب قبل أن نتعامل أوال مع بعض ا

  ).Pugh, 1986: 17(للوالدين 
على أن اآلباء واألمهات الذين كانت طفولتهم ) ٢٠٠٣(وهذا ما أكدته نبيلة الشوربجي 

المبكرة مضطربة ومحرومة، شبوا غير ناضجين مندمعين، أنانيين، تنقصهم القدرة على 
لمساندة، ويعرضون أطفالهم إلى مواقف إشباع حاجات أطفالهم النفسية من الحب والرعاية وا

  :تؤدي بهم إلى االضطرابات النفسية ومنها
  .سوء معاملة األطفال مع القسوة -
 .يكون األطفال شهود لخالفات بين الوالدين أو لسلوك جنسي -

 .دفع الطفل بطريق غير مباشر إلى تحقيق آمال وطموح تفوق قدرته -

 .طرة األممحاولة األب كسب عطف األطفال مع إضعاف سي -

 .والدة طفل معوق تعتبر من التجارب القاسية التي تضطرب بسببها عالقة األب المعوق -

العالقة غير الطبيعية بين األم واالبن أو األب واالبنة، تعتبر الجذور المؤدية إلى  -
  ).١٠٣- ١٠٢: ٢٠٠٣نبيلة الشوربجي، (االنحراف 

  :انشغال الوالدين -٣
بعض األحيان لتوفير المطالب المالية للمنزل، وفي فمن الضروري أن تعمل األم في 

هذه الحالة يترك الطفل في رعاية شخص يحبه، ولتكن الجدة أو شخص آخر يرعاه كالمربية 
فالطفل يحتاج إلى أمه في الثالث سنوات األولى من ناحية الرعاية والحب، ولكن بعملها هذا 
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ن، ويعاني الطفل من الحرمان األمومي الذي يفتقد الطفل الطمأنينة، والرعاية، والحب، واآلما
يترتب عليه حدوث اضطرابات في شخصية الطفل تتمثل في أعراض القلق، التبلد العاطفي، 

  ).١٠٢: ٢٠٠٣نبيلة الشوربجي، (والعزلة لدى الطفل 
فالوالدان قد يجدان صعوبة في أن يحشدا طاقاتهم النفسية والجسمية في القيام بأدوارهم 

ويصاحب ذلك كثير من أعراض السلوك االنسحابي والعجز العام عن العمل على الوالدية، 
  ).٢٨، ١٩٨٨فيوال الببالوي، (أساس توكيدي مع الطفل 

فإن العالقات بين األطفال ووالديهم نظرا ألنها عملية مستمرة من التوقعات 
ستطيع الوالدين واإلنضباطات المتبادلة فإنها تكون مصحوبة بالضغوط من الجانبين، فقد ال ي

قضاء الكثير من الوقت كما هو المطلوب مع أطفالهم، وقد يجدوا صعوبة في تكييفهم في 
القيام بالوالدية، باإلضافة إلى ما يحدث بينهما من صدام، وبصفة خاصة إذا كان الوالد ال 

  ).Dore, 1990: 65(يحب أحد أطفاله 
  :إصابة أحد الوالدين أو كالهما بمرض مزمن -٤

ن له تأثير عميق على الناحية االنفعالية للطفل، فإذا كان أحد الوالدين يعاني من يكو 
  ).١٠٤: ٢٠٠٣نبيلة الشوربجي، (جلطة في الشريان التاجي أو عملية استئصال ورم 

ومن جهة أخرى فإن معاناة أحد الوالدين أو كالهما من أعراض االكتئاب تؤدي إلى 
على أداء الوالدية للدور الوالدى ومن ثم فإن هذه األعراض إعاقة عملية تنشئة الطفل، بتأثير 

أن مشكالت األطفال ذوي  Reidاالكتئابية تمثل ضغوطا سالبة للوالدية، ولقد أوضح ريد 
الوالدين المكتئبين قد تظهر في شكل مصاعب في الطفولة تتضمن اضطراب الوجدان 

امل مع األزمات المستقبلية وتؤثر في واالنتباه والسيطرة التي تخفض من قدرة األنا في التع
فكثير من األمهات لديهن مصاعب في مهام ). Berk, 1991: 559(القدرة على التوافق 

األمومة مثل انخفاض قدرات األم على إنشاء عالقة إشباع الحاجة، ونقص الشعور بالرضا 
، وتفتقر األم في ممارسة أنشطة األمومة فهذه العوامل تعد من أعراض االكتئاب لدى األم

  ).Perez, 1990: 3172(المكتئبة إلى مهارات األمومة 
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  :سوء المعاملة الوالدية -٥
فإن سوء معاملة الوالدين لطفلهما قد يرجع إلى خبرة الوالدين من تجارب في طفولتهما 
إذ يعكسون مع طفلهما معاملة أيام صباهم، فبعض األمهات الالتي حرمن من العطف في 

، وكذلك األب الذي نشأ وتربى مغلوبا على أمره قد نعلى أبنائه نمن عطفه تحد نطفولته
تجده يحاول تعويض ما يحرم منه في طفولته بأساليب متنوعة كالقوة واالستبداد وٕاظهار 

  ).Rebetti, 1991: 18(السلطة على أبنائه 
اث فاألمهات اللواتي تعاملن أطفالهن معاملة سيئة يعانين ضغوطا أكثر بسبب أحد

الحياة المتكررة، فإن هؤالء األمهات يوجهن ألطفالهن األلفاظ والنقد الالذع بصورة مستمرة، 
  مما يسبب الكثير من المشاكل السلوكية لدى هؤالء األطفال 

)Whipple,1990:279 .(العنف الجسدي  مثل وتتضمن إساءة معاملة الطفل عدة أشكال
د أن الوالد ال يمد الطفل بالطعام الكافي أو كما تتضمن اإلهمال حيث نج) الضرب المبرح(

الرعاية الطبية الكافية وتعد إساءة معاملة الطفل هي األكثر خطورة ألنها على المدى الطويل 
تدمر صورة الطفل عن ذاته وتؤدي إلى اضطرابات عالقاته مع اآلخرين وانحراف سلوكه 

)Meisls, 1998: 69.(  
عاملة حسنة خالية من التشدد والقسوة تتصل إلى حد إن قدرة األم على معاملة طفلها م

كبير ببناء شخصيتها، فإن كانت هي نفسها محبطة فسوف يكون من الصعب عليها التسامح 
أوضحت أن اآلباء  Tellenمع طفلها، أو تقبل حاجاته باالهتمام والحب، وفي دراسة تلين 

، وأن لديهم توقعات سلبية عاطفياً  قصاً ، ونرهيباً  المعاملة السيئة ألطفالهم يعانون ضيقاً  وذو 
وٕايجابية في  ، ويرجعون سبب سوء سلوكهم إلى الطفل، هؤالء اآلباء كانوا أقل اتصاالً دائماً 

  ).Tellen, 1989: 411(سلوكهم أثناء تفاعلهم مع أطفالهم 

  :الضغوط الوالدية الناتجة عن مشكالت الحياة -ج

  :مشكالت اقتصادية – ١
االقتصادي في كثير من المجتمعات مسئوًال إلى حد كبير عن حيث يعد العامل 
فالفقر أو البطالة يؤديان إلى نقص الموارد المادية مما يخلق . األزمات والضغوط الوالدية

  .أزمات أسرية تسبب ألفراد األسرة الشعور بالقلق والخوف
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ئوًال عن إلى أن العامل االقتصادي يعد مس) ١٩٨٢(وتشير إقبال بشير وسلمى جمعه 
بعض أنواع االنحرافات السلوكية كهروب رب األسرة من مواجهة مسئوليته إلى اإلقبال على 
الخمر والمخدرات أو االلتجاء إلى مزاولة أعمال ال يقرها القانون مما يعرضه للزج به في 

أحمد (السجون في بعض األحيان كالسرقة أو االتجار في المخدرات أو ما شابه ذلك 
  ).٢٠٨: ١٩٩٢الكندري، 

وكذلك تغيب األب عن المنزل طوال اليوم للقيام بالعمل، وعدم اغتنائه بمنزله وأوالده، 
وترك المسئولية كاملة لألم للقيام بتربية األطفال يؤثر تأثيرًا سلبيًا على نفسية األطفال من 
 ناحية عدم وجود السلطة الضابطة في األسرة، باإلضافة إلى حرمان األطفال من عطف

وحب األب وحنانه وغياب القدوة والمثل األعلى لديهم، فيجعل الطفل يختار أي نموذج آخر 
 ىحدإمن خارج األسرة يقتدي به سواء كان خيرًا أم شرًا، ومثله األب المهاجر الذي يعمل ب

  .ويعرض أطفاله لالنحراف –الدول العربية واألجنبية 
يتها بعد االنتهاء من العمل، وهذا في وعمل األم وتغيبها عن المنزل فهي تعود إلى ب

هذا من ناحية  ،د أمهو حد ذاته يؤثر على الطفل الذي يظل في حالة انتظار وقلق حتى تع
الطفل، أما من ناحية األم فهناك ظاهرة من نوع آخر، فاألم التي تغيب عن الطفل لفترات 

تجد فكرها وقلبها موزعًا بين طويلة تشعر بعقد الذنب وهي دائمًا قلقة وحائرة، واألم العاملة 
وتضطر األم إلى إحضار المربية لتربية الطفل بالمنزل، وتترك هذه المربية … الطفل والعمل

النفسية للطفل منها الخوف، والقلق، والعقد النفسية من ناحية على الناحية  ئاً سي اً نفسي اأثر 
طفل ويظل ذلك مالزمًا للطفل القسوة واستخدام العنف والضرب واألساليب الشاذة في تربية ال

  ).١٠٦- ١٠٥: ٢٠٠٣نبيلة الشوربجي، (ل عمره اطو 
وانخفاض المستوى االقتصادي في بعض األحيان قد يكون سببًا من أسباب تشرد 
األطفال أو مزاولتهم للتسول لعدم كفاية الموارد المادية، وقد تضطر األسرة الفقيرة بسبب 

فال في سن مبكرة األمر الذي يحرم الطفل من فرصة انخفاض هذا المستوى إلى تشغيل األط
  ).٢٠٩: ١٩٩٢أحمد الكندري، (التعليم، ويعرضه لعوامل االنحرافات في المجتمع 
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  :مشكالت اجتماعية -٢
 سوء األحوال السكنية:  

فهناك أسر تعيش في مساكن مزدوجة، شديدة الضوضاء، ورديئة التهوية، وغير 
ذلك في المناطق العشوائية المنتشرة في مصر اآلن  متصلة بالمرافق الصحية، ويظهر

بصورة لم نشهدها من قبل، وال يخفي ما تسببه هذه األحوال السكنية الرديئة من أضرار 
لألطفال في سنوات نموهم، فهي تحول دون نموهم وراحتهم الكافية، وتسبب لهم اإلرهاق 

ينام األطفال مع الوالدين في والتوتر، وكثيرًا ما تقتضي الظروف في المسكن الضيق أن 
ضهم لالضطراب النفسي، فضًال ي نفوسهم وتعرَّ ذحجرة واحدة مما قد يعرضهم لخبرات تؤ 

عن أنهم يكونون عرضة للعدوى ببعض األمراض، هذا فضًال إلى أنه بسبب االزدحام في 
  السكن وضيقه يلجأ األطفال إلى الشوارع، وكثيرًا ما يشجعهم 

لصًا من مضايقتهم، فيطلقون للعب في الشارع دون رقابة من أحد، ئهم على ذلك تخؤ آبا
نبيلة (ويعرضهم ذلك للتعرف على أصدقاء السوء والوقوع في سلك االنحراف والجريمة 

  ).١٠٤: ٢٠٠٣الشوربجي، 
وكذلك العيش في هذه المساكن السيئة تؤدي من الناحية الصحية إلى نشأة ألوان 

ن االستمرار في عمله أو ترفع من زيادة احتياجات األسرة المرض التي تعوق رب األسرة ع
  ).٢٠٩: ١٩٩٢أحمد الكندري، (بسبب حاجة أفرادها للعالج ولألدوية 

 الفقر وسوء التغذية:  
وهو السبب األساسي الذي  )الفقر(ة أطفالها، ئمن األمور التي تعيق األسرة في تنش

قيرة ال يمكنها توفير الغذاء الصحي يؤدي إلى انتشار أمراض سوء التغذية، فاألسرة الف
الكافي، وذلك يعرض الطفل لإلصابة باألمراض الضارة والتي تبقي آثارها مالزمة له طوال 

: ٢٠٠٣نبيلة الشوربجي، (حياته، فضًال عن أنها تضعف مناعته وقدرته على المقاومة 
١٠٤.(  
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  :أساليب مواجھة الضغوط الوالدية

  :غوطتعريف أساليب مواجھة الض -أ 

الجهود الثابتة : بأنها) ١٩٧١( Lazarus & Folkman نيعرفها الزاروس وفولكما -
تغيير أو التعامل مع المتطلبات وتقليلها أو جعلها أكثر احتماال أي لالمعرفية والسلوكية ل

محاولة إدارة المواقف الضاغطة ببعض الطرق الفعالة، وهي ليست فعل واحد ولكنها عملية 
  ).٩٩: ٢٠٠٥حسن مصطفى ، (تعامل مع بعض ضغوط متنوعة تسمح لنا أن ن

بأنها الطريقة المثلى التي يدرك بها ): ١٩٩٧( .Ellis, et alيعرفها إليس وآخرون  -
الفرد ضغوط الحياة، ويفسرها، ويقيمها، وأسلوبه في التعامل معها، حتى يصل إلى مستوى 

  .من التوافق
وجد بمفردها، وٕانما هناك مواقف أو ظروف حياتية ما ت وعلى ذلك فالظروف الضاغطة نادراً  

هي التي يتم إدراكها على أنها ضاغطة، واستنادا إلى معارف الفرد ومدركاته وخبراته أثناء 
  ).٢٧: ٢٠٠٢منى عبد اهللا، (التفاعل مع هذه الظروف 

على أنها عملية إعادة تقدير الموقف واالستجابة ) "٢٠٠٤،٣٢نوال محمد (وتعرفها  -
وتتضمن هذه المرحلة تغيرات في إدراك الشخص لألحداث عند . وتنفيذ هذه االستجابةله 

  ".االستجابة لظروف داخلية، أو خارجية متغيرة

  :مواجھة الضغوط والمساندة االجتماعية -ب

المساندة االجتماعية عامل هام في المساعدة على مواجهة األحداث الضاغطة فهي 
ط ليتمكن الفرد من المقاومة فالفرد الذي يعاني معاناة شديدة ضد مسببات الضغو  توفر حاجزاً 

من وقع ضغوط الحياة يحصل على معلومات محددة وٕارشاد للتعامل مع الموقف الضاغط، 
حسن (تشجع من المحيطين العاطفية و الأو لمنع الضغط لنفسه، كما يحصل على المساندة 

  ).٦٣: ٢٠٠٥مصطفى، 
على أن المساندة االجتماعية ) ٢٠٠٠،٣١٩الرحمن  محمد السيد عبد(وهذا ما أكده 

فاألشخاص الذين يمرون بأحداث  ،لنتائج األحداث مخففاً  اً إذ أن لها أثر  -لها دور وقائي
األحداث تبعا لتوفر مثل هذه العالقات الودودة  تبعاً  المؤلمة مؤلمة تتفاوت استجابتهم لتلك
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نقص مقدار المساندة  ماً ت نفسية كاحتمال التعرض الضطراباوالمساندة، حيث يزداد 
  .االجتماعية كما ونوعاً 

  :أساليب مواجھة الضغوط وميكانيزمات الدفاع -ج

أساليب المواجهة تحدث شعوريا ويلجأ إليها الفرد بما يتناسب مع نمط شخصيته في 
  .الرد على الموقف الضاغط أو المهدد، أما ميكانيزم الدفاع فتحدث ال شعورياً 

بين ) ١٩٩٤( DSM, IVدليل التشخيصي، واإلحصائي لألمراض العقلية ولم يميز ال
ميكانيزمات الدفاع وأساليب مواجهة الضغوط، واعتبر أن كال منهما عملية أساسية آلية 

وعليه ال يكون األفراد  - القلق، والشعور باألخطار الداخلية، ومن الضغوط، منتحمي الفرد 
يقسم هذه الوظائف وأساليب المواجهة إلى سبع مستويات و . واعين بهذه العمليات أثناء عملها

  :هي
وتحتوي نتائج هذه المستويات من الوظائف الدفاعية : المستوى التكيفي المرتفع - ١

على أفضل تكيف أثناء معالجة الضغوط، والتعامل معها، وعادة ما تكون هذه 
ية والشعورية الدفاعات ميسرة لإلشباع، وتسمح بقدر من المشاعر، واألحاسيس الواع
التطلع، أو : بالظهور، كما تحقق أفضل توازن بين الدوافع المتصارعة، ومن أمثلتها

الترقب، واالنتماء، واإليثار أو الغيرية، والفكاهة، وتوكيد الذات، ومالحظة الذات، 
  .والتسامي أو اإلعالء، والقمع

ى باألفكار ومن المحتمل أن يحتفظ الفرد في هذا المستو : مستوى الكف العقلي - ٢
. المهددة، والمشاعر، والذكريات، واألمنيات، والمخاوف خارج الشعور، أو الوعي

اإلزاحة، أو اإلبدال، والتفكك، واالنفصال، والتعقل، والمعالجة الفكرية : ومن أمثلتها
 ).اإللغاء(، والعزلة، واالغتراب، والكبت، واإلبطال 

ويتصف هذا المستوى : يفهامستوى المنخفض لتشويه الصور العقلية وتحر ال - ٣
خرين، والتي من الممكن أن تستخدم آلبتشويه الصور العقلية عن الذات، والجسم، وا

عدم التقدير، والتقديس، : في تنظيم تقدير الذات، ومن أمثلة دفاعات هذا المستوى
 .، والمبالغة في القدرةىءأو التكميل المثالي للش
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يتصف هذا المستوى باحتفاظ الفرد  :ةمستوى اإلنكار أو التنصل من المسئولي - ٤
بالضغط، والدوافع، واألفكار، واالنفعاالت غير المقبولة، وتكون مسئولية الفرد من 
أفعاله خارج الوعي، أو الشعور مع عدم نسبة هذه األفعال إلى أسباب خارجية، 

 . إنكار الذات، واإلسقاط، والتبرير، أو إسباغ المعقولية: ومن أمثلة ذلك

ويتسم هذا المستوى بتحريف جسيم : وى الرئيسي لتشويه الصور العقليةالمست - ٥
ومن أمثلتها التوحد . للصور العقلية، وبعد نسبة هذه الصورة للذات، أو لآلخرين

 . وتقسيم وانشطار الصور العقلية عن الذات واآلخرين

ية ويتميز هذا المستوى بوجود الوظائف الدفاع ):العالىالمستوى (مستوى األداء  - ٦
: تعامل مع الضغوط الداخلية، والخارجية بالعمل، أو االنسحاب، ومن أمثلتهاتالتي 

التجسيد، واالنسحاب الخامل، والشكوى من رفض المساعدة، والعدوان الكامل 
 ).العداوة(

ويتسم هذا المستوى بالفشل في تنظيم الدفاعات : مستوى عدم التنظيم الدفاعي - ٧
ود هذا المستوى إلى انتكاسة، وانهيار واضح المناسبة لمواجهة الضغوط، ويق

اإلسقاط التوهمي، وٕانكار الذات الذهاني، والتحريف، أو : صريح، ومن أمثلتها
  ).٣١٦: ٣١٧، ١٩٩٩محمد السيد عبد الرحمن، (التشويه الذهاني 

  :أساليب مواجھة ضغوط الوالدية -د 

الثة ة السنوات الثخاصة خالل فتر  Parenting Systemالضغوط في نظام الوالدية 
مؤثرًا في نموه، وفي العالقة بينه وبين الوالدين، ولذلك  األولى من حياة الطفل، عامل أساسي

 نفإن التعرف المبكر على الضغوط الوالدية والتدخل المبكر لمحاولة التغلب عليها يكونا
من هامين في إمكانية اإلقالل من تأثير هذه الضغوط، ومن ثم في وقاية األطفال 

  ).٤: ١٩٨٨فيوال الببالوي، ( االضطرابات االنفعالية والسلوكية 
أن أفضل العوامل المحسنة والمخفضة للضغط هي التدعيم  Corsineويرى كورسين 

االجتماعي من جانب األقران أو من جانب األزواج أو حتى من جانب المرشدين وكذلك 
  .جية للتغلب عليهاالتدريب على كيفية التغلب على الضغط وعمل برامج عال
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ينظر إليها  Parenting Capacityأن مسألة قدرة الوالدية  Shamsiويرى شمسي 
بصفة أولية كوظيفة تفاعل خاصة بين الطفل والوالدين في محيط واسع، وأن وظيفة الوالدية 

ما هي الحاجات الخاصة بالطفل وكيف يمكن : يجب أن تجيب إجابات واقعية لهذه األسئلة
عن طريق الوالدية مع تعديل بعض العادات والسلوكيات في حياة الطفل؟ وهل يكون  إشباعها

الوالد في العناية  بقدرة أكثر فاعلية في إشباع هذه الحاجات؟ وهل يستطيع الطفل أن يحس
  .به؟ وهل يدرك الوالد فردية الطفل وحاجاته كخصائص مستقلة

نبغي أن يكون لدى الوالدين بعض وحتى يمكن التغلب على ضغوط الوالدية السالبة، ي
  :من هذه المهارات ما يلي Thorpeالمهارات للتغلب على هذه الضغوط، ويحدد ثورب 

  .القدرة على مقاومة الضغط والتعامل مع الصراع - ١
 .القدرة على التواصل اإليجابي والتفاعل المثمر - ٢

 .القدرة على اتخاذ قرارات وتحمل مسئولية تنفيذها - ٣

  . العالقات والتفاعل مع اآلخرين القدرة على تكوين - ٤
  :هذه المهارات في اآلتي) ١٩٨٨( Pughويرى باف 

  .القدرة على منح الحب وٕانشاء العالقات - ١
القدرة على أن يكون الوالدان ذوي حساسية لحاجات هؤالء األطفال والقدرة على  - ٢

 .العناية بهم

 .ةالقدرة على االستجابة والتكيف مع الحاجات والمتطلبات المتغير  - ٣

القدرة على التواصل وذلك من خالل االستماع اإليجابي وٕاعطاء اإلجابات المناسبة  - ٤
 . التي تنعكس على مشاعر األفراد من حوله

  .القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية وتنفيذها - ٥
أن من بين طرق التغلب على الضغوط ) ١٩٨١(Silever Man ويضيف سيلفر مان 

وربما يراه الفرد عالمة الضغط، ولكنه يكون أكثر تأثيرًا، ) التجنب( الوالدية هو االنسحاب
وأنه يكون أكثر قبوال لدى اآلخرين وٕان هناك أربع مواقف يعتبر التجنب فيها أكثر طريقة 

  :للتغلب على ضغوط الوالدية وهي
  .عندما تكون فرصة الفشل عظيمة جدا والمقاومة غير مجدية - ١



 

  
  
٣٧ 

  الفصل الثاني  اإلطــــار النظـــري

 .بة للتغلب أكثر من الفوائد التي تحصل عليهاعندما تفوق التكاليف المطلو  - ٢

على الفرد والضغوط اإلضافية تحدث انهيارات  ثقيالً  عندما تكون الضغوط عبئاً  - ٣
  ).٣٥-٣٤: ١٩٩٨فيفيان إبراهيم، (

بعض االستراتيجيات واألساليب التي يمكن استخدامها ) ٢٠٠٥(ويبين حسن مصطفى 
  :في مواجهة الضغوط ومنها

ممارسة التمرينات الرياضية، النشاط : ومنها) النفس جسمية(ة األساليب البدني - ١
  .الجسمي المنتظم، التغذية، االسترخاء، التغذية الراجعة البيولوجية

التحكم في االستثارة، إعادة التقييم : األساليب النفسية المعرفية السلوكية ومنها - ٢
لذاتي، إزالة الحساسية التصور والتركيز الذهني، التوليد ا) إيقاف التفكير( المعرفي 

 .المنظمة، الوعي االنتقائي، إعادة البرمجة الذهنية، التطعيم االنفعالي

تخطيط األهداف وٕادارة الوقت، الحزم واتخاذ : ويعتمد على -تغير أسلوب الحياة - ٣
القرارات وحل المشكالت، تنمية مهارات الضبط الذاتي، تنمية شبكة التدعيم 

 .اعيةاالجتماعي، الهندسة االجتم

التفكير في معنى الحياة، التمسك بالدين : األساليب الوجودية والروحية ومنها - ٤
  ).١٠٠: ٢٠٠٥حسن مصطفى ، (

ومما الشك فيه أهمية مواجهة ضغوط الوالدية والتقليل من حدتها بحيث ال تؤثر على 
أطفالهم لما الطفل واألسرة تأثيرا يعرقل مسيرتها، فيجب على الوالدين االلتزام بواجباتهم نحو 

يكون له أعظم دور في التغلب على الضغوط التي تعرقل الوالدية وذلك من خالل إحدى 
الدعم االجتماعي، الكفاءة الشخصية، ميكانزمات (الطرق الموجهة التي يتم استعراضها منها 

، وال يعني ذلك القضاء نهائيا )رد على مواجهة المحن وصراعات الحياةفالدفاع التي تساعد ال
مكان نحاول تخفيف حدة هذه إلعلى الضغوط، إذ البد من وجود نسبة منها ولكن بقدر ا

  ).Stephen, 1995:120(الضغوط 
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 ً   االضطرابات النفسية: ثانيا

  :مقدمة

يد لقدرته على التوافق مع البيئة المحيطة كما أنه مؤشر فإن سلوك الطفل مؤشر م
ب وتشذيب سلوك الطفل، إن ظهور غير مباشر لقدرة األسرة بل والمجتمع على تهذي

مشكالت نفسية لدى األطفال أو اضطراب سلوكهم غالبًا ما يتصف بعدم انسجام تصرفاتهم 
أو استجاباتهم مع المقبول والمألوف فى البيئة االجتماعية، وهو نتيجة لفشل الطفل فى 

كما أن . هاعتماد السلوك النموذج أو السلوك المطلوب اجتماعيًا والمناسب لمرحلة نمو 
السلوك المضطرب دليل على إخفاق الطفل فى إرساء الضوابط السلوكية والعاطفية والنفسية 
التى توجه وتحور أسلوبه فى التعامل مع اآلخرين من جهة ومع صراعاته وانفعاالته الداخلية 

  .من جهة أخرى
األطفال إن السلوك الشاذ حالة مستديمة الحدوث، وال يمكن اعتبار ما يقوم به بعض 

من أخطاء عابرة، أو زالت طارئة دليًال على مشكالت نفسية لديهم أو اضطرابات نفسية 
لديهم أو اضطرابات نفسية تنتابهم، فكل طفل قد يقوم بسلوك شاذ غير مقبول فى موقف ما 

  .أو ظرف ما، وهو أمر معروف للجميع
لبراءة أو السذاجة وعدم وعادة ما نجد عذرًا للطفل ونتسامح معه بدعوى عدم الخبرة، وا

  توقع النتائج أو إدراك وتقدير عواقبها، وال شك أن طفُال كهذا ال يمكن اعتباره 
  طفًال مشكال أو طفًال مضطربًا سلوكيًا أو نفسيًا إذا ارتد وارتدع وتجنب الخطأ فى 
  سلوكه اليومى، فالطفل المضطرب سلوكيًا مثًال هو من اتخذ السلوك الشاذ 

زكريا الشربينى (خاطئ أسلوبًا متبعًا ثابتًا ال يتغير وال يستجيب للتوجيه والنصح والتصرف ال
 :١٢،١٣، ١٩٩٤.(  

  :تعريف االضطرابات النفسية فى الطفولة

بأنها عبارة عن : االضطرابات النفسية فى الطفولة ) ٢٠٠١(ويعرف حسن مصطفى 
شكل متكرر، وال يمكنهم صعوبات جسمية، أو نفسية، أو اجتماعية تواجه بعض األطفال ب

التغلب عليها بأنفسهم أو بإرشادات وتوجيهات والديهم ومدرسيهم، فيسوء توافقهم ويعاق نموهم 
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النفسى أو االجتماعى أو الجسمى، ويسلكون سلوكًا غير مناسب لسنهم أو غير مقبول 
فاعليتهم اجتماعيًا وتضعف ثقتهم بأنفسهم، ويسوء مفهومهم عن أنفسهم وعن اآلخرين، وتقل 

اإليجابية فى المواقف االجتماعية، وتضعف قابليتهم للتعلم والتعليم واالكتساب، ويحتاجون 
حسن (إلى رعاية خاصة على أيدى متخصصين فى مجاالت الصعوبات التى يعانون منها 

  ).١٦- ١٥: ٢٠٠١مصطفى، 
  :وهناك عدة معايير تفيد فى تحديد االضطرابات النفسية فى الطفولة وهى

نى الطفل من عدم ارتياح شخصي أو انشغال أو مخاوف ال يمكن أن يتخلص يعا - ١
  .منها اعتمادًا على مجهوده، وٕانما يحتاج إلى من يساعده فى ذلك

، أو ينخرط بشكل مبالغ فيه فى سلوك يعطل األداء يظهر الطفل عيبًا سلوكياً  - ٢
 .المتعارف على أنه مالئم لدى الفرد أو غيره

يعارضها أولئك الذين من حوله، وتؤدى إلى نتائج سلبية  ينغمس الطفل فى أنشطة - ٣
 .هسواء له أو لغير 

يظهر الطفل انحرافات سلوكية ينتج عنها عقوبات اجتماعية رادعة من جانب  - ٤
  ).١٣٩:  ١٩٩٦محمد محروس الشناوى، .(المحيطين به فى بيئته المباشرة

  : واالضطرابات النفسية عند األطفال يمكن تقسيمھا إلى

  .كالقلق واالكتئاب Neurosesطرابات عصابية اض -
  .كالفصام الطفلى Childhood Psychosesاضطرابات ذهانية  -
كالسرقة والعنف  Conduct or Behaviour Disorderاضطرابات السلوك  -

  .والتخريب والغش
  .كاضطرابات النوم والطعام Habits Disordersاضطرابات العادات  -
  .كالصداع ذى األصل النفسى Psychosomatic Disordersاضطرابات نفسجسمية  -
  .كالبطء فى التعلم Educational Problems التربويةاضطرابات القدرة  -
  .كالشخصية السيكوبائية Personality Disordersاضطرابات نمو الشخصية  -
  )١٧: ١٩٩٤زكريا الشربيني،( Mental Retardationالتخلف العقلى لدى األطفال  -
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وف تتناول الباحثة بعض االضطرابات النفسية التى وجدت أن األسرة والبناء وس
األسرى والضغوط التى تتعرض لها األسرة لها تأثير فى وجود هذه االضطرابات عند 

  .األطفال ومنها اضطرابات القلق واالكتئاب وهذا من وجهة نظر الباحثة

   :Anxietyالقـلق  -١

الضطرابات النفسية شيوعًا لدى الكبار والصغار على ضطرابات القلق من أكثر اإتعد 
حد سواء، فتقدر النسبة أن واحدا من كل أربعة أفراد يتعرضون يوميا لواحد أو أكثر من 
اضطرابات القلق، وتتسم فيها استجابة القلق بأنها مفرطة وال تتناسب مع الموقف الذي 

  ).١: ٢٠٠١نجوى شعبان ، . (يتعرض له الفرد
ق أحد الخصائص البارزة المضمرة في نفسية األطفال أو المصاحبة ويعد القل

ويمتد القلق في شدته من عدم الشعور باالرتياح حيال . الضطرابات الشخصية لديهم
اد قد يحدث، وقد يصل إلى شعور كالمستقبل، إلى الشعور بالفزع غير المحدد من شئ ما 

الفرد بآالم تعوقه عن ممارسة الحياة بصورة عادية، وهكذا فقد يتخلل القلق جميع جوانب 
كبيرا من اليوم منزعجين  اً وقد يقضي األطفال ذوي مشكالت الشخصية جزء. حياة الطفل

فال اآلخرون خوفا من عدم القدرة على مواجهة أعباء العمل الدراسي، أو ما إذا كان األط
بأنهم أغبياء، أو ما إذا تعرض الوالدان  يعتقدونالمعلمون س كان سوف يتقبلونهم، أو ما إذا

وغالبا ما يتسم معظم هؤالء األطفال بعدم الراحة حتى في نومهم، حيث . للوفاة فجأة
يتعرضون للكوابيس، وعدم النوم العميق، والخوف من الظالم، وكثيرا من التوترات غير 

  )٢٣٦: ١٩٩٩، يعبد العزيز الشخص، زيدان السرطاو . (ددةالمح

  : تعريف القلق

يعرف القلق بأنه حالة توتر شامل ومستمر، نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد 
مجموعة : لذا فإن خاالت القلق... يحدث، ويصاحبها خوف غامض وأعراض جسيمة نفسية

راجعة إلى خطر حقيقي تحدث على فترات أو مختلفة من المظاهر البدنية والعقلية غير ال
بصورة مستمرة، ويكون القلق عامًا وقد يصل إلى حد الهلع، وقد تكون المظاهر األخرى مثل 

حسن مصطفى، . (األعراض الوسواسية الهستيرية موجودة ولكنها ال تسود الصورة اإلكلينيكية
٢٦٥: ٢٠٠١.(  
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  :أشكال القلق في الطفولة

التشخيصي واإلحصائي لألمراض النفسية والعقلية في طبعته أورد دليل التصنيف 
من  اً عن الجمعية األمريكية للطب النفسي عدد) ١٩٩٤(عام  ةالصادر ) DSM- IV(الرابعة 

  :تصيب األطفال بأعراض القلق أهمها التى االضطرابات الفرعية
   Sleparation Anxiety Disorder  .اضطرابات قلق االنفصال - ١

 Phobic Anxiety Disorder  ).نوعية(وف في الطفولة اضطراب المخا - ٢

 Social Anxiety Disorder  .ضطراب القلق االجتماعيإ - ٣

 Sibling Rivalry Disorder  .اضطراب الغيرة والتنافس بين اإلخوة - ٤

 Generalized Anxiety Disorder  .اضطراب القلق المعمم - ٥

  :وفيما يلي عرض لبعض هذه االضطرابات بالتفصيل
 Phobic Anxiety) نوعية(راب القلق من المخاوف في الطفولة اضط

Disorder :  
  :تعريفه - أ

أو طبيعية أو ) نوعية(هو خوف الطفل الشديد وهلعه غير المناسب من أشياء محددة 
الخوف من الحيوانات، الحشرات، العواصف، الرعد، (مواقف ال تستدعي الهلع والذعر مثل 

). رؤية الدم، الذهاب لألطباء، الحقن، الخوف من الظالم وغيرهالبرق، المياه، المرتفعات، 
)DSM- IV, 1994, 203: 205.(  
  :أعراضه -ب

مبالغ فيه معتدل يحدث بسبب وجود أو توقع موضوع  غير خوف متواصل وملحوظ - ١
  ).الطيران أو المرتفعات أو الحيوانات أو الحقن أو رؤية الدم: مثل(أو موقف محدد 

مما يولد عادة وبشكل متباين استجابة قلق ) الفوبيا(مسبب للخوف التعرض للمثير ال - ٢
 .موقف لنوبة الهلع يهيئهامباشرة، والذي قد يأخذ شكل نوبة هلع مرتبطة بموقف أو 

 .يعرف الشخص أن الخوف مبالغ فيه أو غير معقول - ٣

الموقف أو المواقف المخيفة يتم تجنبها أو تحملها بشكل ما مع القلق المبالغ أو  - ٤
 .ألسى النفسيا
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المخيفة تعطل ) المواقف(التجنب أو التوقعات المقلقة أو األسى النفسي في الموقف  - ٥
أو ) أو األكاديمية(بوضوح المهام الروتينية العادية للشخص، والمهام الوظيفية 

األنشطة االجتماعية أو عالقاته االجتماعية أو وجود أسى نفسي واضح حول ما 
 .ينتابه من مخاوف مرضية

في األشخاص دون الثامنة عشر يكون استمرار أو مدة بقاء االضطراب ستة شهور  - ٦
 .على األقل

القلق أو النوبات الهلع أو الخوف النحيب المرضي بموضوعات محددة أو المواقف  - ٧
مثل (ال تفسر بشكل أفضل باختالل عقلي آخر مثل اختالل الوساوس النهرية 

انضغاط ما و ، اختالل )وس حول التلوثالخوف من القذارة لدى شخص ما لديه وسا
  ، )مثل تجنب المثيرات المرتبطة بضغوط شديدة(بعد الصدمة 

  مثل (، والخوف االجتماعي )مثل تجنب المدرسة(واختالل قلق االنفصال 
  ، واختالل الهلع مع )تجنب المواقف االجتماعية بسبب الخوف من االرتباك

  اكن العامة بدون تاريخ من اختالل الهلعفوبيا األماكن العامة أو الخوف من األم
)DSM- IV, 1994: 410.(  

  :المخاوف النوعية بالضطرا مميزة) أنواع(أنماط  - ج
إذا كان الخوف يحدث بسبب الحيوانات أو الحشرات وهذا  :Animal Typeنمط حيواني  -

  . النوع الفرعي عموما يبدأ في مرحلة الطفولة
إذا كان الخوف يحدث بسبب : Natural Enveronment Typeنمط البيئة الطبيعية  -

وهذا النوع الفرعي يبدأ . موضوعات في البيئة مثل الصخور، المرتفعات، أو الماء
  . عموما في الطفولة

إذا كان الخوف يحدث بسبب رؤية الدم أو : الجروح أو اإلصابات - الحقن -نمط الدم -
أي يتم فيها غزو أو تمزيق ( Invasiveغزوية  -أخذ حقنة أو أية إجراءات طبية

وهذا النوع الفرعي مألوف كثيرا ) األنسجة السليمة كالجراحة أو التطعيم أو غيرهما
  .    Vasovagalغشية وعائية أما يتميز باستجابة قوية في شكل  وغالباً 

إذا كان الخوف يحدث بسبب محدد مثل وسائل النقل : Situational Typeنمط موقفي  -
العامة، واألنفاق، والكباري أو الجسور، المصاعد، الطيران، قيادة والمواصالت 



 

  
  
٤٣ 

  الفصل الثاني  اإلطــــار النظـــري

ن لتوزيع العمر الذي يبدأ وهذا النوع الفرعي له منواال. السيارات أو األماكن المغلقة
فيه فإحدى الذروتين تحدث في الطفولة أما الثانية فتحدث في منتصف العشرينات 

هلع مع خوف األماكن العامة وهذا النوع الفرعي يبدو أنه يشبه اختالل ال
من حيث نسبة النوع، ونمط التجمع المألوف والسن الذي يبدأ حدوثه ) األجورافوبيا(

  .فيه
هذه المثيرات ربما تتضمن . إذا كان الخوف يحدث بسبب مثيرات أخرى: نوع أو نمط آخر -

قاط للمواقف التي يحتمل أن تؤدي إلى االختناق أو القئ أو الت اً الخوف أو تجنب
مثل الفرد الذي يخاف من السقوط أرضا ( Spaceالعدوى باألمراض، فوبيا الفراغ 

إذا ابتعد عن الحوائط أو أي وسائل لالستناد البدني عليها، وخوف األطفال من 
محمد السيد عبد الرحمن، ). (مخيفينالاألصوات المرتفعة أو من األشخاص 

٢٤٧- ٢٤٦: ٢٠٠٠   (  
  :األسباب -د

بعض الكبار أو اآلباء يأبى ويخشى أن يصبح ابنه خوافا أو : لخوفقمع انفعال ا - ١
يشب وقد عرفت عنه هذه المشاعر، فيعاقبون األطفال عند ظهور هذه االنفعال 

أو يجبرونهم على مداعبة الكالب أو القطط أو حضور ذبح الطيور أو . عليهم
  . الحيوانات

إلى إثارة الضحك على  يلجأ البعض: السخرية من الطفل الخائف وعدم تدريبه - ٢
خوة الطفل من بعض التصرفات التي تخيف أخاهم أالطفل أثناء خوفه، وأحيانا يتخذ 

كما أن الخوف يتكون في داخل . وسيلة لالستمتاع أو التندر أمام األطفال اآلخرين
خوة هي مسئولية اآلباء والمعلمين واألالطفل من جهله بحقيقة األشياء أو األحداث، و 

 . الكبار

يلجأ الكبار إلى تخويف الطفل كي يمارس العمل الذي يطلبونه منه : تخويف الطفل - ٣
سوف نضعك في الغرفة المظلمة أو مع الكالب : فيقال للطفل) االستذكار -الهدوء(

ك عن المنزل الذي دأو سوف نحضر لك الشيخ لحاف أو الغول ليبع... لتأكلك
أو سنذبحك مثل خروف العيد  نعيش فيه، أو سوف نحضر لك العسكري أو الضابط

إن إحاطة الطفل بجو من التخويف والحذر الذي ال مبرر له سوف يقوده . ونأكلك
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إلى شعور بالنقص وفقدان الثقة ومن ثم الخوف، كما أن تهديد الطفل بأن عدم 
مباشرة الاهتمامه باألكل سوف يؤدي إلى موته أو مرضه، من األسباب الغير 

 . لخوف الطفل من الموت

إن خوف األطفال من بعض الكائنات أو األشياء أو المواقف قد يأتي : النموذج - ٤
 نذلك أل. بسبب ما شاهده من انفعال األم أو األب أو المعلمة أثناء تلك المواقف

الطفل يقلد ال شعوريا من حوله فيخاف مما يخاف منه الكبار وخاصة الذين يثق 
 .بهم

ع بعض األطفال الخوف لجذب اهتمام أحيانا يصطن: تحكم الطفل في اآلخرين - ٥
الوالدين أو المعلمة وموافقة الوالدين أو الكبار لهذا، وغض الطرف عن هذا 
التصرف يدعم فكرة الخوف ويعلمها ألنها ترافقت مع مكافأة أو توافقت مع رغبة 

 .الطفل

إن األطفال الضعاف أو المرضى أو غير : سوء التوافق والضعف الجسمي - ٦
لديهم سيا أكثر من غيرهم تعرضا للخوف، ويؤدي انخفاض تقدير الذات المتوافقين نف

 .األخطار إلى مزيد من الخوف مصاحبا الحزن ومن ثم العجز عن مقابلة أبسط

يفقد الطفل الشعور باالستقرار واألمن مع المنازعات بين : اضطراب الجو العائلي - ٧
وحريته، ويقذفونه  الوالدين أو تسلطهم في معاملته، بحيث يرصدون كل حركاته

  .ل من النقد والزجر والتوبيخ أو يفرقون بينه وبين غيره من األخوةببوا
لدى الوالدين على الطفل فإن مرض الطفل أو حدوث  وٕاذا كان مستوى القلق مرتفعاً 

مما يجعله يخاف  جرح بسيط له يفزعهم بشكل واضح يحسه الطفل حتى وٕان كان صغيراً 
زكريا . (ويتعلم نفس أسلوب استجابتهم للمواقف بالفزع والهلع، شديداً  على نفسه خوفاً 

  ).١٢٢-١٢٠: ١٩٩٤الشربيني، 

  :عالج المخاوف المرضية

  :العالج النفسي التحليلي -١
إذ يستخدم العالج بالتحليل النفسي للكشف عن األسباب الحقيقية والدوافع المكبوتة، 

يرة المريض، وتوضيح الغريب والمعنى الرمزي لألعراض، وتصريف الكبت وتنمية بص
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وتقريبه من إدراك المريض، والفهم الحقيقي، والشرح واإلقناع واإليحاء، وتكوين عاطفة طيبة 
  .نحو مصدر الخوف

ويستخدم أيضا العالج التدعيمي، وتنمية الثقة في النفس، وتشجيع النجاح والشعور به، 
مريض على االعتماد على نفسه وٕاكسابه وٕابراز نواحي القوة واإليجابية لدى الفرد، وتشجيع ال

  .الخبرات بنفسه، وتنمية الشعور باألمن واإلقدام والشجاعة
ويستخدم كذلك العالج النفسي المختصر في حالة المخاوف حديثة الظهور، ويستفيد 

  .المعالجين بالتنويم اإليحائي
  : العالج السلوكي الشرطي -٢

ها الدفينة وقطع دائرة المثير والخوف وذلك لكف االرتباط بين المخاوف وذكريات
والسلوك، وفك اإلشراط والتعرض لمواقف الخواف نفسه، مع التشجيع والمناقشة واالندماج 
وربط مصادر الخوف بأمور سارة محببة، والتعويد العادي في الخبرة الواقعية السارة غير 

للتقليل من القلق  وقد تستخدم بعض األدوية المهدئة(المخيفة، ومنع استثارة الخوف 
  ).   المصاحب لمثل هذه المواقف

  :العالج الجماعي -٣
  .ويشمل التشجيع االجتماعي وتنمية التفاعل االجتماعي السليم الناضج

  :العالج البيئي -٤
ويشمل عالج مخاوف الوالدين، وعالج الجو المنزلي الذي يجب أن تسوده المحبة 

والحرية، وعالج الوالدين، واألقارب في حالة عدوى والعطف، والهدوء، والثبات، واالتزان، 
مساهمة في ضبط االنفعاالت والتقليل من المشاجرات لالخواف، وتوجيه الوالدين والمشرفين ل

  .الحكايات المخيفة لألطفال روايةوعدم الخوف، وعدم 
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  :عالج األعراض المصاحبة للخوف -٥
حسن . (االجتماعي بشكل واضح خاصة إذا كانت تعرقل حياة المريض وتعوق توافقه

  ).٣٢١- ٣٢٠: ٢٠٠١مصطفى ، 

   :Social Pohiba Disorderاضطراب الخواف االجتماعي  -٢

  : التعريف -أ
يقصد به خوف الطفل الشديد والمتواصل من المواقف االجتماعية أو أثناء التعامل مع 

لدوار، آالم بالمعدة، العرق ا(الغرباء أو حدوث ارتباك وقلق شديد وظهور أعراض الهلع مثل 
  ).DSM- IV, 1994: 205- 207. (متصلة بمواقف التفاعل االجتماعي) صداع

ويعرف الخواف االجتماعي بالمفهوم الرئيسي للخوف من الخزي واالرتباك وقد يكون 
 برفقةالموقف الذي يخافه الشخص متقطعا مثل الكالم أمام جمع من الناس أو تناول الطعام 

عامة أو يكون عام حيث تكون معظم المواقف االجتماعية مخيفة للشخص  آخرين في أماكن
مثل التحدث في التليفون، أو البدء محادثة مع الغرباء أو حضور حفل أو التعامل مع 
شخص ذي سلطة وقد يشتمل القلق على أعراض االستثارة الذاتية مثل ضربات القلب 

محمد محروس الشناوي، محمد السيد ( .الشديدة وتصبب العرق واالرتجاف واحمرار الوجه
  ). ٢٧٨-٢٧٧: ١٩٩٨عبد الرحمن، 

ويتسم الخواف االجتماعي بالخوف من واحد أو أكثر من المواقف االجتماعية حينما 
يتواجد الفرد وسط الغرباء، أو عندما يكون موضع اهتمام من اآلخرين ويؤدي التعرض لمثل 

يرتبط بهذا الموقف أو ذاك أو شكل  قد يأخذ شكالً هذه المواقف غالبا إلى إثارة القلق الذي 
ويدرك الفرد تماما أن مخاوفه مبالغ فيها وغير معقولة ولكنه مع ذلك يخاف من . نوبة الهلع

وتوترًا مما يؤثر سلبًا على روتين  شديُد◌ُ  قلُقُ◌◌ُ  فيصيبةالمواقف االجتماعية ويتجنبها أو 
كاديمي، وعلى أنشطته االجتماعية وعالقاته على حياته العادي وأدائه الوظيفي المهني أو األ

عامًا لمدة ال تقل عن ستة أشهر ) ١٨(أن يستمر ذلك لدى األفراد الذين تقل أعمارهم عن 
ثار فسيولوجية مباشرة للمواد التي يتعاطاها الفرد، كما آبحيث ال يرجع هذا الخوف إلى أي 

إلى أي مرض عقلي أو قلق انفصال، عامة، وال يرجع ) صحية(ال يرجع إلى أي حالة طبية 
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أو اضطراب صورة الجسم أو أي اضطراب نمائي كما يجب أال يرجع إلى اضطراب 
  ).٢٢٤: ٢٠٠٠عادل عبد اهللا محمد، . (الشخصية شبه الفصامية

  :أعراضه -ب
يتجنب مرضى الخواف االجتماعي المواقف االجتماعية المختلفة ألنهم يخشون الذلل 

يخشون نظرة اآلخرين لهم، وربما تكون الفوبيا محددة مثل الخوف من واالرتباك، وربما 
 .Wilson, G(الحديث أمام حشد من الناس أو تكون عامة تتضمن كل المواقف االجتماعية 

T.etal., 1996: 113(  
  :أعراض القلق االجتماعي

ع كما يحدد الدليل التشخيصي واإلحصائي لألمراض النفسية والعقلية اإلصدار الراب
)١٩٩٤) (DSM- IV, 1994 (العالقات التشخيصية التالية:  

خوف واضح ومستمر من واحد أو أكثر من المواقف االجتماعية أو األدائية التي  -أ
يتعرض فيها الفرد ألناس غير مألوفين له أو للتفحص من قبل اآلخرين، ويخاف 

في . ة ومربكةالفرد من أنه سيتصرف أو أن يظهر أعراض القلق بطريقة تكون مهني
األطفال يكون هناك دليل على وجود إمكانية لعالقات اجتماعية مناسبة للعمر مع 

مجرد التفاعل بالناس المألوفين له ويجب أن يحدث القلق في موقف الرفقة وليس 
 .مع الكبار

تباين مالتعرض للموقف المخيف من شأنه أن يولد القلق في أغلب األحوال بشكل  - ب
في األطفال قد يعبر عن القلق ف ،صورة القيد الموقفي أو نوبة الهلع والذي قد يأخذ

بالبكاء والنوبات أو االبتعاد عن المواقف االجتماعية التي فيها أناس غير مألوفين 
  .له
  .يعرف الشخص أن الخوف مبالغ فيه أو غير منطقي -ج
  .وأسى شديد المواقف االجتماعية المخيفة يجري تجنبها أو يكون تحملها مع قلق - د
أن التجنب أو الترقب للقلق أو األسى في المواقف االجتماعية يتدخل بشكل  - ھـ

أو األنشطة ) األكاديمي(جوهري مع النظام العادي للشخص أو أداءه المهني أو 
  .االجتماعية أو العالقات أو أن يكون هناك أسى حول وجود هذا الخوف
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سنة يشترط وجود العالقات ) ١٨(ن في األشخاص الذين تكون أعمارهم اقل م -و
  .لمدة ستة أشهر على األقل

مثال (يكون الخوف أو التجنب غير راجع إلى تأثيرات فسيولوجية مباشرة لعقار  - ز
أو إلى حالة طبية عامة وال يفسر بشكل أفضل بوجود ) سوء استخدام عقار أو دواء
و قلق االنفصال أو أ) الهلع مع أو بدون األجور فوبيا(اختالل عقلي آخر مثل 

  .تشوه بدني أو اختالل الشخصية الفصامية
ال ) أ(إذا وجدت حالة طبية عامة أو اختالل عقلي آخر فإن الخوف المذكور في  -ح

أو إظهار سلوك شاذ في تناول الطعام في حالة . يرتبط به مثل الخوف من اللجلجة
  ).DSM- IV, 1994: 416- 417. (فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي

  :المحكات التشخيصية للقلق االجتماعي -ج

عدة محكات ) ١٩٩٢( ICD- 10أورد الدليل العاشر لتشخيص األمراض النفسية 
  :Social Anxiety Disorder Of Child Hoodلتشخيص القلق االجتماعي في الطفولة 

 قلق مستمر في المواقف االجتماعية التي يتعرض فيها الطفل ألشخاص غير -أ
أي الهروب (مألوفين بما فيهم األقران، ويظهر ذلك في السلوك االجتماعي الهروبي 

  ).من هذا الموقف االجتماعي
، أو Embarrassmentيظهر عند الطفل الوعي بالذات، والتورط أو االرتباك  - ب

  .مة وحسن سلوكه عند االستجابة ألشخاص غرباء عنهالالقلق البالغ على س
في العالقات االجتماعية التي تصبح محددة بعد ذلك، عند  هناك تدخل ملموس -ج

مواجهة مواقف اجتماعية جديدة أو مفروضة، فهي تسبب قلقا شديدا وعدم ارتياح، 
كما يظهر الصياح والعجز عن التعبير التلقائي، أو االنسحاب من المواقف 

  .االجتماعية
مثل أفراد األسرة (فين أن الطفل يمارس عالقات اجتماعية طيبة مع أشخاص مألو  - د

  ).واألصحاب الذين يعرفهم معرفة وثيقة
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أن اإلصابة باالضطراب عادة تتزامن مع طور نمائي تعتبر تفاعالت القلق فيه  - ھـ
مناسبة، ويجب أن تظهر درجة الشذوذ واالستمرارية بمرور الوقت، وتكون مصحوبة 

  .يظهر فبل سن السادسة) ضعف(بوهن 
  .لقلق المعمم في طفولة تكون غير مستوفاةأن محكات اضطراب ا -و
أال يحدث االضطراب كجزء من مرض نفسي أشمل، أو اضطراب في السلوك أو  - ز

الشخصية، أو اضطراب النمو السائد، أو أي مرض عصابي أو اضطرابات متصلة 
  .بتعاطي العقاقير

  .)٣٢٣ - ٣٢٢: ٢٠٠١حسن مصطفى، (أسابيع على أقل ) ٤(استمرار االضطراب  -ح

  :نسبة االنتشار واالضطرابات المصاحبة -د

تختلف اإلحصاءات حول نسبة انتشار الفوبيا االجتماعية فمرض الخواف االجتماعي 
بين اإلناث عن الذكور، وبين العذاب عن المتزوجين، وبين منخفضي  أكثر انتشاراً 

ويرى . المراهقة المستويات عن مرتفعي المستوى، وغالبا ما تحدث في الطفولة المبكرة أو في
البعض أن الفوبيا االجتماعية ظاهرة شديدة االنتشار في كل المجتمعات وٕان كانت تتباين 

مليون أمريكي راشد يعانون من  ٢.٤أن حوالي  Rossمن مجتمع آلخر حيث يذكر روس 
وآخرون أن مرضى الخواف االجتماعي  Soylom ى لومالخواف االجتماعي ووجد سو 

 &Heimbergع حاالت المخاوف، كما ذكرها هايمبرج وبارلو ٪ من جمي٢٥يمثلون 

Barlow  من جميع اضطرابات القلق ١٨.٣أن مرضى الخواف االجتماعي يمثلون ٪
في السعودية أن نسبة من  Al Khani & Arfa، كما أوضحت دراسة الخاني وعرفة عموماً 

وتشير أحد  ٪ من اضطرابات الخوف عموما،٧٩يعانون من الخواف االجتماعي يبلغ 
التقريرت إلحدى العيادات الجامعية بالرياض بأن الطالب الجامعيين الذين يعانون من هذا 

 - ٢١٩: ١٩٩٨محمد السيد عبد الرحمن، صالح أبو عبادة، . (٪٢٥االضطراب يشكلون 
٢٥١.(  

٪ من ٣تؤثر تقريبا على أنها٪ و ١٣٪ إلى ٣وأن معدل انتشار الخواف االجتماعي من 
  ).Deanx, et al., 1996: 113(من الذكور مراهقين كما أن اإلناث أكثر تأثيراً األطفال وال

وعلى الرغم من أن الدراسات قد أوضحت نسبة أكبر للمعاناة بين اإلناث عن الذكور 
٪ من جملة المترددين على ٥٠فإن الشواهد العيادية تبين أن المترددين من الذكور يمثلون 
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للعالج  ع ذلك إلى مؤثرات حضارية تجعل الذكور أكثر قصداً وربما يرج. العيادات المختصة
عن اإلناث، وفي الغالب فإن مرضى الخواف االجتماعي في مرحلة البحث عن العالج إما 

خوف من إظهار ذاتهم والذي يعتبر ضمن عالمات هذا المرض أو بسبب افتراضهم بسب ال
لشناوي، محمد السيد عبد محمد محروس ا. (أن مرض الخواف االجتماعي ليس له عالج

  ).٢٧٨: ١٩٩٨الرحمن، 

  :مظاھر القلق االجتماعي في الطفولة -ھـ

إلى أن القلق االجتماعي ينشأ عن مواجهة جمهرة من الناس ويؤدي  Bussأشار بص 
  :ويظهر في عدة أشكال - إلى االرتباك والشعور بالخزي

  . Shynessالخجل - ١
 Aviodant Disorder Of Social) الخواف االجتماعي(اضطراب التجنب  - ٢

Phobia ) ،٣٢٣: ٢٠٠١حسن مصطفى(  

  ؟ف االجتماعياالفرق بين الخجل والخو

هذا الفرق إلى حد كبير اختالف في الدرجة أكثر منه اختالف في النوع، فهناك تداخل 
عراض الجسمية والنفسية وبعض الجوانب األفي الخصائص السلوكية وتشابه كبير في 

فرق على أساسه يُ ضطرابين، ومع أنه من الصعب إيجاد محك دقيق المعرفية في كال اال
بينما، فمن الممكن اعتبار المشكلة خواف اجتماعي إذا كانت تحد بشكل كبير من قدرة الفرد 

  .على ممارسة حياته اليومية
يرى بعض الباحثين أن الخجل يختلف عن القلق االجتماعي ولكن : باإلضافة لذلك

كل منهما باآلخر حيث يرى بعضهم أن القلق االجتماعي يشتمل  هناك خالف حول عالقة
على الخجل، بينهما يرى آخرون أن القلق االجتماعي أحد عناصر الخجل، ويستند مؤيدو 

لهاتين الظاهرتين فهو يحصر القلق ) ١٩٨٤( Learyالرأي الثاني على تعريف ليري 
ت الذي يعتقد فيه أن الخجل يشتمل االجتماعي فيما يشعر به الفرد من توتر وخوف، في الوق

ومع ذلك فمن األنسب اعتبار كل من ..على المظاهر السلوكية إضافة إلى التوتر والخوف
. الخجل واالرتباك وقلق الجمهور وقلق المقابلة واحمرار الوجه أنواعا من القلق االجتماعي

  ).٣٣٣: ٢٠٠١حسن مصطفى، (
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  :أسباب اضطراب الخواف االجتماعى - و

  :مجموعة من األسباب التى تسبب اضطراب الخواف االجتماعى ومنها هناك
  :أسباب بيولوجية

توضح أثر العوامل الوراثية والجسمية في الفوبيا االجتماعية، حيث  :الوراثة - أ
أوضحت الدراسات التي تمت على أشخاص يعانون من هذا االضطراب من أن 

ي أسرهم، ويتضح ذلك أيضا في االستعداد الوراثي لتطوير المرض تكون واضحة ف
  .ثلةاثلة عنه بالنسبة للتوائم غير المتماارتفاع مستوى القلق في التوائم المتم

كما أن هناك ارتفاعات جوهرية في ضربات القلب وضغط الدم أثناء التفاعل 
 ,Wilson, G.T. et al. (االجتماعي، والتحدث أمام جمهور بالمقارنة في الحاالت الضابطة

1996: 160- 161(  
كالحمى  فوجود عاهات جسمية، أو إصابة الطفل جسمانياً  :االضطرابات الجسمية - ب

الروماتزمية أو سيولة الدم أو اضطرابات النمو الخاصة، والمرض الجسمي، أو 
نعة من اختالط الطفل بأقرانه واكتساب اطراب اللغة، أو أي إعاقة بدنية ماض

: ٢٠٠١حسن مصطفى، . ( خرا في االستجابةالمهارات التي تناسب سنه تجعله متأ
٣٤٦.(  

  :أسباب نفسية اجتماعية

ويكون هذا الشعور بسبب وجود عاهات جسمية كالعرج أو طول : الشعور بالنقص - أ
األنف أو ضخامته أو كبر األذن أو ضعف السمع أو البصر، أو قصر القامة أو 

وقد يعود الشعور بالنقص . طول القامة الشديد أو انتشار البثور والحبوب في الوجه
نه دميم الشكل، ويتأكد له ذلك كلما أإلى ما يسمعه الطفل عن نفسه منذ صغره من 

  .نظر إلى نفسه وقارنها بالزمالء عبر األيام
وقد تعود مشاعر النقص نتيجة انخفاض مستوى الثياب التي يرتديها مقارنة بالزمالء 

التكاليف التي تطلب منه مثل باقي الزمالء، أو االشتراكات أو  ةأو عدم تمكنه من دفع قيم
  . اقتناء أشياء ال يستطيع تغييرها نظرا لفقره أو سوء حالة أسرته المادية
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وانخفاض مستوى تحصيله  كثيرًا ما نجد أن تأخر الطفل دراسياً  :التأخر الدراسي - ب
ل من مقارنة بمن هم في مثل سنه من األمور الجوهرية في إشعار الطفل بأنه أق

أقرانه، وقد ال يعود األمر هنا النخفاض مستوى الذكاء لدى الطفل، فمن المحتمل 
ال تساير إمكانات وميول الطفل وربما كانت  اأن تكون مقررات البرامج الملتحق به

في انشغال الطفل وعدم تمكنه من  األسرة وصراعاتها ومشكالتها المتواصلة سبباً 
  .االستذكار والمتابعة

إن الطفل الذي ال يشعر باألمن والطمأنينة ال يميل إلى  :د الشعور باألمنافتقا - ج
عليه االنطوائية وٕاما لفقده الثقة  طغتلة الشديد الذي خجاالختالط مع غيره، إما ل

في الغير وخوفه منهم، فهم مهددون له يذكرونه بخجله، وربما اعتبر دخوله معهم 
ض مواقفه السلبية التي لم يتعود غيرها في تفاعالت مصدرا جديدا للنقد نتيجة بع

  )١٠٨ - ١٠٧: ١٩٩٤زكريا الشربيني، . (نتيجة عزلته
فكثرة فرض الوالدين الرقابة على الطفل يشعره : تدعيم الوالدين لسلوكيات التجنب -د

بالعجز عند محاولته االستقالل واتخاذ القرارات المتعلقة باحتياجاته الخاصة، مما 
  .لتبعية وعدم االستقالل وينغمر فيهيجعله يتقبل فكرة ا

فإن بعض اآلباء يلح في طلب الكمال من الطفل في أي شئ وكل : باإلضافة لذلك
 ينويه شديداً  شئ بل من اآلباء من ال يبالي بتجريح الطفل أمام رفاقه مما يسبب له ألماً 

  .شجاعته ومكانته بين رفاقه ويجعله خجوًال منكمشًا متجنبًا االختالط بغيره
فكثرة تغيير موطن األسرة من بلد إلى بلد، أو : مكان اإلقامة والموطن كثرة تغيير -ھـ

تجنب األطفال  الى نقل الطفل من مدرسة على أخرى من األسباب التي تؤدي
  ). ٣٤٧: ٢٠٠١حسن مصطفى، .(المجتمع الجديد نتيجة اختالفه عما تعود عليه



 

  
  
٥٣ 

  الفصل الثاني  اإلطــــار النظـــري

  :Generalized Anxiety Disorder القلق المعمم في الطفولة -٣

  تعريف القلق المعمم –أ 

يعرف القلق المعمم بأنه هو القلق الزائد المرتبط باألحداث والنشاطات المختلفة ويجد 
الفرد صعوبة في التحكم في هذا القلق مع االضطراب العضلي، واضطراب النوم، التعب 

عدم الراحة والقدرة  بسرعة، الغضب الشديد، الخوف من المجهول، الشعور بالشد العصبي،
على االسترخاء، فرط الحساسية ويكون الفرد في حاجة شديدة للشعور باألمن وهذا القلق 

 ,DSM- IV. (للعالقات االجتماعية للفرد، والنواحي األكاديمية ومعظم األعمال يحدث إرباكاً 

1994: 213- 214(  
. سبب معقولالقلق العام هو حالة من الخوف الثابت والمستمر دون وجود  -

دون سبب ظاهر في الواقع  واألشخاص الذين يعانون من هذا االضطراب ينزعجون دائماً 
  .الخارجي

فقد يشعر الفرد باإلنهاك . وغالبًا ما تحدث أعراض التوتر مع أعراض القلق العام
والتعب، وآالم في العضالت خاصة عضالت الكتفين والرقبة، والنوم المتقطع، وصعوبة 

الغثيان، وزيادة العرق، والدوخة، وخفقان القلب، وجفاف الفم وصعوبة البلع، وكل التنفس، و 
هذه العالمات هي شكاوي شائعة لدى المرضى باضطراب القلق العام، وتظهر هذه العالمات 

  ).٥٣: ٢٠٠١حسين علي فايد، . (حينما يتعرض األفراد لضغوط طويلة المدى
يد الناتج عن خبرة انفعالية غير سارة يعاني هو حالة من عدم االرتياح والتوتر الشد

منها الطفل عندما يشعر بخوف أو تهديد دون أن يعرف السبب الواضح لها، فالقلق مجموعة 
من المخاوف غير المحددة التي تظهر في سلوك الطفل سواء في حالة اليقظة أو في حالة 

  ).١٤٥: ١٩٨٦محمد عبد المؤمن، (النوم 

  :أعراضه -ب 

األساسية لهذا االضطراب تدل على وجود قلق غير واقعي أو زائد أو  الخصائص 
انشغال وتوقع للشر أو الخطر حول مجالين على األقل من مجاالت الحياة مثل االنشغال 

بينما ال يكون هذا الطفل في توقف خطر (بما يمكن أن ينتظر أحد األبناء من سوء حظ 
  .دون سببواالنشغال باألمور المالية ب ،)وقت القلق
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  :ويمكن تقسيم األعراض إلى ثالث أنواع ھي

  ).كاالرتعاش والتوتر العضلي، وانتقاص الجسد(أعراض التوتر الحركي  - ١
كالنهجان، وخفقان القلب، ( يأعراض اضطراب نشاط الجهاز العصبي الالإراد - ٢

 ). لق والغثيان وكثرة التبول وغيرهاحوتصبب العرق، وبرودة اليدين، وجفاف ال

  محمد السيد عبد (فرط االنتباه كاألرق وصعوبة التركيز أعراض  - ٣
 ). ٢٥٩- ٢٥٨: ٢٠٠١الرحمن، 

ويتميز القلق المعمم عند األطفال بأنه توتر مفرط غير واقعي يستمر لمدة ستة أشهر 
أو أكثر، يكون الطفل خاللها مفرط الشعور بالذات، لديه انشغال أو توقع الشر أو الخطر 

كاالمتحانات، (من مجاالت الحياة أو حول األحداث المستقبلية حول مجالين على األقل 
قد  هوبسبب قلقل -، باإلضافة إلى االنشغال بما مضى من تصرفات)واحتماالت اإلصابة

عن اإلزعاجات والمخاطر لمختلف المواقف، ويلزمه كثير من  ال ينتهي مستفسراً  يقضي وقتاً 
ين في عدد من المجاالت الدراسية والرياضية الطمأنة، ويتزايد قلقه عندما يتنافس مع آخر 

  )١٩٢: ١٩٩١محمود حمودة، (مثال 

  :المحكات التشخيصية للقلق المعمم -ج

، يحدثان في أغلب األيام لمدة ستة أشهر على )توقع مكروه( قلق وهم زائدان  - ١
  ). مثل العمل أو األداء الدراسي(األقل، حول عدد من الظروف أو األنشطة 

  .شخص صعوبة في السيطرة على قلقهيجد ال - ٢
بعض األعراض (من األعراض الستة التالية ) أو أكثر(يقترن القلق أو الهم بثالث  - ٣

  .على األقل توجد في أغلب األيام طوال الستة أشهر الماضية
  .بالنسبة لألطفال يكفي عرض واحد :مالحظة

  ).النرفزة(ة أو أو الشعور باإلثار  Restlessness) عدم االستقرار(التقلقل  -
 .سرعة الشعور بالتعب -

 .صعوبة التركيز أو االستيعاب -

 .الترف -

 .التوتر العضلي -
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صعوبة البدء في النوم أو مواصلته، أو نوم متقلب غير (اضطراب النوم  -
  ).متشبع

، مثال Iليس القلق والهم مقصورين على مظاهر اضطراب من اضطرابات المحور - ٤
، أو )كما في اضطراب الهلع(من حدوث نوبة هلع  ليس القلق أو الهم خوفاً : ذلك

كما في (، أو من التلوث )كما في الرهاب االجتماعي(من اإلحراج على المأل 
كما في (، أو من االبتعاد عن البيت أو عن األهل األقربين )الوسواس القهري

، )كما في فقدان الشهية العصبي(، أو من زيادة الوزن )االضطراب قلق االنفصال
،أو من وجود )كما في اضطراب الجدنة(و من وجود أعراض جسيمة متعددة أ

وال يحدث القلق ) Hypo Chon driasisكما في توهم المرض (مرض خطير 
  .والهم على وجه الحصر أثناء اضطراب الضغوط التالية للصدمة

 يؤدي القلق أو الهم أو األعراض الجسمية إلى كرب دال إكلينيكيا أو اختالل في - ٥
  .األداء االجتماعي أو المهني أو الوظائف المهمة األخرى

عقار، : مثل(ليس االضطراب نتيجة للتأثيرات الفسيولوجية المباشرة إلحدى المواد  - ٦
، وال يحدث )زيادة نشاط الغدة الدرقية: مثل(أو لمرض جسمي عام ) إدماني، دواء

و اضطراب النمو على وجه الحصر أثناء اضطراب مزاج، أو اضطراب زهاني، أ
  .(DSM- IV, 2001: 233-234)الشامل 

  : نسبة االنتشار -د

٪ من المترددين على العيادات ١٥ - ١٠يمثل مرض القلق المعمم نسبة تتراوح بين 
٪، وتوضح ١٠بالمستشفيات حوالي  المزمنينالقلق  ىالخارجية في حين تبلغ نسبة مرض

وتتراوح نسبته في . في يوم ما من حياتهم٪ من األصحاء قد خبروا القلق ٢٥الدراسات أن 
٪، أما في حالة ارتباطه مع اضطرابات إكلينيكية أخرى فإن النسبة ٥ -٣المجتمع العام بين 

أو  ١: ٢٪ وتزيد نسبة اإلصابة لدى النساء عن الذكور بنسب تتراوح بين ١٢قد ترتفع إلى 
  ).٢٦٠: ٢٠٠٠محمد السيد عبد الرحمن، (على األقل تقدير  ٢: ٣

وأن نسبة انتشار القلق المعمم متساوية بين الجنسين، ويالحظ أنه يكثر لدى الطفل 
األول في الترتيب الميالدي الذي يأتي من أسرة صغيرة تنحدر من مستوى اقتصادي 
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محمود . (واجتماعي راقي، كما أن أمهات هؤالء األطفال يعانون من نفس االضطراب غالبا
  ).١٩٤: ١٩٩١حمودة، 

  :باب القلق المعممأس -ھـ

وقد حدد علماء النفس هذه  -توجد أسباب متعددة تثير القلق المعمم لدى األطفال
  :األسباب ومنها ما يلي

  :أسباب وراثية -١
نسبة تكرار عالية الضطراب القلق  Noyes, et al. 1978فقد وجد نويز وآخرون  

االضطرابات الهلع واألجورافبيا، صلة قربى، مقارنة ب المعمم بين األفراد الذين تربطهم معاً 
والمتشابهة الذين ينحدرون من اآلباء  -كما توضح األبحاث التي تمت على التوائم المتماثلة

مما ) األخوية(لديهم قلق معمم ارتفاع نسبة القلق لدى التوائم المتماثلة عن التوائم المتشابهة 
در الدراسات التي تناولت األساس وتق. يوحي بفكرة تأثر هذا االضطراب بالعوامل الوراثية

محمد السيد . (٪٣٠ -١٩البيولوجي للقلق المعمم أن نسبة إسهام العوامل الوراثية تتراوح بين 
  ).٢٦١: ٢٠٠٠عبد الرحمن، 

  :إصابة أحد الوالدين بالقلق -٢
  .إذ ينتقل القلق إلى األطفال نتيجة لتصرفات األم أو األب المضطرب

  :فل وعقابهالتهديد المستمر للط -٣
فكثرة تهديد الطفل من قبل الوالدين، وكثرة التوبيخ أو الوعيد تجعل الطفل يعتقد أنه 
واقع ال محالة تحت طائلة العقاب، فضال عما تسببه قسوة الوالدين من جرح نفسي يؤدي إلى 

  .ظهور القلق لدى الطفل
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  :التعرض لمواقف اإلحباط -٤
جة حرمانه من مزاولة أشياء كثيرة يتمنى إشباعها فكثيرا ما يعاني الطفل من القلق نتي

. رغبة الطفل في مص األصابع أو رغبته في امتالك األم، مشاعر الطفل نحو الوالدين: مثل
مواقف الخطر من فقدان موضوع الحب أو فقدان األعضاء : ومن الظروف التي تسبب القلق

الموقف األوديبي واستهجانات األنا التناسلية أو قلق الخصاء ووجود بقايا تثبيتات مرتبطة ب
األعلى، أو التعرض لمواقف إحباطية تتصل بإشباع دوافعه األولية والنفسية خاصة السلوك 

  .الجنسي والميل للعدوان
  :الصراع النفسي لدى الطفل -٥

وهو ينشأ عن عجز الطفل عن مواجهة رغبات الهي وٕارضاء األنا األعلى، ونتيجة 
عن التصرف السليم والسيطرة على الصراع مما يوقعه فريسة  اً لذلك يصبح الطفل عاجز 

  .للقلق
كذلك ينشأ القلق من صراع نفسي داخلي بين رغبة الطفل في إشباع دوافعه وحاجاته 
الطفلية، وخوفه في الوقت نفسه من فقدان حب الوالدين إذا تحقق هذا اإلشباع غير المشروع 

  .جتماعية واألخالقيةأو الذي يتعارض مع الظروف البيئية واال
والطفل يشعر بأن األب مصدر الحماية والعطف واألمان لذا وجب احترامه، وفي نفس 

  .الوقت يرغب في التمرد على والديه لما يفرضان عليه من قيود وٕاحباطات
ولما كان الطفل ال يستطيع معاداة الوالدين فإنه يلجأ إلى كبت العدوان في الالشعور 

  .واالنقياد واالنصياع ألوامر الغير وتستولي عليه مشاعر القلق ويميل إلى الخنوع
  : الشعور بعدم األمن نتيجة القصور العضوي -٦

فقد يحدث القلق نتيجة لتصور الطفل الجسمي والفسيولوجي خاصة في حاالت اإلعاقة 
البدنية والحسية، أو نتيجة لقصور نفسي يرجع إلى نوع التربية والتنشئة االجتماعية 

  ).٣٧٠ -٣٦٨: ٢٠٠١حسن مصطفى، .(لوالديةا
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 :Depressionكتئاب اال -٢

كتئاب هو شعور مؤقت بالحزن ويعتبر استجابة مناسبة لحدث محبط، أو هو اال
الشعور العميق بالحزن والعجز الذى يمر به بعض األفراد بعد فقد عزيز أو حبيب، 

  .هور بين األطفال الصغاربين الناس، وهو شائع الظ كتئاب النفسى أكثر شيوعاً واال
  ".باكتئاب األطفال"نا نالحظه فى السنوات األخيرة وهو ما يسمى أوهذا ما بد

ة بدون أسباب أو يفيمكن أن نلمسه من خالل شكواهم بأنهم يحسون بوعكة صح
ما ينامون والدمع فى عيونهم  أغراض مرضية واضحة، واألطفال الصغار المكتئبين غالباً 

  ).١٣٥: ٢٠٠٣نبيلة الشوربجى، (هم والتى تتعارض مع رغبات الكبار تيابلدين لرغلعدم تلبية الوا
  :كتئابتعريف اال -أ

كتئاب يبدو مألوفًا لدى معظم كتئاب بالرغم من أن مصطلح االاال تعريفات تعددت  
الناس إال أنه ظل يفتقر إلى تعريف دقيق لفترة طويلة نظرًا ألعراضه المتنوعة وأنواعه 

  .المختلفة
واالستخدام المهنى لمصطلح اكتئاب له مستويات مرجعية عديدة، منها عرض 

Symptom وزملة أعراض ،Syndrome واضطراب تصنيفى ،Vosological Disoroler  
مثل الحزن، وكزملة أعراض حيث يكون اإلكتئاب مجموعة  كتئاب يمكن أن يكون عرضاً فاال

والمفهوم السلبى للذات، واضطرابات النوم مثل الحزن، ( من عالمات أو أعراض تتجمع معاً 
كتئاب هى نفسها أختالل نفسى ولكنها قد توجد كذلك بشكل ثانوى وزملة أعراض اال) والشهية

فية يكتئاب كاضطراب تصنيفى يعنى أن وحدة تصنواال. صية أخرىيفى اضطرابات تشخ
وسير الحالة والتنبؤ  منفصلة سوف تثبت فى النهاية أنها متميزة من ناحية األسباب المرضية

  .للعالج عن وحدات منفصلة أخرى واالستجابةبها 
، مثل  Dualistic Systemكتئاب يأخذ أنظمة ثنائيةإضافة إلى ذلك فإن مصطلح اال

، والعصابى مقابل الذهانى  Reactive Versus Autonomousمقابل االستقاللى  ىالتفاعل
Veurotic Psychotic Versusانوى ، وأولى مقابل ثPrimary Versus Secondary  ،

، ومبرر مقابل  Unipolar Versus Bipolarثنائى القطبية  )احادى القطب( وخارجى مقابل
  ).٩٥ – ٩٤: ٢٠٠١حسين على فايد، ( Somatic Justified Versusبدنى 
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كتئاب بأنه اال: ى واإلحصائى لالضطرابات النفسية والعقليةصيويعرف الدليل التشخ -
عن مركب من األعراض المتزامنة التى يميزها وجود مزاج يتسم بالقلق وعدم االرتياح عبارة 

يسيطر عليه الكآبة والحزن وفقدان األمل وعدم الرضا وانقباض الصدر، وسرعة الغضب أو 
 .DSM). للمزاج االنفعال، إضافة إلى الوجدان السلبى مع وجود تقلب دائم وثابت نسبيُا◌ً 

IV.TR, 2000).  
كتئاب بأنه زملة األعراض المؤلمة اال: ١٩٩١رف محمد السيد عبد الرحمن ويع -

والمحزنة التى يشعر بها الطفل والتى تتضح من خالل وصفه لحالته المزاجية بالحزن واليأس 
كثير الخطأ يكره ذاته وال يتقبل شكله، فقد متعة الحياة ولذاته  ءوالهبوط، وبأنه شخص سى

أكثر قلقًا وأرقًا، وصار أكثر شعورًا بالوحدة، وأكثر عجزًا عن وفقد شهيته للطعام وأصبح 
  .إنجاز األعمال المدرسية

كتئاب بأنه أحد االضطرابات اال) ١١ – ١٠:  ١٩٩١(ويعرف هشام عبد اهللا -
الوجدانية التى تتسم بحالة من الحزن الشديد وفقدان الحب وكراهية الذات والشعور بالتعاسة 

قيمة والشعور بالوحدة، ونقص النشاط، واالضطرابات متمثلة فى النظرة وفقدان األمل وعدم ال
السلبية للذات وانخفاض تقديرها، وتشويه المدركات وتحريف الذاكرة وتوقع الفشل ونقص 

  .لية العقليةعالفا
ه انفعالى بانولوجى ااتج: كتئاب بأنهاال ٣٧٢ – ١٩٨٨ويعرف كمال دسوقى  -

وبفقدان األمل، وفى بعض األحيان يكون ساحقًا، ويصحبه  ينطوى على شعور بعدم الكفاية
غتمام، وفى ، والتكدر واال)الميال نخوليا(عمومًا انخفاض النشاط الجسمى النفسى، السوداء 

الفرد السوى يمثل حالة جزع تتميز بمشاعر عدم الكفاية وخفض النشاط والتشاؤم من 
غة الشدة من عدم االستجابة للتنبهات مع المستقبل، أما فى الحاالت المرضية فهو حالة بال

  .الكفاية وفقدان األمل مالحط من قدر النفس، وتوهمات عد
كتئاب أنه أحد االضطرابات الوجدانية التى تتسم اال): ١٩٨٠(ويعرف أحمد عكاشة  -

هية للذات، والشعور بالتعاسة وفقدان األمل ابحالة من الحزن الشديد وفقدان الحب، والكر 
يمة، ونقص النشاط، واالضطراب المعرفى متمثال فى النظرة السلبية للذات وانخفاض وعدم الق

  .تقديرها وتشويه المدركات
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  :معدل االنتشار -ب

تزداد االضطرابات المزاجية، بزيادة العمر وتنتشر فى أى جماعة عمرية، وتكون أعلى 
  .جدًا فى الجماعات المحالة للعالج النفسى بخالف األحوال العادية

  واالضطرابات المزاجية لدى أطفال فى عمر ما قبل المدرسة قدر بأنه حوالى 
فى العيادات النفسية، وبين األطفال فى عمر ) ٪٠.٠٩(فى المجتمع مقارنة بــ ) ٪٠.٥(

  .لديهم اضطرابات اكتئاب رئيسى) ٪٢(المدرسة فى المجتمع حوالى 
ال فى عمر المدرسة، وبعض واالكتئاب شائع لدى األوالد بخالف البنات من األطف

    .التميز قد يوجد فى تقارير العيادات النفسية حيث أن األوالد يفوق عددهم البنات
بين األطفال والمراهقين نزالء  الديهم اضطراب اكتئابى أم) ٪٥(وبين المراهقين حوالى 

ما كتئاب الرئيسى أعلى بكثير عن المجتمع بوجه عام، كالمستشفيات، فمعدل اضطراب اال
  Dysthymicمن المراهقين مكتئبين واالضطراب المزاجى ) ٪٤٠(من األطفال، ) ٪٢٠(أن 

يعتبر أكثر شيوعًا عن اضطراب االكتئاب العام بين األطفال فى عمر المدرسة بمعدالت 
كتئاب الرئيسى، وبالنسبة لألطفال ذوى لالضطراب اال) ٪٢(مقارنة بـ ) ٢.٥(تصل إلى 

( اك احتمال عالى بأن اضطراب االكتئاب الرئيسى سوف يتطور االضطرابات المزاجى هن
  ).عند نقطة معينة بعد عام واحد من اإلصابة

وفى المراهقة كما فى الرشد فإن االضطراب المزاجى يكون أقل شيوعًا بخالف 
٪ مقارنة بحوالى ٣.٣حوالى  المزاجى تئاب العام، ومعدل ظهور االضطرابكاضطراب اال

  ).٥٢٨ -  ٥٢٧:  ٢٠٠١حسن مصطفى، . (امكتئاب الع٪ لال٥

  :أعراض االكتئاب لدى األطفال

يعتقد بعض المنظرين أن االكتئاب يمكن أن يحدث بالفعل لألطفال، ولكن أعراضه 
  .تختلف لديهم عنها بالنسبة لما يحدث فى حالة الكبار

أعراض لذلك ذهب بعض الباحثين مثال إلى أن التبول أو التبرز الالإرادى قد يعد من 
  .كتئاب لدى الكباركتئاب الطفولة، بينما يندر حدوث ذلك فى حالة اضطرابات االا
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كتئاب وهناك فريق آخر من الباحثين يرى أن هناك ظاهرة تحدث لألطفال تسمى اال
عدوانى، الذى يفصح عن نفسه فى صورة سلوك   Masked Depressionالكامن أو المستقر

كتئاب لدى ألعراض االسلوكيات المعتادة للمجتمع، وهى تعد بديًال أو سلوك مدمر، أو غيرها من ال
  )٢٦٧:  ١٩٩٩عبد العزيز السيد، زيدان أحمد السرطاوى، (الكبار 

أن االكتئاب يظهر لدى األطفال فى صور ) ١٥:  ١٩٩٩(وترى آمال عبد السميع  -
االنفعالى واضطراب  االنسحاب من التعامل مع المجموعة والحزن وانعدام األمن وعدم االتزان

  .الشهية وتوهم المرض والشكاوى الجسدية المتباينة
مشاعر الذنب ومشاعر انعدام الحب، الفشل والرفض المدرسى، زيادة الحساسية  -

االنفعالية المتسمة بالحزن، اضطرابات النوم، لوم الذات وانخفاض تقدير الذات والشعور 
  .شاؤمية فى النظر إلى المستقبل والمخاوف المرضيةبالوحدة والعزلة االجتماعية والنظرة الت

األعراض اإلكلينيكية لالكتئاب ) ٣٧١ – ٣٦٣:  ١٩٩٨(ويحدد أحمد عكاشة  -
  :كالتالى

  : أعراض وجدانية وتشمل -١
  .الشعور الشديد بالكآبة واحتقار الذات -أ
  .الشعور باالنقباض والضيق وهبوط الروح المعنوية - ب
  .الحياة وقيمتها الشعور بتغير لون -ج
  .الشعور بالذنب واأللم - د
  .الشعور بالعجز واليأس والحزن الشديد - ھـ
  .الشعور بالخوف والرهبة من العالم القاسى الذى ال يرحم -و
  .الشعور بالتشاؤم المفرط - ز

  :وتشمل معرفيةأعراض  -٢
  :نيةالوظائف الذه -

باه والسرحان، وعدم القدرة على كتئاب بالبطء فى االستجابة وقلة االنتيتسم مريض اال
  .التركيز والشعور بالتعب من أقل مجهود

  :التفكير -
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  .اإلجهاد الشديد عند التفكير فى أبسط األشياء -أ
  .اإلحساس بتأنيب الضمير والشعور بالذنب واتهام نفسه بالخطيئة والتلوث الخلقى - ب
  .توهم العلل البدنية -ج
  .والحط من قيمة الذات الشعور بعدم األهمية والتقليل - د
  .الضالالت، حيث يغلب على المريض ضالل العدمية - ھـ
  .اختالل اآلتية والعالم الخارجى -و
  .صعوبة التركيز وبطء التفكير - ز
  .وجود هالوس وخداعات -ح
ود تفكير المريض التشاؤم واألفكار السوداء وتبدو الحياة فى نظره بال أمل سي - ط

  .تحاروكثيرُا ما يفكر فى االن
  :أعراض فسيولوجية وتشمل -٣

  .اضطراب النوم -أ
  .فقد الشهية ونقص الوزن - ب
  .اإلمساك -ج
  .الضعف الجنسى االضطراب الجنسى الوظيفى - د
  .ةئحدوث بعض التغيرات الكيميائية المفاج - ھـ
  .الشكوى من االضطرابات العشوائية -و

  :أعراض سلوكية وتشمل -٤
  .الفرد المكتئب الحزن والكآبة وٕاهمال المظهر يبدو على: المظهر الخارجى -أ
  .ف عن ممارسة أى نشاطز حيث تقل قدرة المريض على العمل كما يع: السلوك - ب
ويتميز المريض بالهبوط الحركى والكسل العام والخمول الذهنى : النشاط الحركى -ج

  .والجسدى
  .العجز الجنسى الوظيفى - د
  .صعوبة الدخول فى النوم - ھـ
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  .الثقة وعدم القدرة على أداء الواجباتفقد  -و
  .االنطواء والميل للعزلة - ز
  .محاولة االنتحار حيث يعتبر من أكثر األعراض خطورة -ح

  :أعراض االكتئاب على النحو التالى) ٩٨ – ٩٥:  ٢٠٠١حسن مصطفى، (ويضيف 
  :األعراض النفسية - أ

ح المعنوية، والحزن كالبؤس واألسى وهبوط الرو  Dysphoric moodالمزاج المغتم  - ١
ونوبات االنتحار  humiliatedزى خوالتعاسة ، وال hoplessالشديد، والهموم واليأس 

  .والنزعة الزائدة للبكاء
 .التشاؤم المفرط، وخيبة األمل، والنظرة السوداء للحياة، واجترار األفكار السوداوية - ٢

 .الشعور بالذنب واتهام الذات وتصيد أخطاء الذات وتضخيمها - ٣

اعر سالبة نحو الذات وضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم الكفاية مش - ٤
 .والشعور بالتفاهة وعدم القيمة

التبرم بأوضاع الحياة وعدم القدرة على االستمتاع بمناهجها والالمباالة بالبيئة،  - ٥
  .والشرود وفقدان االهتمام باآلخرين وبأنشطتهم، واالنطواء واالنسحاب والوحدة واالنعزال

  :معرفية/ أعراض عقلية  -ب
  :الوظائف العقلية -

تتميز بالبطء الشديد، وقلة االنتباه، والسرحان، وعدم القدرة على التركيز 
Concentration وفقدان التلقائية، وعدم القدرة على التذكير، وينتاب المريض اإلجهاد ،

  .الشديد عند التفكير فى أبسط األشياء
االكتئابين باالستبطان الذاتى والخيال المستمر مع الهموم يتميز محتوى التفكير لدى  -

  .الالنهائية، وتضخيم األمور البسيطة
  :أعراض جسمية عضوية - ج

كتئاب فقدان الشهية ويبدو أن رفض الطعام هو رغبة خفية يغلب على مريض اال -
ترة ستمر لفافى االنتحار أو االعتماد بعدم أحقية الطعام ويؤدى فقدان الشهية إذا 
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طويلة إلى نقص واضح فى الوزن إلى درجة الهزال، يؤدى إلى الكسل العام فى 
  .جميع أجهزة الجسم

  .اإلمساك المزمن الذى يستمر شهوراً  -
ألقل مجهود، والشعور بثقل فى األطراف وفقدان  Fatigabilityسرعة التعب  -

  .الظهرالحيوية والطاقة أو القصور والضعف واإلحساس باأللم وخاصة آالم 
  :اضطراب النوم -

الشديد، وصعوبة فى بدء النوم والتغلب  Insomeniaإذ يعانى المريض من األرق 
عيناه متعبة مرهفة، وجفونه العليا مسدلة والسفلى مجعدة مورمة، ويتوتر حاجبيه فوق عينيه 
 الحزينتين وتتدلى زاوية الفم وترسم على الشفاه عالمات اليأس واالمتعاض، وٕاذا تكلم

  .المريض فبصوت منخفض متقطع تخرج الكلمات بصعوبة
تقل قدرة المريض على العمل، بل يرفضه تماما، وينعزل عن : السلوك الخارجى -

، يداوم المجتمع، ويرفض مقابلة الناس أو االشتراك فى أى نشاط ولو كان مسلياً 
وملبسه  ة ويهمل المريض نظافتهاعلى الشكوى بأن الحياة مملة وال تستحق المعان

  .فى انتظار الموت أوال يمشط شعره أو يستحم وبيد
يتميز المريض بالكسل العام والخمول الجسدى والزهنى الذى يصل : النشاط الحركى -

كتئابية ويتوقف عن الحركة وعن الكالم والطعام إلى حد الشلل العام، بل الغيبوبة اال
  .والشراب

كتئابية خطورة نظرًا لما تؤدى ألعراض االوتظهر فى أكثر ا: نتحاريةالمحاوالت اال -
  .إليه من إنهاء الفرد لذاته

كتئاب هو الذى يهمنا فى أعراض اال) ٣٥ – ٣٤:  ١٩٨٨عبد اهللا عسكر، (يرى 
تناقص الفاعلية أو االنتحارية فى العمل المدرسى أو المنزلى، تناقص القدرة على التفكير 

ب الشخص إجهاد شديد وكأنه يقوم بعمل شاق بوضوح وعند التفكير فى أبسط األشياء ينتا
وكما توجد صعوبات فى التركيز مع بطء التفكير والتردد فى القرارات ويشكو الفرد من 

  :صعوبة التذكير وقابلية التشتت بسهولة، ويمكن تقسيم أعراض االكتئاب الكلينيكي إلى
  .أعراض اكتئابية وجدانية - ١
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  .أعراض نفسية أو سيكولوجية - ٢
  .عراض فسيولوجيةأ - ٣
  .أعراض سلوكية - ٤

أن من ضمن األعراض البطء )  ٢١ – ٢٠:  ١٩٩٠عبد الحكيم العفيفى،(ويقول 
الشديد وقلة االنتباه والسرحان واختفاء سرعة البديهة وتوهم العلل البدنية والتردد على 

دة هى األطباء، وتظهر أحيانًا على مرضى االكتئاب بعض الهالوس السمعية والبصرية وعا
أفكار سوداوية فتجد أن هذه األصوات تتهم المريض بأنه ال يستحق الحياة وأن الموت ينتظره 
وأنه محتقر وفاشل وفقير، االنسحاب االجتماعى، الشعور باالنحطاط والهمود، وقلة الثرثرة 

  .فى الحديث المعتاد، اتجاه متشائم نحو المستقبل، البكاء والصراخ
  :وجهات نظر مختلفةتصنيف اإلكتئاب من  -د

كتئاب، فهناك من يقسمه وفقًا للعوامل المسببة أختلف العلماء حول أسس تقسيم اال
وهى عوامل الوراثة والبيئة، والعوامل الكيميائية والبيولوجية والبعض اآلخر يقسمه وفقًا 

يأخذ  لألعراض اإلكلينيكية والتى منها األعراض االنفعالية والسلوكية والمعرفية، وهناك من
بمعيار شدة األعراض ومدى جدوى العالج النفسى مع المريض فقد يكون اكتئابًا حادًا أو 

  .بسيطاً 
  :كتئاب على النحو التالىويمكن توضيح األسس المختلفة لتصنيف اال  -

  :كتئاب إلى نوعينقد قسم األطباء النفسيون فى الماضى اال 
كتئاب اإلستجابى أو ع األول االالعصابى والذهانى، وغالبا ما كان يطلق على النو 

النفسى، وهو تعبير يشير إلى أن حالة المريض هى أستجابة واضحة إال أنها مبالغ فيها إزاء 
أحداث محددة مثل فقدان عزيز، أو فشل فى الحب، أو الرسوب فى االمتحان، أو فصل من 

لصورة خارجى العمل أو خسارة مالية ، ويعتبر هذا النوع من اإلكتئاب من خالل هذه ا
  ).٩٥:  ٢٠٠١إيمان محمد صقر، (المنشأ 
أما النوع الثانى فكان يشار إليه بأنه داخلى المنشأ أى يرجع إلى شخصية المريض  -

أوبرى "دون أن يرتبط بأية أحداث خارجية، ولكن بعض السيكولوجين وعلى رأسهم البريطانى 
كتئاب مرض واحد يمتد ويعتبر أن االال يرى أن هناك فروقًا كيفية بينهما، ) A.lewisلويس 

بأعراض مختلفة تتباين فى الكم وليس فى الكيف ، وأن  رعلى طول طيف طويل المدى يزح
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كتئاب الذهانى هو فارق فى الدرجة فقط أو شدة كتئاب العصابى واالالفارق الوحيد بين اال
  ). ٢١٢ - ٢١١:  ١٩٨٦أحمد عكاشة، . (األعراض اإلكلينكية وتعقدها

واستطاع هذا الطبيب النفسي  Kraepline . E" إميل كربيلين"ي ألمانيا ، ظهر وف -
  :األلماني أن يميز بين ستة أنواع من اإلكتئاب هي

كتئاب البسيط، والذهولي، الميالنكوبيا الخطيرة، واالضطهادية، والوهمية، والتهريفية، اال
هر لمرض واحد هو ذهان كتئاب مظاعدل من رأيه بعد ذلك، وعد كل أعراض اال هغير أن

  )  ٢٢٣ - ٢٢٢، ص ١٩٨٠: سعد جالل. ( النواب أو الذهان الدوري

  بعض التصنيفات اإلكتئاب لدى الھيئات وجمعيات الطب النفسي

 WHO/CD-10تصنيف ھيئة الصحة العالمية 

 Manic- Depression Psychosisكتئابي ذهان المرح أو الهوس أو االنبساط اال - ١
  ):و النوابيالذهان الدوري، أ(

  :نوبات إكتئاب - أ
  .Neuratic Depressionكتئاب نفسي أو عصابي أو تفاعلي ا - ١
  .Depression Psychoticكتئاب عقلي أو ذهاني أو داخلي ا - ٢
  .mixedكتئاب بين الحالتين ا - ٣
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  :نوبات مرح أو إنبساط -ب
  .Hypomania: مرح تحت حاد - ١
  .Acute Mania: مرح حاد - ٢
  .Chronic Mania: نمرح مزم - ٣

  :نوبات دورية من اإلكتئاب والمرح - ج
  .Invoiutional Melacholy: كتئاب سن الياس أو السواد اإلرتداديا - ١

  .لألكئتاب تصنيفات الرابطة األمريكية للطب النفسي

والتي أصدرت عدة إصدارات من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية 
  :وهي) DSM(والعقلية 
  ).١٩٥٢(عام DSM I اإلصدار األول  -
  ).١٩٦٨(عام DSM II اإلصدار الثاني  -
  ).1980(عام DSM IIIاإلصدار الثالث  -
  ).1987(عام R-DSM III المراجعاإلصدار الثالث  -
  ).٢٠٠٠(عام DSM IV المراجع اإلصدار الرابع -

  :DSM I   التصنيف األول
  .ويةضت المخية العاالضطرابات الوجدانية التابعة للزماال -
  .االضطرابات الوجدانية الوظيفية -
  ).يدرج تحت األعصبة(كتئاب عصاب اال -
  .أخرى -

  :DSM IIالتصنيف الثاني 
  .النمط الهوسي: كتئابيمرض هوس اال - ١
  .النمط اإلكتئابي: كتئابيمرض الهوس اال - ٢
  .النمط الدوري: كتئابيمرض الهوس اال - ٣



 

  
  
٦٨ 

  الفصل الثاني  اإلطــــار النظـــري

  ).كتئاب سن اليأسا(السواد االرتدادي  - ٤
  .كتئابيالعصاب اال - ٥
  .الشخصية الدورية - ٦
  ).٣١ - ٢٩: ٢٠٠١مدحت عبد الحميد ابو زيد، . ( كتئابي الذهانيرد الفعل اال - ٧

  :III DSM Iالثالث التصنيف 
  :االضطرابات الوجدانية -

 االضطرابات الوجدانية العامة.  
 كتئابياال -الهوسي -المختلط: ( الثنائي االضطراب.( 

 نوابي -نوبة واحدة: (كتئاب العاماال.(  
  : اضطرابات وجدانية أخرى معينة -

  الشخصية السيكوثيمية(االضطراب السيكوثيمي(  
 كتئابيأو العصاب اال( ضطراب الديستسمي اال.(  

  :االضطرابات الوجدانية غير النمطية -
 االضطراب الثنائي غير النمطي.  
 كتئاب غير النمطياال) .Kaplan& Sadock, 1983: 290(  

  :R-DSM III المراجعاإلصدار الثالث 
والذي يكافئ اإلصدار ) ١٩٨٧(أصدرته الرابطة األمريكية للطب النفسي في عام 

  :كتئاب على النحو التاليظمة الصحة العالمية وفيه يصنف االالتاسع لمن
  .Mood Disordersاالضطرابات المزاجية  -

  ثنائية القطبBipolar  
  مختلطةMixed. 

  هوسManic. 

 كتئاب اDepressed. 

  دورية نوابيةCyclothymia. 
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  غير مصنفة في موضوع أخرNos.  
  :Depression Disordersاالضطرابات اإلكتئابية  -

 العام العظيم(كتئاب الكبير االMajor Depression( .  
  نوبة إحاديةSingle Episode. 

  نوبة متكررةRecurrent Episode. 

  الديستمياDysthmia.  
أو ثانوي  Primaryويتم تحديد نمطه ما إذا كان أولى  مبكراي أو العصاب(

Secondry وما إذا كان مكبرا ،Early أو متأخرا ،Late onset.(  
  )٣٣ - ٣٢: ٢٠٠١مدحت أبو زيد،( Nosخرآاضطراب اكتئابي غير مصنف في موضوع  -

  DSM IVاإلصدار الرابع 
  :ويحوي ما يلي) ١٩٩٤(وصدر في عام 

  :نيف اضطرابات الوجدانتص
تقسم اضطرابات الوجدان إلى اضطرابات ثنائية القطبية وأهم ما يميزها وجود واحدة  

كتئاب عظمى، واضطرابات اأو أكثر من نوبات الهوس الخفيف عادة مع تاريخ نوبات 
كتئاب العظمى دون تاريخ ألي من ا وجود نوبة أو أكثر من نوبات االكتئاب وأهم ما يميزهاال

  .نوبات الهوس أو الهوس الخفيف
  :تشمل اضطرابات الوجدان ما يلي

  : نوبات وجدانية - أ
  .كتئاب جسيمانوبات  - ١
  .نوبة هوس - ٢
  .نوبات مختلطة - ٣
  .نوبات هوس خفيف - ٤

  :كتئابيةاالضطرابات اال  -ب
  .كتئاب الجسيماالضطراب اال - ١
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  ).كتئاب المزمناال( اضطراب الدسنيميا  - ٢
  .كتئاب غير المحدد في مكان أخراضطراب اال - ٣

  :االضطرابات ثنائية القطب - ج
  .Iكتئاب القطب اضطرابات اال - ١
  .IIكتئاب القطب االاضطرابات  - ٢
  .االضطراب الدوري - ٣
  . خرآاالضطراب ثنائي القطب غير المحدد في مكان  - ٤

  :اضطرابات وجدانية اخرى -د
   .اضطراب وجداني بسبب حالة مرضية جسمانية - ١
  .اضطراب وجداني بسبب تأثرات حادة - ٢
  )٣٠٤ - ٣٠٣: ١٩٩٥محمود حمودة،(اضطراب وجداني غير محدد في مكان آخر - ٣
  :كتئاب عند األطفال إلى ثالثة أنواع، اال)١٧١: ١٩٩٤(زكريا الشربيني  ويصنف
  .كتئاب الحاداال - ١
  .كتئاب المزمناال - ٢
  .كتئاب المقنعاال - ٣

  :الكتئابالنظريات المفسرة ل -ھـ

  :كتئاب في ضوء عدة نظريات منهامكن فهم اال ي

   Explantions  Biological: النظرية البيولوجية -١

  :كتئاب إلى نوعين من العوامل البيولوجية هماهذه النظرية األسباب المفسرة لال أرجعت
  . Genetic Explain: العوامل الوراثية -أ
  .Physiological Explain: ية في المخعوامل تتعلق بالكيمياء الحيوية العصب - ب

  : Genetic Explain: التفسير الوراثي-٢
  .لعمليات بيولوجية مضطربة معينين يرثون استعداداً  يرى أنصار التفسير الوراثي أن أفراداً 
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وقد ركزت معظم التوجيهات الخاصة بالمجاالت البيولوجية لالضطرابات الوجدانية 
  .على الناقالت العصبية

رغم من صعوبة تحديد العالقة الدقيقة بين العامل الوراثي واالضطرابات المزاجية، وبال
بسبب وضوح المعايير  إال أن البحث في مجال االضطراب ثنائي القطبية قد كان أكثر نجاحاً 

  .التشخيصية
في  رئيسياً  نه يلعب دوراً اوتشير دراسات التوائم والتبني إلى أن التركيب الوراثي يبدو 

  ).١١٧ - ١١٦: ٢٠٠١حسين علي فايد، . ( كتئابي ثنائي القطبيةاالضطراب االو من
  .Physiological Explain: التفسير الفسيولوجي
كتئاب في البداية إلى أنه يرجع نقص مستوى الناقالت العصبية إلى فسر الباحثون اال

 Serotonineروتينين بِ والسُّ  Norepinephrineبنفرين  االنور : المخ ومن هذه الناقالت
الذي يعتبر من أهم الناقالت  Noradrenalineادرينالين  اوالنور  Dopamineوالدوبامين 
  .   كتئاباال بسبب هتسبب الهوس، وانخفاض معدل هعدلمأثيرا على اإلكتئاب، فزيادة العصبية ت

كما وجد أن بعض مرضى الغدد الصماء وخاصة من يعانون من فرط نشاط الغدة 
كتئاب االأمراض الغدد الصماء المرتبطة با بعض أعراض اإلكتئاب، ولكن أكثر الدرقية لديهم

والذي ينشأ من زيادة معدل  Gushineg’s Syndromeهو ما يعرف بزملة أعراض كوتشنج 
  .هرمون الكوتيزول في الدم

كتئاب أوضحت بعض الدراسات أن دور الناقالت العصبية في حدوث االل كيداً أوت
  ).عمقاً  النوم أقل(كهربائي للدماغ أثناء النوم وخاصة عدم االستغراق في النوم عملية التخطيط ال

ويتضح ذلك من خالل الموجات البطيئة، والزيادة الواضحة في كمية حركات العين، 
اضطراب مما يدعم الرأي القائل بأن االختالل الوظيفي للناقالت العصبية قد يكون هو المسئول عن 

  ).٣٥٠ - ٣٤٩: ٢٠٠٠محمد السيد عبد الرحمن، . (لمكتئبينالنوم لدى األشخاص ا

  : ىالسيكودينامي التفسير -٢

كتئاب يات النفسية التي شغلت بتفسير االتعد نظرية التحليل النفسي من أوائل النظر 
والبحث عن أسبابه وترى أن األحداث الصادمة التي يواجهها الفرد في السنوات المبكرة من 

حد الوالدين أو فقده تؤدي إلى الغضب وهذا الغضب يعاد توجيهه أعن االنفصال : عمره مثل
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كتئاب، وقد استمرت صورة كراهية للذات ثم يستبدل باالعلى الذات ويخبر في البداية على 
  بشر . (كتئاب بطرق عديدةسة التحليلية تربط بين الغضب واالالمدر 

  )١٣١ - ١٣٠: ٢٠٠٠معمرية، 
إلى التثبيت على  كتئاب ترجع أساساً اع المختلفة من االأن األنو  Fruedكما يرى فرويد 

والتي تتسم باالعتمادية حيث أن اإلشباع الزائد أو الحرمان  Oral Stageالمرحلة الفمية 
لة، ومن ثم فإن هذا يمثل بذرة الزائد في هذه المرحلة قد يتمخض عنه تثبيت على هذه المرح

قد الفرد بعد ذلك أي موضوع محبوب بالنسبة له كتئاب األولى، وبالتالي فإنه عندما يفاال
يحدث له نكوص إلى المرحلة الفمية التي ثبت عليها من قبل، ثم يقوم الشخص بإدماج 
 الحزن والحب والغضب داخل الذات نتيجة للتوحد مع الموضوع مما يولد لدى الفرد شعوراً 

: ١٩٨٣، Munsingerنجر مونس(كتئاب وكره الذات وبالتالي يؤدي إلى االبتأنيب الضمير 
٢٦٠.(  

كتئاب إلى االفتقار يد من النظريات السيكودينامية االومن ناحية أخرى فقد أرجعت العد
ة لفكرة أن إلى تقدير وليس إلى افتقاد الشخص أو موضوع الحب، وأعطت أهمية خاص

حب كتئاب تكون قوية بشكل خاص لدى األشخاص الذين يعتمدون على القابلية لإلصابة باال
اآلخرين وتقبلهم أو على ما يحققونه من نجاح وٕانجاز في المحافظة على تقديرهم اإليجابي 

  .للذات

  :كتئابلأل المعرفيالتفسير  -٣

من األفكار  نه نتيجة وجود مجموعة سالبةأكتئاب على تنظر النظرية المعرفية إلى اال
من األفكار  وجود مثلث Beckحيث يقترح بيك  Negative Cognitive المتشائمة

كتئاب لهم ن باالو المتشائمة والنظرة السالبة للذات وللعالم والخبرة والمستقبل، والناس المصاب
مجموعة من األفكار المشوهة المتشائمة التي تزيد من شعورهم السيئ ويركزوا على أخطائهم 

  لصالحهم مع بعض  تأنفسهم مقارنة ليس نيقارنو ال على نجاحهم 
)Carelewode, 1984: 587- 588 .(  

العديد من الدراسات التجريبية الختبار ) ١٩٨٧( .Beck, et alجرى بيك وآخرون أوقد 
الفروض في النظرية المعرفية والتي ركزت على الذكريات المبكرة، وأحاديث النفس، 

كتئابية لدى المرضى تتولد من اإلحساس ر الذاتية، ووجدوا أن األغراض االواالستجابة للصو 
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بتكرار الفشل، وافتقادهم للقدرة على تحقيق النجاح، والتركيز على العيوب الشخصية،  العميق
ضح من خالل استجابتهم الفعلية لالختبار، اتجاه مفهوم فوالرفض وعدم القبول للذات وقد 

  .الذات ألن يكون أكثر سلبية
 Cognitive- triadوٕاذا كان بيك قد توصل إلى اقتراح ما يسمى بالثالوث المعرفي 

وجهة نظر سلبية عن نفسه وعن واقعة الحالي وعن مستقبله، فإننا  له يكون فيه المكتئب
كتئاب لورين ألوي أي بيك وهو ما عبرت عنه باحثة االلر  يا مخالفاً اعلى الجانب االخر نجد 

Lauren Alloy  كتئاب ربما تكون اد المصابين باضطرابات نفسية كاالفهي ترى أن األفر
ات موضوعية ومحايدة عن أنفسهم وعن العالم أكثر من أولئك الذين يتمتعون لديهم معتقد

  .بالصحة النفسية
  :ىالسلوك لتفسيرا -٤

ن أي سلوك أخر، ويمكن أنه شأمتعلم ش( كتئاب مكتسب ترى هذه النظرية أن اال
اإلشراط الكالسيكي أو اإلشراط اإلجرائي أو التعلم (تفسيره على أساس من النظريات 

أن ) مشروطة(، وفي اإلشراط الكالسيكي فإنه لما كان من شأن مثيرات معينة )ماعياالجت
( ويرى وولبيه . فإن األفراد يتجنبون مواجهة هذه المثيرات)مشروطة(تولد استجابات انفعالية 

Wolpe,1971 (كتئاب وهو ن القلق تتحول بشكل مباشر إلى االأن المستويات الزائدة م
  ).٤٢: ٢٠٠٢سحر منصور، ( تحليل النفسي تفسير يقارب مدرسة ال

يم الذات، يمراقبة الذات، وتق: في نموذجه ثالث جوانب هي Rihumويحدد ريهم 
  :كتئاب يكونوناالن من وتعزيز الذات بالنسبة لمراقبة الذات فإن األفراد الذين يعانو 

  ).البيئية(منتبهي بشكل انتقائي لألحداث السالبة  -أ
  ).الفورية(ائي إلى النتائج المباشرة منتبهي بشكل انتق - ب

  :وبالنسبة للتقويم الذاتي
  .حققون في استنتاج األسباب داخلهمي -أ
  .يضعون معايير قياسية في تقويم أنفسهم - ب

  :وبالنسبة للتعزيز الذاتي لديهم
  . الذات) تعزيز(معدالت منخفضة من سلوكيات تدعيم  -أ
حمد محروس الشناوي، محمد السيد م(معدالت عالية من سلوك عقاب الذات  - ب

  ).٣١٦ -٣١٥: ١٩٩٨عبد الرحمن، 
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 .الوالدية واالضطرابات النفسية لألطفال
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٧٥

  الفصل الثالث  دراســـات ســـابقة

  الفصل الثالث
  دراسات سابقة

  :مقدمة

فى ضغوط الوالدية واالضطرابات تناولت ى يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة الت
النفسية عند األطفال وجميعها دراسات تمت فى بيئات أجنبية، حيث ال توجد دراسة عربية 

تحت  الدراسات السابقة وضعفى ضوء علم الباحثة، وقد تم  – نفس الشيء المقدمتناولت 
  :محور واحد وهو

  .طرابات النفسية لألطفالدراسات تناولت العالقة بين ضغوط الوالدية واالض
محور وذلك ال هذا ث الدراسات األجنبية التى تندرج تحتوجزًا ألحدوفيما يلى عرضًا م

  .وفقًا للتسلسل الزمنى لهذه الدراسات

ضغوط الوالدية واالضطرابات التناولت العالقة بين  التى دراساتال
  النفسية لألطفال

عوامل  ومشكالت ) ١٩٨٩(  Last & Cynthiaينثيا است وسال تناولت دراسة
القة بين عوامل ضغط وقد فحصت الع، والمشاكل النفسية لألطفال  ةالضغوط الوالدي

رابات القلق في  مرحلة ضطية عند األطفال وركزت علي دراسة ارابات الوالدضطالوالدين واال
 ٥ (ن طفل وطفله تتراوح أعمارهم م) ٧٣( وذلك علي عينه تكونت من  ، الطفولة المتأخرة 

رابات القلق شيوعا بنسبة ضطهو أكثر ا االنفصالأشارة النتائج إلي أن قلق سنه و ) ١٨-
،  االجتماعيثم الخواف % ١٥راب القلق الزائد بنسبة طضيليه ا،  العينةمن حجم % ٣٣

المنخفض أكثر  االجتماعيو  االقتصاديكما أشارت النتائج إلي أن األطفال في المستوي 
  ابات القلق من األطفال في المستوي االقتصادي واالجتماعي المرتفع ضطر امعاناة في 

  
درس العالقة بين )١٩٩٠(   Ollendinck&Yuleوتناولت دراسة اوليندك وبولي - ١

طفل ووجد ) ٣٣٦(واالمريكين )٢٧٣(البريطانيين  األطفالالقلق والخوف واالكتئاب عند 
بين الخوف واالكتئاب على درجات عالية  ودال بين القلق واالكتئاب ، ارتبط عاليارتباط 

 فبمخاو على درجات عالية على مقاييس القلق وتميزو  هحصلو  أيضاعلى مقياس االكتئاب 
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منهما،  لوميزت هذة الدراسة بين القلق واالكتئاب من حيث االنفعاالت المميزة لك.اجتماعية 
  .ابانفعال الخوف يميز القلق وانفعال الحزن يميز االكتئ أن دفوج

   
مقارنة أنماط ضغوط  )١٩٩١( .Jensen et alجنسين وآخرون وتناولت دراسة - ٢

وذلك على عينة . الحياة التى يتعرض لها األطفال وعالقتها بمشاكل السلوك لدى األطفال
على الرغم من وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه . سنة) ١٢ - ٩(طفًال  ١٣٤تكونت من 

األحداث المرتبطة بالوالدين ومعدالت إعراضهم كانت ترتبط أحداث الضغط الطبيعية، إال أن 
سلوك، ولم تسهم أحداث الضغط الطبيعية فى التنبؤ البشكل واضح مع معدالت مشاكل 

ضغط الطبيعية، الوهؤالء األطفال مروا بمستويات عليا من أحداث . بمشاكل سلوك الطفل
وظيف االجتماعي النفسى للوالدين إال واألحداث المرتبطة بتوافقهم، واألحداث المرتبطة بالت

  .أن مشاكل السلوك التي ظهرت عند األطفال ترتبط بشكل واضح مع ضغوط الوالدية
الضغط األسرى وسلوك  )١٩٩٢( .Peter, et alبيتر وآخرون وتناولت دراسة - ٣

الوالدين في التعامل مع الضغوط ونمو الطفل النفسي، وهى دراسة التفاعالت بين 
تاريخ الوالدين فى التعامل مع المشاكل الحياتية والضغوط الناتجة (األسرية مثل الخصائص 

، وسلوكيات الوالدين وتنمية الطفل فى أسر ذات أطفال طبيعيين )عنها، وأساليب المواجهة
وأسر ذات أطفال تعانى من مشاكل سلوكية أو عدم قدرة على التعلم، وذلك على عينة 

ر عمليات تدخل مبكر لمشاكل السلوك أو عدم القدرة على طفل في إطا) ٣٢٣(تكونت من 
طالب من المدرسة التمهيدية ) ٢٥٨(سنوات، ومجموعات مقارنة ) ٧- ٤(التعليم من سن 

سنوات، وقد استخدم الباحثون أدوات ) ٩- ٨(الطبيعية والمدرسة االبتدائية من سن 
فاعالت مع أطفالهم ومشاكلهم استطالعات الرأى للوالدين والتى تقيم الخصائص األسرية والت

تم تحليل التفاعالت بين هذه المتغيرات حيث أن أسر األطفال وكانت النتائج أنه . السلوكية
التي تعاني من مشاكل سلوكية، وعدم القدرة على التعلم، وجد أن هؤالء األسر ليس لديهم 

  .القدرة على مسايرة الضغوط النفسية وال يمتلكون أساليب لمواجهتها
 فيالمخاوف المرضية ) ١٩٩٤( ,Gilbert et alجليبرت وآخرون تناولت دراسة و 
تراوحت ت أن)٦٩(ذكور ) ٥٦(على عينه مكونه من  أجريت والتيالمتاخره  الطفولةمرحلة 
عليهم  قاألمريكية، طب المتحدةمدارس والواليات  إحدىمن )سنه ١٤-١١(من  أعمارهم



 

  
٧٧

  الفصل الثالث  دراســـات ســـابقة

نتائج الدراسة وجود فروق بين الجنسين فى  أظهرتو ) Fss-R( لألطفالقائمة مسح المخاوف 
  اإلناثالمخاوف المرضية اتجاه 

  
المخاوف المرضية فى ) ١٩٩٤( ,King et alكنيج وآخرون وتناولت دراسة - ٦

ذكور  من)٥٣٨(إناث،  من)٤٧٣(على عينة تكونت من  كمرحلة الطفولة المتأخرة، وذل
) Fss-R(ائمة مسخ المخاوف لألطفال سنه وطبق عليهم ق) ١٨- ٧(بأعمار تتراوح من 

  . نتائج الدراسة أن المخاوف المرضية لدى اإلناث أكثر من الذكور ت، وأظهر النسخة المعدلة
دراسة العالقة بين الضغط الوالدى  )١٩٩٥( Veermanفيرمان وأجرى كل - ٧

. لطفل جسدياً االنفعالية التى تتبع معالجة ا/ ، والمشاكل النفسية)األسرية الضاغطة العوامل(
 – ١٢(طفًال وطفلة يتلقون العالج يوميًا أو على فترات ) ٨٠(وذلك على عينة تكونت من 

سنة، وقد استخدم الباحث استطالع الرأى لتقييم العوامل األسرية عن أحداث الحياة ) ٢٦
ية االنفعال/ والتكيف األسرى، ونطاق تقييم التماسك، وقائمة اختبار لقياس المشاكل السلوكية

عند األطفال، وقد أظهرت النتائج أن أحداث الحياة السلبية والنمط األكثر توترًا للتوظيف 
. األسرى ظهرت بدرجة أعلى، مع مراعاة األنماط المتعددة للمشاكل النفسية عند األطفال

للعالقات الداخلية بين العوامل األسرية والعوامل األخرى مثل السن دالة وأظهرت النتائج أن 
  .ائيًا، وظهر أن عدد األحداث السلبية للحياة هي أكثر عامل أسرى تأثيراً إحص

تأثيرات مزاج الطفل  )١٩٩٦( .Tschann, et alتيشان وآخرون وتناولت دراسة - ٨
وذلك على عينة تكونت من . األسرى الضاغط على مشاكل السلوك عند الطفل العوامل

ستخدمها الباحثون ادوات التى نت األوكا. سنوات) ٥-٢(طفًال قبل سن المدرسة ) ١٤٥(
م األطفال عن طريق المدرسين واألمهات ومالحظين مستقلين حيث وضعوا معدالت تقيو 

األطفال ذوى األمزجة الصعبة الذين كانوا فى  وقد أظهرت النتائج أن. لمشاكل سلوك الطفل
ية، بينما األطفال أسر مرتفعة الصراع كانت لديهم أكثر المشاكل النفسية الداخلية والخارج

ذوى األمزجة السهلة كان لديهم مشاكل أقل بغض النظر عن مستويات الصراع األسرى، 
  .واألطفال ذوى األمزجة الصعبة وردت عائالتهم بشدة فى العدوان الملحوظ
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وارد فى كل من العمليات الواقية وتقبل النقد  االضطراب المزاجي واقترحت النتائج أن
مل كعامل تقبل نقد لمشاكل السلوك الداخلية والخارجية، والعدوان المزاج الصعب يع –

  .الملحوظ بينما المزاج السهل يعمل كآلية حماية لهذه النواتج
الضغط األسرى وتعاون الوالدين  )١٩٩٦( Adkinsأدكينز وتناولت دراسة - ٩

والدين من ال) ١٤٠( من وذلك على عينة تكونت. كمنبئين بمشاكل سلوك الطفولة المبكرة
اللذين حضر أطفالهما فيما قبل الدراسة الحكومية فى بيرمودا، وكذلك عينة من المتزوجين 
. حديثًا، واستخدم الباحثون أدوات شملت الجرد السلوكى للطفولة المبكرة وعمل التقييم لألسر

وأوضحت نتائج الدراسة أن الضغط األسرى الكلى مرتبط بشدة بسلوكيات األطفال الخارجية 
وفى دراسة العالقة الزوجية وعوامل المشاكل للوالدين، .. الحساسية المرهفة لدى البنات و 

والمشاكل النفسية عند األطفال كانت العالقة بين الزوجين األكثر استقرارًا مرتبطة إيجابيًا 
) الخصام الزوجي(بالسلوكيات السوية لألوالد والبنات، والعالقة  الزوجية المضطربة المستقرة 

وفى اختبار نموذج . والمليئة بالمشاحنات مرتبطة بمشاكل السلوك عند األوالد والبنات
مهمة فقط بالنسبة للسلوكيات  وكانت النتائجاالهتمام من خالل تحايل االرتداء المضاعف، 

من التغير الكلى واقترحت هذه النتائج أن الضغط ) ٪٣٠(الداخلية للبنات وسجل النموذج 
ط بين العالقة الزوجية وتعاون الوالدين لتقليل السلوكيات المضطربة األسرى عامل وسي
  .الداخلية لدى البنات

دراسة عن المشاكل النفسية المبكرة  )١٩٩٦( .Campbell, et alكامبيل وأجرى -١٠
والمخاوف المتنوعة عند األطفال، وسيطرة األم والضغط األسرى وذلك على عينة تكونت من 

ما قبل الدراسة من الصعب إدارتهم وتم مقارنة هؤالء األطفال عند سن طفًال فى سن ) ١١٢(
المشاكل النفسية لألطفال والمخاوف  وقد أظهرت النتائج أنسنوات، ) ٩- ٨(سنوات ثم ) ٤(

سنوات كانت مرتبطة بالضغط الوالدى المعاصر لها وسيطرة األم  ٩إلى  ٤النوعية عند سن 
وضحت أنه على الرغم من الثبات العالى فى معدالت السلبية واالرتدادات المتأخرة، وأ

سنوات والنظام  ٤عند سن  ةالمشاكل النفسية لألطفال إال أن سيطرة األم السلبية الملحوظ
سنوات، كانت المشاكل النفسية تميل إلى الثبات فى نص  ٩السلبى للتقرير الذاتى عند 

وعدم رضا األزواج وأعراض الضغط األسرى المزمن المعروف بأحداث الحياة السلبية 
) ٩(وعندما تكون المشاكل التى يواجهها األطفال الذين تحسنوا عند . األمومة المنخفضة

سنوات، فقط كان الضغط األسرى ومستويات األعراض المبكرة وتحكم األم مختلفًا بينهم 
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سن  وكانت أراء المدرسين أن هؤالء األطفال وخاصة الذكور كان لديهم مشاكل ثابتة فى
  .التاسعة

دراسة قياسية متعددة األبعاد الستكشاف  )١٩٩٧( Holmanھولمان وأجرى -١١
المواقف المسببة للضغوط، ومدركات التالميذ لالستجابات األسرية تجاه تلك المواقف، 

وتحليالت استكشافية وذلك على عينة تكونت من  –واستخدام الباحث أدوات استطالع الرأى 
وقد أظهرت نتائج الدراسة سنة ووالديهم ) ١٢-٩(المرحلة العمرية  طفل وطفلة من) ١٥٠(

). المدرسة –البيت (التوتر الشخصى الداخلى، والتوتر الشخصى : المواقف المسببة للضغط
لم توافق أى  –وفى التوتر الشخصى الداخلى كان صمت النساء أعلى من صمت الرجال 

لم تستقبل استجابات  –المسببة للضغوط فروق عمرية أو جنسية فى االستجابة للمواقف 
  :أعطيت النسب اآلتية للمواقف المسببة للضغوط كما يلى–الوالدين كمساعدة

  .٪٣٢الضغط األكاديمى  -أ
  .٪١٢الصراع الشخصى  - ب
  .٪١٨االهتمامات األسرية  -ج
إلى تقييم مداخل الوالدين فى  )١٩٩٧( Lafountainال فونتاين وهدفت دراسة -١٢

الذات ودرجة المسايرة ومستويات ضغط الوالدين إلى األطفال متأخرى الدراسة أو احترام 
وقد أجرى الباحثون الدراسة على عينة تكونت . المعوقين المشتركين ببرنامج تدخل لألطفال

ستخدم الباحثون اوقد . شترك أطفالهم فى برنامج التدخل لألطفالاأب وأم والذين ) ٤٨(من 
الدعم، اإلرشاد والتحكم : موضوع لكل مجموعة عالجية آتية ١٦أدوات تكونت من وضع 

أو كانت مجموعات اإلرشاد " المساعدة الذاتية"وكانت مجموعات الدعم تدعى مجموعات 
. مؤثرة مبدئيًا وتشمل مكون تعليمى تعليمى بناء على التدريب النظامى لنموذج الوالد الفعال

الحترام الذات تعاونيًا، ضغط الوالدين، التساير  واستخدام ثالث أدوات تقرير ذاتى، التدخل
احترام الذات، الضغط، (مع نطاق الفقد المستخدم فى تقييم التغيرات فى المتغيرات المعتمدة 

وجود فروق مهمة بين نتائج احترام الذات فى مجموعة  وأوضحت نتائج الدراسة، )المسايرة
ومجموعة اإلرشاد مع ضغط فقد الخبرة  الدعم وبالمثل، فرق مهم بين آباء مجموعة الدعم

لدى آباء مجموعة الدعم وعدم وجود فرق بين المجموعات فى درجة التساير وعد وجود 
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فروق هامة بين مجموعات الدعم أكثر تأثيرًا من مجموعات اإلرشاد لهذه المجموعة نظرًا 
  .لنقص التماسك فى المجموعات نتيجة للغياب

تقييم الضغط األسرى  )١٩٩٨( .Fisher el, alون فيشر وآخروتناولت دراسة -١٣
من خالل المخاطرة المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، وذلك على عينة تكونت من أربع 

ستخدم الباحثون أدوات قائمة اختبار أحداث اعينات من األسر الى تعانى من ضغوط، وقد 
  :األسرة وهو نموذج ثالثى العوامل للضغط األسرى يشمل

  .التوتر الشخصى -أ
  .المشاكل المالية - ب
  .الصعوبات المرتبطة بالطفل - جـ

هناك فروق واضحة فى عينات مستويات الضغط  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
  .األسرى والضغط األعلى فى عينات المخاطرة

فى مقالة لصحيفة أخبار  Lencekaلينسكا  )خبره شخصية للكاتبة(مقال  تناول-١٤

تأثير ضغط الوالدين على حياة أطفالهم ووفقًا الفتراضات علماء النفس،  )٢٠٠٥(نيويورك 
  ".عند ما يتعرض الكبار للضغط، فإنهم يميلون لمجادلة وشجار أطفالهم"

وطبقًا لما قالته فقد كانت أمها تعانى من ضغط شديد جدًا ألنهم كانوا يعيشون حياة 
بعد ما غادروا روسيا فعندما كانت صغيرة كان صعبة للغاية، عندما قدموا للواليات المتحدة 

قتصادية صعبة وقد أثر ذلك عليها، عالوة على أنها تعاني من ان من ظروف ياها يعاناوالد
مشاكل نفسية ولم تجد طريقة أخرى للتعامل مع حياتها إال فقط من خالل الضغط والغضب 

النفسية التي كانت تعاني  خالل هذه الحالة إلى أن الضغوطوتوصلت الدراسة من والصراخ 
منها األم نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة انعكست بشكل مباشر على االبنة 
وهي صغيرة وأصبحت اآلن تعاني من مشاكل نفسية وعدم القدرة على التعامل بشكل إيجابي 

  .مع حياتها
لدين واكتئاب تأثير ضغط الوا )٢٠٠٦( .Benson, R. Rبينسون وتناولت دراسة -١٥

إحداهما وعالقته باالضطرابات النفسية ألطفالهم حيث أنه تم اكتشاف الضغط فى عينة 
ولقد أوضحت من الوالدين الذين يعانى أطفالهم من اضطرابات نفسية، ) ٦٨(مكونة من 

كتئاب أحد الوالدين وشدة تعرضهم للضغوط قد أدت إلى اأن  Regressionنحداراألتحاليل 
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وباإلضافة إلى أن الدعم االجتماعي غير الرسمى قلل . النفسية عند األطفالاالضطرابات 
من مستويات ضغط الوالدين واكتئابهم وكان تأثيره إلى األفضل وبذلك خفض شدة أعراض 

  .الضغط وقد تم مناقشة تلميحات الدراسة من البحث المستقبلى والتطبيق
أعراض  )٢٠٠٦( .Broziana, Abela J.Rبروزينا وأبيال وتناولت دراسة -١٦

كتئاب والقلق ل ويقول االفتراض العام أن االنظرية انعدام األم: كتئاب والقلق عند األطفالاال
يحد ثان عمومًا معًا ألنهما يشتركان فى العوامل السببية، ولقد تناولت هذه الدراسة نظرية 

طفًال ) ٤١٨(من  كتئاب وذلك على عينة مكونةم األمل فى تطور أعراض القلق واالانعدا
من اإلناث، من طالب الصف الثالث ) ٪٥٣(من هذه العينة و) ٪٤٧(وطفلة، ومثل الذكور 

سباب والتوابع والذات وأعراض مقاييس لتقييم األساليب الخاصة باأل) ٦(وتم تطبيق 
كل للتنبؤ كتئاب، والقلق، والمشاكل، ولقد تفاعلت كل هذه العوامل الثالثة مع المشااال

 ىكتئاب على الرغم من ارتباط هذه العالقة فقط باألطفال منخفضدات فى أعراض االبالزيا
زيادة فى أعراض ) بالتوابع وبالذات(األساليب البدائية ولقد أظهرت مستوى األعراض األولية 

كتئاب والقلق لسيطرة على العالقة بين أعراض االالقلق ومسايرة لالفتراض السابق، وبعد ا
  .ب التوابع والذاتظهرت آثار أسالي

التنبؤ  )٢٠٠٨( Shin Ym Lim Kyشين شو تش ليمن وتناولت دراسة -١٧
سنة وكان هدف هذه الدراسة هو تقييم العالقات ) ١٢- ٩(كتئاب عند األطفال من سن باال

إلكتئاب عند الوالدين، بين العوامل النفسية االجتماعية المتعددة ومشاكل السلوك وأعراض ا
  طفل بين ) ٢٧٩(أيضًا عند األطفال الكوريين باستخدام عينة تكونت من  كتئابودراسة اال

كتئاب بقائمة النسخة الكورية لقائمة نتائج اال سنة وقد تم تقييم األطفال باستخدام) ١٢- ٩(
  تضح أن حوالى ا) ١٩(وعند النقطة ) ٦.٧٩انحراف معيارى ( ٢٣٤كتئاب وكانت اال
، وقد تم تحديد الفرق الجماعى بالسن الذى وجدنا كتئابمن األطفال أصيبوا باال) ٪١٤(

داد في وأوضح تحليل االرت. أعلى درجات فى القائمة اعنده األطفال الصغار وقد سجلو 
كتئاب المرتفعة واألخرى المنخفضة اختلفنا فى كل الجوانب النطق أن مجموعة قائمة اال

رتبط سن األب ومستوى تعليمه كل اا فى قائمة السلوك الكورية ولقد السلوكية التى تم تحديده
تحاليل االرتداد المنطقى  ولقد أوضحت نتائجعلى حدى بحدوث اإلكتئاب فى سن الطفولة 

ن من المشاكل الداخلية ومشاكل السلوك والصراع االجتماعي كانوا ياذين يعانلأن الوالدين ال
يعتقد أن مشاكل : مةكتئاب والقلق عند الطفل والخاتمثابة مؤشرات مستقلة على حدوث االب
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كتئاب الطفولة وعلى أى ان السلوكية والعديد من العوامل االجتماعية الديمغرافية ترتبط باالوالد
كتئاب فى التشخيص والعالج ألن كتئاب المتعلقة باال، يميل الوالدين إلنكار أعراض االحال

  .تقارير الوالدين تقارير أعراض اإلكتئاب الخاصة باألطفال تعتبر مقاييس صالحة أكثر من
اضطراب القلق  )٢٠٠٧( Elizabeth, et alإليزابيث وآخرون وتناولت دراسة  -١٨

 من وذلك على عينة تكونت) بحث عن العوامل األيدولوجية(االجتماعي عند األطفال 
هذه الدراسة على تحليل ومتابعة  توركز ) ١٢- ٩(طفًال وطفلة في المرحلة العمرية ) ١٥٠(

، )التوائم والدراسات األسرية(ت بجانب دراسة العوامل الجينية أو الوراثية هذه االضطرابا
) االرتباط وأساليب الوالدين(وتفاعالت الطفل مع الوالدين ) منع السلوك(الخصائص المزاجية 
أن التأثيرات الجينية وتفاعالت الطفل مع الوالدين تلعب أدوار تفاعلية  ولقد أوضحت النتائج
لقلق االجتماعي والتأثيرات األخرى مثل عالقات الزمالء والقصور في هامة فى تطور ا

المهارات االجتماعية والصدمات وأصبح من الواضح أن هذه األساليب تسهل علينا المتابعة 
  .المبكرة الفعالة والتدخل المطلوب فى حالة األطفال الذين يعانون من القلق االجتماعي الحاد

التنبؤ  )٢٠٠٧( .Williedford, et alد وآخرون ويلد فوروتناولت دراسة -١٩
ولد وبنت ) ٣٤٠(بالتغير الحادث فى ضغوط الوالدين وخاصة األم فى عينة تكونت من 

ن إلظهار مشاكل نفسية وسلوكية وقد تم تقييم األطفال وأمهاتهم عند بلوغ و ممن يتعروض
ضغط الوالدين عند  ثبات) نموذج الخط الرئيسى(وقد استخدمت الدراسة ) ٥- ٤- ٢(أعمار 

 ولقد أوضحت النتائج أن. ر الزمنيات التى تحدث فى ضغوط الوالدين غسن الثانية والتغير 
نتظام العاطفى م واضطراب الطفل النفسى وعدم االالحياة مع أحد الوالدين والعالج النفسى لأل

ية من عند الطفل أظهروا وجود ضغط للوالدين عند سن الثانية، بجانب ظهور حالة بدائ
االضطرابات مع حدوث تغيرات زمنية فى ضغوط الوالدين عند الطفل الذى يظهر اضطرابه 

عتمد ثبات ضغط الوالدين على ظهور مشاكل الطفل والتفاعالت بين هذه المشاكل اولقد 
مناقشة النتائج فى سياق  تنتظام العاطفى، وقد تمجنس الطفل، وبين مشاكل الطفل واالو 

  .على نمو وتطور سلوكيات الطفل اآلليات التى تؤثر

  :تعقيب على البحوث والدراسات السابقة: ثالثا

  :من حيث األھداف -١
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  :كان أبرز األهداف التى سعت إليها البحوث السابقة ما يلى
فحص العالقة بين عوامل ضغط الوالدين وتوافق األزواج، وضغط الحياة  - ١

 Last&Cynthiaلست و سينثيا  نفسية عند األطفال، كما فى دراسةواالضطرابات ال
)١٩٨٩.(  

استكشاف المواقف المسببة للضغوط ومدركات لالستجابات األسرية تجاه تلك  - ٢
 ).١٩٩٧( Holmanالمواقف كما دراسة هولمان 

مقارنة أنماط الحياة التى يتعرض لها األطفال وعالقتها باالضطرابات النفسية  - ٣
 ).١٩٩١( .Jensen, et alلألطفال كما فى دراسة جنسين وآخرون 

  تنمية الطفل وذلك من خالل دراسة التفاعالت بين الخصائص األسرية  - ٤
  تاريخ الوالدين فى التعامل مع المشاكل والضغوط (وسلوك الوالدين مثل 

ين يوسلوكيات الوالدين وتنمية الطفل فى أسر ذات أطفال طبيع) ومصادر المسايرة
  دم قدرة على التعلم، وأسر ذات أطفال تعانى من مشاكل سلوكية أو ع

 ).١٩٩٢( .Peter, et alدراسة 

  عالج اضطراب الضغوط بعد فترة من األلم عند األطفال واألسر، دراسة  - ٥
  ).١٩٩٩( Millerميلر 

  :من حيث العينة -٢

ستخدمت اتنوعت الدراسات السابقة فى اختبار عيناتها وفقًا للهدف من الدراسة، وقد  - ١
  .عدد مما يزيد من مصداقية النتائجمعظم الدراسات عينات كبيرة ال

  ). إناث –ذكور (تضمنت معظم الدراسات السابقة عينات من األطفال  - ٢
، ودراسة بيتر وآخرون )١٩٩١( .Jenson et alكما فى دراسة جنسين وآخرون 

Peter et al. )١٩٩٢( ودراسة فيرمان ،Veerman )ودراسة )١٩٩٥ ،  
 ,Compbellودراسة كامبيل وآخرون  ،)١٩٩٦( .Tschann, et alتيشان وآخرون 

et al. )١٩٩٦ ( ودراسة مليرMiller )١٩٩٩.( 

مثل دراسة لويد ) أب، أم(عينات من الوالدين معًا  تالدراساوتضمنت بعض  - ٣
، )١٩٩٧( Lafountain، ودراسة الفوونتاين )١٩٨٥( .Loyd, et alوآخرون 
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   Pelsmaسما ، ودراسة بل)١٩٩٨( .Fisher, et alودراسة فيشر وآخرون 
 ).١٩٨٩( Skidmore، ودراسة سيكدور )١٩٩٨(

واشتملت بعض الدراسات على عينات من األمهات فقط كما فى دراسة سبرنجر  - ٤
Springer )١٩٨٩.(  

  :من حيث األدوات -٣

استخدمت الدراسات األدوات المناسبة لقياس الهدف الذى تسعى إليه، وقد تنوعت 
، واختبار التوافق الزواجى )١٩٨٩( Springerبرنجر استخدمت دراسة س: األدوات فمثالً 

اختبارات الفندقة، ودراسة هولمان  –استطالع معدل التوافق االجتماعي  –القصير 
Holman )١٩٩٧( ودراسة بيتر وآخرون ،Peter, et al. )ودراسة )١٩٩٢ ،  
 ET Alاستخدمت استطالع الرأى، ودراسة تيشان وآخرون ) ١٩٩٥( Veermanفيرمان 

استخدمت نموذج لتقييم األطفال عن طريق المدرسين واألمهات ومالحظين ) ١٩٩٦(
) ١٩٩٦( Adkinsودراسة أدكينز . مستقلين حيث وعوا معدالت لمشاكل سلوك الطفل

استخدمت التقييم السلوكى للطفولة المبكرة وعمل التقييم لألسر، ودراسة روسينبوم 
Rosenbaum )لتعليم آلية التعامل وتوفير الدعم وتم  استخدمت جلسات إرشادية) ١٩٩٢

تدريس تربية العقاقير والكحوليات للطالب والمدرسين، واأللعاب والمناقشة والشعر والموسيقى 
  .االختبار عند والفن وتعلم األطفال التعبير عن المشاعر والدفاع
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  :من حيث النتائج-٤

  :أشارات معظم النتائج الى مايلى 
انى أطفالهن من اضطرابات نفسية لها مستوى عالى من إن األمهات الالئى يع - ١

  .الضغط االبوى وهذا المستوى مرتبط بخصائص طفلها وبخصائصهن الشخصية
على الرغم من أحداث الضغط الطبيعية إال أن األحداث بالوالدين ومعدالت  - ٢

أعراضهم كانت مرتبطة بشكل واضح مع معدالت االضطرابات النفسية للطفل، ولم 
 .داث الضغط الطبيعية فى التنبؤ بمشاكل سلوك الطفلتسهم أح

إن أحداث الحياة األقل سلبية والنمط األكثر توتر للتوظيف األسرى ظهرت بأفضلية  - ٣
مع مراعاة األنماط المتعددة لالضطرابات النفسية وعند مراعاة للعالقات الداخلية بين 

عدد األحداث السلبية  العوامل األسرية والعوامل األخرى مثل السن إحصائيًا ظهر
 .للحياة على أنه أكثر عامل أسرى تأثيراً 

إن الضغط األسرى الكلى يرتبط بشدة بسلوكيات األطفال الخارجية والحساسية  - ٤
 .المرهفة لدى البنات

سنوات كانت مرتبطة ) ٩إلى  ٤(إن المشاكل الخارجية عند األطفال من سن  - ٥
 .لبية واالرتدادات المتأخرةبالضغط األسرى المعاصر لها وسيطرة األم الس

إن فنيات اإلرشاد األسرى يمكن أن تقلل من مستوى الضغوط األسرية التي تواجه  - ٦
 .الطفل الموجود فى جو من عدم الثبات وعدم األمان داخل األسرة

  :فروض الدراسة: رابعا

ضوء الدراسات السابقة واالطار النظرى للدراسة الحالية استخلصت الباحثة فى
  :التاليةالفروض 

بعاد الضغوط الوالدية ودرجات أتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات  - ١
  .االضطرابات النفسية لألطفال

) منخفض –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث -ذكور( يوجد تأثير لكل من النوع  - ٢
 .والتفاعل بينهما على االضطرابات النفسية لألطفال

فال من بعض الضغوط الوالدية دون باالضطرابات النفسية لألط نستدل أنيمكن  - ٣
  .غيرها
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  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

  الفصل الرابع
  خطــــة الدراســــة

  :مقدمة

ية واالضطرابات تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين الضغوط الوالد
النفسية عند األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة، وكذلك الفروق في المتغيرات الدراسة 

  ).ذكور وٕاناث(باختالف الجنس ) الضغوط الوالدية واالضطرابات النفسية(
لذا تتناول الباحثة في هذا الفصل المنهج المستخدم في الدراسة، وعينة الدراسة، 

راءات التطبيق، واألساليب اإلحصائية المستخدمة، ومن خالل كل ذلك وأدوات الدراسة، وٕاج
  .سوف يتم التوصل إلى النتائج وتفسيرها

  : منھج الدراسة: أوالً 

األنسب لتناول الدراسة  أنهاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن واالرتباطي 
ضغوط الوالدية الحالية ومن خالله تستطيع الباحثة أن تتعرف على العالقة بين ال
الضغوط الوالدية (واالضطرابات النفسية في الطفولة، وكذلك الفروق في متغيرات الدراسة 

  ).الذكور واإلناث(باختالف الجنس ) واالضطرابات النفسية في الطفولة

 ً   :عينة الدراسة: ثانيا

في مرحلة الطفولة ) إناث٧٠ذكور، ٥٤(طفًال وطفلة ) ١٢٤(تتكون عينة الدراسة من 
  .عامًا، وتم اختيارهم من مدرسة الناصرية بالزقازيق) ١٢-٩(لمتأخرة، بالمرحلة العمرية من ا

  )١٢-٩(أسباب اختيار العينة من مرحلة الطفولة المتأخرة 

عامًا ويرجع السبب في ذلك ) ١٢-٩(وقع اختيار الباحثة على مرحلة الطفولة المتأخرة 
على أن القلق واالكتئاب كانوا من أبرز إلى البحوث والدراسات السابقة والتي أكدت 

الطفولة المتأخرة والتي كان ) ١٢-٩(االضطرابات النفسية التي ظهرت في المرحلة العمرية 
سببها ضغوط الوالدين ومعاناتهم من هذه الضغوط ومن هذه الدراسات، دراسة جينسن 

  ,.Peter, et al، ودراسة بيتر وآخرون )١٩٩١( ,.Jensen, et alوآخرون 
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  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

، والتي أكدت على )٢٠٠٨( Shin Ym Lim Kyوكذلك دراسة شن شو تش ) ١٩٩٢(
  .ظهور االضطرابات النفسية لألطفال بوضوح في هذه المرحلة

وقد يرجع السبب في ذلك إلى ما أكده علماء النفس أن السلوك في هذه المرحلة يصبح 
مايزتين، إذ تسبقها مرحلة أكثر جدية، إذ تعتبر هذه المرحلة حدًا فاصًال بين مرحلتين مت

ق ا مرحلة يشب فيها األطفال عن الطو ينظر فيها إلى األطفال على أنهم أطفال، وتليه
  .ويصبحون كبار

  هذه المرحلة بمرحلة االندماج في المجموعة، أما  النفسيونويسمى 
فسي المثابرة ومحورها الن) أريكسون(، كما يسميها Latencyفيسميها مرحلة الكمون ) فرويد(

محمود حمودة، ( Industry Versus Inferiorityاالجتماعي تعلم مهنة في مقابل الدونية 
٤٢: ١٩٩٨.(  

وتعتبر هذه المرحلة من وجهة نظر النمو أنسب المراحل لعملية التطبع االجتماعي، 
إال أنه من ناحية البحث العلمي تعتبر هذه المرحلة شبه منسية لزيادة االهتمام بسابقتها 

  ).٢٦٤: ١٩٩٩حامد زهران، (تها من مراحل  النمو الحق

  :وتتميز ھذه المرحلة بما يلي

  :النمو الجسماني
  يالحظ على األطفال في هذه المرحلة توقف مؤقت في عملية النمو الجسماني 

  كما قد يالحظ سمنة بعض األطفال قبل هذه . يتبعها قفزة فجائية في النمو في الطول
ن في النضج الجنسي فإننا نجد  الصبيان كانت البنات أسرع من البنيولما  .الوثبة في النمو

ختالفًا لذا نجد ا. يبطئون في النمو في الطول في الوقت الذي تزداد فيه سرعة نمو البنات
سعد جالل، (ين في حجم  الجسم في سن الحادية عشرة  تقريبًا كبيرًا بين البنات والبن

٢١٨: ١٩٨٥.(  
  :النمو العقلي
بأنها تتشكل في هذه المرحلة، فيرى  Cognitive Stylesاألساليب المعرفية تمتاز 
أن إسهام الجانب الوراثي ضئيل في األساليب ) ١٩٧٨( Wardell & Rayceواردل ورايس 

المعرفية، وهي تتشكل منذ مرحلة الطفولة بأنماط وأساليب التربية األسرية، فاألساليب 
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اعالت الفرد مع البيئة الخارجية أكثر منها صفات أو المعرفية أبعاد مكتسبة من خالل تف
ذلك "عن تعريف األسلوب المعرفي بأنه ) ١٩٧٣( Vernonكما يذكر . خصائص موروثة

النوع من التكنيكات التي تبنيها الطفل في سنوات حياته األولى ليستخدمها في التكيف، 
  .والتواؤم مع عالمه

بأن الثقافات التي تشجع )  ١٩٧٩( .Witkin, et alكما يشير وتكن وآخرون 
االستقالل على األسرة، والسلطة الوالدية لدى األطفال الصغار تميل إلى إفراز مستقلين 

سحر سرحان، (مجاليًا، على عكس الثقافات التي تطبع أفرادها على المسايرة للسلطة الوالدية 
٤٤: ٢٠٠٦.(  

المتأخرة بقدرته المتفوقة على  أما بالنسبة للتذكر فيمتاز الطفل في مرحلة الطفولة
التذكر ويعتمد الطفل في هذه المرحلة على الذاكرة التي تتميز بأنها آلية ومباشرة، كما أنه 
يمكنه تذكر األشياء المجردة وتبدأ القدرة على التذكر المنطقي في  الظهور في النصف 

  :الثاني من هذه المرحلة، وتتأثر قوة التذكر بعدة عوامل منها
فكلما كان المدى قصيرًا كان التذكر أوضح : دى الفاصل بين الحوادث وتذكرهاالم - ١

  .نبتذكر الحوادث وأبعادها عن البنيوتمتاز  البنات 
فالفرد ينسى الخبرات المؤلمة ويكتبها في : اكبر ذكربتالصبغات وتمتاز البنات  - ٢

 .سرعان ما يتذكر األحداث السارة نالالشعور في حي

حيث أن التشتت في االنتباه يضعف : وعات واالهتمام بهامدى األشياء للموض - ٣
 .التذكر

 .خبرات الفرد وبيئته الثقافية واهتمامات الفرد - ٤

  عبد المجيد منصور، وزكريا (التشابه والتضاد والتالزم بين األحداث  - ٥
 ).٢٦٥: ١٩٩٨الشربيني، 

نظيمًا خاصًا، ويزداد مدى االنتباه ومدته وحدته إذا كانت موضوعات االنتباه منظمة  ت
  والعالقة بينها بسيطة وتزداد القدرة على التذكر بانتظام وتنمو الذاكرة نموًا 

حامد ) (سنوات ١٠أرقام في سن  ٦يتذكر الطفل (مطردًا ويكون التذكر عن طريق الفهم 
  ).٢٧١: ١٩٩٩زهران، 
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 ً   :أدوات الدراسة : ثالثا

النفسية عند األطفال استخدمت لدراسة العالقة بين الضغوط الوالدية واالضطرابات 
  : الباحثة المقاييس اآلتية

  )١٩٨٨فيوال الببالوى، : إعداد(       .مقياس الضغوط الوالدية - ١
  :ويتضمن كل من) ٢٠٠٠نجوى شعبان، منى خليفة،: إعداد(مقياس القلق لألطفال - ٢

  مقياس المخاوف النوعية فى الطفولة -أ
  .الخواف االجتماعى لألطفال - ب

  ).٢٠٠٤خضر، ونجوى شعبان ،  طعبد الباس: إعداد. (لألطفال القلق المعمم - ٣
  )١٩٩١محمد السيد عبد الرحمن، : إعداد(    . مقياس االكتئاب لألطفال - ٤

فيوال الببالوى : إعداد(    . مقياس الضغوط الوالدية) ١(
،١٩٨٨.(  

عى بندًا اختياريًا كمقياس فر ) ١٩(بندًا، باإلضافة إلى ) ١٠١(ويتألف هذا المقياس من 
عشر مقياسًا فرعيًا موزعين في  ةويتضمن المقياس في األساس ثالث. لضغوط الوالدية

 ٦ويتضمن (Childdomain المجال أو البعد الخاص بالطفل . مجالين أو بعدين رئيسيين
مقاييس  ٧ويتضمن ( Parentdomainوالمجال أو البعد الخاص بالوالدين ) مقاييس فرعية

  :قياس االختياري الخاص بضغوط الحياة، وذلك على النحو التاليباإلضافة إلى الم). فرعية
  :بندا) ٤٧(المقاييس الخاصة بالطفل 

  .Adaptabilityبندا ) ١١(التوافقية  -
 .Acceptabilityبنود ) ٧(التقبلية  -

 .Demandaingnessبنود ) ٩(كثرة المطالبة واإللحاح  -

 . Moodبنود ) ٥(التقلب المزاجي  -

 .Distracability / Hyperactivityبنود ) ٩(النشاط الزائد /  التشتت أو اإللتهاء -

  .Reinforces Parentبنود ) ٦(تدعيم الطفل للوالدين  -
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  :بندا) ٥٤) (أو األب(المقاييس الخاصة باألم 
  .Depressionبنود ) ٩(االكتئاب  -
 .Attchmentبنود ) ٧(الرابطة العاطفية بالطفل  -

 .Restrictions of Roleبمود ) ٧(قيود الدور الوالدي  -

 .Sense of Competenceبندا ) ١٣(اإلحساس بالكفاءة  -

 .Social Isolationبنود ) ٦(العزلة االجتماعية  -

 .Relationship with Spouseبنود ) ٧(العالقة بين الزوجين  -

  .Parental Healthبنود ) ٥(صحة الوالدين  -
  .بندا) ١٠١(المجموع الكلي للبنود 

  .بندا) ١٩) (ياس االختياريالمق(ضغوط الحياة 

  : Validityصدق المقياس 

الصدق البنائي أو التكويني : وقد اعتمد المؤلف على ثالث طرق للصدق وهي
Construct Validity والصدق التالزمي ،Concurrent Validity والصدق التمييزي ،

Discriminant Validity.  
  :الصدق البنائي أو التكويني) أ ( 

فيه طريقة االتساق الداخلي باستخراج معامالت االرتباط  ختباروضع األوقد استخدم 
البينية بين الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة على المقاييس الفرعية المكونة لهذا 

  ، (A. Anastasi, 1976: 154-155)" انستازي"وهذه الطريقة للصدق قد أوضحنا . المقياس
  طريقة من طريق التحقق من صدق تلك األداةكما تناولها مؤلف هذا المقياس ك

(Abidin, 1983: 18-21).  
من نتائج في الدراسة  ختباروضع اإل ما توصل إليه) ١(ويوضح الجدول رقم 

 الحالية
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  )٤/١(جدول رقم 
  مصفوفة معامالت االرتباط البينية بين الدرجات على المقاييس

  المكونة لمقياس ضغوط الوالدية
  

 

 المقاييس

  المقاييس الخاصة بالوالدين يس الخاصة بالطفلالمقاي
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أن معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية المكونة ) ٤/١(يتضح من الجدول رقم 
وتشير هذه النتائج إلى تماسك ) ٠.٠١(كلها موجبة ودالة عند مستوى ) و. ض. م(لمقياس 

  .وحدات بناء هذا المقياس واتساق مكوناته
  الصدق التمييزي) ب(

عينة الوالدين : الباحثة بين متوسطات درجات عينتي الدراسة الحالية وفيه قارنت
). مفحوصاً  ٤٠(وعينة الوالدين ألطفال عاديين ) مفحوصاً  ٣٦(ألطفال غير عاديين 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختيارات داللة الفروق وفقًا ) ٤/٢(ويتضمن الجدول رقم 

  :نللنسبة الحرجة بين هاتين المجموعتي
  )٤/٢(جدول رقم 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين درجات مجموعتين من 
على المقاييس ) والدين أطفال عاديين، والدين أطفال غير عاديين(المفحوصين 

  المكونة لمقياس ضغوط الوالدية

 

 المقاييس

والدين أطفال غير 
 عاديين

 والدين أطفال عاديين
النسبة 
 الحرجة

 ع م ع م

فل
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ة 
ص
خا
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س
ايي
مق
ال

 
 ٦.١٧ ١٩.٥٧٣.١٢ ٢٣.٢٢١.٨٦ التوافقية -١

 التقبلية -٢
١٣.٠٥
٢

١٠.٧١٣.٠٦ ١.٥٦ 
٥.٠٢ 

 ٦.٧٣ ١٧.٨٢٤.٠٥ ٢٣.٠٨٢.٧٥ .كثرة المطالبة واإللحاح -٣
 ٦.٥٦ ١.٣٤ ٦.٦٨ ٠.٨٦ ٣.٣٥ التقلب المزاجي -٤
 ٦.١٧ ١٥.٠٤٣.٦١ ٣٠.٠٧٣.٥٨ النشاط الزائد/ التشتت وااللتھاء -٥
 ٦.٩٦ ١٠.٦٧٣.١٦ ١٤.٨١١.٧٩ تدعيم الطفل الوالدين -٦

ين
الد
لو
 با
صة

خا
 ال
س
ايي
مق
ال

 

 ٨.١٦ ١٤.٤٩٣.٥٨ ١٩.٦٧٢.٠٣ االكئتاب -٧
 ٤.٩٥ ١٥.٦١٣.٦١ ١٩.٣٧٢.٩٤ الرابطة العاطفية بالطفل -٨
 ٢.٤٠ ١٤.٠٥٣.٠٩ ١٦.٤٠٢.٠٩ قيود الدور الوالدي -٩
 ٧.٥١ ٢٠.١٤٤.٨٣ ٢٧.٢٣٣.٢٤ اإلحساس بالكفاءة -١٠
  ٣.٥ ٣.٢ ٩.٧ ٢.٨ ١٣.٦ العزلة االجتماعية -١١
 ٥.٠٢ ٤.١ ١٤.٣ ٣.٦ ١٨.٨ العالقة بين الزوجين -١٢
  ٣.٨ ١.٨ ٦.٣ ١.٣ ٧.٧ صحة الوالدين ١٣

 

الدرجة الكلية للمقاييس الخاصة  -١٤
  ٤.٨ ١٦.٣ ٧٥.٧ ١١.٣ ٩٢.٨ بالطفل



 

  
٩٤ 

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

الدرجة الكلية للمقاييس الخاصة  -١٥
 بالوالدين

١٠٤.٢
٣

٨١.٢٢١٣.٣٩ ٨.٣٧
٨.٩٢ 

  
آباء / أمهات(أن الفروق بين هاتين المجموعتين  )٤/٢(ويالحظ من الجدول رقم 
) ٠.٠١(دالة إحصائيًا عند مستوى ) آباء ألطفال عاديين/ألطفال غير عاديين وأمهات 

متع بقدرة تمييزية وبحساسية للفروق بين العينات األمر الذي يوضح أن هذا المقياس يت
  .المختلفة



 

  
٩٥ 

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

  :الصدق التالزمي) ج(
) ١٩٦٤محمد أحمد غالي، (مقياس تيلور للقلق  الصريح للكبار ال لفةؤ ماستخدمت 

كمحكات لصدق  ) ١٩٨٧فيوال الببالوي، (ومقياس كاستانيدا وآخرين للقلق لدى األطفال 
من  ٢٣(تيلور على عينة من الوالدية ألطفال غير عاديين  فقد طبق مقياس. المقياس الحالي

يتراوح عمرهم ) فئات كلينيكية(طفًال غير عادي ) ٢٣(، ومقياس كاستانيدا على )الوالدين
وبلغت قيمة معادل . سنوات وشهرين) ١٠(سنوات وخمس شهور و) ٩(الزمني بين سن 

. ض. م(والدين في المقياس الحالي االرتباط بين درجات الوالدين على المقاييس الخاصة بال
، كما بلغت قيمة معامل االرتباط )٠.٤٣٧(ودرجاتهم على مقياس تيلور للقلق لدى الكبار ) و

) و. ض. م(بين درجات الوالدين على المقاييس  الخاصة بالطفل في المقياس الحالي 
هما دال ، وكال)٠.٦٠٤(ودرجات  أطفالهم على مقياس كاستانيدا للقلق لدى األطفال 

  ).٠.٠١(إحصائيًا عند مستوى 
صدق المقارنة "كما قامت الباحثة الحالية بحساب الصدق للمقياس واستخدمت طريقة 

) ٪ من المجموعة الكلية٢٧(بين المجموعة الدنيا  Independent-testباستخدام " الطرفية
صحاب أ) ٪ من المجموعة الكلية٢٧(أصحاب الدرجات المنخفضة والمجموعة العليا 

  :يبين هذه النتائج) ٣(الدرجات المرتفعة والجدول رقم 
  ) ٤/٣(جدول 

  بين المجموعتين الدنيا والعليا" ت"اختبارات 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة)ت(قيمة 

 ٣٤٢٥٨.٧٢٦.٧المجموعة الدنيا
٠.٠١ ١٩.١ 

 ٣٤٢٥٨.٥١٤.٩المجموعة العليا

  
) ٠.٠١(أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ٤/٣(من الجدول يتضح 

بين المجموعتين الدنيا والعليا مما يدل على أن االختبار صادق في التمييز بين الطالب 
  .المنخفضين والمرتفعين في درجات المقياس



 

  
٩٦ 

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

  :ثبـــات المقيـــاس

من ) ٧٦(ة المذكورة وقوامها وقد استخدمت الباحثة طريقة إعادة االختبار على العين
معامالت ) ٣(ويوضح الجدول رقم . الوالدين، بفاصل زمني قدره عشرين يومًا بين اإلجرائين

  .الثاني االرتباط بين درجات أفراد تلك العينة في اإلجراء األول ودرجاتهم في اإلجراء
  )٤/٤(جدول رقم 

  بطريقة إعادة االختبار) و. ض. م(معامالت ثبات مقياس 
  

 

 معامالت الثبات المقاييس
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  ٠.٤٦ التوافقية -١ال

  ٠.٥٢ التقبلية -٢
  ٠.٥٨ .كثرة المطالبة واإللحاح -٣
  ٠.٤٩ التقلب المزاجي -٤
  ٠.٥٣ النشاط الزائد/ التشتت وااللتھاء -٥
  ٠.٦١ تدعيم الطفل الوالدين -٦
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لو
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ايي
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  ٠.٧٣ كئتاباال -٧
  ٠.٦٧ الرابطة العاطفية بالطفل -٨
  ٠.٧٥ قيود الدور الوالدي -٩
  ٠.٧٩ اإلحساس بالكفاءة -١٠
  ٠.٥٩ العزلة االجتماعية -١١
  ٠.٦٢ العالقة بين الزوجين -١٢
  ٠.٥٦ صحة الوالدين ١٣

 

  ٠.٧٢ الدرجة الكلية للمقاييس الخاصة بالطفل -١٤
  ٠.٨١ قاييس الخاصة بالوالدينالدرجة الكلية للم -١٥

  ٠.٨٤  الدرجة الكلية لضغوط الوالدية

  إلى ) ٠.٤٦(يتضح أن معامالت الثبات  قد تراوحت بين ) ٤/٤(ومن الجدول رقم 
بالنسبة للمقاييس ) ٠.٧٩(إلى ) ٠.٥٦(بالنسبة للمقاييس الخاصة بالطفل، وبين ) ٠.٦١(

للدرجة الكلية على المقاييس الخاصة بالطفل  بالنسبة) ٠.٧٢(كما بلغت . الخاصة بالوالدين
بالنسبة للدرجة ) ٠.٨٤(بالنسبة للدرجة الكلية على المقاييس الخاصة بالوالدين ) ٠.٨١(

  .الكلية على المقياس



 

  
٩٧ 

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

آباء األطفال غير / أمهات( ةكلينيكيٍ وبحساب معامالت الثبات بالنسبة للعينة اإل
ت معامالت االرتباط بين درجاتهم في حالة اإلجراء من الوالدين بلغ) ٣٦(وقوامها ) العاديين

بالنسبة للدرجة الكلية للمقاييس الخاصة ) ٠.٧٣(األول ودرجاتهم في حالة اإلجراء الثاني 
بالنسبة للدرجة ) ٠.٩٣(بالنسبة للدرجة الكلية للمقاييس الخاصة بالوالدين ) ٠.٨٧(بالطفل 

  .الكلية على المقياس
ي مرتفعة بدرجة كلية، أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من وتوضح هذه المعامالت وه

  .االستقرار والثبات
في حالة (كما قامت الباحثة الحالية بحساب ثبات المقياس واستخدمت معامل ألفا 

  وتراوحت قيم معامالت ألفا في حالة حذف المفردات ) حذف درجات المفردة في كل مرة
  ).٠.٩٠٥(لفا العام وبلغت قيمة معامل أ) ٠.٩٠٤(، )٠.٩٠٢(

حيث ال توجد أي مفردة (وهذه النتائج تدل على ثبات مفردات االختبار كل على حدة 
  .وتدل على ثبات االختبار ككل) كان معامل ألفا وله حذفها أكبر من معامل ألفا العام

عبد الباسط : إعداد(مقياس اضطراب القلق المعمم لألطفال ) ٢(
خضر، ونجوى 

  )٢٠٠٤شعبان، 

م الباحثان بإعداد الصورة األولى للمقياس وذلك باالستعانة بما ورد في الدليل قا
) DSM- IV,1994:213- 214(التشخيصي لألمراض النفسية والعقلية في طبعته الرابعة 

طالع على بعض مقاييس القلق لألطفال مثل ت اضطراب القلق المعمم، وكذلك االعن محكا
  ). ١٩٨٢(لألطفال إعداد عبد الرقيب البحيري ) السمة –الحالة (اختبار القلق 

  ). غالبًا، أحيانًا، نادراً (ا ثالثيًا ج المقياس تدريجر مفردات، دو ) ١٠(تكون المقياس من 
سنة  ١٢إلى  ٩طفل وطفلة تتراوح أعمارهم من  ٦٠طبق المقياس على عينة مكونة من 
  .وذلك لحساب الثبات والصدق للمقياس

  :ثبات المقياس



 

  
٩٨ 

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

ثبات المقياس باستخدام االحتمال المنوالي وبالكشف عن الداللة  تم حساب -
اإلحصائية لمعامل ثبات المفردات وجد أنها جميعا دالة إحصائيا مما يدل على ثبات 

  .المفردات
كما تم حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق بعد مرور ثالثة أسابيع وبلغ  -

  .مما يدل على ثبات المقياس ٠.٠١ند دال ع ٠.٨٦معامل االرتباط بين التطبيق 

  :صدق المقياس

ق مقياس القلق لألطفال يتم حساب صدق المقياس باستخدام صدق المحك وذلك بتطب
، وبحساب معامل االرتباط بين درجات المقياسين وبلغ )١٩٨٢عبد الرقيب البحيري، (إعداد 

عبد الباسط . (مما يدل على صدق المقياس ٠.٠٠١دال عند  ٠.٨٧معامل االرتباط 
  ).٢١٨ -٢١٦: ١٩٩٩خضر، 

إعداد نجوى شعبان، منى خليفة، (    مقياس القلق لألطفال ) ٣(
٢٠٠٠.(  

مقاييس لقياس أنواع القلق وهذه المقاييس صالحة ) ٤(شتمل هذا المقياس على او 
سنة وقد تم اختيار مقياس الخواف ) ١٢ -٩(لألطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة من عمر 

  .ماعي، والمخاوف النوعية من المقياساالجت
مفردات، ودرج كال من المقياسين تدريجيا ثالثيا ) ١٠(شتمل كال من المقياسين على او 

  ).١، ٢، ٣(وتصحح بإعطاء ) غالبا، أحيانا، نادرا(
) ١٢ -٩(طفًال وطفلة تراوحت أعمارهم من ) ٥٠(هذا المقياس على  لوطبق معد

مقياس وقد تم حساب ثبات وصدق المقاييس بأكثر من سنة وذلك لحساب ثبات وصدق ال
  .طريقة

  :ثبات المقياس

فقد تم حساب ثبات المقاييس بطريقة إعادة التطبيق بعد مرور ثالثة أسابيع وكانت 
وتراوحت معامالت االرتباط ) ٠.٠١(معامالت االرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى 

  .ما يدل على ثبات المقاييسلجميع المقاييس م) ٠.٨٩٣، ٠.٦٧٤(من 



 

  
٩٩ 

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

حتمال المنوالي وكان معامل ثبات كما تم حساب المفردات لجميع المفردات بطريقة اال
  .مفردات المقاييس داالً 



 

  
١٠٠

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

  :صدق المقياس

تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجات الخام لمقياسي اضطرابات القلق بعضها  -
ائيا مما يدل على الصدق وبعض وكانت معامالت االرتباط مرتفعة ودالة إحص

  .اإلتقاني للمقاييس
٪ األعلى من الوسيط ٢٧كما تم حساب الصدق بطريقة المقارنة الطرفية بحساب  -

لداللة ) ت(٪ األدنى وبحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وحساب قيمة ٢٧لـ
لجميع مقاييس اضطرابات  ٠.٠١الفروق بين المتوسطات كانت دالة إحصائيا عند 

  .لقلق مما يؤكد القدرة التميزية لمقاييس اضطرابات القلق لألطفالا

محمد السيد عبد الرحمن، : إعداد(  مقياس االكتئاب لألطفال ) ٤(
١٩٩١(  

يعد هذا المقياس من المحاوالت الجيدة لقياس االكتئاب عند األطفال من نوعية اختبار 
  مقياس بيك لالكتئاب نمط  ىعل) Kovacs, 1980(الورقة والقلم، أعدته كوفكس 

)Beck Depression Inv. BCI ( الذي أعد خصيصا للكبار وترجمة إلى العربية) محمد
وعشرون بندا، تم صياغتها بلغة  ةويتكون المقياس من سبع) ١٩٩١السيد عبد الرحمن، 

سهلة يمكن للطفل فهمها، ويطلب من الطفل أن يضع دائرة حول اإلجابة التي يختارها من 
بحيث تكون العبارة منطبقة ) ٢، ١صفر، (ت الثالثة تحت كل بند والتي تحمل األرقام العبارا

على وجود األعراض ) ٢(عليه جيدا خالل األسبوعين األخيرين، وتدل الدرجة المرتفعة 
على الخلو من األعراض االكتئابية، وتتراوح ) صفر(االكتئابية، بينما تدل الدرجة المنخفضة 

 - ٦(ويستخدم المقياس لألطفال الذين يتراوح أعمارهم بين ) ٥٤صفر، ( درجات المقياس بين
  .دقيقة) ٢٠ -١٠(سنة وتستغرق اإلجابة عليه من ) ١٢

حتى ) ١٩٨١(ولقد استخدم هذا المقياس في العديد من الدراسات األجنبية منذ عام 
لدراسات بما اآلن سواء على األسوياء أو الذين يعانون من مشكالت نفسية، وقد أكدت هذه ا

  .ال يدع مجاال للشك أن هذا المقياس يتميع بدرجة جيدة من الصدق والثبات



 

  
١٠١

  الفصل الرابع  خطـــة الدراســــة

  : ثبات المقياس

  : وتم حساب قياس المقياس كاآلتي
وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات البنود والدرجة الكلية : االتساق الداخلي

مما يؤكد التجانس الداخلي و  ٠.٠١للمقياس وكانت االرتباطات دالة إحصائيا عند مستوى 
  .واتساقه الداخلي

  : صدق المقياس

تم حساب الصدق عن طريق الصدق المنطقي، الصدق الذاتي، صدق المقارنة 
  .الطرفية وتأكد من صدق المقياس

كما قامت الباحثة الحالية بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة االختبار وبلغ 
وهو دال إحصائية عند ) ٠.٧٦٠(ن بعد مرور ثالث أسابيع معامل االرتباط بين التطبيقي

  .ومما يدل على ثبات المقياس ٠.٠١

 ً   :الدراسة خطوات: رابعا

التقت الباحثة باألخصائيين النفسيين بمدرسة الناصرية االبتدائية بالزقازيق وكذلك  - ١
م في بمدير المدرسة وأعطتهم فكرة عن الدراسة والمقاييس المستخدمة فيها واستأذنته

  .تطبيق المقاييس، فأبدوا موافقتهم واستعدادهم لتقديم العون في التطبيق
 :قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة على النحو التالي - ٢

  .سنوات) ٩(سنة وأال يقل  عن ) ١٢(أال يزيد عمر األطفال عن سن  –أ 
  .أن تشتمل العينة على اإلناث والذكور - ب
  .من أفراد العينة) األمر لكل طالب وطالبة ولي(أما بالنسبة للوالدين  -ج

  .مع كل طفل أو طفلة من أطفال العينة) األب أو األم(البد من وجود  -  
  .المستوى التعليمي للوالدين ال يقل عن التعليم المتوسط -  

بدأت الباحثة بتطبيق مقياس القلق واالكتئاب على عينة األطفال، وكذلك طبق  - ٣
لعينة األطفال الذي طبق عليهم مقياس ) والد أو والدة(كل مقياس الضغوط الوالدية ل
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القلق واالكتئاب، حيث أرسل مع كل طفل وطفلة من العينة مقياس للضغوط الوالدية 
موجه إلى أحد الوالدين ومرفق معه خطاب رسمي من إدارة المدرسة وذلك لالهتمام 

  .بالرد
دية والتي أسفر حساب االتساق لم يتم استبعاد أي بند من بنود مقياس الضغوط الوال - ٤

عن ارتباطها بالبعد الذي تنتمي إليه، ومن ثم ) ارتباط البنود باألبعاد(الداخلي لها 
بندًا اختياريًا ) ١٩(بندًا باإلضافة إلى ) ١٠١(ظل عدد بنود المقياس كما هي 

ُبعد خاص بالطفل، ُبعد خاص : كمقياس فرعي، موزعين في بعدين رئيسين
  .اإلضافة إلى المقياس االختياري الخاص بضغوط الحياةبالوالدين، ب

  . منهماوكذلك مقياس االكتئاب ومقياس القلق لم يتم استبعاد أي بند 

 ً   :األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامسا

للتحقق من صحة فروض الدراسة قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية 
  :التالية
  .معامل ارتباط بيرسون - ١
 .تحليل التباين ثنائى االتجاه اختبار - ٢

  .Stepwis Regتحليل االنحدار متعدد الخطوات  - ٣
  .SPSS. 13ذلك على البرنامج اإلحصائي  فيالباحثة  تاعتمدو 
  
  



  

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  مقدمة -

  نتائج الفرض األول ومناقشتھا:  أوالً 

 ً   نتائج الفرض الثانى ومناقشتھا: ثانيا

 ً   نتائج الفرض الثالث ومناقشتھا: ثالثا

 ً   ملخص نتائج الدراسة: رابعا
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  :مقدمة

نتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية من خالل ما تعرض الباحثة فى هذا الفصل ال
كشفت عنه التحليالت اإلحصائية التى استخدمت الختبار صحة الفروض والتحقق منها، مع 
عرض النتائج الخاصة بكل فرض، ثم األساس النظرى للفرض، ثم مناقشة النتائج وتفسيرها 

  .فى ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظرى

  : تبار صحة الفرض األولاخ: أوالً 

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين دراجات أبعاد الضغوط "ينص الفرض األول على أنه 
  ".الوالدية ودرجات االضطرابات النفسية لألطفال

 : عرض نتائج الفرض األول

رتباط البسيط لبيرسون فرض قامت الباحثة بحساب معامل االوللتحقق من صحة هذا ال
الضغوط الوالدية ودرجات االضطرابات النفسية لألطفال وكانت النتائج  بين درجات أبعاد

  : كالتالى
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  )٥/١(جدول 
  يوضح قيم معامالت االرتباط بين أبعاد الضغوط الوالدية 

  واالضطرابات النفسية لألطفال
  م

 االضطرابات النفسية
  الضغوط النفسية

القلق 
  المعمم

الخواف 
  االجتماعى

المخاوف 
  النوعية

  اباالكتئ

١  
النشاط / التششتت أو االلتھاء

  ٠.٠٩ -  ٠.١٢  *٠.٢٢  ٠.٠٧  الزائد

  ٠.٠٣  ٠.١١  ٠.١٣  ٠.٠١  تدعيم الطفل للوالدين  ٢
  ٠.٠١ -  ٠.٠٠  ٠.١٨  ٠.١٢  .التقلب المزاجى  ٣

  ٠.٠٣ -  ٠.١٣ -  *٠.١٩  ٠.٠١  التقبلية  ٤

  ٠.١٢ -  ٠.٠٨  *٠.٢٠  ٠.١١  التوافقية  ٥

  ٠.٠٧ -  ٠.٠٩-  ٠.٠٦ -  ٠.٠٤ -  كثرة المطالب واإللحاح  ٦
  ٠.٠٩ -  ٠.٠٢  ٠.١٣  ٠.١٣  اإلحساس بالكفاءة  ٧

٨  
ضغوط الوالدين الناتجة من 

  ٠.١٠ -  ٠.٠٢  *٠.٢٠  ٠.٠٨  الطفل

  ٠.١١ -  ٠.٠٨  ٠.٠٢  ٠.٠٤  الرابطة العاطفية بالطفل  ٩
  ٠.٠٣ -  ٠.٠٥  ٠.١٤  ٠.٠٢  قيود الدور الوالدى ١٠
  ٠.١٦ -  ٠.١١  ٠.١٦  ٠.١٤  اكتئاب الوالدين ١١

  ٠.٠٣ -  ٠.١٢  *٠.٢٢  ٠.٠٤  العالقة بين الزوجين ١٢

  ٠.٠٠  ٠.٠٢  ٠.١٤  ٠.٠٢  العزلة االجتماعية  ١٣

  ٠.٠٥ -  ٠.٠٨  *٠.٢١  ٠.١٧  صحة الوالدين  ١٤

  ٠.١١  *٠.٢١  ٠.١٠  ضغو الوالدين المرتبطة  ١٥
- 

٠.٠١٠  

  ٠.٠٧  *٠.٢٣  ٠.١٠  الدرجة الكلية لضغوط الوالدين ١٦
- 

٠.٠١٠  

  ).٠.٠٥(دال عند مستوى *       )٠.٠١(دال عند مستوى ** 
  : يتضح من الجدول السابق تحقق الفرض األول جزئيًا كما يلى

ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات أبعاد الضغوط الوالدية ودرجات االضطرابات  - أ 
  ).اإلكتئاب –المخاوف النوعية  –القلق المعمم (النفسية لألطفال 

بين درجات بعض ) ٠.٠٥(لة إحصائيا عند مستوى توجد عالقة ارتباطية موجبة دا - ب
ضغوط الوالدين  –التوافقية  –التقبلية  –لتهاء واال) التشتت(اد الضغوط الوالدية أبع
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ضغوط الوالدين  –صحة الوالدين  –العالقة بين الزوجين  –الناتجة عن الطفل 
جات الخواف ودر ) الدرجة الكلية لضغوط الوالدين ودرجات الوالدين –المرتبطة بهم 

  .االجتماعى لألطفال

  : مناقشة نتائج الفرض األول

أظهرت النتائج بشكل عام وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند 
بين درجات بعض أبعاد الضغوط الوالدية ودرجات الخواف االجتماعى ) ٠.٠٥(مستوى 

ة حيث أشارات دراسة سبرنجر لألطفال، وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات السابق
Springer )التوافق الزواجى (إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ضغوط الوالدية ) ١٩٨٦

والخواف االجتماعى وبعض االضطرابات النفسية األخرى ) والضغط األبوى وضغط الحياة
ارتباطية حيث أكد على وجود عالقة ) ١٩٩٤زكريا الشربينى، (عند األطفال ، وهذا ما أكده 

بين الخواف االجتماعى عند األطفال وضغوط الوالدين ، وأكدته أيضا دراسة أدكنيز 
، ويمكن تفسير ذلك بأن اضطراب الجو العائلى والمتمثل فى الوالدين الذين يعانوا )١٩٩٦(

من ضغوط سواء كانت تتعلق بخصائص الطفل أو بخصائص الوالدين أو تتعلق بمشكالت 
ضغوط تفقد الطفل الشعور باالستقرار واألمن النفسى وتهز ثقته فى نفسه الحياة فإن هذه ال

وبالتالى تجعله غير متوافق نفسيًا ويصعب عليه التعامل مع المجتمع الذى يعيش فيه، كذلك 
لدين وهذا ما فإن كثرة المشكالت التى يعانى منها الطفل تكون سببًا فى الضغوط لدى الوا

  ا ونيمى ن أمور يأكدته دراسة الباحث
  .، حيث وجدت أنها عالقة ارتباطية متبادلة)١٩٨٥(

وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية بين درجات أبعاد الضغوط الوالدية 
) كتئاباال –المخاوف النوعية  –القلق المعمم (ودرجات االضطرابات النفسية لألطفال 
أكدت على أن االضطرابات النفسية  والتى) ١٩٩٦(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كامبيل 

لألطفال فى مرحلة الطفولة المتأخرة مرتبطة بالضغوط التى تعانى منها األم وأحداث الحياة 
أن ) ٢٠٠١(السلبية التى تكون مصدرًا للضغوط على الوالدين ، ويرى حسن مصطفى 
ية يكون لها ضغوط الوالدين المتعلقة بخصائصهم وعدم التوافق الزواجى والخالفات األسر 

تأثير سيئ على الطفل إذا تؤدى إلى زعزعة ثقة الطفل فى العالقات الوالدية ويفقد الطفل 
الثقة فيهما واألمان لهما ويفقد مع ذلك الجو األسرى والمطمئن، وكذلك اختلفت نتائج الدراسة 
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ما لوالتى أكدت على أن اكتئاب األطفال يأتى نتيجة  (Straus,1994)الحالية مع دراسة 
، واختلفت أيضًا مع األطفالهم ان من ضغوط وبالتالى تنعكس على معاملتهميعانيه الوالد

يجة التى أكدت على أن اضطرابات القلق عند األطفال تأتى نت) ٢٠٠١(دراسة نجوى شعبان 
) ١٩٩٣(، واختلفت أيضًا هذه النتيجة مع رأى كلير فهيم  امسوء معاملة الوالدين ألطفاله

كتئاب عند األطفال أتى نتيجة توتر الجو العائلى وسوء معاملة لقلق واالن اوالذى يرى أ
  .الطفل

 ً   : اختبار صحة الفرض الثانى: ثانيا

ومستوى ) إناث –ذكور (يوجد تأثير لكل من النوع "ينص الفرض الثانى على أنه 
  ."والتفاعل بينهما على االضطرابات النفسية لألطفال) منخفض –مرتفع (الضغوط 

 : ض نتائج الفرض الثانىعر

، والنتائج ٢×٢وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين 
  : موضحة فى الجدولين التاليين
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  )٥/٢(جدول 
  بات النفسية لألطفال اضطر الال المعيارى واالنحرافالمتوسط الحسابى 

  فى ضوء كل من النوع ومستوى الضغوط الوالدية
  

 م
أبعاد 
رااالضط
  بات

 مستوى
 الضغط

  النوع

  المجموع  مستوى مرتفع  مستوى منخفض

حجم 
  العينة

المتوس
ط 

 الحسابى

االنحرا
ف 
المعيار
  ى

حجم 
  العينة

المتوس
ط 

 الحسابى

االنحرا
ف 
المعيار
  ى

حجم 
  العينة

المتوس
ط 

 الحسابى

االنحرا
ف 
المعيار
  ى

١
  القلق
  المعمم

  ٢٣  ذكور
٢٢.
٨٣  

٣.٣
٦٧  

٣١  
٢٢.
٦٨  

٣.٦
٦  

٥٤  
٢٢.
٧٤  

٣.٥
٠  

  ٣٨  إناث
١٩.
٧٩  

٤.٦
٠  

٣٢  
١٩.
٤١  

٣.٨
٠  

٧٠  
١٩.
٦١  

٢.٢
٣  

  ٦١المجموع 
٢٠.
٩٣  

٤.٤
١  

٦٣  
٢١.
٠٢  

٤.٠
٥  

١٢٤ 
٢٠.
٩٨  

٤.٢
١  

الخواف ٢
  االجتماعى

  ٢٣  ذكور
٢٢.
٣٠  

٣.٦
٧  

٣١  
٢٢.
٠٢  

٤.٢
٥  

٥٤  
٢٢.
٦٩  

٣.٩
٩  

  ٣٨  إناث
٢٠.
٥٨  

٤.١
٨  

٣٢  
٣.٥
٨  

٢١.
٨٤  

٧٠  
٢١.
١٥  

٣.٩
٤  

  ٦١ المجموع
٢١.
٢٣  

٤.٠
٥  

٦٣  
٢٢.
٤٠  

٣.٩
٣  

١٢٤ 
٢١.
٨٢  

٤.٠
٢  

٣
المخاوف 
  النوعية

  ٢٣  ذكور 
٢٢.
٢٦  

٣.٢
٦  

٣١  
٢١.
٢٣  

٤.١
٨  

٥٤  
٢١.
٦٧  

٣.٨
٢  

  ٣٨  إناث
١٨.
٥٨  

٤.٤
٠  

٣٢  
١٧.
٧٥  

٣.٢
٩  

٧٠  
١٨.
٦٧  

٣.٩
٣  

  ٦١ المجموع
٢٠.
٠٣  

٤.٣
٥  

٦٣  
١٩.
٤٦  

٤.١
٢  

١٢٤ 
١٩.
٧٤  

٤.٢
٣  

  االكتئاب٤

  ٢٣  ذكور 
٣٩.
٩١  

٨.٠
٣  

٣١  
٤١.
١٦  

٨.٤
٩  

٥٤  
٤٠.
٦٣  

٨.٢
٤  

  ٣٨  إناث
٤١.
٦٦  

٧.٧
٩  

٣٢  
٤١.
٥٠  

٧.٢
٤  

٧٠  
٤١.
٥٩  

٧.٤
٩  

  ٦١ المجموع
٤١.
٠٠  

٧.٨
٦  

٦٣  
٤١.
٣٣  

٧.٨
٢  

١٢٤ 
٤١.
١٧  

٧.٨
١  
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  )٥/٣(جدول 
  نتائج اختبار تحليل التباين لتأثير كل من النوع ومستوى الضغوط
  الوالدية والتفاعل بينهما على االضطرابات النفسية لألطفال

  
اسم 

 االضطراب
  ينمصدر التبا

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
   فـ

  مستوى الداللة

مم
مع
 ال
ق
لقل
ا

  

٢٩٨.٤  )أ ( النوع 
٨  

١  
٢٩٨.٤
٨١  

١٩.٠٣
١  

 دالة** ٠.٠١

مستوى الضغوط 
  ٠.١٣٥  ٢.١٢  ١  ٢.١٢  )ب(

غير  ٠.٧
  دالة

  ب×تفاعل أ
٠.٢٦  ٠.٤١٣  ١  ٠.٤١٣  

غير  ٠.٨
  دالة

.١٨٨٢  تباين الخطأ
١١  

١٢٠  
١٥.٦٨
٤  

-  
-  

  -  -  -  ١٢٤ ٥٦٧٤١  المجموع

ى
اع
تم
الج
ف ا

وا
لخ
ا

  

  )أ ( النوع 
٣.٨٩  ٦٠.٩١  ١  ٦٠.٩١  

غير  ٠.٠٦١
  دالة

مستوى الضغوط 
  ١.٧٨  ٢٧.٨٩  ١  ٢٧.٨٩  )ب(

غير  ٠.١٨٥
  دالة

  ب×تفاعل أ
٠.١٧٣  ٢.٧١  ١  ٢.٧١  

غير  ٠.٦٧٨
  دالة

.١٨٨١  تباين الخطأ
٣٢  

١٥.٦٨  ١٢٠  -  
-  

  -  -  -  ١٢٤ ٦١٠٣٨  المجموع

ية
وع
الن

ف 
او
مخ
ال

  

٣٧٣.١  )أ ( النوع 
٢  

١  
٣٧٣.١
٢  

٢٧.٧١  
٠.٠١ ** 
  دالة

مستوى الضغوط 
  )ب(

٢٩.٠٩
٢  

١.٩٣  ٢٩.٠٩  ١  
غير  ٠.١٦٨
  دالة

٠.٠٧٦  ب×تفاعل أ
٣٣٠  

١  
٠.٠٧٦
٣٠  

٠.٠٠٥  
غير  ٠.٩٤٣
  دالة

١٨٢.٠  تباين الخطأ
٧  

١٢٠  
١٥.١٠
١  

-  
-  

  -  -  -  ١٢٤ ٥٠٥٢٤  المجموع

ب
تئا
الك
ا

  )أ ( النوع 
٠.٥٢٥  ٣٢.٥٧  ١  ٣٢.٥٧  

غير  ٠.٤٧٠
  دالة
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مستوى الضغوط  
  ٠.١٤٤  ٨.٩١٩  ١  ٨.٩١٩  )ب(

غير  ٠.٧٠٥
  دالة

١٤.٨٣  ب×تفاعل أ
٣  

١  
١٤.٨٣
٣  

٠.٢٣٩  
غير  ٠.٦٢٦
  دالة

.٧٤٥٠  تباين الخطأ
٥٧  

٦٢.٠٩  ١٢٠  -  
-  

٢١٧٦٦  المجموع
٩  

١٢٤  -  -  
-  

  )٠.٠٥(دال عند مستوى *       )٠.٠١(دال عند مستوى ** 
  : تحقق الفرض الثانى جزئيا كما يلى) ٧(ن الجدول يتضح م
 –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث –ذكور (ال يوجد تأثير لكل من النوع  -أ 

  .والتفاعل بينهما على الخواف االجتماعى، واالكتئاب) منخفض
على المخاوف النوعية لصالح الذكور بينما ال ) إناث –ذكر (يوجد تأثير للنوع  - ب

على ) النوع ومستوى الضغوط(لكل من مستوى الضغوط والتفاعل بين  يوجد تأثير
 .المخاوف النوعية

على القلق المعمم بينما ال يوجد تأثير ) إناث -ذكور(يوجد تأثير لكل من النوع  -ج
على القلق ) النوع ومستوى الضغوط(لكل من مستوى الضغوط والتفاعل بين 

  .المعمم

  : مناقشة نتائج الفرض الثانى

ومستوى ) إناث –ذكور (ت النتائج إلى عدم وجود تأثير لكل من النوع أشار  - أ
والتفاعل بينهما على الخواف االجتماعي ) منخفض –مرتفع (الضغوط 
  .واالكتئاب

وتختلف هذه النتيجة مع بعض ما توصلت إليه بعض الدراسات مثل دراسة سبرنجر 
Springer )والتي توصلت إلى تأثير المستوى المرتفع من الضغوط الوالدية على ) ١٩٨٩

االضطرابات النفسية لألطفال، حيث توصلت إلى أن األمهات التي يعاني أطفالها من 
وتختلف أيضًا مع النتائج التي . اضطرابات نفسية لها مستوى مرتفع من الضغوط النفسية

وتختلف أيضًا مع ما يراه ). ١٩٩١( .Jensen, et alتوصلت إليها دراسة جنسين وآخرون 
حيث يرى أن نسبة انتشار الخواف االجتماعي بين ) ٢٠٠٠(محمد السيد عبد الرحمن 
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حيث ) ١٩٩٤(وهذا ما أكده أيضًا زكريا الشربيني . اإلناث أكثر من انتشاره بين الذكور
  .ر من نسبته لدى الذكورأشار أيضًا إلى انتشار نسبة الخواف االجتماعي لدى اإلناث أكث

) إناث –ذكور (وأشارت النتائج أيضًا إلى عدم وجود تأثير لكل من النوع  - ب
  .والتفاعل بينهما على االكتئاب) منخفض –مرتفع (ومستوى الضغوط 

وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة منها دراسة بروزينا 
Broziana, Abela J.R. )٢٠٠٦( ودراسة بنسون ،Benson )والتي توصلت ) ٢٠٠٦

نتائجها إلى وجود تأثير لمستوى الضغوط الوالدية على االكتئاب عند األطفال، حيث 
أوضحت أن اكتئاب الوالدين وشدة تعرضهم لمستوى عالي من الضغوط أدى إلى اكتئاب 

  .األطفال
يرى أن هناك  حيث) ٢٠٠١(وهذه النتيجة تختلف أيضًا مع ما يراه حسن مصطفى 

تأثير للنوع والخاص باضطرابات االكتئاب وأن االكتئاب شائع لدى الذكور بخالف اإلناث 
في مرحلة الطفولة المتأخرة، وأن الذكور يفوق عددهم من اإلناث في تقارير العيادات 

  .النفسية
على المخاوف ) إناث –ذكور (أشارت النتائج أيضًا إلى وجود تأثير للنوع  - ج

ة لصالح الذكور بينما ال يوجد تأثير لكل من مستوى الضغوط والتفاعل النوعي
  .بين النوع ومستوى الضغوط على المخاوف النوعية

   Campbellواتفقت هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة كامبيل 
والتي توصلت إلى أن نسبة اضطراب المخاوف النوعية لدى الذكور أعلى من ) ١٩٩٦(

في ذلك ) ١٩٩٤(ويشير زكريا الشربيني ). ١٩٩٤( Kingاث، واختلفت مع دراسة كينج اإلن
انفعال الخوف عند الذكور وبالتالي عندما يظهر الطفل  نعلى أن اآلباء واألمهات يستنكرو 

هذا االنفعال فإنه يعاقب عليه ونتيجة لهذا فإن هذا االنفعال يتعمق لديه ويصبح بعد ذلك 
  .مضطرب نفسياً 

على القلق ) إناث –ذكور (وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود تأثير لكل من النوع  -د
لصالح اإلناث بينما ال يوجد تأثير لكل من مستوى الضغوط والتفاعل بين النوع 

  .ومستوى الضغوط على القلق المعمم
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ومتفقة مع رأي محمد ) ١٩٩٦( Adkinsوهذا يأتي متفقًا مع دراسة كل من أدكينز 
والذي يرى أن نسبة وجود القلق المعمم لدى اإلناث أعلى من ) ٢٠٠(بد الرحمن السيد ع

والذي يرى أن نسبة ) ١٩٩١(الذكور، بينما ال تتفق هذه النتيجة مع رأي محمود حمودة 
  .انتشار القلق المعمم لدى األطفال متساوية بين الجنسين

األسرة بغض النظر عن من وجهة نظرها أن وجود الضغوط الوالدية في وترى الباحثة 
يحدث خلل في تركيبة العالقات بين أفراد األسرة وبالتالي ) منخفض –مرتفع (مستواها 

بنفس المستوى، وهذا يؤكد على ضرورة الهدوء النفسي ) إناث –ذكور(ينعكس على األبناء 
ألن عدم  ألن ذلك له تأثيره على االستقرار النفسي لألبناء،) الوالد والوالدة(لمحوري األسرة 

شعورهم باألمن والطمأنينة يؤدي بهم إلى الخوف وعدم االختالط مع اآلخرين في المجتمع 
  .الذي يعيشون فيه وذلك لقلقهم الشديد وفقدهم الثقة في الغير وخوفهم منهم

 ً   :اختبار صحة الفرض الثالث: ثالثا

ال من بعض يمكن التنبؤ باالضطرابات النفسية لألطف" ينص الفرض الثالث على أنه 
  ."الضغوط الوالدية دون غيرها

  : عرض نتائج الفرض الثالث

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معادالت االنحدار لكل من 
الخواف االجتماعى والقلق المعمم والمخاوف النوعية واالكئتاب كأبعاد للمتغير التابع وهو 

والجدول التالي يوضح " الضغوط الوالدية"ستقل من أبعاد المتغير الم" االضطرابات النفسية"
  :هذه النتائج

  )٨(جدول 
  نتائج تحليل االنحدار للتنبؤ باالضطرابات النفسية من أبعاد الضغوط الوالدية

  
  المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

االرتباط 
  المتعدد

نسبة 
  المساھمة

  Bقيمة بيتا 
قيمة ت ومستوى 

  الداللة
الخواف 
  األجتماعى

  **٢.٦٦  ٠.٢٤  ٠.٠٥  ٠.٢٢ العالقة بين الزوجين
  **٢.٨٤  ٠.٢٦  ٠.٠٨  ٠.٢٩  التشتت أو االلتھاء
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كثرة المطالب 
  وااللحاح

٣.٨١  ٠.٢٣  ٠.١٢  ٠.٣٥**  

  ١٦.٢٦= الثابت العام 
  ال يوجد متغيرات مستقلة منبئة  القلق المعمم
المخاوف 
  النوعية

  ةئال يوجد متغيرات مستقلة مبن

  ةئيوجد متغيرات مستقلة مبنال   االكتئاب

  )٠.٠٥(دال عند مستوى *       ).٠.٠١(دال عند مستوى ** 
  :يتضح من الجدول السابق ما يلى

واإللحاح من تنبأ كل من العالقة بين الزوجين، والتشتت أو اإلنهاء، وكثرة المطالب  - ١
 ٪٤٪، ٣٪، ٥قدارها جتماعية لدى األبناء بنسبة مساهمة مالزوجين بالمخاوف اال

  .٪ للمتغيرات الثالثة١٢جمالى نسبة مساهمة مقدارها إعلى التوالى ب
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  :ومن ثم يمكن صياغة المعادلة التنبؤية اآلتية
التشتت أو االلتهاء ×  ٠.٢٦+ العالقة بين الزوجين ×  ٠.٢٤= الخواف االجتماعى

  .١٦.٢٦+ كثرة المطالب واإللحاح ×  ٠.٢٣+ 
كل من الخواف االجتماعى والقلق المعمم نبأ أى من المتغيرات المستقلة بتتال - ٢

 .والمخاوف النوعية واالكئتاب لدى األبناء بدرجة دالة إحصائياً 

  .وهذه النتائج تحقق صحة الفرض الثالث جزئياً 

  : مناقشة نتائج الفرض الثالث

العالقة بين الزوجين، والتشتت واإللتهاء، كثرة المطالب  أظهرت  النتائج بشكل عام أن
بعض اضطرابات  القلق وهو تستدل بهاعلىها من أبعاد الضغوط الوالدية دون غير  واإللحاح

لألطفال وتم التوصل للمعادلة  التي توضح هذه العالقة  التنبؤية، ) الخوف االجتماعي(
، ودراسة )١٩٨٧( Last & Cynthiaحيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة الست وسينثيا 

، ودراسة إليزابيث وآخرون )١٩٨٩( Rebortبورت ، ودراسة ري)١٩٩٦( Adkinsأدكينز 
Elizabeth, et al. )وهذه الدراسات جميعها أشارت إلى أن العالقة المضطربة بين )٢٠٠٧ ،

رورة توفيرها الحياة وٕالحاحها وضالزوجين وااللتهاء وكثرة المشاغل الحياتية، وكذلك كثرة مطالب 
  .األطفال عي لدىباضطراب القلق االجتما ىءكل هذه العوامل تنب

أن العالقة بين  الزوجين غير المستقرة والخالفات ) ٢٠٠٣(وأشارت نبيلة الشوربجي 
بين األبوين أو أي مظهر  من مظاهر عدم الوئام بينهما يالحظه الطفل حتى وٕان كان 
صغير السن، وبالتالي يدمر اتزانه االنفعالي ويدفعه وبال وعي إلى العجز عن التعامل مع 

ع من حوله ويفقده الثقة في اآلخرين وبالتالي يصبح قلقًا مضطربًا، وأكدت أيضًا على المجتم
انشغال والتهاء  الوالدين تجعل الطفل ناقص في شخصيته فضًال عن حرمانه من الحنان 

  .والعطف
على العالقة بين التهاء الوالدين وتشتتهم في ) ١٩٨٨(وأشارت أيضًا فيوال الببالوي 

لى كثرة مطالب الحياة وٕالحاحها واضطراب األطفال ألن الوالدين يحشد الحياة وكذلك ع
مع دة في تعامله و محدخبرته  انطاقاتهم النفسية والجسمية في القيام بأدوارهم وبالتالي يجد 

  .النفسي ستطيع مواجهة المجتمع فيؤدي إلى اهتزازهتمعه فتتزعزع ثقته في نفسه وال يمج
ير إلى أن أبعاد الضغوط الوالدية ال تنبأ بكل من وكذلك نجد نتائج الدراسة تش

وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت . المخاوف النوعية والقلق المعمم واالكتئاب لدى األبناء
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 Shin Ym, Cho H. Limإلى بعض الدراسات السابقة ومنها دراسة  شين، شوتش ، ليمن 

Ky )٢٠٠٨ ( ودراسة ويلدفورد وآخرونWilliford, et al. )ودراسة بينسون ) ٢٠٠٧
Benson )٢٠٠٦.(  

 العينة خصائص إلي ,نتائج الدراسات السابقة وترجع الباحثة اختالف نتائجها مع 
والتي تفسرها الباحثة من وجهة نظرها إلي لجوء بعض المفحوصين إلي اختيار اإلجابات 

 حيث أن س عليهمأثناء تطبيق المقايي) تأثير المرغوبية االجتماعية(المستحسنة اجتماعيا 
  .  )إكتئاب - قلق  –خوف (أسئلة األختبارات كانت مشتمله علي 

 ً   ملخص نتائج الدراسة: رابعا

ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات أبعاد الضغوط الوالدية ودرجات  - ١
  ).اإلكتئاب –المخاوف النوعية  –القلق المعمم (االضطرابات النفسية لألطفال 

بين درجات ) ٠.٠٥(بة دالة إحصائيا عند مستوى توجد عالقة ارتباطية موج - ٢
 –التوافقية  –التقبلية  –واإللتهاء ) التشتت(بعض أبعاد الضغوط الوالدية 

 –صحة الوالدين  –العالقة بين الزوجين  –ضغوط الوالدين الناتجة عن الطفل 
الدرجة الكلية لضغوط الوالدين ودرجات  –ضغوط الوالدين المرتبطة بهم 

 .ودرجات الخواف االجتماعى لألطفال) الوالدين

 –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث –ذكور (ال يوجد تأثير لكل من النوع  - ٣
 .والتفاعل بينهما على الخواف االجتماعى، واالكتئاب) منخفض

على المخاوف النوعية لصالح الذكور بينما ال ) إناث –ذكر (يوجد تأثير للنوع  - ٤
) النوع ومستوى الضغوط(ط والتفاعل بين يوجد تأثير لكل من مستوى الضغو 

 .على المخاوف النوعية

على القلق المعمم بينما ال يوجد تأثير ) إناث - ذكور(يوجد تأثير لكل من النوع  - ٥
 .المعمم على القلق) النوع ومستوى الضغوط(لكل من مستوى الضغوط والتفاعل بين 

، وكثرة المطالب هاءلالقة بين الزوجين، والتشتت أو االكل من الع ىءتنب - ٦
قدارها لدى األبناء بنسبة مساهمة م االجتماعيةواإللحاح من الزوجين بالمخاوف 
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٪ للمتغيرات ١٢جمالى نسبة مساهمة مقدارها ا٪ على التوالى ب٤٪، ٣٪، ٥
 .الثالثة

أى من المتغيرات المستقلة بكل من الخواف االجتماعى والقلق المعمم  ىءال تنب - ٧
 .كئتاب لدى األبناء بدرجة دالة إحصائياً والمخاوف النوعية واال



  خـــاتمة الدراســـة

  ملخص الدراسة باللغة العربية  -

 التوصيـــــات  -

 البحوث المقترحة  -
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  ملخص الدراسة: أوالً 

  :المقدمة - 

الضغوط الوالدية هى الظروف، أو المطالب المفروضة على الوالدين فى سياق 
الوالدين  تفاعلهم مع أبنائهم، سواء تلك الظروف أو المطالب الناجمة عن طبيعة

وخصائصهم، أو تلك الناجمة عن طبيعة الطفل وخصائصه، أو تلك الناجمة من مشكالت 
الحياة التى تواجه األسرة ككل، وهذه الضغوط ينعكس تأثيرها على الوالدين فقط بل على 
األطفال وعلى الجو العام لألسرة، بل وتؤدى إلى المشاكل السلوكية واالنفعالية ألطفال وهذا 

ه الكثير من العلماء واألطباء النفسيون بعد أن اكتشفوا من خالل الدراسة والعالج ما أكد
الدور الكبير الذى تلعبه األسرة فى اضطراب األطفال أو توافقهم، وأن بنية األسرة التى بها 

  .عضو مريض تختلف عن بنية األسرة التى ليس بها مرضى مضطربون
تقع على الوالدين فى توفير المناخ الصحى وذلك فإن المسئولية األولى واألخيرة   

اآلمن لألطفال وتنشئتهم االجتماعية السليمة بما يحقق لهم تنمية السلوكيات السوية اإليجابية 
  .والتخلص من السلوكيات غير السوية السلبية

  :مشكلة الدراسة

  :يمكن صياغة مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية
بة بين درجات أبعاد الضغوط الوالدية ودرجات هل توجد عالقة ارتباطية موج - ١

  االضطرابات النفسية لألطفال؟
 –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث –ذكور (هل يوجد تأثير لكل من النوع  - ٢

 والتفاعل بينهما على االضطرابات النفسية لألطفال؟) منخفض

ون هل يمكن التنبؤ باالضطرابات النفسية لألطفال من بعض الضغوط الوالدية د - ٣
 غيرها؟
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  :أھمية الدارسة

  :تكمن أهمية الدراسة فى
التعرف على أكثر الضغوط الوالدية شيوعًا لدى األسرة المصرية من وجهة نظر  - ١

  .الوالدين
 .التعرف على أكثر االضطرابات النفسية شيوعًا لدى األطفال - ٢

التعرف على درجة العالقة االرتباطية بين الضغوط الوالدية وبعض االضطرابات  - ٣
 .لنفسية لدى األطفالا

  .التنبؤ ببعض االضطرابات النفسية لألبناء من خالل حجم ونوع الضغوط - ٤

  :أھداف الدراسة

  :يمكن إيجازها فيما يلى
تباطية بين الضغوط الوالدية وبعض االضطرابات النفسية ر الكشف عن العالقة اال - ١

  .لدى األطفال
  : ال باختالف كل منالتعرف على الفروق فى االضطرابات النفسية لدى األطف - ٢

  ).إناث –ذكور (النوع  -أ
  ).منخفض –متوسط  –مرتفع (حجم المعاناة من الضغوط الوالدية  - ب

التعرف على مدى إمكانية التنبؤ باالضطرابات النفسية لألبناء من خالل حجم ونوع  - ٣
  .الضغوط الوالدية

  :مصطلحات الدراسة

  .Parents Stressالضغوط الوالدية  - ١
  .Psycological disordersلنفسية االضطرابات ا - ٢
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  :فروض الدراسة

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات أبعاد الضغوط الوالدية ودرجات  - ١
  .االضطرابات النفسية لألطفال

) منخفض –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث - ذكور (يوجد تأثير لكل من النوع  - ٢
 .والتفاعل بينهما على االضطرابات النفسية لألطفال

 .مكن التنبؤ باالضطرابات النفسية لألطفال من بعض الضغوط الوالدية دون غيرهاي - ٣

  :منھج الدراسة

غي االرتباطي في تناولها لمتغيرات الباحثة في الدراسة المنهج الوص استخدمت
  .الدراسة

  :أدوات الدراسة

  ).١٩٨٨فيوال البيالوى، : إعداد(  والدية مقياس ضغوط ال - ١
 ).١٩٩١محمد السيد عبد الرحمن، : إعداد(   مقياس االكتئاب لألطفال - ٢

إعداد نجوى شعبان، منى خليفة، (المخاوف النوعية  –الخواف االجتماعي لألطفال  - ٣
٢٠٠٠.( 

  ).١٩٩٩عبد الباسط خضر، نجوى شعبان، : إعداد(القلق المعمم لألطفال  - ٤

  :عينة الدراسة

سنة ) ١٢-٩( استخدمت الباحثة مجموعتين ممثلة لألطفال وتتراوح أعمارهم بين
  .وكذلك أحد الوالدين لكل طفل وطفلة

طفل ) ١٢٤(تمثل العينة األساسية استخدمت لغرض اختيار فروض الدراسة، قوامها 
  .من آباء وأمهات هؤالء األطفال ١٢٤، )إناث ٧٠ذكور،  ٥٤(وطفلة 
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  :األساليب اإلحصائية

  .معامل ارتباط بيرسون -
  .اختبار تحليل التباين -
  .تحليل االنحدار -

  .SPSS.13وقد استخدمت الباحثة هذه األساليب من خالل البرنامج اإلحصائي 

  :نتائج الدراسة

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية بين بعض أبعاد الضغوط الوالدية  - ١
 –ضغوط الوالدين الناتجة من الطفل  –التوافقية  –التقبلية  –التشتت أو اإلنهاء (

الدرجة  -ضغوط الوالدين المرتبطة بهم  –صحة الوالدين  –الزوجين  العالقة بين
  .ودرجات الخواف االجتماعي لألطفال) الكلية لضغوط الوالدين

ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات أبعاد الضغوط الوالدية ودرجات االضطرابات  -
  ).االكتئاب –المخاوف النوعية  –القلق المعمم (النفسية لألطفال 

) منخفض –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث –ذكور (جد تأثير لكل من النوع يو  - ٢
  .والتفاعل بينهما على الخواف االجتماعي

على المخاوف النوعية بينما ال يوجد تأثير لكل من ) إناث–ذكور (يوجد تأثير للنوع  -
  .مستوى الضغوط والتفاعل بين النوع ومستوى الضغوط على المخاوف النوعية

) منخفض –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث –ذكور (وجد تأثير لكل من النوع ال ي -
  .والتفاعل بينهما على االكتئاب

يمكن التنبؤ بالخواف االجتماعي كأحد االضطرابات النفسية لألطفال من بعض  - ٣
العالقة بين الزوجين، "الضغوط الوالدية دون غيرها، وتتمثل الضغوط الوالدية في 

  .هاء، كثرة المطالب واإللحاحالتشتت أو االلت
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 ً   بحوث مقترحة: ثانيا

  .فعالية برنامج إرشادى لتدريب الوالدين على التعامل بإيجابية مع الضغوط الوالدية - ١
 .إساءة معاملة الزوج للزوجة وعالقته باالضطرابات النفسية لألطفال - ٢

 .لةدراسة مقارنة للصحة النفسية لألطفال األم العاملة واألم الغير العام - ٣

ين مستواهم التعليمى منخفض وأسرة دلضغوط الوالدية بأسرة بها واللدراسة مقارنة  - ٤
 .والديها مستواهم التعليمى مرتفع

  .دراسة العالقة بين الضغوط الوالدية والمستوى االجتماعى للوالدين - ٥
  

 ً   :التوصيات: ثالثا

الحب إشباع حاجات الطفل النفسية خاصة حاجته لألمن وأشاعة جو مشبع آمن ب - ١
  .داخل المنزل والمدرسة

عدم التهكم والسخرية من الطفل الذى يعانى من اضطراب نفسى وٕاعطاءه الثقة فى  - ٢
 .نفسه من قبل اآلباء والمدرسين والتعرف على نواحى القوة والتفوق لديه وتنميتها

التعرف على األسباب الكامنة وراء الطفل المريض نفسيًا ألن الطفل المريض نفسيًا  - ٣
 .إال نتاجًا ألسرة مضطربة ما هو

سرى لآلباء واألمهات الذين إعداد برامج إرشادية تتناول الطفل واألسرة والتفاعل األ - ٤
 .من ضغوط الحياة لتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه الضغوط نيعانو 

دور األب ودور األم فى حياة األبناء ليس له بديل وأى خلل فى هذه األدوار سوف  - ٥
اإلشباع النفسى لألبناء وبالتالى إلى حدوث اضطراب فى يؤدى إلى عدم 

 .شخصياتهم

هم الحب المستنير الواعى، وأن يكونوا مرشدين فى ءعلى الوالدين أن يمنحوا أبنا - ٦
أمومتهم وأبوتهم، فيمنحوهم الحب والحماية دون إفراط أو تفريط كى يكون لديهم 

 .أو قلقدون خوف  مويثقوا فيهالفرصة لالعتماد على أنفسهم، 
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 لةكتئاب ويدخل فى عرقناء يعانى قلقا يشعره باأللم واالفى حالة مالحظة أحد األب - ٧
كفايته اإلنتاجية، فينبغى طلب االستشارة الطبية قبل أن يستفحل األمر ويزداد القلق 

 .ويتعقد ويصعب عالجه

العمل على توفير لهم ما هم فى حاجة إليه من محبة واهتمام ورعاية حتى تشبع  - ٨
الزاوية فى  رهم هذه الحاجة الهامة، وتشعرهم باألمن واالطمئنان الذى هو حجفي

  .القضاء على المخاوف والقلق



  

  

  
  
  
  

  

  مراجع الدراسة

  المراجـع العـربية: أوالً 

 ً   المراجع األجنبية: ثانيا
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  المراجع العربية: أوالً 

  .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرةالطب النفسى المعاصر): ١٩٨٨(أحمد عكاشة  - ١
  .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرة الطب النفسى المعاصر): ١٩٩٨(أحمد عكاشة  - ٢
  . ، مكتبة الفالح٢، الكويت، طعلم النفس األسرى): ١٩٩٢(رى أحمد مبارك الكند - ٣
، ترجمة عادل عبد ضطربات السلوكية لألطفال والمراهقيناال): ٢٠٠٠(آالن كازدين  - ٤

 .اهللا محمد، القاهرة، دار الرشاد

  الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية المعايير التشخيصية  - ٥

  .سماك وعادل مصطفى، الكويت، مكتبة المنار اإلسالميةترجمة أمينة ال: )٢٠٠١(
، القاهرة، مكتبة الصحة النفسية فى تاءابحوث وقر ): ١٩٩٩(آمال عبد السميع أباظة  - ٦

  .األنجلو المصرية
ضغوط أحداث الحياة  للعالقة بين ءالنموذج السيى ):٢٠٠١(إيمان محمد السيد صقر  - ٧

. كتئاب لدى طالب الجامعةواال غوط جتماعية وأساليب مواجهة الضوالمساندة اال
  .، كلية التربية، جامعة الزقازيقرسالة دكتوراة

ت األطفال دراسة لبعض أنواع الضغوط لدى أمها): ٢٠٠٠(ايمان فؤاد كاشف  - ٨
، محلية جتماعيةاجات األسرية ومصادر المساندة االحتيالمعاقين وعالقتها باال

  .٣٦كلية التربية جامعة الزقازيق، العدد 
، سيكلوجية األسرة والوالدية): ١٩٩٧(ير صالح الرشيدى، إبراهيم محمد الخليفى بش - ٩

  .الكويت، مكتبة السالسل للنشر
كتئاب النفسى بين طلبة الجامعة من مدى انتشار اال ): ٢٠٠٠(بشير معمرية  -١٠

  .، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب٥٣، مجلة علم النفس، العدد الجنسين
التربية الوجدانية ): ١٩٨١(، )منير العصرة، نظمي لوقا: جمةتر (جورج موجو  -١١

  .دار المعارف: ، القاهرةوالمزاجية للطفل
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: ، القاهرة٢، طالصحة النفسية والعالج النفسى): ١٩٧٨(حامد عبد السالم زهران  -١٢
 .عالم الكتب

القاهرة،  الطفولة والمراهقة،: نموعلم النفس ال): ١٩٩٩(حامد عبد السالم زهران  -١٣
  .الم الكتبع

أسبابها  –ضطرابات السلوكية، تشخيصها اال ):٢٠٠١(حسن مصطفى عبد المعطى  -١٤
  .١، طعالجها –

ضغوط أحداث الحياة وعالقتها بالصحة ): ٢٠٠٥(حسن مصطفى عبد المعطى  -١٥
) ٩(، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، ع النفسية وبعض متغيرات الشخصية

  .٢٧٩ص 
، مكتبة ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها): ٢٠٠٥(حسن مصطفى عبد المعطى  -١٦

  .زهراء الشرق
دار الفكر : القاهرة. المشكالت النفسية عند األطفال): ١٩٩٤(زكريا الشربينى  -١٧

  .العربى
فاعلية استخدام التغذية المرتدة واألسلوب المعرفي ): ٢٠٠٦(سحر عبده سرحان  -١٨

الخامس االبتدائي ذوي  في تحصيل العلوم لدى تالميذ الصف) التحليل –الكلي (
  .، كلية التربية، جامعة الزقازيقرسالة ماجتسير صعوبات التعليم، 

أساليب العقاب وعالقتها ببعض اإلضطرابات  ):٢٠٠٢(سحر منصور أحمد القطاوى  -١٩
، رسالة دكتوراة ، كلية دراسة سيكو مترية إكلينيكية –النفسية لدى األطفال 
 .التربية، جامعة الزقازيق

، مكتبة المعارف الحديثة، القاهرة، دار الفكر الطفولة والمراهقة): ١٩٨٥(ل سعد جال -٢٠
  .العربى

، الضغوط النفسية واإلرشاد األسرى لألطفال المتخلفين عقليا): ١٩٩٣(عادل األشول  -٢١
  .مجلة االرشاد النفسى العدد األول
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هرة ، القاالعالج العرضى السلوكى أسس وتطبيقات): ٢٠٠٠(عادل عبد اهللا محمد  -٢٢
 .دار الرشاد

 –تنمية وتعديل سلوك األطفال والشباب ): ٢٠٠٤(عبد الباسط متولى خضر   -٢٣
 ، القاهرة، دار الكتاب الحديثالعالج –التشخيص  –الخلفية النظرية 

فى عصر القلق والتفكك االسرى،  اإلرشاد): ٢٠٠٨(عبد الباسط متولي خضر  -٢٤
  .دار الفكر العربى :القاهرة

.  
، دراسات أجتماعية تحليلية، دار نتحاراالكتئاب واال ): ١٩٩٠(فى عبد الحكيم العفي -٢٥

  .المصرية اللبنانية
تربية األطفال ): ١٩٩٩(عبد العزيز السيد الشخص، زيدان أحمد السرطاوى  -٢٦

اإلمارات العربية المتحدة، دار  ،)النظرية والتطبيق(والمراهقين المضطربين سلوكيا 
  .الكتاب الجامعى

، القاهرة، مكتبة نسانى وقياسهفى الذكاء اال ): ١٩٩٤(براهيم عبد اهللا سليمان ا -٢٧
  .األنجلو المصرية

مكتبة : القاهرة. بين النظرية والتشخيص –االكتئاب  ):١٩٨٨(عبد اهللا عسكر  -٢٨
 .األنجلو المصرية

األسس النفسية : علم النفس الطفولة): ١٩٩٨(عبد المجيد منصور، زكريا الشربيني  -٢٩
 .، القاهرة، دار الفكر العربيسالميواالجتماعية والهدى اإل

ة وضغوط العمل وعالقة جتماعيالمساندة اال): ١٩٩٦(عزت عبد الحميد محمد حسن  -٣٠
، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية جامعة المعلم عن العمل رحيلكل منهما ب

  .الزقازيق
بقية سة أمبير ، دراالتنشئة الوالدية واألمراض النفسية): ١٩٨٩(عالء الدين كفافى  -٣١

  .اكلينيكية، القاهرة، دار الفكر العربى
 .، القاهرة، هجر للطباعة والنشر)٣ط(، الصحة النفسية): ١٩٩٠(عالء الدين كفافي  -٣٢
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دار الفكر العربى :االشارد والعالج النفسى االسرى )١٩٩٩(عالء الدين كفافى  -٣٣
  المنظور النسقى االنفصالى

الصحة النفسية والبدنية ، يب مواجهتهاضغوط الحياة وأسال): ٢٠٠٠(على عسكر  -٣٤
  .دار الكتاب الحديث: ، القاهرة٢ط. فى عصر التوتر والقلق

، القاهرة، دراسة مقارنة فى ضغوط الوالدية لدى ثالث شرائح ): ١٩٩٥(فؤاد محمد  -٣٥
  .الهيئة المصرية للكتاب

لفكر ، القاهرة، دار االقلق وادارة الضغوط النفسية): ٢٠٠١(فاروق السيد عثمان  -٣٦
  .العربى

دراسة العالقة بين ضغوط الوالدية والتوافق الشخصي ): ١٩٩٨(فيفيان فايز إبراهيم  -٣٧
معهد  ،)غير منشورة(رسالة ماجستير واالجتماعي لدى أطفال المرحلة االبتدائية، 
  .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

، للطفل فى الخليج العربى التربية األسرية والصحة النفسية): ١٩٨٠(فيوال البيالوى  -٣٨
  .الكويت، مؤثر صحة الطفل العربى

  .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصريةمقياس الضغوط الوالدية): ١٩٨٨(فيوال البيالوى  -٣٩
الدار الدولية : ، القاهرةالمجلد األول. خيرة علوم النفسذ): ١٩٩٨(كمال دسوقى  -٤٠

  .للنشر والتوزيع
  .، األسكندرية، مركز الدلتارية بال فشلعالقات أس): ٢٠٠٣(ماهر محمود عمر  -٤١
ط أحداث الحياة أساليب مواجهة ضغو  ):١٩٩٧(يال، هشام ابراهيم عبد اهللا مايسة الن -٤٢

نفاعلية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة وعالقتها ببعض االضطرابات اال 
  .٨٦، مركز اإلرشاد النفسى، جامعة عين شمس، المؤتمر الدولى الرابع ص قطر

كتئاب واليأس جتماعية وعالقتها باال المهارات اال): ١٩٩١(لسيد عبد الرحمن محمد ا -٤٣
  .، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، العدد الثالث عشرلدى األطفال

، القاهرة قباء علم األمراض النفسية والعقلية): ١٩٩٩(محمد السيد عبد الرحمن  -٤٤
  .  للطباعة والنشر
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  :المقدمة

الضغوط الوالدية هى الظروف، أو المطالب المفروضة على الوالدين فى سياق 
تفاعلهم مع أبنائهم، سواء تلك الظروف أو المطالب الناجمة عن طبيعة الوالدين 
وخصائصهم، أو تلك الناجمة عن طبيعة الطفل وخصائصه، أو تلك الناجمة من مشكالت 

ذه الضغوط ينعكس تأثيرها على الوالدين فقط بل على الحياة التى تواجه األسرة ككل، وه
األطفال وعلى الجو العام لألسرة، بل وتؤدى إلى المشاكل السلوكية واالنفعالية ألطفال 
وهذا ما أكده الكثير من العلماء واألطباء النفسيون بعد أن اكتشفوا من خالل الدراسة 

ب األطفال أو توافقهم، وأن بنية األسرة والعالج الدور الكبير الذى تلعبه األسرة فى اضطرا
  .التى بها عضو مريض تختلف عن بنية األسرة التى ليس بها مرضى مضطربون

وذلك فإن المسئولية األولى واألخيرة تقع على الوالدين فى توفير المناخ الصحى   
 اآلمن لألطفال وتنشئتهم االجتماعية السليمة بما يحقق لهم تنمية السلوكيات السوية

  .اإليجابية والتخلص من السلوكيات غير السوية السلبية

  :أھداف الدراسة

  :يمكن إيجازها فيما يلى
تباطية بين الضغوط الوالدية وبعض االضطرابات النفسية ر الكشف عن العالقة اال - ١

  .لدى األطفال
  : التعرف على الفروق فى االضطرابات النفسية لدى األطفال باختالف كل من - ٢

  ).إناث –ر ذكو (النوع  -أ
  ).منخفض –متوسط  –مرتفع (حجم المعاناة من الضغوط الوالدية  - ب

التعرف على مدى إمكانية التنبؤ باالضطرابات النفسية لألبناء من خالل حجم  - ٣
  .ونوع الضغوط الوالدية

  :مصطلحات الدراسة

    .Parents Stressالضغوط الوالدية  - ١

  .Psycological disorders االضطرابات النفسية - ٢



  :فروض الدراسة

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات أبعاد الضغوط الوالدية ودرجات  - ١
  .االضطرابات النفسية لألطفال

) منخفض –مرتفع (ومستوى الضغوط ) إناث -ذكور (يوجد تأثير لكل من النوع  - ٢
 .والتفاعل بينهما على االضطرابات النفسية لألطفال

النفسية لألطفال من بعض الضغوط الوالدية دون يمكن التنبؤ باالضطرابات  - ٣
 .غيرها

  :أدوات الدراسة

  ).١٩٨٨فيوال البيالوى، : إعداد(  مقياس ضغوط الوالدية  - ١
 ).١٩٩١محمد السيد عبد الرحمن، : إعداد(  مقياس االكتئاب لألطفال  - ٢

إعداد نجوى شعبان، منى (المخاوف النوعية  –الخواف االجتماعي لألطفال  - ٣
 ).٢٠٠٠خليفة، 

  ).١٩٩٩عبد الباسط خضر، نجوى شعبان، : إعداد(القلق المعمم لألطفال  - ٤

  :عينة الدراسة

سنة ) ١٢-٩(استخدمت الباحثة مجموعتين ممثلة لألطفال وتتراوح أعمارهم بين 
  .وكذلك أحد الوالدين لكل طفل وطفلة

طفل ) ١٢٤(استخدمت لغرض اختيار فروض الدراسة، قوامها  تمثل العينة األساسية
  .من آباء وأمهات هؤالء األطفال ١٢٤، )إناث ٧٠ذكور،  ٥٤(وطفلة 

  :األساليب اإلحصائية

  .معامل ارتباط بيرسون -
  .اختبار تحليل التباين -
  .تحليل االنحدار -

  .SPSS.13وقد استخدمت الباحثة هذه األساليب من خالل البرنامج اإلحصائي 

  :نتائج الدراسة
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Abstract: 

INTRODUCTION: 
 The parents stress is the circumstances or demands that face the 

parents in interacting with their children, whether these circumstances or 

demands were a result of the parent's nature and characteristics, the child's 

nature and characteristics or the life problems that face the family as a 

whole. This stress affects the parents, the kids and the family atmosphere. 

Also it leads to the behavioural problems that affect the children. This 

matter was assured by a lot of scientists and psychiatrists after they 

discovered, through the study and treatment, the role played by the family 

in the children's discover or adjustment, and that family with a discovered 

member differs from the free one. 

 The parents are to provide the safe healthy atmosphere for their 

children besides the perfect social education for the sake of positive 

behaviours and avoiding the load once. 

THE STUDY DELIMMA: 
It can be described trough the following questions: 

1- Is there a positive relationship between the parents stress degrees and 

the ones of the children's psychological disorders? 

2- Is there an effects for the gender (male – Female) and the stress level 

(high - low) and their interaction on the children's psychotogical 

disorders? 

3- Can the children's psychotogical disorders be predicted by some 

certain parents stress? 
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THE IMPORTANCE OF THE STUDY: 
The study is important due to: 

1- Knowing the most common parents stress for the Egyptian family in 

the parent's poht of view.  

2- Knowing the most common psychotogical disorderes for the children.  

3- Identifying the degree of the relationship between the pareuts stress 

and some psychotogical disorders for the children. 

4- Predicting some psychotogical disorders for the kids through the 

level and kind of the stress. 

THE AIMS OF THE STUDY: 
1- Showing the relationship between the parents stress and some 

psychotogical disorders for the children. 

2- Knowing the differences of the psychotogical disorders for the 

children due to: 

A- Gender (male – Female). 

B- Level of parents stress (high – medium – low). 

3- Predicting the psychotogical disorders for the children through the 

level and kind of the parents stress. 

KEY WORDS: 
1- Parents Stress. 

2- Psychotogical disorders. 

HYPOTHESES OF THE STUDY: 
1- There is a positive velationship between the parents stress degrees 

and the once of the children's Psychotogical disorders. 
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2- There is an effect for gender (males – females) and the stress level 

(high – low) and their  interaction on the Psychotogical disorders for 

the children.  

3- We can predict the Psychotogical disorders for the children through 

some certain parents stress. 

THE STUDY SYSTEM: 
 The researcher used, in the study, the related descriptive system in 

her dealing with the study variables. 

THE STUDY TOOLS: 
1- Standard of parents stress (viola Albelawy 1988). 

2- Standard of depression for children (M. ELsayed Abdel Rahman 

1991). 

3- Standard of anxiety for children from which the following were 

chosen:- 

A- The social fears for children – the specific fears  

(nagwa Shaaban M.Khalil – Mona Khalifa Ali Hasan 2000). 

B- The generalized anxielty for the children  

(Abdel Baset Metwaly Khedr – Mogwa shaaban M.Khalil 

1999). 

THE SAMPLE: 
 The researcher used 2 groups for children ranging (6-12) years and 

one of the parents for every boy and girl too. 

THE FIRST GROUB: 
 It represents the initial group. It was used to measure the stability 

and honesty. It consisted of 30 pupils (boys and girls) from primary stage 
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and 30 parents for these children (1 male – 19 female) from Sharkia 

governorate. 

THE SECOND GROUP: 
 It represents the main sample. It was used for choosing the 

hypotheses of the study. It consisted of 124 (54 males – 70 females) and 

124 parents for these children. 

THE STATISTICAL STYLES: 
1- Pearson's correlation coefficient. 

2- Discrepancy analysis test. 

3- Inclination test. 

The researcher used these styles through the statistical program SPSS.13. 

RESULTS: 
1- There is a statistical positive relationship between the parents stress 

dimensions (scattering – acceptance adjustment – parents stress 

resulted from the child – the relationship between the the couple – 

the parent's health – parents stress related to them – the total a mount 

for parents stress) and the children's social fear degrees.  

- There is no relationship between the parents stress dimensions and 

the Psychotogical olisorders disorders for the children (the 

generalized anxiety – the specific fears – depression).    

2- There is an effect for gender (male – female) and the stress level 

(high – low) and their interacticn on the social fear. 

- There is an effect for gender (male – female) on the specific fears 

meanuhile there is no effect for the stress level and the interaction 

between gender and this level on the srecific fears. 
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- There is no effect for gender (male – female) and the stress level 

(high – low) and their interaction on depression.   

3- The social fear as one of the Psychotogical disorders for the children 

can be predicted through some cerdain parents stress. 

The parents stress is represented through the relationship between 

the couple, scattering, the increasing demands and insistence. 
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