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  أحداث الحیاة الضاغطة وعالقتھا بالقلق واالكتئاب 
  بالمملكة العربیة السعودیةوالعادیین عقلیا  لدى عینة من أمھات األطفال المعاقین

 أمیرة طھ بخش ـ أستاذ مشارك ـ كلیة التربیة ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة/ الدكتورة
  :ملخص

ة بين أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على العالق
والعـاديين بالمملكـة العربيـة     عقليـا  بالقلق واالكتئاب لدى عينة من أمهات األطفال المعاقين

) 60(أمهات ألطفال عـاديين، و ) 60(منهن  أماً) 120(وتكونت عينة الدراسة من . السعودية
لضاغطة ومقياس القلق ومقياس بيـك  تم تطبيق مقياس أحداث الحياة ا ألطفال معاقين عقلياًأما 

لداللة الفروق بين المتوسـطات؛  " ت"وباستخدام معامالت االرتباط واختبار . عليهن لالكتئاب
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة وموجبة بين أبعاد أحداث الحياة الضاغطة وبين كـل  

هات األطفال غيـر العـاديين،   من القلق واالكتئاب لدى عينة أمهات األطفال العاديين وعينة أم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفال العـاديين  عدم كما أظهرت نتائج الدراسة 

  .وأمهات األطفال غير العاديين في كل من القلق واالكتئاب وأحداث الحياة الضاغطة
  

Life Pressing Events as Related to Anxiety and Depression in a Sample of 
Mentally Retarded Children’s Mothers and Normal Children’s Mothers in Saudi 

Arabia 
Abstract: 
The study aimed at identifying the relationship between pressing events in life as 

related to anxiety and depression in two samples of mothers - one of mentally 

retarded children and the other of normal children in Saudi Arabia. The sample 

consisted of 120 mothers, 60 were of normal children and the other 60 were of 

mentally retarded children. The Life Pressing Events Scale, Anxiety Scale, and 

Depression Scale were administered to the samples. Using appropriate statistical 

treatments involving t-tests and correlation coefficients, findings indicated that there 

is a positive and significant correlation between the dimensions of pressing life events 

and anxiety on the one hand and depression on the other in normal children's mothers 

and in mentally retarded children's mothers. Findings also showed statistically 

significant differences between normal children's mothers and mentally retarded 

children's mothers on anxiety, depression and life pressing events. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2

  :مقدمة
أصبحت ضغوط الحياة ظاهرة ملموسة في كافة المجتمعات؛ وإن كان ذلك بـدرجات  
متفاوتة، ويحدد هذا التفاوت عدة عوامل من بين أهمها طبيعة المجتمعات ودرجـة تحضـرها   

ت واألفراد وندرة المـوارد  وما يفرضه ذلك من شدة التفاعل واالعتماد المتبادل بين المؤسسا
وشدة الصراع للفوز بجانب من تلك الموارد والمزايا وكذلك تعاظم سرعة معدل التغيير فـي  
تلك المجتمعات وما تفرضه على نمط الحياة فيها، لدرجة دعـت الكثيـرين لتسـمية العصـر     

راً وبالتالي، أصبحت الضغوط النفسية هي سمة العصر، وغدت مظه. الحديث بعصر الضغوط
طبيعياً من مظاهر الحياة اإلنسانية ال يمكن تجنبه، فحياتنا العصرية تتميز بالتعقيـد، والتغييـر   

فهـم   مالسريع المتالحق، مما يجعل الفرد في أي مرحلة من مراحل حياته يشعر بالعجز، وعد
اء األطفال هذه التغييرات وبالتالي يزداد لدية الشعور باإلحباط والتوتر والقلق، وال سيما لدى آب

  . ذوي االحتياجات الخاصة
 ;Eric & Johnston, 1988; Lee, 1988)حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات 

Wolfe, 1989; Behle & Akers, 1991; Rodriguer & Murphy, 1997)    إلـى أن
ـ  ر األطفال المعوقين يشكلون خطرا وضغطا وقلقا مرتفعا لدى أمهاتهم ٍٍوأن هؤالء األمهات أكث

عرضة لالكتئاب الشخصي، ولديهن مشاكل انفعالية وتعانين من درجة عالية مـن الضـغوط،   
وأن إعاقة الطفل يكون لها نتائج عكسية على سعادة الوالـدين لمطالـب اإلعاقـة الطويلـة،     

  .والرعاية الخاصة، والقلق بشأن مستقبل األبناء
رسه الطفل المعوق يشكل أن السلوك المشكل الذي يما (Miles, 1986)كما بين ميلز 

ضغطا كبيرا على الوالدين، وتختلف درجة االكتئاب والقلق من أسرة ألخرى حسـب شـعور   
  .هذه األسرة بدرجة اإلعاقة

لـذا  ، يرات داخلية وخارجيـة غوطها السلبية تشير إلى تغولما كانت أحداث الحياة وض
ية بما جلخارث ارى تمثل األحداوبعبارة أخ ،تؤدى إلى استجابات انفعالية حادة ومستمرة للفرد

األحداث الداخليـة  ثل في ذلك م اًفات األسرية ضغوطوالخال يفيها ظروف العمل والتلوث البيئ
 ،إبـراهيم . (الهرمونية الدورية يرات العضوية كاإلصابة بالمرض أو القلق أو التغيراتغأو الت

كمـا   ،ر كاف من الرضاتحتاج إلى أساليب مواجهة لتحقيق قد هذه الضغوطو). 119 :1998
الهامـة لكـل    المشـكالت إحـدى   ثلاإلحساس بعدم الرضا عن الحياة إنما يم نإ: يمكن القول

خاصة في هـذا العصـر   بصفة عامة وأمهاتهم بصفة خاصة،  س ألسر المعاقينولي ؛األجيال
 .على شخصية الفرد وتوافقه المضطرب والمزدحم باألحداث الضاغطة المؤثرة

الضغوط الحياتية في عالقته بكل من السواء النفسـي أو االضـطراب    لذلك لقي مفهوم
اهتماما كبيرا من الدارسين، فقد تزايدت في اآلونة األخيرة الدراسات التي تبرز الصـلة بـين   
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بأحدث رئيسية كالفقد أم تلـك التـي تتنـاول     –سواء تلك المتعلقة  –أحداث الحياة الضاغطة 
  ).1991سالمة، (شكال المعاناة النفسية وبين أ –ضغوطاً اقل وقعا وشدة 

إلى أن هناك تأثيرا )  Johnson & Sarason, 1986( نفقد أشار جونسون وساراسو
 كما بين كوبازا وبوكيت. ألحداث الحياة الضاغطة على الوظائف النفسية والفسيولوجية للفرد

(Kobasa & Puccetti, 1983)     اث الحيـاة  وجود عالقة دالة وموجبـة بـين إدراك أحـد
الضاغطة وبين المرض الجسمي واالكتئاب، كما أشارا إلى أن افتقاد المساندة وكـذلك افتقـاد   
الصالبة النفسية يرتبطان باالكتئاب والمرض الجسمي، وبغض النظر عـن مسـتوى وشـدة    
الضغوط فإن األشخاص األعلى في الصالبة النفسية أقل مرضا من األقل صـالبة، كمـا أن   

الرؤساء تلعب دورا هاما بجانب المساندة من األسرة للوقاية من أثر الضغوط في المساندة من 
  .العمل

أن الصالبة النفسية تتفاعل  (Ganellen & Blaney, 1984)وأظهر جانيلين وبالني 
مع المساندة االجتماعية كي تخفف من حدة وقع الضـغوط علـى الفـرد، كمـا أن المسـاندة      

فسية وتزيد من شعور الفرد بالقيمة واألهمية ومن قدرتـه علـى   االجتماعية تقوي المصادر الن
التحدي مما يجعله أكثر نجاحا في مواجهة الضغوط، كما أشارا إلى وجود ارتباط موجـب دال  

أن هذه العالقة تقل مـع وجـود    بين إدراك الضغوط وبين االكتئاب لدى طالبات الجامعة، إال
  .اللذان يخففان من وقع الضغوطالصالبة النفسية والمساندة االجتماعية 

مـع كوبـازا     (Holahan & Moos, 1985)وقد اتفق كل من هوالهان ومـوس  
في أن هناك متغيرات نفسية واجتماعيـة تسـاعد    (Kobasa & Puccetti, 1983) وبوكيت

الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية رغم تعرضه للضغوط، حيث أشـارا إلـى أن   
التي تتسم بالدفء والحب والتماسك وحرية التعبير عـن الـرأي والمشـاعر،     البيئة األسرية

والدعم والتشجيع أثناء التعرض للضغوط تجعل الفرد أكثر صـالبة وفاعليـة وقـدرة علـى     
المواجهة وأقل اكتئابا كما أشارا إلى أن هناك فروقا بين الـذكور واإلنـاث فـي متغيـرات     

جال أكثر ثقة بالنفس وأكثر صالبة مـن النسـاء، بينمـا    الشخصية والمساندة االجتماعية، فالر
  .النساء أكثر سعيا للمساندة االجتماعية في مواجهة الضغوط

على جانب آخر يشير ريتشارد سوين إلى أن القلق عبارة عن حجر الزاوية في كـل  
ته نوع من أنواع السيكوباثولوجيا ويعني وجوده نذيراً بالخطر الذي يتهدد امن الفـرد وسـالم  

النفسية وتقديره لذاته وإحساسه بالسعادة والرضا وهو أمر مصاحب للصراع كما انه هو ذاتـه  
  ).79: 1979ريتشارد سوين، (مرتبط بمصاحبات فسيولوجية 

 State ofويشير كاتل إلى أن هناك مفهومين للقلق يتعلق المفهوم األول بقلق الحالـة  

Anxiety    للفرد ومن صفتها أنها متفاوتة الشدة ومؤقتـة،  وهو ينشا عن حالة انفعالية تحدث
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وهو يشير إلى االستعداد المسبق لـدى   Trait of Anxietyأما المفهوم الثاني فهو سمة القلق 
الفرد والميل إلى االستجابة نحو ما يتعرض له من مواقف تهدده مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى 

  ).39: 1993عثمان، (القلق لديه 
على أن االكتئاب يعكس اضـطراباً فـي العالقـات    ) 30: 1997(ة كما يؤكد الربيع

والمهارات االجتماعية لألفراد، كما أنه يرتبط بدرجة كبيرة بفقـدان الثقـة بـالنفس، وكـذلك     
أن المكتئبـين  ) (Anderson, 2000, 96-98ويقـرر أندرسـون   . بالشعور بالوحدة النفسية

التعبير عن أنفسهم ويفتقدون مصـادر المسـاندة    نيحسنو يفتقدون عالقاتهم بالمحيطين بهم وال
االجتماعية، إلى جانب نظرتهم الالتوافقية لذواتهم، وضعف في مهـارات التحصـيل لـديهم،    

كمـا  . وتكوين األفكار السالبة لذواتهم ومستقبلهم، ويتوقعون كثيراً من أشكال العزلة االجتماعية
أقل فعالية في تنظيم الذات، كذلك يؤدي  أن المكتئبين) (Bandura, 1991, 249يرى باندورا 

  .  االكتئاب إلى انخفاض الثقة بالنفس، وفقدان ضبط الذات
يتضح مما سبق أن أحداث الحياة الضاغطة تزداد حدتها نظرا لطبيعة العصـر الـذي   
نعيش فيه، والتغيرات السريعة المتالحقة في التقدم العلمي والتكنولوجي الذي جعل العالم قريـة  

ة واحدة، كما أن هذه األحداث من شأنها أن تؤثر على الحالة النفسية للفرد، ومن بين هذه كوني
ويزداد األمر أهميـة  . المتغيرات التي يمكن أن تتأثر بأحداث الحياة الضاغطة القلق واالكتئاب

من حيث التعرض له وتناوله إذا تحدثنا عن أمهات األطفال المعاقين عقليا بما يسـببه وجـود   
معاق باألسرة من اضطراب وحالة نفسية سيئة عند الكثير من األمهات، حيـث أشـار    شخص

إلى أن وجود طفل معاق باألسرة عادة ما يغير األسرة كوحـدة  ) 1996(استيورت . جاك س
اجتماعية بعدة طرق؛ فقد يصاب اآلباء واألبناء بالصدمة وخيبة األمل والغضـب واالكتئـاب   

  .د فعل لوجود مثل هذا الطفلوالشعور بالذنب والحيرة كر
ولهذا نبعت مشكلة الدراسة الحالية والتي تهدف إلى التعرف على العالقة بين أحـداث  
الحياة الضاغطة وبين كل من القلق واالكتئاب لدى عينة من أمهات األطفال المعـاقين عقليـا   

  .وعينة من أمهات األطفال العاديين
  :مشكلة الدراسة

أن األحداث الحياتية تواجه باسـتجابات  ) DohRenwend, 1981(يذكر دوهرنويند 
مختلفة بالنسبة لألفراد وهذا االختالف يرجع إلى مجموعة من العوامل الشخصية واالجتماعية 

  .التي يتميز بها كل فرد عن اآلخر
وإنمـا   ةالبدني باألمراضوموضوع ضغوط أحداث الحياة لم يقف فقط عند حد عالقته 

في مجال التوافق واالضطرابات النفسية واضحاً من خالل البحوث المتعددة  بدأ إسهام الباحثين
في هذا المجال، فقد أتضح وجود عالقة بين هذه الضغوط وانخفـاض المسـتوى األكـاديمي    
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 ,Sterling, 1985) (Fontana & Dovidiوالتوافق الدراسي  (Egelaned, 1981)لألفراد 

وتعاطي  (Vaux & Ruggier, 1983)والالمباالة وعالقة الضغوط بمتغير اإلهمال  (1984
 (Hunt, 1992) (Gad & Johnson, 1980) (Johnson & Roberts, 1995)المخدرات 

  . (Feeiner, 1984)واالكتئاب واالنسحاب االجتماعي 
واألفراد يختلفون في سرعة تأثرهم بالضغوط الحياتية تبعا لحالتهم النفسية، حيـث إن  

رد تتوسط العالقة بين أحداث الحيـاة الضـاغطة واالضـطرابات النفسـية     الحالة النفسية للف
وأضافا من خالل دراستها ) Beck & Others, 1981(والجسمية، ويؤكد ذلك بيك وآخرون 

أن تأثيرات ضغوط الحياة على األفراد يعود إلى فقدان المساندة االجتماعية وأن أحداث الحيـاة  
  .ب الشخصية مثل سمة القلق واالكتئابببعض جوان االضاغطة ترتبط ايجابي

أن هناك عالقة دالة وموجبة بين  (Billngs & Moos, 1984)وبين بيلينجز وموس 
االكتئاب وأحداث الحياة الضاغطة، كما أن المساندة االجتماعية تخفف مـن وقـع األحـداث    

فرد واعتقـاده  الضاغطة على الفرد ولكن تأثير المساندة االجتماعية يتوقف على مدى إدراك ال
إلى وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـين   ) 1992(وتوصل عبدالمعطي . في قوة وكفاية الدعم

السيكوسـوماتية، القلـق،   : الضغوط المرتفعة وزيادة حدة األعـراض المرضـية الكلينيكـة   
ووجـود  . واالكتئاب، البارانويا، العصاب القهري، الهستيريا، توهم المـرض، األرق الليلـي  

ة بين ذوى الضغوط المرتفعة وذوى الضغوط المنخفضة في األعـراض الكلينيكيـة   فروق دال
حيث كان ذووا الضغوط المرتفعة أكثر معاناة لألعراض المرضية، أمـا أصـحاب   . المرضية

  .الضغوط المنخفضة فكانوا في مستوى أفضل للصحة النفسية
  :التساؤالت التالية واتساق مع ما تقدم فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في

  :السؤال األول
أحداث الحياة الضاغطة بين أمهات األطفال المعاقين وأمهـات األطفـال    هل توجد فروق في

  العاديين؟
  :السؤال الثاني

  درجة القلق بين أمهات األطفال المعاقين وأمهات األطفال العاديين؟هل توجد فروق في 
  :السؤال الثالث

  كتئاب بين أمهات األطفال المعاقين وأمهات األطفال العاديين؟درجة االهل توجد فروق في 
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  :السؤال الرابع
هل توجد عالقة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من القلق واالكتئاب لدى عينة أمهـات  

 األطفال المعاقين؟

  :السؤال الخامس
ى عينة أمهـات  هل توجد عالقة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من القلق واالكتئاب لد

 األطفال العاديين؟
  :فروض الدراسة

  : صاغت الباحثة فروض الدراسة على النحو التالي
  :الفرض األول

في أحداث الحياة الضاغطة بين أمهـات األطفـال   توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
 .المعاقين وأمهات األطفال العاديين

  :الفرض الثاني
ي درجة القلق بين أمهـات األطفـال المعـاقين    فتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

 .وأمهات األطفال العاديين

  :الفرض الثالث
في درجة االكتئاب بين أمهات األطفـال المعـاقين   توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

 .وأمهات األطفال العاديين

  :الفرض الرابع
ق واالكتئـاب  بين أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من القل دالة وموجبةقة توجد عال

 .لدى عينة أمهات األطفال المعاقين

  :الفرض الخامس
بين أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من القلق واالكتئـاب   دالة وموجبةقة توجد عال

  .لدى عينة أمهات األطفال العاديين
  :أھمیة الدراسة

ويتضح ذلـك   ،يحتل موضوع ضغوط أحداث الحياة مكانة متميزة في تراث علم النفس
ـ   تعددخالل من  أو  ةاألبحاث سواء الخاصة بعالقة أحداث الحياة الضاغطة بـاألمراض البدني

  . تلك المتعلقة بالمتغيرات النفسية والتوافق واالضطرابات العقلية
كما أن النتائج التي تخرج بها هذه الدراسة قد تسهم بشكل إجرائي في تطوير وإعـداد  

تحصين ضد الضغوط واإلقالل من حدتها وخطورتها الكثير من البرامج والعالجات الخاصة بال
فالتصدي لدراسة موضوع ضغوط أحداث الحياة ال يقف فقط عند حـد عـرض المؤشـرات    
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الكمية والكيفية للدراسات، وإنما االستفادة اإلجرائية منها في تصميم وإعداد البرامج اإلرشادية 
   .والعالجية والتدريبية

 (Mahoney, 1997) وماهونى (Rache, 1997) شامن جانب آخر بين كل من ر
أن البحث والدراسة في مجال أحداث الحياة والضغوط النفسية المرتبطة بهـا وآثارهـا علـى    

وكـذلك البحـث   ) النظريـة ( اإلنسان ينبغي أال تتوقف بل ويجب أن تستمر الدراسات العلمية
  . التجريبي

  :مصطلحات الدراسة
   الضاغطةالحياة  أحداث

 ،حـادة ومسـتمرة   من شأنه أن يؤدى إلى استجابة انفعالية يأو خارج يلتغير داخ يأ
ل األحـداث  ثذلك ماً في ل األحداث الخارجية بما فيها العمل والصراعات األسرية ضغوطمثوت

. يرات الهرمونية الدوريـة غالترق أو الداخلية أو التغيرات العضوية كاإلصابة بالمرض أو األ
  ).119 :1998 ،إبراهيم(

على رف أحداث الحياة الضاغطة إجرائيا بالدرجة الكلية التي تحصل عليها األم وتع
  .الضاغطة المستخدم في الدراسة الحاليةالحياة  مقياس أحداث

  :االكتئاب
بأنه خبرة وجدانية ذاتية تتبدي في أعراض الحزن ) 26 :2000(الفتاح عبديعرفه          

اء الذات والتردد واإلرهاق وفقدان الشهية واالنسحاب والتشاؤم والشعور بالفشل والرغبة في ند
  . بذل أي جهدعلى االجتماعي ومشاعر الذنب وكراهية الذات وعدم القدرة 

 االكتئابمقياس على  األمحصل عليها التي تإجرائيا بالدرجة الكلية  االكتئابويعرف 
  .المستخدم في الدراسة الحالية

  :القلق
زمن دون مبرر موضوعي مع توافر أعـراض نفسـية   الخالق بأنه خوف معبديعرفه 

  ).337 :2001 ،الخالقعبد(مة إلى حد كبير وجسمية شتى دائ
بأنه الدرجة التي يحصل عليها المفحوص علـى مقيـاس قلـق     ويعرف القلق إجرائيا

  .السمة المستخدم في هذه الدراسة
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  إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة: أوالً

على المنهج الوصفي االرتباطي لمالءمته لطبيعـة الدراسـة   اعتمدت الدراسة الحالية 
  .وأهدافها

 :الدراسة عينة: ثانيا

بمتوسـط  أما ألطفال معاقين عقليـا،  ) 60(أما منهن ) 120(تكونت عينة الدراسة من 
راعـت   وقد .سنة 44.7قدره  يبمتوسط عمر طفال عاديينألأما ) 60(وسنة ) 44.5(عمري 

كلهن ( التعليم مستوىو. بعض المتغيرات الديموجرافية كالعمر نة ضبطالباحثة عند اختيار العي
 .)منطقة الطائف( محل اإلقامة، )ريال2000( مستوى الدخل ،)تعليم متوسط

  :أدوات الدراسة: ثالثا
 :اعتمدت الدراسة الحالية على األدوات التالية

  )1999( وأبوالخيرمن إعداد رشاد مقياس ضغوط أحداث الحياة  -1
 )2000(ترجمة وتعريب عبد الفتاح : لالكتئاب Beckبيكقائمة  -2

 )1992( قعبد الخالمقياس القلق تعريب وإعداد  -3

  :وفيما يلي عرض لكل أداة من هذه األدوات بشيء من التفصيل
  )1999( وأبوالخيرمن إعداد رشاد مقياس ضغوط أحداث الحياة  -1

  :المقياس من بعدين رئيسين همايتكون 
عبارة موزعين على أربـع أنسـاق   32ويتكون من  :غوط الخارجيةالض: البعد األول

  :يية هرعف
 .عبارات )8( وقت الفراغ ضغوط -أ

 . عبارات )8(ضغوط اقتصادية  -ب 

  .اتعبار )8(ضغوط فقد المكانة واألهمية  -ج 
 عبارات) 8(ضغوط أسرية وعائلية  -د

على نسقين فرعيين  عبارة موزعين 18ويتكون من  الضغوط الداخلية: البعد الثاني
 :هما

 . عبارات )8() أمراض عضوية(صحية  ضغوط -أ

 . عبارات )10(ضغوط نفسية  -ب 

   .عبارة 50وبذلك يتكون المقياس في صورته النهائية من
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  : المقياس ثبات -
 خوألفـا كرونبـا  التجزئة النصـفية   بطريقتيحساب ثبات المقياس ب قام معدا المقياس

  :يالجدول التال يف ضحموكما هو وكانت النتائج 
  ) 1(رقم جدول 

 كما قام بها معدا المقياس خوألفا كرونباصفية التجزئة الن بطريقتيت ثبات المقياس المعام

 األبعاد
 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 بناخكرو ألفا
 جتمان سبيرمان براون

 0.73 0.62 0.66 ألولا

 0.90 0.90 0.90 الثاني

 0.81 0.72 0.72 الثالث

 0.80 0.80 0.80 الرابع

 0.84 0.76 0.76 الخامس

 0.79 0.81 0.81 السادس

أمـا  ) 60(وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب الثبات على عينة مكـون مـن   
نتـائج   اليألطفال معاقين وعاديين بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ويوضح الجدول الت

  .ذلك
  ) 2(رقم جدول 

 كما قامت به الباحثة خوألفا كرونباصفية التجزئة الن بطريقتيت ثبات المقياس المعام

 األبعاد
 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 اخبكرون ألفا
 جتمان سبيرمان براون

 0.74 0.66 0.67 األول

 0.89 0.87 0.88 الثاني

 0.82 0.70 0.71 الثالث

 0.84 0.83 0.83 الرابع

 0.83 0.79 0.79 خامسال

 0.81 0.80 0.80 السادس

  .وهي قيم مرتفعة ومرضية للمقياس لكي نطمئن ونثق في نتائجه
  : المقياس صدق -

كما هو موضح في الجـدول  ، حساب صدق المقياس بطريقة الصدق العامليب قام معدا المقياس
  :التالي
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 )3(م قجدول ر
  عدا المقياسكما قام به م يوضح الصدق العاملي للمقياس

 االشتراكيات التشبعات األبعاد

 0.59 0.77 ضغوط وقت الفراغ - 1

 0.54 0.73 ضغوط االقتصادية 2

 0.75 0.86 ضغوط المكانة واألهمية - 3

 0.60 0.78 ضغوط أسرية وعائلية - 4

 0.59 0.77 )عضوية(ضغوط صحية  - 5

 0.59 0.77 ضغوط نفسية - 6

 3.65: الجذر الكامن

 60.9: ايننسبة التب

مـن عبـارات   ) مفردة(ة بارلكل ع الصدق بحساب الباحثة تقام وفي الدراسة الحالية
االتساق الداخلي وكانت معامالت االرتباط دالة إحصائياً فيما بـين  صدق المقياس عن طريق 

 :كما هو موضح بالجدول التالي 0.05، 0.01
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 )4(م قجدول ر
  الباحثةبه  تقامكما  اسقيللم يلخالدا قساتاالصدق وضح ي

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.47** 26 0.80** 

2 0.55** 27 0.77** 

3 0.66** 28 0.62** 

4 0.72** 29 0.74** 

5 0.65** 30 0.58** 

6 0.60** 31 0.69** 

7 0.34* 32 0.79** 

8 0.60** 33 0.70** 

9 0.65** 34 0.64** 

10 0.60** 35 0.69** 

11 0.62** 36 0.61** 

12 0.50** 37 0.69** 

13  0.51** 38 0.71** 

14  0.66** 39 0.67** 

15  0.60** 40 0.66** 

16  0.69** 41 0.64** 

17  0.72** 42 0.72** 

18  0.59** 43 0.61** 

19  0.55** 44 0.69** 

20  0.61** 45 0.59** 

21  0.62** 46 0.62** 

22  0.60** 47 0.60** 

23  0.72** 48 0.33* 

24  0.80** 49 0.61* 

25  0.81** 50 0.75** 

  0.01دالة عند **       0.05دالة عند * 
 : اسقيح الميصحت

ثالث ( شديد: لثالثة مستويات حسب شدة الحدث على النحو التالي اًيصحح المقياس وفق
للمقياس رجة الكلية تراوح الدت هذاوعلى ) درجة واحدة(، ضعيف )درجتان(، متوسط )درجات

 .درجة كحد أعلى 150درجة كحد أدنى إلى  50من
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  : )2000(الفتاح عبدترجمة وتعريب : لالكتئاب Beck مة بيكقائ -2
مجموعة من العبارات، يتعلق كل منها بعرض من أعراض  21تتكون القائمة من   
وتتدرج بحسب الشدة في أربع عبارات بجوار كل عبارة درجة موضوعة، تتراوح  االكتئاب

الموضوعة للعبارة التي بوضع دائرة حول الدرجة  الفردويقوم ، ثالث درجاتوبين صفر، 
  .درجة 63يرى أنها تنطبق عليه، ويتراوح مجموع الدرجات على هذه األداة بين صفر، 

  :صدق القائمة
  :قام مترجم القائمة بحساب صدقها بالطريقتين اآلتيتين  

 األول عامل البعد المعرفي: وقد أسفر هذا اإلجراء عن وجود عاملين هما: الصدق العاملي - أ
  .و الثاني هو البعد الجسدي لالكتئاب ،ي لالكتئابو الوجدان

حيث تم حساب االرتباط بين القائمة الحالية و بين كل من مقياس بيك : الصدق التالزمي -ب
وجاءت معامالت االرتباط موجبة ، ومقياس توكيد الذات، و مقياس القلق، األول المعدل

، بينما جاءت سالبة ومقياس القلقس بيك األول المعدل مع مقيا) 0.01(دالة عند مستوى و
  .مع مقياس توكيد الذات لدى الجنسين ذكوراً وإناثا 0.01ودالة عند مستوى 

وفي إطار الدراسة الحالية قامت الباحثة بتقدير صدق المقياس عن طريق الصدق   
سة التالزمي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين القائمة وبين مقياس القلق المستخدم في الدرا

  ).0.01(وهي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى داللة ) 0.66(
  :ثبات القائمة

قام معد القائمة بحساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمني قدره أسبوعان،   
  .87,0وقد بلغ معامل الثبات 

، وقد بلغ ألفا خكرونباحساب الثبات بطريقة ب قامت الباحثة في الدراسة الحاليةو  
  .وهو معامل ثبات مرتفع ويمكن الوثوق به علمياً 0.85لثبات معامل ا

  .إليها نمما سبق يتضح أن قائمة بيك تتمتع بشروط سيكومترية مرضية يمكن االطمئنا
  )1992( الخالقعبدتعريب وإعداد : مقياس القلق -3

 1970ومساعديه منذ عـام    Spielbergerتم تطوير هذا المقياس على يد سبيلبرجر 
حمـد عبـد   أوقام  The State-Trait Anxiety Inventoryمى قلق الحالة والسمة تحت مس

الخالق بتعريب لهذه القائمة وإعدادها لتناسب البيئة العربية وبعد دراسة ثبات كل بنـد صـنف   
يقيس حالة القلق واآلخـر وهـو    أحدهمابنداً ) 20(توي كل منهما على البنود إلى مقياسين يح

ة يقيس سمة القلق وفي هذا المقياس يطلب من المفحوصين التعبير يالحال مستخدم في الدراسةال
عن شعورهم بوجه عام حيث يالحظ أن تكرار الخبرة في كثير من المواقف تحـدد أعـراض   

تشير إلى المستوى األدنى من قلق السمة ولـذلك  " اشعر بالسرور"القلق كسمة والعبارات مثل 
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فتشـير إلـى   " اشعر بالعصبية والملـل "لتي هي من قابيل فهي عبارات موجبة، أما العبارات ا
مستوى أعلى من القلق ولذلك فهي عبارات سالبة والدرجة المرتفعة تشير إلى ارتفـاع سـمة   

   .القلق
  :صدق المقياس

تم حساب صدق المقياس باستخدام محك خارجي حيث حسبت معامالت االرتباط بـين  
لقلق الصريح لتيلور، واختبـار كاتـل للعصـبية    درجة هذا المقياس وكل من درجات مقياس ا

   .على التوالي 0.70 – 0.84فكانت تساوي 
وفي الدراسة الحالية تم حساب الصدق عن طريق تقدير معامل االرتباط بين المقيـاس  

وهي قيمة مرتفعة ودالة عند مسـتوى  ) 0.66(وبين قائمة بيك وقد بلغت قيمة معامل االرتباط 
  ).0.01(داللة 
  :المقياسثبات 

نبـاخ  وبات الذي تم حسـابه بطريقـة الفاكر  كما يتصف المقياس بدرجة مرتفعة من الث
للذكور ولإلناث  0.56، 0.58في حين كانت  ثإلنال، 0.85للذكور و 0.89حيث وصلت إلى 

  .بطريقة إعادة التطبيق يلاعلى التو
، وقد بلغ خباألفا كرونوفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة   

  .وهو معامل ثبات مرتفع ويمكن الوثوق به علمياً 86,0معامل الثبات 
 نتمتع بشروط سيكومترية مرضية يمكـن االطمئنـا  مقياس القلق يمما سبق يتضح أن 

  .إليها
  :الدراسةخطوات السیر في : رابعا

ا فـي  جمع األدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة من إطار نظري ودراسات سابقة وتصنيفه -
 .الدراسة

إعداد أدوات الدراسة والتأكد من مناسبتها لعينة الدراسة وذلك من خالل التأكد من صـدقها   -
 .وثباتها لعينة الدراسة

تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة من األمهات ألطفال عـاديين وأمهـات األطفـال     -
 .المعاقين عقليا

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من  جمع وتبويب بيانات الدراسة ومعالجتها إحصائيا -
 .فروضها

مناقشة وتفسير نتائج الدراسة وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة والتـي تـرتبط بنتـائج     -
 .الدراسة

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: خامسا
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ت في معالجة بيانا SPSS (VER. 10)اعتمدت الدراسة الحالية على استخدام برنامج 
  :الدراسة والتحقق من فروضه وذلك من خالل األساليب التالية

 ."يرسونبل"معامل االرتباط البسيط  -1

 .داللة الفروق بين المتوسطاتلحساب  t-test" ت"اختبار   -2
 :نتائج الدراسة

 :األول فرضالنتائج 

في أحـداث الحيـاة   توجد فروق ذات داللة إحصائية ال : ينص الفرض األول على أنه
 .الضاغطة بين أمهات األطفال المعاقين وأمهات األطفال العاديين

، كما اتلداللة الفروق بين المتوسط) ت(للتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد قيمة و
  :التالي الجدولهو موضح في 

  ) 5(رقم جدول 
  لداللة الفروق بين متوسطي درجات) ت(نتائج اختبار 

  طفال المعاقين في أحداث الحياة الضاغطةأمهات األطفال العاديين وأمهات األ
 أمهات األطفال المعاقين أمهات األطفال العاديين أحداث الحياة الضاغطة

 قيمة ت
مستوى 
 ع م ع م الداللة

الضغوط 
  الخارجية 

 غير دالة 0.825 1.96 13.05 1.80 12.77 ضغوط وقت الفراغ

الضغوط 
 االقتصادية

13.20 4.08 13.97 3.73 
 غير دالة 1.12

ضغوط المكانة 
 واألهمية

14.22 5.54 14.82 4.79 
 غير دالة 0.641

ضغوط أسرية 
 وعائلية

15.38 9.16 16.80 7.71 
 غير دالة 0.916

 غير دالة 0.963 15.90 66.63 18.85 63.57 الدرجة الكلية 

الضغوط 
  الداخلية

ضغوط صحية 
 )عضوية(

16.50 4.39 16.05 4.02 
 غير دالة 0.586

 غير دالة 0.610 11.11 22.92 13.05 21.57 ضغوط نفسية

 غير دالة 0.314 14.48 40.97 16.81 40.07  الدرجة الكلية 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفـال  
نسبة للضغوط العاديين وأمهات األطفال المعاقين في إدراكهم ألحداث الحياة الضاغطة وذلك بال

ضغوط وقت الفراغ، والضغوط االقتصادية وضغوط المكانة واألهمية والضـغوط  (الخارجية 
الصحية والنفسية والدرجة (الداخلية وكذلك بالنسبة للضغوط ) األسرية والعائلية والدرجة الكلية

  .وبذلك فقد تحقق الفرض األول للدراسة). الكلية
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 :الثاني فرضالنتائج 

في درجة القلق بين توجد فروق ذات داللة إحصائية ال : اني على أنهينص الفرض الث
 .أمهات األطفال المعاقين وأمهات األطفال العاديين

، كما اتلداللة الفروق بين المتوسط) ت(للتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد قيمة و
  :التالي الجدولهو موضح في 

  ) 6(رقم جدول 
  بين متوسطي درجات لداللة الفروق) ت(نتائج اختبار 

  أمهات األطفال العاديين وأمهات األطفال المعاقين في درجة القلق
االنحراف  المتوسط العدد العينة  

 المعياري
"ت"قيمة  مستوى  

 الداللة
 غير دالة 0.551 14.101  58.73 60 أمهات األطفال العاديين

المعاقينأمهات األطفال   60 57.27  15.038 

السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفـال  يتضح من الجدول 
وبذلك فقد تحقق الفـرض  . العاديين وأمهات األطفال المعاقين في مستوى القلق لدى كل منهما

  .الثاني للدراسة
 :الثالث فرضالنتائج 

في درجة االكتئـاب  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال : ينص الفرض الثالث على أنه
 .هات األطفال المعاقين وأمهات األطفال العاديينبين أم

، كمـا  اتلداللة الفروق بين المتوسط) ت(للتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد قيمة 
  :التالي الجدولهو موضح في 

  ) 7(رقم جدول 
  لداللة الفروق بين متوسطي درجات) ت(نتائج اختبار 

  في درجة االكتئابأمهات األطفال العاديين وأمهات األطفال المعاقين 
االنحراف  المتوسط العدد العينة  

 المعياري
"ت"قيمة  مستوى  

 الداللة
 غير دالة 0.379 13.800  37.23 60 أمهات األطفال العاديين

المعاقينأمهات األطفال   60 38.22  14.616 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفـال  
وبذلك فقد تحقق الفرض . يين وأمهات األطفال المعاقين في درجة االكتئاب لدى كل منهماالعاد

  .الثالث للدراسة
 :الرابع فرضالنتائج 
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بين أحداث الحياة الضاغطة  دالة وموجبةقة توجد عال :ينص الفرض الرابع على أنه
  .وبين كل من القلق واالكتئاب لدى عينة أمهات األطفال المعاقين

هـو   كما "لبيرسون"ت االرتباط البسيط الق من صحة هذا الفرض تم إيجاد معامللتحقو
  :موضح بالجداول التالية

  ) 8( رقم جدول
  مصفوفة معامالت االرتباط بين درجات ضغوط أحداث الحياة 

 )60=ن(ودرجات القلق واالكتئاب لعينة أمهات األطفال المعاقين 

  المتغيرات النفسية ضغوط أحداث الحياة
 االكتئاب القلق

  0.31  0.39 ضغوط وقت الفراغ  الضغوط الخارجية
  0.52  0.44 الضغوط االقتصادية

  0.42  0.51 ضغوط المكانة واألهمية
  0.44  0.49 ضغوط أسرية وعائلية

  0.46  0.45 الدرجة الكلية 
  الضغوط الداخلية

  
  0.42  0.35 ضغوط صحية 
  0.51  0.57 ضغوط نفسية
  0.49  0.46  ة الدرجة الكلي

  .0.05دالة عند مستوى  0.25 ≥ر
يتضح من الجدول السابق وجود عالقة دالة وموجبة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين 
كل من القلق واالكتئاب لدى عينة أمهات األطفال المعاقين حيث كانت جميـع قـيم معـامالت    

  .الفرض الرابع للدراسةوبذلك فقد تحقق . وموجبة 0.05االرتباط دالة عند مستوى داللة 
 :الخامس فرضالنتائج 

بين أحداث الحياة الضاغطة  دالة وموجبةقة توجد عال :ينص الفرض الخامس على أنه
  .وبين كل من القلق واالكتئاب لدى عينة أمهات األطفال العاديين

هـو   كما "لبيرسون"ت االرتباط البسيط الللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد معامو
  :بالجداول التاليةموضح 

  
  ) 9(رقم جدول 

  مصفوفة معامالت االرتباط بين درجات ضغوط أحداث الحياة
 )60=ن(ودرجات القلق واالكتئاب لعينة أمهات األطفال العاديين 

  المتغيرات النفسية ضغوط أحداث الحياة
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 االكتئاب القلق

  0.30  0.36 ضغوط وقت الفراغ  الضغوط الخارجية
  0.51  0.45 ديةالضغوط االقتصا

  0.41  0.50 ضغوط المكانة واألهمية
  0.45  0.50 ضغوط أسرية وعائلية

  0.45  0.44 الدرجة الكلية 
  الضغوط الداخلية

  
  0.41  0.34 ضغوط صحية 
  0.52  0.56 ضغوط نفسية
  0.47  0.45  الدرجة الكلية 

  .0.05دالة عند مستوى  0.25 ≥ر
ة دالة وموجبة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين يتضح من الجدول السابق وجود عالق

كل من القلق واالكتئاب لدى عينة أمهات األطفال العاديين حيث كانت جميـع قـيم معـامالت    
  .وبذلك فقد تحقق الفرض الخامس للدراسة. وموجبة 0.05االرتباط دالة عند مستوى داللة 

  :وتفسیر نتائج الدراسةة شاقنم
ة إلى التعرف على العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة وبـين  لقد هدفت الدراسة الحالي

كل من القلق واالكتئاب لدى عينة من أمهات األطفال المعاقين وعينة مـن أمهـات األطفـال    
العاديين، وذلك من خالل الكشف عن الفروق بين أمهات األطفال العاديين وأمهـات األطفـال   

أمهات األطفـال العـاديين   ة وكذلك الفروق بين المعاقين في إدراكهم ألحداث الحياة الضاغط
في درجة كل من القلق واالكتئاب، ثم التعرف على العالقة بين هـذه  وأمهات األطفال المعاقين 

  :المتغيرات لدى كل عينة على حدة، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي
طفـال  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفال العـاديين وأمهـات األ   .1

ضغوط وقـت  (المعاقين في إدراكهم ألحداث الحياة الضاغطة وذلك بالنسبة للضغوط الداخلية 
الفراغ، والضغوط االقتصادية وضغوط المكانة واألهمية والضغوط األسرية والعائلية والدرجة 

  ).الصحية والنفسية والدرجة الكلية(وكذلك بالنسبة للضغوط الخارجية ) الكلية
ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفال العـاديين وأمهـات األطفـال    عدم وجود فروق  .2

  .المعاقين في مستوى القلق لدى كل منهما
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفال العـاديين وأمهـات األطفـال     .3

 .المعاقين في درجة االكتئاب لدى كل منهما

اة أصبحت شيئا عاديـا بـل ومـن    لحياضغوط أحداث وقد ترجع مثل هذه النتائج إلى أن 
أمهـات األطفـال   وعدم وجود فروق إنما يدل على أن  ،التي نعيشها اليومية الحياةضرورات 

ينظـرون إلـى الضـغوط نظـرة      السـعودي في المجتمع المعاقين وأمهات األطفال العاديين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 18

هذا دليـل  و ،وطيب خاطر نتيجة لخبرتهم الطويلة في الحياة موضوعية بل ويواجهونها برضا
إضافة إلى سعة صدورهم عنـد   ،من مواجهتها بأساليب مختلفة قوى على قوة إرادتهم وتمكنهم

كمـا   .مواجهة الشدائد والضغوط في شتى صورها وألنها قدر مكتوب ومحتوم على كل إنسان
يلعب دورا كبيـرا فـي تحمـل    والذي  الديني االلتزام يتميز المجتمع السعودي بارتفاع درجة

 )1999(أحمـد  عليـه   وهذا ما أكـد  ،بما فيها من إيجابيات وسلبياتالضاغطة اة يلحا أحداث
والضـبط   االجتمـاعي والتعضـيد   أن االستراتيجية الدينية والبنية المعرفيـة إلى  أشار ذيوال

  .قد ارتبطت جميعها برضا أكبر عن الحياة الداخلي
من القلق واالكتئاب لـدى   وجود عالقة دالة وموجبة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين كل .4

عينة أمهات األطفال المعاقين حيث كانت جميع قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللـة  
  وموجبة 0.05

وجود عالقة دالة وموجبة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من القلق واالكتئاب لـدى   .5
رتباط دالة عند مستوى داللـة  عينة أمهات األطفال العاديين حيث كانت جميع قيم معامالت اال

 .وموجبة 0.05

ألحداث الحيـاة  والداخلية كلما زادت الضغوط الخارجية وهذه نتيجة منطقية حيث أنه 
قلـت الطمأنينـة لـديهم وزاد عـدم      )سواء ألطفال عاديين أو ألطفال معاقين(األمهات  لدى

وتتفـق هـذه   . واالكتئاب توترزاد القلق وال يلاالسلبية وبالت االستقرار والمعاناة من المشاعر
 النتائج مع نتائج العديد من الدراسات العربية واألجنبية حيث أشارت نتائج دراسـة كوبـازا   

(Kobasa & Puccetti, 1983)     إلى وجود ارتباط دال موجب بين إدراك أحـداث الحيـاة
 & Ganellen)الضاغطة وبين المرض الجسمي واالكتئاب، وتوصلت دراسة جانيلين وبني 

Blaney (1984)   إلى وجود ارتباط موجب دال بين إدراك الضغوط وبين االكتئاب، وبينـت
أن األكثر شدة في أعـراض االكتئـاب    (Billngs & Moos, 1984)دراسة بيلينجز وموس 

إلـى أن األمـراض   ) 1992(أكثر تأثرا بأحداث الحياة الضاغطة كما أشارت دراسة إبراهيم 
وأوضـح  . ق واالكتئاب مرتبطة بالضغوط النفسية الشديدة والمسـتمرة السيكولوجية ومنها القل

إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الضغوط المرتفعة وزيـادة حـدة    )1994( عبدالمعطي
السيكوسوماتية، القلق، واالكتئاب، البارانويا، العصاب القهـري،  : األعراض المرضية الكلينيكة

  . ليلي، الحساسية التفاعليةالهستيريا، توهم المرض، األرق ال
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