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 :الممخص

ييدؼ البحث الحالي معرفة اإلجياد االنفعالي وطبيعة المناخ األسري لدى 
أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلؾ التعرؼ عمى داللة الفروؽ 

إناث(، فضاًل عف العالقة االرتباطية بيف  -عمى وفؽ متغير النوع )ذكور
ياس اإلجياد المتغيريف، ومف أجؿ التحقؽ مف ذلؾ فقد قاـ الباحثاف ببناء مق

( فقرة، وأيضًا بناء ٖٕاالنفعالي، إذ بمغ عدد فقراتو بصيغتيا النيائية )
( فقرة، وقد ٖٖمقياس المناخ األسري، إذ بمغ عدد فقراتو بصيغتيا النيائية )

تـ التأكد مف خصائصيما السايكومترية وتـ تطبيؽ األداتيف عمى عينة 
إناث، اذ تـ اختيارىـ  (ٚٙ( ذكور و)ٖ٘( ولي أمر، بواقع )ٕٓٔبمغت )
وأظيرت  ٜٕٔٓ( معاىد ومراكز رعاية في محافظة بغداد  لمعاـ ٓٔمف )

 نتائج البحث اآلتي 
أف عينة البحث مف أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة لدييـ  .ٔ

 إجياد انفعالي.
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف )الذكور واإلناث( في  .ٕ

 اإلجياد االنفعالي.
أف عينة البحث مف أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة لدييـ  .ٖ

 مناخ اسري ايجابي.
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف )الذكور واإلناث( في  .ٗ

 المناخ األسري.
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Abstract: 

The present research aims to know the level of emotional 

Fatigue  and the family climate Among parents of people 

with special needs, as well as to identify the significance 

of differences according to the type of variable (males - 

females), as well as the correlation between the two 

variables, and in order to verify this, the researchers have 

built a measure of emotional Fatigue The number of 

paragraphs in its final version (23) paragraphs, as well as 

the construction of the family climate scale, where the 

number of paragraphs in its final version (33) 

paragraphs, has been confirmed psychometric 

characteristics and the tools were applied to a sample of 

(120) parents, by (53) males and (67) females, selected 

from (10) institutes and care centers J Baghdad province 

for the year 2019 showed the following search results 

1 .The research sample parents of people with special 

needs with special needs has emotional Fatigue  .  

2 .There are no statistically significant differences 

between (males and females) in emotional Fatigue  .  

3 .The research sample parents of people with special 

needs have a positive family climate. 

4 .There are no statistically significant differences 

between (males and females) in the family climate. 

5. The results of statistical analysis showed that there is 

no significant correlation between the current research 

variables emotional Fatigue  and the family climate 

among parents of people with special needs. 
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 مشكمة البحث:
تواجو اسر األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، العديد مف مصادر الضغوط والجيد 

اجتماعية واقتصادية وسياسية، االنفعالي التي يتعرضوف ليا، نظرا لما يحيط بيـ مشكالت 
ومواقؼ ضاغطة وتنوع مستمزمات الحياة، وازدياد متطمبات األفراد واختالفيا، والتي أدت إلى 
تغيرات وتطورات اجتماعية واقتصادية ىائمة، مما جعؿ تمؾ األسر تزخر بالصراعات 

لنفسي االجتماعي واألحداث المثيرة لمقمؽ واالضطراب النفسي واالنفعالي، الذي ييدد األمف ا
واالقتصادي ليـ، باإلضافة إلى زيادة األزمات النفسية الشديدة والصدمات االنفعالية العنيفة، 
مما جعؿ المختصيف يولوف موضوع اإلجياد االنفعالي األىمية البالغة، لما ينتج عنو مف 

 مواقؼ ضاغطة، ومصادر لمقمؽ والتوتر، وعوامؿ الخطر والتيديد االجتماعي.
ر اإلجياد االنفعالي الى فعؿ او تصرؼ ابعد مف الميارات العقمية او البدنية، يشيو 

جراء محادثة ودودة والمجاممة والكياسة  كإظيار االبتسامة او نظرات معينة او اىتماـ صادؽ وا 
والتعاطؼ، ويعزى لمثؿ ىذا االىتماـ باالنفعاالت نظرًا لدورىا كأحد المكونات األساسية 

المركب ، فيي بمنزلة ىمزة الوصؿ بيف المكوف المعرفي والمكوف السموكي  لمسموؾ الكمي او
  (.٘ٔ، صٜٕٓٓ)بني يونس،

فعندما تفشؿ األسرة في توفير مناخ أسري يساعد عمى تعميـ أفرادىا كيفية تحقيؽ 
التوازف بيف الحاجات االتصالية باآلخريف، والحاجات االستقاللية لدييـ فاف الباب يكوف 
مفتوحًا لمختمؼ صور االتصاؿ الخاطئ ،الذي ينتيي باضطراب األسرة وتحويميا إلى المناخ 

الي اضطراب العالقات األسرية، وضعؼ استقرارىا يؤدياف الى عواقب االسري السمبي، بالت
سيئة عمى نمو الفرد وصحتو النفسية وتفكؾ االسرة ، والخالفات الزوجية ، والمنازعات 
المستمرة بيف الوالديف ومشكالتيـ إذ يصاحب ذلؾ قمة االحتراـ وتحقير كؿ طرؼ منيما لألخر 

 (. ٜ٘ٔ: ٕٙٓٓاجات الخاصة داخؿ االسرة  )الشافي،وكؿ ىذا يؤثر سمبا عمى ذوي االحتي
وعميو يمكف تحديد مشكمة البحث مف خالؿ التساؤالت االتية: ىؿ أولياء أمور ذوي 
االحتياجات الخاصة لدييـ اجياد انفعالي؟، ىؿ المناخ األسري ألولياء أمور ذوي االحتياجات 

 اإلجياد االنفعالي والمناخ األسري؟ الخاصة ايجابي اـ سمبي؟، وىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية بيف
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٖٓٚٗ ) 
 

 أهمية البحث:
عدادىػـ إعدادًا متوازنًا  تمارس األسرة دورا ميمًا وحيويًا في تربية ابنائيا ورعايتيا وا 
يحقؽ تنمية شخصياتيـ في جميع جوانبيا، فمف خالؿ األسرة يتعمـ الفرد العادات والتقاليد 

قعات وأساليب اشباع الحاجات السائدة في المجتمع، واألعراؼ والقيـ والمغة االتجاىات والتو 
فغياب دور األسرة تجاه افرادىا ذوي االحتياجات الخاصة لو آثاره النفسية واالجتماعية عمى 
شخصياتيـ، وتعد األسرة المبنة األولى في بناء صرح الشخصية وتكامميا، واألسرة الواعية 

اء الشخصية في ضوء األىداؼ المنشودة لكونيما المستنيػرة والثقة مطمبا اساسيا لمبدء في بن
الوحدة االجتماعية التي ينشأ فييا الطفؿ، وتسيـ بقدر أكبر في التأثير عمى سموكو واألشراؼ 

(. والبد اف يتكيؼ جميع أفراد  ٖ٘ٗ، ص  ٕ٘ٓٓعمى نموه النفسي واالجتماعي ) الداىري ، 
حتياجات الخاصة داخؿ العائمة، فالطفؿ ذو األسرة مع التوتر وردود الفعؿ لمتعايش مع ذوي اال

اإلعاقة يفرض متطمبات تػقيد قدرة األسرة عمى األداء، والبد أف تتكيؼ األسرة مع حياة الطفؿ 
العاجز في األوقات الحرجة. وبصفة عامة يمكف القوؿ إف قدرة األسرة في إدارة نقاط التوتر 

ة ونوع الدعػـ الذي تتمقاه األسرة ) حنفي ، ىذه تعتمد عمى شػدة اإلعاقة ومصادرىـ االنفعالي
 (.  ٖٗ، ص ٜٕٓٓ

اف تزايد االىتماـ بالفئات الخاصة مف الناس بإعطائيـ حقوقيـ مف الرعاية والتأىيؿ 
اصبح ليس مقتصرا عمييـ فحسب بؿ يتعدى الى االىتماـ بأسرىـ، وقد وجد أف آبػاء االطفاؿ 

انواعًا مف المشكالت واليموـ التي تفوؽ تربية ذوي االحتياجات الخاصة غالبا ما يواجيوف 
  (.ٕٓ٘-ٜٕٗ، ص  ٕٔٔٓاالطفاؿ التي يواجييا اآلباء ذوو االطفاؿ األسوياء. ) النوايسة ، 

فيما تعد حزمة العواطؼ واالنفعاالت او المشاعر التي يراد مف االباء واالميات او 
ة تحقيؽ اليدؼ مف العمؿ التعميمي اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة اف يتحكموا بيا بغي

واالسري ىي رأس ماليـ في توصيؿ ابناؤىـ الى بر االستقاللية الحياتية، فالتكمفة عمى بذؿ 
المزيد مف الجيد االنفعالي ىو ضار مثؿ العمؿ البدني والعقمي مف خالؿ تغير مشاعر الى 

يا عمى الوضع الصحي حزمة العواطؼ التي يتـ استيالكيا ، والتي سرعاف ما تمقي بظالل
 (. ٕٔٔ، ص  ٜٕٓٓوالنفسي الولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة ) بني يونس، 

فيما يؤدي نوع الجنس دورًا في االجياد االنفعالي، وىذا ما ذىب اليو )أركسوف وريتر، 
( فالنساء ال تواجو المزيد مف االرىاؽ عنو عند الرجاؿ ليس فقط بسبب طبيعة العمؿ،  ٕٔٓٓ
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بسبب ادارة المشاعر فمو تأثير مختمؼ عمى النساء مما ىو عمى الرجاؿ، ىذا واكد )بيتر بؿ 
سالوفي( اف المرأة اقدر عمى ادارة االنفعاالت لما تتمتع بو مف الصبر والمطاولة في العالقات 
االجتماعية فالنساء لدييـ ميؿ ألداء اشكاؿ مف االجياد االنفعالي اكثر مف الرجاؿ، واف 

اكثر حرية لمتعبير عف المشاعر، فيما يكافح الذكور جميع أشكاؿ المشاعر بالصراخ  االناث
، ٕٚٓٓمثاًل، بينما االناث تعبر عف غضبيف بشكؿ مختمؼ وعادة ما يتميز بالدموع ) كماؿ، 

 ( .ٜٜص
ويساعد المناخ األسري السوي عمى تحقيؽ أىداؼ إيجابية يساعد ايضًا عمى تحقيؽ 

ه اإليجابي، واالتجاه نحو القيـ الدينية والخمقية، واالتجاه الثقافي، واالتجاه أىداؼ، منيا االتجا
نحو التحصيؿ، واإلنجاز، ولكي يصبح مناخًا أسريًا قادرًا عمى تحقيؽ أىدافو المنشودة بشكؿ 
صحي، ال بد أف يتسـ بترابط أعضاء اآلسرة الواحدة، اذ إف األسرة في حقيقة تكوينيا 

معًا يجذب كؿ فرد الى االخر فضال عف شبكة العالقات العاطفية مف وروابطيا تشكؿ مجت
خالؿ أواصر المناخ األسري، ألف تكوينيا في بيئة مرتبطة اقتصاديًا ونفسيًا يجسد وحدة 

وتحتؿ مسألة السموؾ الصحي وتنميتو أىمية متزايدة اجتماعية نموذجية في عالقتيا وسموكيا، 
نما بالجوانب النفسية أيضاً ليس فيما يتعمؽ بالجوانب الجسدي ، وقد قاد الفيـ  ة فحسب وا 

المتزايد لمعالقة الكامنة بيف السموؾ والصحة إلى حدوث تحوالت كبيرة في العقود الثالثة 
مكانية التأثير فييا عمى المستوى  األخيرة مف القرف العشريف في فيـ الصحة وتنميتيا، وا 

مكف تحقيقيا في كؿ األحواؿ، بؿ أصبحت مفيومًا الفردي، ولـ تعد الصحة مفيومًا سمبيًا، ي
تحقيقيا والحفاظ عمييا، ومف أجؿ ذلؾ   ديناميكيًا، يحتاج إلى جيد مف قبؿ األفراد في سبيؿ

تعد دراسة وفيـ الممارسات السموكية الصحة لذوي االحتياجات الخاصة مف قبؿ االسر، 
درات ذوي االحتياجات الخاصة ، وتحديد الخطوة األولى نحو إيجاد الموارد  المنتمية لتطوير ق

األمر الذي ينعكس في النياية  العوامؿ واالتجاىات المعيقة ليـ مف أجؿ العمؿ عمى تعديميا
النمو السميـ وتخطيط وتطوير برامج الوقاية المناسبة والنوعية، وىذا ما يتوافؽ مع ما   عمى

امج نفسية و صحية الكتشاؼ مف أجؿ تطوير بر   WHO تنادي بو منظمة الصحة العالمية
عوامؿ الخطر عمى الصحة السموكية البنيوية المسببة لممرض التي يمكف التأثير فييا اجتماعيًا 

 .(ٜٜٛٔ:ٚٔٔ)مينا ، والتغمب عمييا.
 تكمف باالتي :ومما تقدـ فأف أىمية الدراسة الحالية  
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النفعالي  لدى تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى أىمية التعرؼ عمى مستوى اإلجياد ا  -
 أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة

أف نتائج ىذه الدراسة ستكوف عونًا لألسر واألخصائييف، في تصميـ خطط وقائية   -
لتخفيؼ اإلجياد االنفعالي لدى أسر ذوي االحتياجات الخاصة وقدرتيـ عمى مواجية 

 الضغوط النفسية والتغمب عمييا.
لدى أسر ذوي االحتياجات الخاصة، يساعد التعرؼ إف التعرؼ عمى المناخ األسري   -

عمى ميارات التكيؼ االجتماعي، وميارات التواصؿ مع اآلخريف، وميارات التفاعؿ 
يجاد الطرائؽ المناسبة لحميا.  االجتماعي، لمتخفيؼ مف حدة الضغوط النفسية، وا 

لخاصة والتي كذلؾ تنبع أىمية الدراسة الحالية مف اىتماميا بفئة ذوي االحتياجات ا  -
تزايد االىتماـ بيا في الفترات األخيرة محميًا وعالميا، مف خالؿ تسميط الضوء عمى 

 أولياء أمورىـ كونيـ المحفز والدافع األساسي والراعي المباشر لتوافقيـ االجتماعي.
 يهدؼ البحث الحالي معرفة:أهداؼ البحث:  

 الخاصة. اإلجياد االنفعالي لدى أولياء أمور ذوي االحتياجات .3
إناث( لدى أولياء أمور  -داللة الفرؽ في اإلجياد االنفعالي تبعًا لمتغير النوع )ذكور .3

 ذوي االحتياجات الخاصة .
 المناخ األسري لدى أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة . .1
إناث( لدى أولياء أمور  –داللة الفرؽ في المناخ األسري تبعًا لمتغير النوع )ذكور  .4

 اجات الخاصة .ذوي االحتي
العالقة االرتباطية بيف اإلجياد االنفعالي والمناخ األسري لدى أولياء أمور ذوي  .5

 االحتياجات الخاصة .
 سوؼ يقـو الباحثاف باختبار الفرضية الصفرية اآلتية:فرضية البحث: 

اإلجهاد (  بين متغيري البحث 0005) ال توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة )
 والمناخ األسري لدى أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة ( . االنفعالي
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 حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بأولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة لفئتي )التوحد و متالزمة 
داوف( لمممتحقيف أبناؤىـ في معاىد ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة بغداد لعاـ 

ٕٜٓٔ. 
 

 المصطمحات:تحديد 
 : عرفه كل منEmotional Fatigueاواًل: اإلجهاد االنفعالي 

تنظيـ التعبيرات العاطفية وأسموب عرضيا، بما :  (Sternberg,1999ستيرنبرغ ) -
يتالءـ مع سياؽ ومعايير وثقافة وأىداؼ البيئة إثناء التفاعؿ، نظرًا لطبيعة وخصائص البيئة 

 (.Passig & Eden, 2000, p.3) التي يتواجد فييا الفرد
إدارة الشعور عمى نحِو مخطط لعرض :  (Hochschild,2003) هوشتشايمد -

 ,Hochschild )تعبيرات جسدية وتعاطفية تجاه اآلخريف وبمستوييف السطحي والعميؽ 
2003 ,p.33)  . 

محاولة الفرد لتقميؿ حالة التعارض ) :  ( (lioyd,et,al,2004لويد واخرون -
 .( lioyd,et,al,2004,p.25 )التناقض( بيف ما يشعر بو مف عواطؼ وبيف ما يظيره منيا 

، لإلجياد االنفعالي، ٖٕٓٓ: بما اف الباحثاف قد تبنا وجية نظر ىوشتشايمد التعريؼ النظري
 فأف التعريؼ النظري ىو نفس تعريؼ ىوشتشايمد المذكور أعاله.

: الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب )أولياء أمور ذوي االحتياجات لتعريؼ اإلجرائيا
 الخاصة( عمى مقياس اإلجياد االنفعالي في البحث الحالي.

 : عرفه كل من Climate Familyثانيًا: المناخ األسري 
نظاـ لو خصائص انفعالية مقسمة عمى وفؽ البعد (:  (bowen,1975باون -

، وطرائؽ التواصؿ، والتفاعؿ، والعالقات السائدة بيف أفراد األسرة إلشباع حاجاتيـ، العاطفي
 (.bowen.1975.p14لتفسير السموؾ األسري )

االتساؽ، أو االتصاؿ العاطفي بيف أفراد األسرة بعضيـ مع (: bloom,1983بموم ) -
 (.simola&Sharma,2007,p6بعض، ينتج مناخًا أسريًا جيدًا )
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الجو العاـ السائد في محيط األسرة، ويعد ىذا المناخ المحصمة (:  2006العكايمة )  -
الكمية المميزة لخصائص األسرة مف حيث أساليب التنشئة االجتماعية السائدة فييا، والكيفية 
التي تدار بيا كجماعة أولية، وطبيعة شبكة العالقات، والتفاعالت، وأنماط االتصاؿ بيف 

 (.ٕٙٓٓ:ٜٛٔكايمة ،أعضائيا ) الع
، لممناخ األسري، bowen,1975باوف: بما اف الباحثاف قد تبنا وجية نظر التعريؼ النظري

 فأف التعريؼ النظري ىو نفس تعريؼ باوف المذكور أعاله.
: الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب )أولياء أمور ذوي االحتياجات التعريؼ اإلجرائي

 ناخ األسري في البحث الحالي.الخاصة( عمى مقياس الم
 : عرفهم كل من  People with special needs ثالثًا: ذوي االحتياجات الخاصة

كؿ فرد يختمؼ عف األفراد العادييف بدرجة تجعمو يحتاج إلى  (:2003العوالمة ) -
 حتى يمكف االستفادة مف طاقتو الكمية )العوالمة -كتعديؿ البيئة المدرسية مثالً  خدمات خاصة

 ،2003  :11). 
ىـ األفراد الذيف ينحرؼ أداؤىـ عف األداء الطبيعي  (:2012بحراوي والزيوت ) -

 (138:  2012)بحراوي والزيوت ، 
ىـ األسر الذيف لدييـ  : ويعرؼ الباحثافرابعًا: أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة

مف قدرتيـ أو تمنعيـ أطفاؿ يعانوف مف حاالت ضعؼ تزيد مف مستوى االعتماد لدييـ وتحد 
 مف القياـ بالوظائؼ المتوقعة ممف في عمرىـ بشكؿ مستقؿ.

 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 

 :Emotional Fatigueاإلجهاد االنفعالي أواًل: 
( الى ما يتعرض لو الكائف الحي مف تييج او استثارة (Emotionيدؿ لفظ االنفعاؿ 

وجية، وما ينتابو مف مشاعر واحاسيس وجدانية قوية تتجمى فيما يطرأ عميو مف تغيرات فسيول
رغـ اف مفيوـ االنفعاؿ مف المفاىيـ الشائعة في مجاؿ عمـ النفس فال يوجد تعريؼ يتفؽ عميو 
جميع المتخصصيف فيو كما يرى بوؿ توماس يونج يتمثؿ في عممية ذات طبيعة مركبة  الى 

 ات النظر وبحسب المنطمقات النظرية درجة انو البد مف تحميمو الى اجزاء مف مختمؼ وجي
 (ٚٙ: ٜٕٓٓ)الخالدي، 
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ينظر الى االنفعاالت كحدث شعوري، وقد  McDougallفيما كاف فونت وماكدوجؿ 
تركزت المشكالت االساسية حوؿ العالقة بيف االنفعاؿ الشعوري وبيف التعبيرات الشعورية، 

فمـ يتفؽ جميور عمماء النفس ونتيجة الختالؼ خصائص االنفعاالت ومكوناتيا ووظائفيا 
 عمى تعريؼ اجرائي تبعا لمخمفيات النظرية التي انطمؽ منيا فمنيـ مف عرفيا:

 انيا عممية عقمية غير معرفية . -
 حالة وجدانية عنيفة تصحبيا تغيرات فسيولوجية حشوية وتعبيرات حركية مختمفة. -
تغيرات جسدية ذات حالة معقدة او مركبة مف حاالت الكائف العضوي، تنطوي عمى  -

 طابع واسع النطاؽ في التنفس والقبض وافراز الغدد .
حالة االستعداد لمفعؿ، ووضع االولويات وتدعيـ المخططات ، وما يصحبيا مف  -

 (ٕٕٚ، ص  ٜٕٓٓتغيرات جسمية ، وتعبيرات ، وافعاؿ  )بني يونس،
 فيما وجدت بعض الدراسات اف دورة االنفعاالت ليا:    

 رفاىية الشخصية واليوية واألداء .تأثير عمى ال -3
 تأثير عمى العواطؼ والعالقة بيف الشخص وأسرتو. -3
تضمف االنفعاالت عند العامميف في المؤسسات عرضيا في الحياة االجتماعية   -1

  (Zembytas &Schultz, 2009, p.123) وىي جزء مف الثقافة .
ة االنساف لكف ىناؾ جيد فالجيد االنفعالي يبذؿ في المواقؼ العامة والخاصة في حيا

انفعالي خاص ويتـ في اماكف العمؿ وىو ما يبذلو مقدمي الخدمة مف اطباء، ومحاميف، 
وضباط الشرطة، واسر اطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، وىذا يستدعي الكثير مف الدقة في 

وي ادارة المشاعر والظيور بذات تنسجـ مع االىداؼ المراد تحقيقيا، لكف اسر االطفاؿ ذ
االحتياجات الخاصة  في الحياة تتطمب منيـ ميارة ادارة وتنظيـ مشاعرىـ عف طريؽ بذؿ 

( مرىوف  (Hochschild ,1983المزيد مف الجيد بغية تحقيؽ اىداؼ محددة. وىذا بحسب 
 -بثالث شروط :

 اف يكوف ىناؾ تفاعؿ وجيًا لوجو مع اآلخريف . -3
 دمة .اف يتطمب الموقؼ اظيار العاطفة مع طالب الخ -3
اف تتشكؿ مع مقدـ الخدمة تعبيرات انفعالية وفقًا لقواعد العرض العاطفي .  -1

(Hochschild ,1990 ,p.88) 
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ويشكؿ وجود االطفاؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة داخؿ المنزؿ، عامؿ قمؽ لدى 
الضغوطات النفسية واالجياد االنفعالي ، والتي يمكف أف تيدد االسرة  األسرة ، وكذلؾ وجود 

مف العديد مف النواحي الصحة العقمية. حيث تشير العديد مف الدراسات إلى أف وجود االطفاؿ 
مف ذوي االحتياجات الخاصة في األسرة، يمكف أف يؤدي إلى مشاكؿ خاصة تتمثؿ بالقمؽ 

 (.(Shirani at el,2015الزائد، والخوؼ والتوتر، وسرعة الغضب، لدى جميع افراد االسر  
( عمى اف التفاعؿ ىو جزء مف قواعد الشعور او العرض (Hochschildواكدت 

فبرامج السموؾ التفاعمي مع متمقي الخدمة كاالبتسامة واتصاؿ العيف ووضع الجسـ ونبرة 
الصوت تعد ادوات تفاعؿ ايجابية معيـ وعدـ التفاعؿ عمى اساس الحد مف المشاعر العفوية 

لذات في دور العمؿ فالعامميف في ميف في بذؿ الجيد االنفعالي قد يؤدي الى انصيار ا
الخدمات االنسانية كالعمؿ االجتماعي او االرشادي يفتقروف الى القدرة عمى الحفاظ عمى ما 
يكفي مف المسافة النفسية بيف المتطمبات العاطفية وشعورىـ الذاتي ) الشخصي ( فأدراؾ 

الفكار والمغة والصوت والتي انفعاالت االخريف ىو القدرة عمى تحديد انفعاالتيـ مف خالؿ ا
اف االرىاؽ ىو النتيجة المحتممة  Hochschildواعتبرت ىي احد ابعاد الذكاء العاطفي، 

والذي عادًة ما يكوف نتيجة انخفاض االستقاللية في  Emotional Laborلالجياد االنفعالي 
 ,Hochschild) العمؿ، وىذا بدوره يؤدي في نياية المطاؼ الى انخفاض الرضا الوظيفي 

1990,p.199). 
 Emotional Regulationالتنظيم االنفعالي 

احد المفاىيـ الميمة التي ال يمكف تجاوزىا دوف اإلشارة إلييا وىي بمثابة التركيز 
المسبؽ لالنفعاؿ والذي يشبو استجابة التمثيؿ السطحي عند ىوشتشايمد واعتبره عممية تنظيـ 

االنفعاؿ لتمبية اىداؼ محددة وقد اقترح امريف بغية تنظيـ كؿ مف المشاعر والتعبير عف 
 االنفعاالت :

 .التركيز المسبؽ لالنفعاؿ او تنظيـ االفراد المسبؽ لمعواطؼ 
  . تنظيـ او تعديؿ تركيز االستجابة االنفعالية حتى انو قد تحاوؿ قمع مشاعرىـ الفعمية

 (ٖ٘، صٕ٘ٔٓ)خفي، 
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 Climate Familyثانيًا: المناخ األسري 
 فيو، المؤثرة العوامؿ أو ،مكوناتو أو ،مفيومو حيث مف سواء األسري فقد ناؿ المناخ

 وتناولو واألجنبي، العربي الصعيد عمى واالجتماعية والنفسية ،التربوية البحوث مف وافراً  نصيباً 
شتى، كونو يعبر عف التفاعؿ اإليجابي اليومي لمحياة األسرية، إذ  وزوايا جوانب مف الباحثوف

يقـو الوالداف بتزويد األبناء بالقيـ واالتجاىات التي عمييـ أف يؤمنوا بيا ويدافعوا عنيا ، ومما 
ميزىا عف التفاعؿ السمبي داخؿ األسرة، والتي تقـو عمى إثارة مشاعر الخوؼ، وفقداف األمف 

ناء في العديد مف المواقؼ ، التي ينتج عنيا اىتزاز قيميـ التي يؤمنوف بيا والطمأنينة في األب
وتؤثر دوف شؾ في صحتيـ النفسية، ومستقبؿ حياتيـ، وقد يدفعيـ إلى تبني إحدى األنماط 

 (.                                       ٖٕٔ: ٜٕٓٓالسموكية، غير المرغوب فييا )الحميبي ،
أعضاء األسرة األساس في تشكيؿ المناخ األسري ، ذلؾ أف األسرة وتعد العالقة بيف 

تمثؿ نظاماً  متكامالً  يمعب كؿ عضو فيو دوراً  فاعال ً، مف خالؿ التأثير في عضو أو أكثر 
مف أعضاء األسرة ، وىو ما يجسد الكيفية التي يتعامؿ بيا كؿ عضو مع اآلخر ، ثـ 

لتفاعؿ وأسموبو ، وبالتالي لكؿ أسرة مناخيا يتمخض عف ذلؾ المناخ األسري ، مستوى ا
 (. ٗٚ: ٖٕٓٓالخاص الذي رسمتو التفاعالت بيف أعضائيا )جاسـ،

 Family Systems Theoryنظرية األنظمة األسرية 
والتي طرحيا  (،Murray Bowen 1975صاغ ىذه النظرية العالـ موراي باوف )

ـ (، ثـ أضاؼ العناصر، واألجزاء الرئيسة األخرى ليا في عاـ 1963-1957بيف األعواـ )
( الذي مفاده : (Darwinوما بعد ذلؾ، تستند ىذه النظرية أساسا إلى اقتراح داروف  1975

أّف البشر نتاج النشوء واالرتقاء، والسموؾ البشري ينتظـ بوساطة العمميات الطبيعية التي تنظـ 
أف االضطرابات النفسية لدى  (Bowen)رى، ويعتقد باوف سموؾ جميع الكائنات الحية األخ

البشر مرتبطة بماضييـ النشوئي النوعي،  وقد طور )باوف( نظريتو كي تكوف متسقة مع 
نظرية النشوء واالرتقاء، ويعتقد باوف أف نظريتو عالمية ويمكف تطبيقيا عمى جميع أنواع 

 (.Bowen,1975,p.364األسر والثقافات )
ىتمامو بالمناخ األسري لمفرد مف خالؿ كونو طبيبًا نفسيا،ً وقد عمؿ مع وبدأ باوف ا

األفراد، الذيف يعانوف مف مرض الفصاـ في أوائؿ الخمسينيات مف القرف الماضي، وقد عمؿ 
باوف ضمف نطاؽ التحميؿ النفسي في معالجة مرضاه ، ويرى باوف أف نظرية التحميؿ النفسي 
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فصمة لمرضى  منفردي، ويعتقد أف المفاىيـ حوؿ المناخ صيغت، وتشكمت  مف  دراسات  م
األسري قد اشتقت مف إدراؾ المرضى، أكثر مما ىي مشتقة مف المالحظة المباشرة لألسرة ، 
أي أف مبادئ العالج النفسي التحميمي كانت ال تشجع االتصاؿ بيف المعالج، وأعضاء األسرة 

المتعالج، ولـ يكف باوف ميتمًا باألسر النووية مف أجؿ أف تمنع تدمير العالقة بيف المعالج و 
Nuclear families) ،فحسب، بؿ إف اىتمامو قد ذىب إلى ما وراء ذلؾ أي األسر الممتدة )

Extended families) مينا،( صعودًا إلى ثالثة أجياؿ عمى أقؿ تقدير(ٜٜٔٛ :ٔٗٚ). 
ية تربط أبناء األسرة وترى ىذه النظرية أف المناخ األسري الجيد يتضمف جوانب عاطف

الواحدة وتجعؿ مناخيـ األسري إيجابيًا وتزيد مف تحسيف سموؾ الفرد ضمف مناخ أسرتو، 
وعالقاتو الخارجية والتي تنطوي عمى الدؼء واالستقرار، وىذا قد يكوف عامؿ إسناد لمفرد، 

ية عمى وفؽ وىو يواجو ضغوط الحياة لذا ُيعّد المناخ األسري مف األسس الميمة لمصحة النفس
ما يخبره الفرد مف عالقات حميمة ودائمة بيف أفراد أسرتو إذ يجد الفرد في مثؿ ىذه العالقة 
اإلشباع لحاجاتو النفسية و معاممة الوالديف لمفرد، التي تتسـ بالمودة والعطؼ والحناف، تساعد 

الئؿ الصحة في تكويف مفيوـ إيجابي نحو ذاتو، وكذلؾ المفيـو االيجابي لمفرد ىو أكبر د
النفسية لمفرد فضاًل عف أف المناخ االسري السمبي قد يكوف منفرًا لمفرد، ويزيد مف سموكو غير 

 .       ( Bowen,1975,p.187)السوي  واتجاه اقرانو في المدرسة، والعالـ المحيط بو 
نظاـ حياتي لو خصائص تحدث بيف  ( أف المناخ األسريBowenويرى باوف )

 يمكف فيميا إال مف خالؿ فيـ طرائؽ االتصاؿ السائدة بيف أفرادىا ومنيا أعضاء األسرة ال
مقسمة عمى وفؽ أبعاد وطرؽ التفاعالت داخميا، وطرؽ تقديـ  خصائص انفعالية ووجدانية

التغذية الراجعة بيف أفرادىا ومعرفة أىدافيا مف ىذه األبعاد البعد العاطفي، وطرائؽ التواصؿ 
ألسري، وفي ا سائدة بيف أفراد األسرة إلشباع حاجاتيـ لتفسير السموؾوالتفاعؿ والعالقات ال

األسرة المضطربة تكوف الحدود جامدة وضعيفة جدًا، وال يكوف بيف اعضائيا تقارب انفعالي 
فكؿ فرد ال يشعر بالفرد االخر وكأنو يعيش في عزلة عف المحيط الذي يعيش فيو مع 

ـ، وأفراحيـ، وأحزانيـ وىموميـ وىناؾ انفعاالت ، أعضائيا أعضاء يتشاركوف في انفعاالتي
وطرؽ تقديـ التغذية الراجعة ليـ، التي قد تكوف إيجابية فتزيد مف التحسف المطموب في الفرد، 
أو تكوف سمبية فتزيد مف سوء سموكو ألنيا تكوف منفرة لمفرد، ألنو ال يتقبميا ولذلؾ عمى 

عرفة العالقات بينيـ، وعميو أف يكتشؼ نظاميا مف المرشد األسري أف يفيـ نظاـ االسرة، ، وم
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خالؿ مالحظاتو لتفاعالت أفرادىا مع بعضيـ ومف ىو صاحب القرار فييا 
bowen.1975.p14).)  

اختمفت ىذه النظرية عف نظريات العالج األسري األخرى مف خالؿ تأكيده عمى 
ف خالؿ ديناميكيات األسرة النظاـ العاطفي لألسرة، وتاريخ ىذا النظاـ الذي يمكف تتبعو م

لوالدي األسر وآبائيا، وتستند نظرية باوف الى قدرة الفرد عمى التمييز بيف ادائو الفعمي الخاص 
بو، ومشاعره، و بصورة خاصة العالقة، التي تنشأ بيف أعضاء األسرة، ويعتقد أف الطريقة 

ف  التي يتعامؿ بيا االفراد مع التوتر، الذي يتعرضوف لو الذي يأتي مف خالؿ أفراد األسرة وا 
واحدًا مف الجوانب الميمة الرئيسة في نظرية باوف ىي الكيفية التي يمكف لألسرة تنقؿ 
الخصائص النفسية، التي تؤثر في التفاعؿ إلى األسر المختمة وظيفيًا عبر عدة أجياؿ كي 

، لكي يوفروا مناخًا يعمؿ المناخ األسري بصورة جيدة، إذ إف أفراد األسرة يجب أف يعمموا سوياً 
اسريًا مالئمًا، كي ينسجموا بو األبناء لقد اعتقد باوف أف الترتيب الوالدي يؤثر في أداء األفراد 
داخؿ االسرة، وفي كيفيو أدائيـ بوصفيـ آباًء في المستقبؿ ، ووسع باوف انموذجو في األنظمة 

نحو التفرد  األسرية إلى الوظيفة المجتمعية، مثمما يمكف لألسرة اف تتحرؾ
(1975;98.Bowen .) 

ويرى باوف نظريتو مف النظريات الشاممة، التي تناولت المناخ األسري بصورة عامة 
مف مختمؼ جوانبيا، وينظر الى األسرة كونيا وحدة عاطفية، ويستخدـ نظـ التفكير لوصؼ 

مكثؼ عاطفيًا، التفاعالت المعقدة فييا إذ إف في طبيعة األسرة أْف يرتبط أعضائيا  بشكؿ 
وغالبًا ما يشعروف أف الناس بعيدوف أو منفصموف عنيـ، كذلؾ يرى باوف أف مشكمة الفرد 
داخؿ االسرة تفيـ فقط مف خالؿ فيـ المناخ األسري،  ويرى أّف المشكالت األسرية العاطفية 
 يجب حميا في األسرة لكي تكوف ىناؾ شخصية ناضجة، وفريدة لكؿ فرد فييا، واعتمد باوف
عمى جميع المعمومات، والحقائؽ عف تاريخ األسرة عبر ثالثة اجياؿ عمى األقؿ وتنظيميا، 
وتفسير الحوادث التي حدثت ليا، والتنبؤ بالحوادث المستقبمية، التي قد يتعرض ليا مستقبال 

 (.ٖٙ: ٕٕٔٓلفيـ أسباب المشكالت وضبط األحداث في األسرة )الصغير ،
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 الفصل الثالث
جراءاتومنيجية الب  حث وا 

ىذا الفصؿ يستعرض اإلجراءات التي قاـ الباحثاف بيا لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي، 
 وكما يأتي:

 أواًل: مجتمع البحث:
تألؼ مجتمع البحث الحالي مف أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة المتمثميف 

 ذوي االحتياجات بفئتي  )التوحد و متالزمة داوف( لمممتحقيف أبناؤىـ في معاىد ومراكز 
 .ٜٕٔٓلخاصة في محافظة بغداد لعاـ 

 ثانيًا: عينة البحث التطبيقية:
لقد اعتمد الباحثاف في أختيار عينة بحثيما الحالي عمى الطريقة العشوائية البسيطة 

( اناث، اذ تـ ٚٙ( ذكور و)ٖ٘( ولي أمر بواقع )ٕٓٔحيث بمغ عدد أفراد ىذه العينة )
في محافظة بغداد موزعيف عمى وفؽ متغير الموقع الجغرافي واسـ  ( معاىدٓٔأختيارىـ مف )

 ( يوضح ذلؾ.ٔالمعيد والنوع ، والجدوؿ )
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(عينة البحث التطبيقية موزعة عمى وفؽ متغير الموقع الجغرافي واسم المعهد 1الجدول )
 والنوع
 المجموع النوع )أولياء االمور( الموقع الجغرافي اسـ المعيد ت

 إناث ذكور
مركز بغداد الحكومي  ٔ

 لمتوحد
 ٗٔ ٛ ٙ حي الجامعة

معيد أخوية المحبة  ٕ
لرعاية ذوي االحتياجات 

 الخاصة

 ٛٔ ٓٔ ٛ الصناعة

متالزمة  –معيد ىبة اهلل  ٖ
 داوف

 ٕٔ ٚ ٘ اليرموؾ

 ٜٔ ٔٔ ٛ اليرموؾ معيد رامي لمتوحد ٗ
مركز بسمة أمؿ  ٘

 لالحتياجات الخاصة 
 ٔٔ ٘ ٙ الصميخ

معيد النياؿ لرعاية  ٙ
 التوحد

 ٔٔ ٙ ٘ االعظمية

 ٔٔ ٚ ٗ حي الجامعة مركز الشمس لمتوحد ٚ
معيد الرحمف لرعاية  ٛ

 التوحد واضطراب النطؽ
 ٚ ٗ ٖ اليرموؾ

معيد النيريف لرعاية  ٜ
 التوحد

 ٓٔ ٘ ٘ البنوؾ

 ٚ ٗ ٖ حي القاىرة معيد نور اليدى ٓٔ
 ٕٓٔ ٚٙ ٖ٘ المجموع

   أداتا البحث :ثالثًا: 
نظرًا لعدـ توفر مقياس لإلجياد االنفعالي ومقياس لممناخ األسري ألولياء أمور     

ذوي االحتياجات الخاصة فقد قاـ الباحثاف ببناء مقياس اإلجياد االنفعالي ، وبناء مقياس 
 المناخ األسري، وفيما يمي استعراض لإلجراءات.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٖٓٛٙ ) 
 

دراسات السابقة ذات العالقة بمفيوـ )اإلجياد بعد اطالع الباحثاف عمى األدبيات وال .ٔ
االنفعالي( فضاًل عف اطالعيما عمى مجموعة مف المقاييس تناولت ىذا المصطمح بشكؿ 
مباشر أو بشكؿ ضمني، قاـ الباحثاف بصياغة فقرات مقياس االجياد االنفعالي بصيغتو 

 Hochschildايمد ( فقرة اعتمادا عمى وجية نظر ) ىوشتشٕ٘األولية والبالغ عددىا )
( ، وروعي في صياغة الفقرات أف تكوف مفيومة وقابمة لتفسير واحد وال تجمع بيف ٖٕٓٓ

فكرتيف، وتكوف مختصرة بقدر ما تسمح بو المشكمة المدروسة، ولقد صيغت فقرات المقياس 
بالصيغتيف االيجابية والسمبية، يقابميا خمس بدائؿ لالستجابة نحو مضموف الفقرات ىي ) 

طبؽ عمي بدرجة كبيرة جدا، تنطبؽ عمي، تنطبؽ عمي بدرجة متوسطة ، تنطبؽ عمي بدرجة تن
( وبيذه الطريقة حسبت الدرجة  ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘قميمة، ال تنطبؽ عمي ابدا ( وبسمـ درجات )

 الكمية لكؿ مستجيب عمى المقياس.
بعد اطالع الباحثاف عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بمفيوـ )المناخ  .2

االسري( فضاًل عف اطالعيما عمى مجموعة مف المقاييس تناولت ىذا المصطمح بشكؿ 
مباشر أو بشكؿ ضمني، قاـ الباحثاف بصياغة فقرات مقياس المناخ االسري بصيغتو األولية 

بيدؼ الحصوؿ ( ٜ٘ٚٔ bowenاالعتماد عمى وجية نظر )باوف ( فقرة بٖ٘والبالغ عددىا )
عمى مقياس يتالءـ ومستوى اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة، وتتسؽ فقراتو مع منحى 
ذوي االحتياجات الخاصة ، وروعي في صياغة الفقرات أف تكوف مفيومة قابمة لتفسير واحد 

مح بو المشكمة المدروسة، وتـ توجيو فقرات وال تجمع بيف فكرتيف، وتكوف مختصرة بقدر ما تس
المقياس كميا باألسموب االيجابي مف اجؿ تحديد مستوى المناخ األسري بعد التطبيؽ ىؿ كاف 

، تنطبؽ عمي دائماً ايجابي اـ سمبي ، يقابميا اربع بدائؿ لالستجابة نحو مضموف الفقرات ىي )
 .(ٗ،ٖ،ٕ،ٔوبسمـ درجات )( تنطبؽ عمي، تنطبؽ عمي احيانًا، ال تنطبؽ عمي بداً 

 صالحية الفقرات:
لغرض التحقؽ مف صدؽ وصالحية الفقرات في لمدراسة الحالية، تـ عرض فقرات 

في مجاؿ التربية وعمـ النفس، لغرض  المقياسيف بصيغتيما األولية عمى مجموعة مف الخبراء

                                                 


 ا.د  احمد اسماعيل عبود / جامعة بغداد/ مركز البحوث التربوية والنفسية 
 ا.د  صنعاء يعقوب خضير / الجامعة المستنصرية / كلية التربية

 ا.م.د  ناطق فحل جزاع  / جامعة بغداد/ مركز البحوث التربوية والنفسية

 ربية االساسيةا.م.د  عباس علي  / الجامعة المستنصرية / كلية الت
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قاء عمى الفقرات التي التأكد مف صدقيما الظاىري، وبعد آراء الخبراء حوؿ الفقرات، تـ اإلب
%( فأكثر وأخذ الباحثاف بكافة التعديالت، وفي ضوء آراء ٓٛحصمت عمى االتفاؽ بنسبة )

( فقرة، ٖٕ( فقرة مف مقياس االجياد االنفعالي واالبقاء عمى )ٕالمحكميف فقد تـ حذؼ )
 ( فقرة.ٖٖ( فقرة مف مقياس المناخ األسري واإلبقاء عمى )ٕوحذؼ )

 ي )تمييز الفقرات(:التحميل اإلحصائ
( مف ٕٓٔلقد طبؽ مقياسي اإلجياد االنفعالي والمناخ األسري عمى عينة بمغت )

أولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة واعتمدت ىذه العينة إلغراض التحميؿ اإلحصائي 
لمفقرات وكذلؾ اعتمدت ايضًا كتطبيؽ أساسي بعد حذؼ الفقرات غير المميزة اف وجدت، واف 

ىذا االجراء ىو االبقاء عمى الفقرات الجيدة في المقياسيف وحذؼ الفقرات غير  اليدؼ مف
المميزة  وقد تـ استعماؿ اسموب المجموعتيف المتطرفتيف بوصفو اجراء لتحميؿ الفقرات وكما 

 يأتي :
لغرض اجراء التحميؿ بيذا االسموب تـ اتباع الخطوات  المجموعتين المتطرفتين:

 االتية :
 الدرجة الكمية لكؿ استمارة مف المقياسيف. ػػ تحديد   
 ػػ ترتيب االستمارات مف اعمى درجة الى اقؿ درجة لكؿ مقياس.   
% مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا في كؿ مقياس ٕٚػػ تعييف   

% مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا، تمثالف مجموعتيف بأكبر حجـ واقصى ٕٚو
( أستمارة لكؿ مقياس، ثـ طبؽ ٕٖكف، وكاف عدد االستمارات في كؿ مجموعة )تمايز مم

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار الفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة العميا 
والمجموعة الدنيا في كؿ فقرة مف المقياسيف، وعدت القيمة التائية مؤشرا لتمييز كؿ فقرة 

وقد كانت الفقرات في مقياس )االجياد االنفعالي(  (0ٕٓٓة البالغة )بمقارنتيا بالقيمة الجدولي
(  وبذلؾ اصبح المقياس بصورتو النيائية يتكوف مف ٘ٓ.ٓجميعيا مميزة عند مستوى داللة )

( فقرة، أما فقرات مقياس )المناخ االسري( فقد كانت جميعيا مميزة ايضًا عند مستوى ٖٕ)
،  ٕ( فقرة. والجدوليف )ٖٖس بصورتو النيائية يتكوف مف )( وبذلؾ أصبح المقيا0ٓ٘ٓداللة )

 ( يوضحا ذلؾ.ٖ
                                                 

 ( 0ٕٓٓ( تساوي )ٕٙ( وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓالقيمة الجدولية عند مستوى داللة) 
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 (القوة التمييزية لفقرات مقياس اإلجهاد االنفعالي2الجدول )
 القيمة المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت

 التائية
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة
0.05 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ٔ ٖ0ٙٔ ٕ0ٖٓ ٕ0ٛٙ ٔ0ٜٕ ٖ0ٜٚ  
ٕ ٗ0ٚٓ ٕ0ٖٗ ٖ0ٚٙ ٔ0ٛٔ ٗ0ٜٚ  
ٖ ٗ0ٜٖ ٔ0ٖ٘ ٖ0ٗ٘ ٕ0ٕٓ ٛ0ٔٙ  
ٗ ٗ0٘٘ ٓ0ٜٙ ٖ0ٚٙ ٔ0ٖٖ ٗ0ٖٔ  
٘ ٗ0ٖٕ ٔ0ٙ٘ ٖ0ٙٙ ٔ0ٜٗ ٖ0ٕٙ  
ٙ ٗ0ٚ٘ ٔ0ٚٗ ٖ0ٗٚ ٕ0ٓٚ ٙ0ٛٔ  
ٚ ٗ0ٖٛ ٔ0ٕٛ ٖ0ٗٓ ٔ0ٙٛ ٘0ٜٕ  
ٛ ٗ0ٓٔ ٔ0٘ٗ ٖ0ٗٚ ٔ0ٚٔ ٖ0ٔٔ  
ٜ ٗ0ٙٙ ٔ0ٖٜ ٖ0ٖٙ ٔ0ٛٚ ٚ0ٗٚ  

ٔٓ ٗ0ٕٔ ٔ0ٕٕ ٖ0ٕٔ ٔ0ٚٚ ٙ0ٓٔ  
ٔٔ ٗ0ٚ٘ ٔ0ٜ٘ ٖ0ٙٗ ٔ0ٖٛ ٙ0ٕٗ  
ٕٔ ٗ0ٜٚ ٔ0ٚ٘ ٖ0ٜٔ ٕ0ٕٔ ٗ0ٙ٘  
ٖٔ ٗ0ٚٚ ٔ0ٕٙ ٖ0ٖٙ ٔ0ٛٚ ٚ0ٛ٘  
ٔٗ ٗ0ٖ٘ ٓ0ٖٛ ٖ0ٛ٘ ٔ0ٗٛ ٗ0ٙ٘  
ٔ٘ ٗ0ٛٛ ٔ0ٜ٘ ٖ0ٙٗ ٕ0ٕٔ ٙ0ٜٓ  
ٔٙ ٗ0ٓٗ ٔ0٘ٚ ٖ0ٔ٘ ٔ0ٜٓ ٗ0ٜٙ  
ٔٚ ٗ0ٚٚ ٔ0ٕٙ ٖ0ٛٔ ٔ0ٕٛ ٘0ٖٛ  
ٔٛ ٗ0ٕٗ ٔ0ٕٔ ٖ0ٕٗ ٔ0ٖٛ ٚ0ٖٓ  
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 القيمة المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
 التائية

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة
0.05 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ٜٔ ٗ0ٖٓ ٔ0٘ٙ ٖ0ٜٙ ٔ0ٜٔ ٚ0ٗٚ  
ٕٓ ٗ0ٕٛ ٔ0ٙٗ ٖ0ٕ٘ ٔ0ٕ٘ ٖ0ٖٖ  
ٕٔ ٗ0ٙ٘ ٔ0ٗٚ ٖ0ٜٚ ٔ0ٕٙ ٘0ٓٛ  
ٕٕ ٗ0ٜٙ ٔ0ٕٙ ٖ0ٔٚ ٔ0ٙٗ ٕ0ٜٜ  
ٕٖ ٗ0ٕ٘ ٔ0ٜٙ ٖ0ٔٙ ٔ0ٔٗ ٘0ٜ٘  

 (القوة التمييزية لفقرات مقياس المناخ االسري3جدول )
 القيمة التائية المجموعة ألدنيا العمياالمجموعة  ت

 المحسوبة
مستوى 
الداللة 

(0005) 
الوسط 

 الحسابي
 االنحراؼ
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

ٔ ٖ0ٕٓ ٔ0ٔٗ ٕ0ٖٛ ٓ0ٜٕ ٙ0ٙ٘  
ٕ ٖ0ٗٚ ٔ0ٕٙ ٕ0ٓ٘ ٔ0ٖٕ ٜ0ٕٜ  
ٖ ٖ0ٔٛ ٓ0ٜٜ ٕ0ٗٔ ٔ ،ٓٙ ٚ0ٔٔ  
ٗ ٖ0ٓٗ ٔ0ٜٓ ٕ0ٓ٘ ٔ0ٔ٘ ٛ0ٗٗ  
٘ ٖ0ٕٓ ٔ0ٓٗٚ ٕ0ٓٓ ٔ0ٕٖ ٙ0ٕٚ  
ٙ ٖ0ٔٗ ٓ0ٜٜ ٕ0ٕٖ ٔ0ٔٛ ٚ0ٔٚ  
ٚ ٖ0٘ٗ ٓ0ٜٜ ٕ0ٜٗ ٔ0ٕ٘ ٘0ٚٛ  
ٛ ٖ0ٖٛ ٔ0ٔٓ ٕ0ٕٖ ٔ0ٚٓ ٛ0ٔ٘  
ٜ ٖ0ٙٗ ٓ0ٜٛ ٕ0ٜٛ ٔ0ٖٔ ٙ0ٖٕ  

ٔٓ ٖ0ٙٔ ٓ0ٛٗ ٕ0ٜٕ ٓ0ٛٔ ٚ0٘٘  
ٔٔ ٖ0ٛٗ ٓ0ٜٛ ٕ0ٛٙ ٔ0ٜٔ ٚ0ٕٔ  
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 القيمة التائية المجموعة ألدنيا العمياالمجموعة  ت
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

(0005) 
الوسط 

 الحسابي
 االنحراؼ
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

ٕٔ ٖ0ٖٛ ٓ0ٙٚ ٕ0ٖٛ ٔ0ٕٓ ٔٓ0ٔٔ  
ٖٔ ٖ0ٔٔ ٓ0ٕٚ ٕ0ٖٚ ٔ0ٓٙ ٕٔ0ٖٗ  
ٔٗ ٖ0ٔٚ ٔ0ٕٔ ٕ0٘ٙ ٔ0ٖٙ ٘0٘ٙ  
ٔ٘ ٖ0ٜ٘ ٓ0ٙٚ ٕ0ٜٙ ٔ0ٓٙ ٔٓ0ٚٙ  
ٔٙ ٖ0ٛٗ ٔ0ٓٔ ٕ0ٕٔ ٓ0ٜٖ ٙ0ٙ٘  
ٔٚ ٖ0ٔٗ ٔ0ٔٓ ٕ0ٜ٘ ٔ0ٗٔ ٜ0ٖٖ  
ٔٛ ٖ0ٜٕ ٓ0ٜٕ ٕ0ٗ٘ ٔ0ٕٓ ٙ0ٕٛ  
ٜٔ ٖ0ٜٓ ٓ0ٜٓ٘ ٕ0ٜٔ ٔ0ٓ٘ ٛ0٘ٗ  
ٕٓ ٖ0ٖٛ ٓ0ٜٕ ٕ0ٔٓ ٔ0ٓٛ ٚ0ٔٓ  
ٕٔ ٖ0ٓٛ ٔ0ٓٗ ٕ0ٜٗ ٓ0ٜٕ ٜ0ٜٗ  
ٕٕ ٖ.ٖ٘ ٔ.ٖٚ ٕ.ٕٚ ٔ.ٜٔ ٙ.ٕٚ  
ٕٖ ٖ.ٗ٘ ٔ.ٖٛ ٕ.ٛٓ ٔ.ٕٕ ٚ.ٗٓ  
ٕٗ ٖ.٘ٙ ٔ.ٕٙ ٕ.ٗٓ ٔ.ٙٔ ٚ.ٖٔ  
ٕ٘ ٖ.ٖٚ ٔ.ٕٓ ٕ.ٜٔ ٔ.ٕٖ ٔٓ.ٜٔ  
ٕٙ ٖ.٘ٙ ٔ.ٙٗ ٕ.ٖٚ ٔ.ٛٚ ٙ.ٕٔ  
ٕٚ ٖ.ٕٖ ٔ.ٛٔ ٕ.ٕ٘ ٔ.٘ٙ ٚ.ٖٔ  
ٕٛ ٖ.ٓٙ ٔ.ٕٙ ٕ.ٖٗ ٔ.ٛٔ ٚ.ٕٔ  
ٕٜ ٖ.ٕٚ ٘ٔ,ٔ ٕ.ٕٔ ٔ.٘ٗ ٖٔ.ٔٓ  
ٖٓ ٖ.ٕٔ ٔ.ٖ٘ ٕ.ٖٛ ٔ.ٙٔ ٚ.ٜٛ  
ٖٔ ٖ.ٕٔ ٔ.ٚٔ ٕ.ٕٚ ٔ.ٖٔ ٛ.ٗ٘  
ٖٕ ٖ.ٖٖ ٔ.ٕٕ ٕ.ٖٔ ٔ.ٖٜ ٜ.ٚٚ  
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 القيمة التائية المجموعة ألدنيا العمياالمجموعة  ت
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

(0005) 
الوسط 

 الحسابي
 االنحراؼ
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

ٖٖ ٖ.ٕٙ ٔ.ٛٔ ٕ.ٖٛ ٔ.ٜٔ ٖٔ.ٖٚ  
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية )االتساؽ الداخمي(:

الى َأف ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية يعني َأف الفقرة  Winer 1971يشير واينر 
 (.ٕٔٔ، صٖٜٜٔتقيس المفيوـ نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية لممقياس) ابو عالـ ،

واستعمؿ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ مف  
فقرات المقياس والدرجة الكمية، وقد كانت معامالت االرتباط دالة داللة معنوية لدى مقارنتيا 

( في ٛٔٔ( وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )0ٔٚٗٓبالقيمة الجدولية البالغة )
( ٘،  ٗاد االنفعالي، وجميعيا دالة في مقياس المناخ االسري، والجدوليف )مقياس االجي
 يوضحا ذلؾ.

 
 (معامالت ارتباط فقرات مقياس اإلجهاد االنفعالي بالدرجة الكمية4الجدول )

 رقم 
 الفقرة

 رقم  معامل االرتباط
 الفقرة

 رقم  معامل االرتباط
 الفقرة

 معامل االرتباط

ٔ ٓ0ٕٖٔ ٜ ٓ0ٖٓٓ ٔٚ ٓ0ٖٓٚ 
ٕ ٓ0ٕٗ٘ ٔٓ ٓ0ٖٔٛ ٔٛ ٓ0ٕٚٙ 
ٖ ٓ0ٖٖٛ ٔٔ ٓ0ٕٛٚ ٜٔ ٓ0ٕٛٓ 
ٗ ٓ0ٕٖٔ ٕٔ ٓ0ٔٛٓ ٕٓ ٓ0ٕٜٗ 
٘ ٓ0ٕٖٚ ٖٔ ٓ0ٕٜٚ ٕٔ ٓ0ٕٖٕ 
ٙ ٓ0ٕٙٗ ٔٗ ٓ0ٕٜ٘ ٕٕ ٓ0ٕٗٛ 
ٚ ٓ0ٕٛٛ ٔ٘ ٓ0ٕٚٛ ٕٖ ٓ0ٕٗٚ 
ٛ ٓ0ٕٕٚ ٔٙ ٓ0ٖٓٗ  

 (معامالت ارتباط فقرات مقياس المناخ االسري بالدرجة الكمية5الجدول )
 معامل االرتباط  رقم الفقرة معامل االرتباط  رقم الفقرة معامل االرتباطرقم 
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 الفقرة
ٔ ٓ0ٕٔٔ ٕٔ ٓ0ٖٓ٘ ٕٖ ٓ0ٖٔٓ 
ٕ ٓ0ٕ٘ٙ ٖٔ ٓ0ٕٗٗ ٕٗ ٓ0ٕٗ٘ 
ٖ ٓ0ٕٚٚ ٔٗ ٓ0ٕٗٙ ٕ٘ ٓ0ٕٕٔ 
ٗ ٓ0ٕٓٔ ٔ٘ ٓ0ٕٗٓ ٕٙ ٓ0ٕٕٛ 
٘ ٓ0ٖٕٔ ٔٙ ٓ0ٕٕٚ ٕٚ ٓ0ٕٙٔ 
ٙ ٓ0ٕٜٓ ٔٚ ٓ0ٕ٘ٗ ٕٛ ٓ0ٕٛٗ 
ٚ ٓ0ٕٖٚ ٔٛ ٓ0ٕٜٓ ٕٜ ٓ0ٖٖٔ 
ٛ ٓ0ٕٚٚ ٜٔ ٓ0ٖٖٗ ٖٓ ٓ0ٕٙٚ 
ٜ ٓ0ٖٗ٘ ٕٓ ٓ0ٕ٘ٚ ٖٔ ٓ0ٕ٘ٙ 

ٔٓ ٓ0ٖٜٛ ٕٔ ٓ0ٕٕٔ ٖٕ ٓ0ٕٜٛ 
ٔٔ ٓ0ٖٖٔ ٕٕ ٓ0ٕ٘ٓ ٖٖ ٓ0ٕٕٙ 

 لممقياسين )اإلجهاد االنفعالي والمناخ األسري(: Validity Indexesمؤشرات الصدؽ 
يشير إلى قدرة المقاييس يعد الصدؽ مف الخصائص األساسية لممقاييس النفسية ألنو 

(. وقد كاف لمقياسّي البحث Eble, 1972,P.408في قياس ما وضع مف أجؿ قياسو )
 الحالي مؤشرات الصدؽ التالية:

: يعد الصدؽ الظاىري اإلشارة الى ما يبدو اف Face Validityالصدؽ الظاهري
صمة بالمتغير المقياس يقيس ما وضع مف اجمو اي مدى ما يتضمف فقرات يبدو انيا عمى 

الذي يقاس واف مضموف المقياس متفؽ مع الغرض منو، وىو المظير العاـ لممقياس مف 
(  وقد تحقؽ ٖٓٔ، صٜٜٓٔحيث نوع المفردات وكيفية صياغتيا ومدى وضوحيا ) االماـ ،

ىذا النوع مف الصدؽ في ىذه المقياسيف عندما ُعرضت فقرات كؿ مقياس عمى مجموعة مف 
يف في التربية وعمـ النفس لمحكـ عمى صالحيتيا في قياس الخاصية المراد الخبراء والمختص

 قياسيا.
ويقصد بو مدى قدرة المقياس عمى كشؼ : Construct Validityصدؽ البناء 

السمة او اي ظاىرة سموكية معينة وييتـ ىذا النوع مف الصدؽ بطبيعة الظاىرة التي يقيسيا 
محددا او صفة معينة، وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ  المقياس اي مدى تضمينو بناًء نظريا
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في مقياسّي البحث الحالي مف خالؿ استعماؿ طريقتيف الستخراج تمييز الفقرات وىما: أسموب 
المجموعتيف المتطرفتيف وطريقة االتساؽ الداخمي ) عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس( 

 رية.فضال عف التحقؽ مف خصائصيما السيكومت
 : Reliability الثبات 

،  Cronbach Alfaتـ حساب الثبات لمقياسّي البحث الحالي بطريقة ألفا كرونباخ  
تعد ىذه الطريقة مفضمة لقياس الثبات فيي تقيس االتساؽ الداخمي والتجانس بيف فقرات اذ 

أي أف الفقرات جميعيا تقيس فعاًل   (Anstasi & Urbina, 1997,p.95)المقياس 
خاصية نفسيا وىذا يتحقؽ عندما تكوف الفقرات مترابطة مع بعضيا البعض داخؿ االختبار ال

( ٓٗكذلؾ ارتباط كؿ فقرة مع االختبار كمو، وتـ تطبيؽ معادلة ألفا كرونباخ عمى درجات )
ولي أمر مف أولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة تـ استخراج استماراتيـ عشوائيًا مف عينة 

( لمقياس اإلجياد االنفعالي ، 0ٚٛٓا )يؿ االحصائي، وبمغ معامؿ ثبات ألفتطبيؽ التحم
 ( لمقياس المناخ األسري.0ٚٙٓو)

 رابعًا: عينة التطبيؽ النهائي:
بعد استكماؿ الباحثاف ألداتي البحث والتحقؽ مف صدقيما وثباتيما وتمييز       

الفقرات، قاما بتطبيقيما بدفعة واحدة عمى عينة البحث ) مف خالؿ تقديـ المقياسيف معًا 
( مف أولياء األمور الممتحقيف أبناؤىـ في مراكز ومعاىد ٕٓٔلممفحوصيف( والبالغ عددىـ )

( معاىد ومراكز في محافظة بغداد، ٙاصة، اذ تـ اختيارىـ عشوائيًا مف )ذوي االحتياجات الخ
 كما ذكر آنفًا.

 خامسًا: الوسائل اإلحصائية:
 (:spssاستعمؿ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية اآلتية باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي )

 ( االختبار التائيT-test.لعينتيف مستقمتيف ) 
 . معامؿ أرتباط بيرسوف 
 . معادلة ألفاكرونباخ 
 ( االختبار التائيT-test. لعينة واحدة ) 
 . القيمة التائية لداللة معامالت االرتباط 
 .معادلة النسبة المئوية 
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا في البحث الحالي تبعًا 
 النحو اآلتي: ألىدافو  بعد تحميؿ البيانات، وعمى

 -الهدؼ األول: معرفة اإلجهاد االنفعالي لدى أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة:
أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف متوسط درجات العينة في اإلجياد االنفعالي بمغ 

(، ٜٙ(، بينما كاف المتوسط الفرضي لممقياس )0ٜ٘٘( وبانحراؼ معياري مقداره )0ٔٛٓٛ)
(، ٕٔ، ٜٛالختبار التائي لعينة واحدة، ظير أف القيمة التائية المحسوبة كانت )وباستعماؿ ا

( 0ٓ٘ٓ( تبيف أنيا  دالة أحصائيًا عند مستوى )0ٜٙٔوعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )
(، مما يعني أف أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة لدييـ إجياد ٜٔٔوبدرجة حرية )

 ( يوضح ذلؾ.ٙ)انفعالي، والجدوؿ 
(نتيجة االختبار التائي لمفرؽ بين المتوسط الحسابي والفرضي لعينة البحث في 6الجدول )

 اإلجهاد االنفعالي
المتوسط  العينة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0005)

 دالة 0ٜٙٔ 0ٜٕٛٔ ٜٙ 0ٜ٘٘ 0ٔٛٓٛ ٕٓٔ

الهدؼ الثاني: معرفة داللة الفرؽ في االجهاد االنفعالي تبعًا لمتغير نوع الجنس 
 -إناث( لدى اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة: -)ذكور

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ حساب متوسط درجات كؿ مف الذكور واإلناث ألولياء امور 
مقياس )االجياد االنفعالي( إذ بمغ  ذوي االحتياجات الخاصة كاًل بمعزؿ عف اآلخر في

( ، بينما كاف 0ٕٓ٘( وبانحراؼ معياري مقداره )0ٖ٘ٓٛمتوسط درجات الذكور )االباء( )
( ، وباستعماؿ 0ٜٗ٘( وبانحراؼ معياري مقداره )0ٜٛٚٚمتوسط درجات اإلناث )االميات( )

( وعند مقارنتيا 0ٙٗٔ)االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، ظير أف القيمة التائية المحسوبة 
( تبيف أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في االجياد 0ٜٙٔبالقيمة الجدولية البالغة )

( ودرجة حرية 0ٓ٘ٓاالنفعالي لدى اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة، عند مستوى )
 ( يوضح ذلؾ.ٚ( ، والجدوؿ )ٛٔٔ)
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جات الذكور )اآلباء( واإلناث )األمهات( في نتائج االختبار التائي بين متوسطػػػػػػػػػي در 
 االجهاد االنفعالي

المتوسط  العدد النوع
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0005)

 غير دالة  0ٜٙٔ 0ٙٗٔ 0ٕٓ٘ 0ٖ٘ٓٛ ٖ٘ ذكور
 0ٜٗ٘ 0ٜٛٚٚ ٚٙ إناث 

 -المناخ األسري لدى اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة:الهدؼ الثالث: معرفة مستوى 
أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف متوسط درجات العينة في المناخ األسري بمغ 

(، ٘،ٕٛ(، بينما كاف المتوسط الفرضي لممقياس )0ٕ٘ٙ( وبانحراؼ معياري مقداره )0ٔٔٚٛ)
(، ٕٔ، ٛٓمة التائية المحسوبة كانت )وباستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة، ظير أف القي

( 0ٓ٘ٓ( تبيف أنيا  دالة أحصائيًا عند مستوى )0ٜٙٔوعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )
(، مما يعني أف اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة لدييـ مناخ اسري ٜٔٔوبدرجة حرية )

  ( يوضح ذلؾ.ٛايجابي، والجدوؿ )
 
 
االختبار التائي لمفرؽ بين المتوسط الحسابي والفرضي لعينة البحث في (نتيجة 8الجدول )

 المناخ األسري
المتوسط  العينة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0005)

 دالة 0ٜٙٔ 0ٕٓٛٔ ٘،ٕٛ 0ٕ٘ٙ 0ٔٔٚٛ ٕٓٔ

داللة الفرؽ في المناخ االسري تبعًا لمتغير نوع الجنس الهدؼ الرابع: معرفة 
 -إناث( لدى اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصة: -)ذكور

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ حساب متوسط درجات كؿ مف الذكور واإلناث ألولياء امور       
متوسط درجات  ذوي االحتياجات الخاصة كاًل بمعزؿ عف اآلخر في مقياس )المناخ األسري( إذ بمغ

( ، بينما كاف متوسط درجات اإلناث 0ٔ٘ٙ( وبانحراؼ معياري مقداره )0ٕٓٚٛالذكور )اآلباء( )
( ، وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف 0ٖٖٙ( وبانحراؼ معياري مقداره )0ٜٔٚٛ)األميات( )
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( 0ٜٙٔولية البالغة )( وعند مقارنتيا بالقيمة الجد0٘٘ٔمستقمتيف، ظير أف القيمة التائية المحسوبة )
تبيف أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في المناخ األسري لدى أولياء أمور ذوي االحتياجات 

 ( يوضح ذلؾ.ٜ( ، والجدوؿ )ٛٔٔ( ودرجة حرية )0ٓ٘ٓالخاصة، عند مستوى )
 (نتائج االختبار التائي بين متوسطػػػػػػػػػي درجات الذكور )اآلباء( واإلناث9الجدول )

 )األمهات( في المناخ األسري
المتوسط  العدد النوع

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0005)

 غير دالة  0ٜٙٔ 0٘٘ٔ 0ٔ٘ٙ 0ٕٓٚٛ ٖ٘ ذكور
 0ٖٖٙ 0ٜٔٚٛ ٚٙ إناث 

االنفعالي والمناخ األسري الهدؼ الخامس : معرفة العالقة االرتباطية بين اإلجهاد 
 -لدى أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة:

(  بيف 0ٓ٘ٓ: ال توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة )واختبار الفرضية الصفرية
أولياء أمور ذوي االحتياجات )االجياد االنفعالي والمناخ االسري( لدى متغيري البحث 

 -:الخاصة
معامؿ ارتباط بيرسوف فأنو ال توجد عالقة ارتباطية  بيف بعد تحميؿ النتائج باستعماؿ 

( و 0ٔ٘ٔٓاإلجياد االنفعالي والمناخ األسري لمعينة ككؿ، اذ بمغت قيمة معامؿ االرتباط )
( ، وباستعماؿ االختبار التائي لمعرفة 0ٔٚٗٓىي اقؿ مف قيمة بيرسوف الجدولية البالغة )

( وىي اصغر مف القيمة الجدولية  0ٖٙٔية المحسوبة )داللة معامؿ االرتباط بمغت القيمة التائ
 (.ٛٔٔ( ودرجة حرية )0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )0ٜٙٔ)

لذا تقبؿ الفرضية الصفرية التي تنص بأنو ال توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف 
رضية اإلجياد االنفعالي والمناخ األسري لدى أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة، وترفض الف
 البديمة  التي تنص وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف اإلجياد االنفعالي والمناخ األسري.

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثاف باالتي: التوصيات:
ضرورة عمؿ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية عمى تشكيؿ لجاف إرشادية ممف  -ٔ

وتطوير مؤىالتيـ، اذ تكوف ميمة ىذه المجاف يختصوف في اإلرشاد وعمـ النفس بعد تدريبيـ 
 التواصؿ الدوري مع أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة مف اجؿ دعميـ النفسي.
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ضرورة قياـ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية عمى زيادة االىتماـ بأولياء أمور ذوي  -ٕ
وعوية بغية تخفيؼ االحتياجات الخاصة  ودعميـ مف خالؿ المقاءات المستمرة والدورات الت

 إجيادىـ االنفعالي اتجاه ضغوطات العمؿ والمجتمع وأطفاليـ. 
ضرورة اىتماـ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية بدعـ قانوف المعيف المتفرغ وتسييؿ  -ٖ

إجراءات سيره ألولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة في باقي الوزارات عف طريؽ تشكيؿ 
 ؿ والشؤوف االجتماعية والوزارات األخرى.لجاف مشتركة بيف وزارة العم

  المقترحات:
أجراء دراسة ارتباطية بيف مفيوـ اإلجياد االنفعالي وعالقتو بأنماط الشخصية ألولياء  .ٔ

 أمور ذوي االحتياجات الخاصة.
إجراء دراسة مقارنة في اإلجياد االنفعالي والمناخ األسري بيف أولياء أمور ذوي  .ٕ

 عمميف في معاىد ومراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.االحتياجات الخاصة والم
 قائمة المصادر:

(: األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية  ٖٜٜٔابو عالـ ، صالح الديف محمود )  .ٔ
 ( ، دار الفكر العربي ، القاىرة. ٔوالالبارامترية في تحميؿ البيانات لمبحوث النفسية والتربوية ، ط ) 

(: القياس والتقويـ ٜٜٓٔمصطفى، العجيمي ، صباح ، عبد الرحمف ، انور حسيف )االماـ،  .ٕ
 ، جامعة بغداد.

(: مفاىيـ أساسية في إرشاد أسر  ٕٕٔٓبحراوي، عاطؼ عبد اهلل، والزيوت، فيصؿ عمي ) .ٖ
 ( ، زمـز لمنشر ، عماف ، األردف. ٕذوي الحاجات الخاصة ، ط )

يا الدافعية واالنفعاالت: دار المسيرة لمنشر (: سيكولوجٜٕٓٓبني يونس، محمد محمود) .ٗ
 والتوزيع، عماف االردف.

: الشعور باألمف والحاجة الى األماف واالستقرار  (3002، ) الحسفحمودي عبد جاسـ،  .٘
 شبكة المعمومات الدولية )االنترنيت(.  والطمأنينة ،

مدار ره وعالجو، ( : العنؼ األسري أسبابو ومظاىره وآثآٜٕٓالحميبي، خالد بف سعود ) .ٙ
 الوطف لمنشر والتوزيع ،الرياض.

(: العمؿ مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة دليؿ المعمميف  ٜٕٓٓحنفي ، عمي عبد النبي ) .ٚ
 . ( ، دار الزىراء الرياض ، المممكة العربية السعودية ٕوالوالديف ، ط )
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حة النفسي وعالقتيا (: الص ٜٕٓٓالخالدي ، عطا اهلل فؤاد والعممي ، دالؿ سعد الديف )  .ٛ
 ( ، دار صفاء ، عماف ، األردف. ٔبالتكيؼ والتوافؽ ، ط )

( : الجيد االنفعالي وعالقتو بالبيئة اإلرشادية لدى المرشديف ٕ٘ٔٓخفي، وليد عبد المنعـ ) .ٜ
 التربوييف ، كمية التربية/ ابف رشد، جامعة بغداد، )رسالة ماجستير غير منشورة(. 

(: عمـ النفس اإلرشادي نظرياتو واساليبو الحديثة ،  ٕ٘ٓٓمد )الداىري ، صالح حسف أح .ٓٔ
 ( ، دار وائؿ ، عماف ، األردف.ٔط )
(:التفكؾ االسري وانحراؼ االحداث في المجتمع القطري ، ٕٙٓٓالشافي ، محمد مبارؾ .) .ٔٔ

 رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ، كمية الدراسات العميا ،قسـ العمـو االجتماعية .
 (:العنؼ األسري في المجتمع السعودي أسبابو وآثارهٕٕٔٓبف حسف)الصغير، محمد  .ٕٔ

 االجتماعية، مركز البحوث والدراسات، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض.
، دار الثقافة لمنشر ٔ(:اضطرابات الوسط االسري ، طٕٙٓٓالعكايمة ، محمد سند .) .ٖٔ

 والتوزيع ،عماف .
سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف ) اإلعاقة الحركية ( ، ط (:  ٖٕٓٓالعوالمة ، رحابس ) .ٗٔ
 ( ، المكتبة األىمية ، عماف ، األردف. ٔ)

(: عمـ النفس الميني والصناعي: مؤسسة شباب الجامعة،  ٕٚٓٓكماؿ، طارؽ ) .٘ٔ
 االسكندرية، مصر.

 لقاىرة.(:التنشئة االسرية واثرىا في حياه االطفاؿ، مكتبة المحبة اٜٜٛٔمينا ، طمعت زكي ) .ٙٔ
رشادىـ  ٕٔٔٓالنوايسة ، فاطمة عبد الرحيـ ) .ٚٔ (: ذوو اإلحتياجات الخاصة التعريؼ بيـ، وا 
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