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يعتبر هيبلد طفل بهثابة حدث تىتظري األسرة عهوها والوالدين خصوصا باعتباري اهتدادا لٍها : ممخص
ولعبلقتٍها، لكن إصابتً بأي اضطراب يشكل لٍها صدهة كبيرة تخمق لديٍها ردود أفعال واستجابات 
تتفاوت بين الرضوخ وتقبل األهر وبين الرفض، والدراسة الحالية جاءت لتسميط الضوء عمى هوضوع 
الرفض الوالدي إلعاقة الطفل الذٌىية و وذلك بالتعرف عمى عبلقة الرفض الوالدي ببعض الهتغيرات 

ودرجة إعاقة الطفل،  تعتهد الدراسة عمى الهىٍج الوصفي التحميمي  (اآلباء واألهٍات )الفردية كالجىس 
 25وذلك باستخدام هقياس االستجابات الوالدية إلعاقة الطفل الذٌىية ، وطبقت الدراسة عمى عيىة قواهٍا 

وكذا -  ايسطو–هتواجدين بالهركز الطبي البيداغوجي  ( أب وأم50)طفل هتأخر ذٌىيا هع والديٍم 
ران   الجهعية الوطىية لئلدهاج الهدرسي والهٍىي ألطفال هتبلزهة داون بٌو

وقد تم التوصل إلى اىً ال توجد فروق بين اآلباء واألهٍات في هستوى الرفض الوالدي إلعاقة الطفل 
 الذٌىية 

 وتوجد فروق في هستوى الرفض الوالدي إلعاقة الطفل الذٌىية تبعا لهتغير درجة اإلعاقة 
 .اإلعاقة الذٌىية، الرفض الوالدي، األسرة، الطفل  : يةالكممات المفتاح

 
 

Abstract : : The birth of a child is an event that is highly regarded by the family and, 

especially by parents as an extension of  their relationship and their verryself, so any 

disorder effects him would be a great shock to create reactions and responses vary 

between submission and acceptance and rejection  
The current study was occurred to highlight the subject of parental rejection of mental 

retardation by recognizing the relationship of parental rejection to certain individual 

variables such as gender for both ( fathers and mothers) and the degree of child 

disability. This study is based on the analytical descriptive method using the measure of 

parental responses to mental retardation. (50 fathers and mothers) were present at the 

Pedagogic  Center - USTO - as well as the National Association for the Integration of 

Schools and  Vocational of Children with Down syndrome in Oran. It was found that 

there are no   differences in the level of parental rejection toward child disability for both 

parents ( fathers  and mothers ), while there are differences in level of parental rejection 

of the child's mental disability depending on the degree of disability itself. 
Keywords: mental disability, parental rejection, family, child.  
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   مقدمة          
تعد هشكمة اإلعاقة عاهة و هشكمة اإلعاقة العقمية خاصة هن اكبر الهشاكل التي يواجٍٍا  أي            

ا عمى الهشاركة في الحياة  هجتهع سواء كان هتقدها أو هتخمفا ، فكمها اشتدت اإلعاقة كان تأثيٌر
ا في ىفسية الفرد وفي ىظر الهحيطين بً أعهق وأعظم ضررا  االجتهاعية أوضح ،وكان أثٌر

 أىواع رأس عمى تأتي العقمية اإلعاقة فإن 2002 لعام لمطفولة والتىهية العربي الهجمس تقرير فحسب
  ،وتشير 15.2 %ب السهعية فاإلعاقة ، 30  %بىسبة الجسدية اإلعاقة ثم ، 32.3%بىسبة اإلعاقات
 عدد هن  13.5% هميون بىسبة 900 إلى يصل العالم في الهعاقين عدد أن أخرى إحصائية تقارير

 (95ص  2006،عبد اهلل) 2007السكان و ٌذا حسب اإلحصائيات الصادرة عن األهم الهتحدة لسىة 
في العالم عاهة و  عدد الهعاقين حول كبير بشكل الغهوض تثير الدقيقة غير اإلحصائيات إشكالية وتبقى
ىاك هعاق، هميوىي هن أكثر إلى تشير أرقام فٍىاك الجزائر خاصة ، في   أكثر إلى العدد هن يخفض ٌو
بالجزائر، أها في والية  هعاق هبليين 03 هن إلى أكثر أخرى أرقام تشير بيىها هعاق، وىصف هميون هن

ران  وحسب  ران لسىة  ٌو   فإن عدد 2010التقرير الذي كشفت عىً هصمحة الحهاية االجتهاعية لوالية ٌو
 هعاق هىٍم 18819 قد وصل 16 إلى 8األطفال الهعاقين بالوالية حسب ها ٌو هصرح بً هن سن 

 طفل هصاب بإعاقة عقمية، وهن جٍتً فقد  صرح  4120 طفل هصاب بإعاقة حركية، وحوالي 3765
عن وزارة التشغيل و التضاهن   )  هتأخر عقميا بالوالية 6603الهعٍد الوطىي لمصحة العهوهية بوجود  

 ( 2012. وثيقة عن هكتب الهساعدة االجتهاعية – اإلحصائيات الخاصة بالهعاقين . الوطىي 
فالدراسات التي تىاولت  التأخر العقمي تتفق جهيعا عمى اىً عدم القدرة عمى األداء و التعمم الذي يولد 

العجز في هقدرة الهصاب بً عمى سيرورات التعمم ، فالهتأخر عقميا يعاىي قصورا في فٍم و تقدير الهواقف 
و عدم الهقدرة عمى تحهل الهسؤولية ،و بالتالي فٍو غير قادر عمى التكيف هع الكثير هن الهواقف 

الروسان )االجتهاعية، و ٌذا ها يجعمً في حاجة هاسة إلى الهحيطين بً هن اجل تمبية حاجاتً الهتعددة 
، و لعل أٌم هحيط يحتاج إليً ٌو األسرة التي تمعب دورا هٍها و رئيسيا في حياتً  (25ص 1999،

كوىٍا الهكان الذي يقضي فيً حياتً ،كها أىٍا تعد الوسط األكثر تأثرا بٍذا الهرض 
 اإلشكالية - 1
هها ال شك فيً إن والدة طفل هتأخرا عقميا تشكل صدهة كبيرة بالىسبة لؤلسرة عاهة و لموالدين خاصة  

 Rey)،كها يشكل  تشخيص اإلعاقة العقمية أو اكتشافٍا لدى الطفل أزهة حقيقية بالىسبة لٍها 
A,1967 p59)  فالدراسات التي تطرقت إلى التخمف العقمي في األسرة  بيىت  أن  هشكمة الطفل ، 

شباع حاجات الطفل ال تتم دون تمبية حاجات أسرتً   الهتأخر عقميا ٌي هشكمة األسرة، وأن  تمبية    وا 
كالحاجة إلى الهعموهات والدعم االجتهاعي :الن وراء كل طفل هتأخر عقميا أسرة ذات حاجات خاصة 

والعاطفي و غير ذلك هن الدعم التي هن شأىٍا خفض ها تعاىيً أسرة الطفل هن ضغوط ىفسية ىاجهة عن 
اإلعاقة، وتزيد هن فعاليتٍا في التغمب عمى الضغوط و تدريب أطفالٍا و تقبل اإلعاقة، فقد أشار عواشرية  
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إلى أن وجود الطفل الهتأخر عقميا  في األسرة  سيخمق هشكبلت وضغوطات عاطفية و وجداىية ، ىفسية ، 
، أين سيشعران ( 157-155ص2006 ،عواشرية)اجتهاعية واقتصادية تؤثر عمى الوالدين بالدرجة األولى

األهر الذي قد يؤدي " بدون هستقبل " بصدهة كبيرة تترجم عمى شكل إحباط شديد وقمق، كون ٌذا الطفل 
بٍها إلى عدم التقبل الضهىي أو الهعمن لٍذا الطفل، وبالتالي قد يفقدان الكثير هن األساسيات الواجب 
إتباعٍا و تطبيقٍا لرعاية و تىشئة ٌذا الطفل التىشئة السميهة ،حيث  يتولد عن الصدهة سموكات غير 

هطابقة هثل اإلٌهال، القسوة  أو اإلفراط في الحهاية قائهة عمى الشعور بالذىب ، الجرح الىرجسي 
ا الشخص  (20ص 2011الكاشف، ) ، ٌذا األخير يعاش لدى الوالدين عاهة و األم خاصة كفشل باعتباٌر

ها بيىً بن هشري ليست سٍل حسب  طفل هعاق في األسرة فوالدة  األكثر ألها و إحساسا بٍذا الجرح ،
التحهل لدى الوالدين الذين يشعرون بجرح ىرجسي  و بالقصور و أن ٌذا الطفل  الهعاق تعيشً األم  

ا بالذىب و تعتبري كعقاب و عمة  فبدل أن  ،( 204ص 2005هيهوىي ،)كىقص يقمل هن قيهتٍا و يشعٌر
يكون ٌذا الطفل الهىتظر هصدرا لمفرح، أصبح يشكل هصدرا لمقمق و التفكير السمبي عىد األبوين   

َخاصة إذا لن يتمقَا هَاساة أَ هساعدات تشرح الَضع َتخفف هو َطأة الَضعية الهؤلهة التي يهرَو 
 أن سبب االستجابات السمبية لموالدين هثل القمق و الحزن و االتجاٌات Pilling (1994)يرى  و ،بٍا

لهفٍَن اإلعاقة َأيضا لىقص أَ غياب الهعمَهات َالتَجيٍات البلهوضوعية قد يعود إلى الجٍل التام 
 إلى أن Little 2002 ويشير، ( 25، ص2006 ،إبراٌيهي)ل األطفاالكفالة الخاصة بهثل ٌؤالء الهتعمقة ب

عدم وجود الدعم و الحهاية يعتبر هن العواهل الهؤثرة عمى تكيف أهٍات األطفال الهتأخرين عقميا 
 حول ردود أفعال العائمة الجزائرية بعدها عرفت أن ابىٍا هعاق 2006ي إبراٌيموهن خبلل  دراسة إبراٌيم 
تضارب َ خمط َ ىقص  عائمة و خرجت بىتيجة هفادٌا أن  ٌىاك 150عقميا عمى عيىة هكوىة هن 

إلى قضاء اهلل و الَعي لهعرفة األسباب الهؤدية إلى اإلعاقة العقمية هع التأثر بالجاىب الديىي َ هرد ذلك 
وصوال إلى التقبل باألهر تتراَح بيو الصدهة َ الخيبة قدري، كها أظٍرت العائبلت هشاعر و سموكات   

الواقع   
و بالىسبة لمفروقات بين اآلباء و األهٍات حول ردود الفعل اتجاي وجود طفل هعاق في األسرة ىجد دراسة 

 لديٍن تكون ها غالبا األهٍات خبللٍا أن هن أظٍروا والتي (Young et al:1986 ) و آخرون يوىغ
 اإلعاقة عن دراستً في Harasymin(1981 ) إليٍا توصل الىتائج ىفس اآلباء، هقابل إيجابية هواقف

 تكون األهٍات عىدها لدى سمبية أفعال ردود تخمق الهواقف ٌذي كون في الواضحة الفروق هع العقمية لكن
 Mc    في حين ىجد كل هن .ذكرا الهولود يكون عىدها لآلباء بالىسبة كذلك تكون بيىها أىثى، الهولودة

Conachie and Michel 1985ىها الفروق ٌذي يجدا  لم  سن بتقدم تتغير الهواقف ٌذي أن الحظا وا 
كها أوضحت ، السن كبيري اآلباء هن تقببل لئلعاقة أكثر أىٍها وجد السن صغيري الوالدين أن أي الوالدين،

ىتائج بعض الدراسات أن أهٍات األطفال الهعاقين عقميا تىخفض لديٍن هٍارات الهواجٍة هقارىة باآلباء و 
ا الهٍم في حياة طفمٍا  عبد )يهكن تبرير ها تعاىيً األم هن ردود فعل سمبية اتجاي ابىٍا الهعاق إلى دوٌر

 ( 10ص 2012الباقي ، عثهان ، 
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 أن الوالدين يعاهبلن األبىاء ذوي االحتياجات الخاصة بالعديد هن أساليب 2013وهن جٍتً يشير البببلوي 
الهعاهمة أثىاء تربيتٍم وتىشئتٍم ، وتتىوع ىمك األساليب بين السمبية  وااليجابية  طبقا لهجهوعة هن  

العواهل هىٍا اتجاٌات الوالدين ىحو اإلعاقة، وردود فعل الوالدين تجاي هيبلد طفل هعاق، والضغوط التي 
يواجٍٍا اآلباء عىد والدة طفل هعاق، أضف إلى ذلك ىقص الخبرة وقمة الهساىدة، ويكون الرفض الوالدي  
الذي يتبعً اآلباء  ىحو أبىائٍم الهعاقين إها في شكل رفض شبً دائم هىذ البداية أو رفض بتجاٌل رغبات 

األبىاء، وفي كبل الحالتين فان الطفل يشعر بعدم الحب والعطف هها يشكل خطورة كبيرة السيها عمى 
هستوى الصحة الىفسية لمطفل، فرفض الوالدان لمطفل بعطل ىهوي هن الىاحية الجسهية، العقمية واالجتهاعية 

 (55 ص 2013البببلوي، )هها يؤدي إلى ظٍور اضطرابات ىفسية كىوبات القمق واالكتئاب 
ران   فيوضح أن شعور االبن بالرفض هن قبل والديً يؤدي إلى فقدان العبلقة االجتهاعية 1984أها ٌز

والعاطفية التي تربطً بأسرتً، ويترك ٌذا الىوع هن الفقدان أثرا دائها عمى ىهو الطفل الجسهي، العقمي، 
الىفسي واالجتهاعي، فيىشأ الطفل فاقدا لثقتً بىفسً، ويصبح الخوف والقمق هن سهاتً األساسية عىد 

هواجٍة ضغوط الحياة وهن ثم يفتقر لبلهان الىفسي واألسري هها يحد هن  تفاعمً االجتهاعي ويدفعً إلى 
 (   195، ص 2016هحهد عبد الكريم،  ). العزلة واالىطواء

الرفض الوالدي إلعاقة الطفل ىطبلقا هن الهعطيات السابقة جاءت الدراسة الحالية  لمبحث في هوضوع ا
 :الذٌىية وذلك هن خبلل طرح التساؤالت التالية

ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين اآلباء واألهٍات في استخدام الرفض الوالدي إلعاقة الطفل * 
 الذٌىية ؟

ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية في هستوى الرفض الوالدي إلعاقة الطفل الذٌىية حسب هتغير * 
 درجة إعاقة الطفل؟

 :اىطبلقا هن التساؤالت الهطروحة صيغت فرضيات الدراسة عمى الىحو التالي
 توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين اآلباء واألهٍات في استخدام الرفض الوالدي إلعاقة الطفل الذٌىية* 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في هستوى الرفض الوالدي إلعاقة الطفل الذٌىية حسب هتغير درجة * 

 إعاقة الطفل 
 المفاهيم األساسية لمدراسة - 2

 :(الذهنية )اإلعاقة العقمية - 1.2           
 تكون العاهة أي العقمية الوظائف في العادي الهستوى دون اىخفاض همحوظ  أىٍاعمىشاش  سبلهةعرفٍا 
همحوظ  بخمل هصحوبا يكون ،.فرديا تطبق التي الذكاء اختبارات عمى  درجة75-70 هن أقل الذكاء درجة
 سن قبل لمهرض التعرض هع الهٍارات األكاديهية ، الذاتي، التوجيً التواصل، التكيفية هثل الوظائف في

 ( 20ص ، 2002شاش،  ) .عشر الثاهىة
 الىهو توقف حاالت هن حالة عمى أىٍا  العقمية اإلعاقة W.H.O (1992)العالهية الصحة تعرفٍا هىظهةو

 الىهو، هراحل أثىاء تظٍر التي الهٍارات في بقصور خاص تتسم بشكل والتي اكتهالً، عدم أو العقمي
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 تحدث وقد الخ، ... واالجتهاعية الحركية، المغوية، الهعرفية، القدرات أي لمذكاء، الهستوى العام في وتؤثر
( 25ص 1999 سٍى،(آخر   جسهي أو ىفسي اضطراب بدون أو هع اإلعاقة 

الهتخمف عقميا ٌو ذلك الشخص الذي لديً ضعف في   "يرى أن: René Zazzo 1965أها روىي زازو
"         بدايتٍا في هرحمة الطفولة  درجة حسب اختبار سيهون بيىيً ، و تكون70و 50قدرة الذكاء تتراوح بين 

Houzel ,2000 p171) ) 
 باىحرافين الهتوسط عن لمفرد الذٌىي األداء في اىخفاضوفي ٌذي الدراسة سىعرفٍا إجرائيا عمى أىٍا 

 بالقصور في هصحوبا ويكون ، 18 سن حتى الهيبلد هن الىهو فترة أثىاء ذلك ويظٍر أكثر، هعياريين أو
 والتكيف بالىضج والتعمم ترتبط التي الهجاالت في الفرد أداء هستوى في ذلك ويتضح التكيفي، السموك

 .االجتهاعي
أصىاف  لكل اٌتهاهىا سىوجً بل أخرى دون فئة عمى  في الدراسة الحاليةىقتصر ال سوف ولئلشارة أىىا

 وبالهراكز هختمف الدرجات هن األطفال ٌؤالء عائبلت عمى يكون سوف التركيز أن باعتبار اإلعاقة ٌذي
الهيداىي      العهل فيٍا أجري التي

: الرفض الوالدي- 2.2
و أسموب عمى أىٍا االستجابات الوالدية  يعرف سيد صبحي  اتجاٌات الوالدين حيال هوضوع هعين ،ٌو

التعاهل هع األبىاء ،ويهكن التعرف عميٍا و تحديدٌا في ضوء السموكات الوالدية إزاء هواقف هعيىة هرتبطة 
فيعرفٍا عمى أىٍا تىظيهات ىفسية يكوىٍا األب أو األم هن محمد الطحان بأسموب هعاهمة األبىاء، وأها 

الخبرات التي يهران بٍا، وتسٍم في تهديد استجابة األب أو األم بصورة هستهرة اتجاي أبىائٍم في هواقف 
عمى أىٍا هكوىات ىفسية تتكون لدى الوالدين ىتيجة خبرات إيمان كاشف الحياة الهختمفة، في حين ترى 

 سابقة يهران بٍا هىذ والدة الطفل وتكون استجابات شبً ثابتة لمهواقف الحياتية الهختمفة اتجاي الطفل
عمى اىً تهسك هستهر و دائم بأفكار سمبية و غير الرفض الوالدي   Ghlaguiharيعرف  في حين 

الكمي تجاي الطفل يصبح ههزوجا بٍذا اإلحساس  حقيقية لوضع الطفل الهعاق ،لدرجة أن سموك الوالدين
هي و السمبي الذي تختمف شدتً بشكل كبير بين اآلباء ،و ذلك بسبب عواهل كثيرة هثل شخصية الفرد  الٌو
، طبيعة العبلقات الزوجية ، طهوحات اآلباء ، الهشاعر الىاتجة عن اإلعاقة و الطبقة االجتهاعية  وغير 
م هثل التعبير عن الشعور  ذلك ،و لكن هن الهبلحظ أن بعض اآلباء لديٍم هشاعر سمبية أكثر هن غيٌر

ذكر في كاشف  ) "بالذىب  ، خيبة األهل ، اإلحباط ، الغضب ، الشعور بالخزي و العار و األسف
  (53 ، ص 2001
    حصول الوالدين عمى درجة هرتفعة  في عمى اىً - إجرائيا–  الرفض الوالدي تم تعريف و       

اإلىكار ، الحهاية الهفرطة ، اإلٌهال ، الشعور بالعار و : األبعاد التي تشير إلى الرفض و الهتهثمة في 
 إلعاقة الطفل الذٌىية التفرقة في الهعاهمة  و ذلك في هقياس االستجابات الوالدية 
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  :واألدوات الطريقة - 3
تم االعتهاد في ٌذي الدراسة عمى الهىٍج الوصفي التحميمي  و ذلك هن خبلل استخدام  هقياس      

و هقياس هقتبس هن دراسة الباحثة كاشف إلعاقةاالستجابات الوالدية  حول   ( 2001) الطفل الذٌىية ٌو
اثر البرىاهج اإلرشادي في تعديل االتجاٌات الوالدية ىحو أبىائٍم الهعاقين عقميا بالقاٌرة ،  

 فقرة  تقيس في هجهمٍا أٌم االستجابات الوالدية ىحو إعاقة الطفل العقمية و الطفل 70اشتهل الهقياس 
 فقرات ، و فيها يمي ىستعرض التعريف اإلجرائي لكل 10 أبعاد لكل هىٍا 7الهتأخر عقميا   هوزعة  عمى  

: بعد عمى الىحو التالي
 الوالدان االعتراف بإعاقة الطفل العقمية و تعاهمٍها هعً باعتباري بً رفض و ىعىي :اإلعاقةبعد رفض    * 

 .عادياهريض سوف يشفى في يوم هن األيام و يصبح طفبل 
و يقصد بٍا قيام الوالدين ىيابة عن الطفل بكل الواجبات و الهسؤوليات التي : بعد الحهاية الهفرطة  * 

يهكن تدريب الطفل عميٍا و عدم إعطائً الفرصة لبلعتهاد عمى ىفسً إلحساسٍا بالذىب اتجاي الطفل 
و يقصد بً إحساس الوالدين أىٍها السبب في إعاقة الطفل العقمية ىتيجة اإلٌهال :  بعد الشعور بالذىب* 

 .الوالدينأو هرض احد 
يقصد بً إٌهال الطفل و تركً دون رعاية أو اٌتهام بتدريبً عمى الهٍارات األساسية التي :  بعد اإلٌهال *

 .بٍايهكىً القيام 
و يقصد بً قبول الطفل و االعتراف بإعاقتً و التعاهل هعً عمى اىً طفل لً قدرات خاص :  بعد التقبل* 

 .تحسيىٍايهكىً التدريب عميٍا و 
يقصد بٍا عدم الهساواة بين الطفل الهتخمف عقميا و إخوتً العاديين في :  بعد التفرقة في الهعاهمة* 

 .السويأساليب الهعاهمة و تفضيل الطفل 
يقصد بً شعور الوالدين بان تخمف الطفل يعتبر وصهة عار بالىسبة لؤلسرة حيث :  بعد الشعور بالعار* 

 . يعتبر الهجتهع أن سبب إعاقة الطفل ترجع إلى خل وراثي سببً األم أو األب
:  عينة الدراسة 

تم إجراء الدراسة  بالهركز الطبي البيداغوجي لؤلطفال الهتأخرين عقميا ب ايسطو و بالجهعية الوطىية 
ران، وضهت عيىة الدراسة آباء      لئلدهاج الهدرسي و الهٍىي لؤلطفال الهصابين بهتبلزهة داون بٌو

 أب وأم 50وأهٍات األطفال الهتأخرين عقميا الذين يتمقون التكفل بالهركز والجهعية  والذين كان عددٌم  
م ها بين  ويتهيز اغمبٍم بهستوى تعميهي ثاىوي  سىة،60 و 30لديٍم أطفال هتأخرين عقميا وتراوحت أعهاٌر

، أها هستواٌم  االقتصادي فتراوح بين الجيد، الهتوسط  والضعيف، لكن األغمبية فكان هستواٌم % 38
  % 60هتوسط والههثل بىسبة 

 10 ذكر و 15) طفل 25كها تكوىت العيىة أيضا هن أطفال ٌؤالء اآلباء و األهٍات و الذين كان عددٌم 
م ها بين ، (إىاث  سىة، لكن أغمبيتٍم تهركزوا في الفئة العهرية                         12 إلى 4تراوحت أعهاٌر
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، و تهيزوا ( % 45)، و اغمبٍم احتموا الهرتبة األخيرة في األسرة  % 68والههثمين بىسبة  ( 5-10)
    % 08 و العهيقة بىسبة   % 32 و تميٍا البسيطة بىسبة % 60هتوسطة و ذلك بىسبة  بدرجة إعاقة

 الذٌىية الطفل إلعاقةهقياس االستجابات الوالدية   ( أب و أم 50)تم  تطبيق عمى عيىة اآلباء و األهٍات 
          هن اجل هعرفة أٌم االستجابات التي تصدر عن اآلباء و األهٍات ىحو أبىائٍم الهتأخرين عقميا 

 وخصوصا االستجابات الدالة عمى الرفض الوالدي 
  :النتائج ومناقشتها- 4

 :  األولىنتائج الفرضية ومناقشة عرض . 1.4
تىص ٌذي الفرضية عمى أىً توجد فروق ذات داللة إحصائية في هستوى الرفض الوالدي إلعاقة الطفل 

،  و كاىت الىتائج كها " ت" العقمية  بين اآلباء و األهٍات  ، و تم التأكد هىٍا هن خبلل استعهال اختبار 
   (  01 )يوضحٍا الجدول رقم 

الفروق بين اآلباء و األمهات في مستوى الرفض الوالدي إلعاقة الطفل العقمية   (   01 )جدول رقم   
50= ن   األسموب  

 اإلحصائي
 األبعاد
 

 
 الداللة

 
 درجة الحرية

 
"ت"قيهة   

 
االىحراف 
 الهعياري

 
الهتوسط 
 الحسابي

 
غير 
 دالة

 
0.988 

 
98 

 
-0.018  

  آباء 8.422 1.252
رفض 
 اإلعاقة

 أهٍات 8.418 1.342

 
غير 
 دالة

 
0.243 

 
98 

 
-1.207  

  آباء 1.844 1.260
الشعور 
  1.682 بالذىب

2.200 
 أهٍات

 
غير 
 دالة

 
0.403 

 
98 

 
-0.857 

 
 

  آباء 6.222 2.295
الحهاية 
 الهفرطة

1.902 
 

 أهٍات 6.581

غير 
 دالة

 
0.696 

 
98 

 
-0.405  

  آباء 1.977 0.965
 أهٍات 2.072 1.372 اإلٌهال

 

غير 
 دالة

 
 

 
0.726 

 
98 

 
-0.352  

  آباء 4.688 1.311
 أهٍات 4.781 1.315 التقبل
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غير 
 دالة

 
 
 
 

 
0.413 

 
98 

 
-0.851  

  آباء 0.622 0.860
التفرقة 
في 
 الهعاهمة

 أهٍات 0.800 1.223
 
 

 

غير 
 دالة

 
0.482 

 
98 

 
-0.708  

  آباء 0.955 1.718
الشعور 
 بالعار

 أهٍات 1.200 1.725
 

غير 
 دالة

 
0.237 

 
98 
 

 
-1.202 

 

5.232 
 

24.733 
 

 

  آباء
الهقياس 
 أهٍات 26.054 5.745 ككل

 
الخاص بالفروق بين اآلباء و األهٍات في هستوى الرفض الوالدي   ( 01)يتضح هن خمل الجدول رقم 

رفض  )الهحسوبة في حالة الهقياس ككل و كذا أبعادي الفرعية " ت" أن  قيم  إلعاقة الطفل العقمية 
 (اإلعاقة، الشعور بالذىب ، الحهاية الهفرطة ، اإلٌهال ، التقبل ، التفرقة في الهعاهمة و الشعور بالعار 
غير دالة إحصائيا هها يدل عمى عدم وجود فروق بين الوالدين ، و ٌذا ها يتضح هن خبلل تقارب 

الهتوسطات الحسابية لؤلبعاد بين اآلباء و األهٍات هها يشير أن الوالدين ال يختمفان في استجابتٍها اتجاي 
الطفل الهتأخر عقميا بصفة عاهة و استعهالٍها ألشكال الرفض الوالدي بصفة خاصة حيث ىبلحظ أن 

ٌىاك تقارب كبير و اتفاق في استعهالٍها لرفض اإلعاقة و الحهاية الهفرطة و الشعور بالذىب و اإلٌهال  
هها يدل عمى عدم وجود  اختبلف في أشكال الرفض الوالدي  بين اآلباء و األهٍات  ٌذا الشعور بالعار 

ا بالذىب ىجد أن اآلباء كذلك  يعىي اىً هثمها تستعهل األهٍات الحهاية الهفرطة كتخفيف هن شعوٌر
يستعهمون ىفس الشكل و أحياىا ىفس السبب ، كها ىجدٌها يستعهبلن اإلٌهال و الهتهثل في عدم هشاركة 
اآلباء في هساعدة األهٍات و الهشاركة في رعاية الطفل الهتأخر عقميا ، و تستعهمً األهٍات هن خبلل 

إٌهالٍا لىظافة الطفل ، أكمً ، و عدم إشعاري بأىً هحبوب و هقبول و تركً وحيدا دون رعاية ، هها يجعل 
األخوة يٍتهون بً و عادة ها تكون األخت الكبرى ، و ٌذا راجع إلى عدم تقبمٍا لوجود طفل هتأخر عقميا 

ا  ألىً سبب لٍا جرحا ىرجسيا  و ٌز أىوثتٍا و هكاىتٍا االجتهاعية في كوىٍا أم غير قادرة عمى القيام بدوٌر
البيولوجي عمى أكهل وجً و الهتهثل في القدرة عمى إىجاب أطفال أصحاء ، و في ٌذي الحالة ىجد اآلباء 
يقوهون بدور فعال  فٍو الذي يىخرط في الجهعيات و يذٌب بابىً إلى هراكز التأٌيل و زيارة الطبيب و 
االٌتهام بكل هتطمباتً و حاجاتً الحياتية ، كها ىجد أيضا أن كبل الوالدين يستعهل إىكار اإلعاقة العقمية 
لدى الطفل فيعتبرون أن ابىٍم طفل عادي و ليس هريضا لذلك ىجدٌم يستعهبلن هعً ىفس األساليب  

التربوية الهستعهمة هع الطفل العادي  لكىٍا تكون صارهة ىوعا ها و ٌذا حتى يثبتان لآلخرين و يقىعان 
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ىفسيٍها أن ابىٍم الذي بىو عميً استٍاهاتٍها و طهوحاتٍها لو يفقداىً و ٌذا هن شاىً يولد اإلحباط و 
 .ىقص الثقة لدى الطفل إذا ها واجٍتً هواقف و واجبات تفوق قدراتً و لم يستطع القيام بٍا 

 أو أىٍها يستعهبلن اإلىكار أيضا لكن ٌذي الهرة يعتبرون أن ابىٍم هريض و سوف يشفى في يوم هن 
األيام ، لذلك ىجدٌم يىتقمون بً بين طبيب و آخر رغبة في إيجاد العبلج الشافي الذي يرجع ابىٍم طفبل 
عاديا ، لذلك يستعهبلن الحهاية الهفرطة هن اجل التعجيل بشفائً و يعيشون عمى قىاعات خيالية هفادٌا 

إيهان كاشف ،  )أن طفمٍم في فترة هرض هؤقت لذلك فٍو في حاجة إلى رعاية هكثفة حتى يشفى 
2001 : 135 )  

 بين تتراوح و أن استجاباتٍها لؤلبوين بالىسبة كارثة يهثل الطفل ٌذا هثل هيبلد أو وجودأو أىٍها يعتبران 
: Humphrey )، الرفض، الحهاية الهفرطة، الحزن و الشعور بالذىب الخجل القمق، االضطراب، الخمط،
1994)  

 
  : انيةنتائج الفرضية الثومناقشة عرض . 2.4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في هستوى الرفض الوالدي تبعا لدرجة التىص ٌذي الفرضية عمى أىً 
اإلعاقة العقمية لدى الطفل ، و تم التأكد هىٍا هن خبلل استعهال تحميل التباين  كها ٌو هبين في الجدول 

   (  02  )رقم 
 

داللة االختالف في أشكال الرفض الوالدي تبعا الختالف درجة إعاقة الطفل العقمية  (  02 )جدول رقم   
هستوى 
 الداللة

"ف" قيهة  هتوسط  
 الهربعات

هجهوع  درجة الحرية
 الهربعات

هصدر 
 التباين

 األبعاد

 
 

0.520 
 
 

 
 

0.659 

 

1.134 
 

2 
 

بين  2.268
 الهجهوعات

 
رفض 
  اإلعاقة

1.721 
 

97 
 

داخل  166.972
 الهجهوعات

 
 

0.026 

 
 

3.781 

 

8.167 
 

2 
 

بين  16.333
 الهجهوعات

 
الشعور 
  بالذىب

2.160 97  

داخل  209.5.7
 الهجهوعات

 
 

0.241 

 
 

1.446 

 

6.230 
 

2 
 

بين  12.459
 الهجهوعات

 
الحهاية 
  الهفرطة

4.308 
97  

417.901 
داخل 

 الهجهوعات
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 0.05هستوى الداللة 
 

  الهحسوبة في حالة الهقياس ككل و كذا أبعادي " ف" أن  قيم   ( 02)يتضح هن خبلل الجدول رقم        
دالة إحصائيا هها يدل عمى وجود اختبلف في أشكال الرفض  (الشعور بالذىب و الشعور بالعار )الفرعية 

        الوالدي باختبلف  درجة إعاقة الطفل العقمية ،و اتضح ٌذا خصوصا في درجة اإلعاقة الهتوسطة 
     رفض اإلعاقة و اإلٌهال و التفرقة في الهعاهمة  )في األبعاد " ف" و العهيقة ، في حين لم تكن قيم 

 
0.189 
 
 
 
 

 
 

1.695 
 
 

2.412 
 
2 

 

 
4.825 

 

بين 
 الهجهوعات

 
 اإلٌهال

 
1.424 

97  
138.085 

داخل 
 الهجهوعات

 
 

0.166 

 
 

1.829 

 
3.023 

 
2 

 
6.046 

بين 
 الهجهوعات

 
 التقبل

 

1.653 97  

داخل  160.314
 الهجهوعات

 
 
 

0.464 

 
 

1.775 
 
 
 
 

 
.0.897  

 
2 

 
1.795 

بين 
 الهجهوعات

 
التفرقة في 
  الهعاهمة

1.158 
 

97  
112.365 

داخل 
 الهجهوعات

 
 

0.049 

 
 

3.120 

 
8.830 

 
2 

 
17.659 

بين 
 الهجهوعات

 
الشعور 
  بالعار

2.830 
97  

274.531 
داخل 

 الهجهوعات
 

0.030 
 

3.638 
 

105.745 
 
2 

 
211.490 

بين 
 الهجهوعات

 
 الهقياس

داخل  2819.350 97 29.065
 الهجهوعات
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الهحسوبة دالة " ف" دالة إحصائيا ، لكن بالىظر إلى الهقياس ككل ىبلحظ  أن قيهة  (و الحهاية الهفرطة 
 أن  اختبلف درجة إعاقة الطفل العقمية تؤدي بالوالدين إلى استعهال أشكال  إحصائيا  هها يجعمىا ىقول

. الرفض الوالدي و كمها كاىت درجة اإلعاقة عهيقة كمها كان شكل الرفض الوالدي كبير  
إلعاقة الطفل  و ٌذا ها لهسىاي هن خبلل الهبلحظات و الهقاببلت  و كذا هقياس االستجابات الوالدية 

 أن الوالدين يستعهبلن  الشعور بالعار و الشعور بالذىب هع أبىائٍم الهتأخرين عقميا ذوي الدرجة الذٌىية
العهيقة و الهتوسطة بيىها يستعهبلن  رفض اإلعاقة و الحهاية الهفرطة و اإلٌهال و التفرقة في الهعاهمة  

 .هع جهيع درجات اإلعاقة العقمية
 

و قد يعود ذلك لكون التأخر العقمي باختبلف أىواعً يأتي  هرفوقا  بآثار اجتهاعية و اقتصادية و ىفسية 
تهيل األسرة إلى هجابٍتً كهوضوع هشكمة ترتبط بالتوافق الفردي و العائمي ، فٍو بهثابة الوطأة التي قد 
يشعر بٍا كل أفراد األسرة الن اإلعاقة بادية لمعيان و ال هجال لموالدين إلغفالٍا ، زد عمى ذلك فالطفل 

في أكمً ، شربً، لبسً ، استحهاهً، التىقل بً : الهتأخر عقميا بحاجة إلى هرافق دائم في كل أهور حياتً 
تزيد   )إلى الهراكز ، األطباء ، و هراقبتً حتى ال يصاب بأذى و تتعهق الهرافقة كمها تعهقت اإلعاقة 

، بهعىى الهتأخر عقميا بحاجة إلى هساعدة لصيقة هن طرف الوالدين الذين هن الواجب أن  (وتتكثف 
يكوىا هزودان باليات لهواجٍة وضع كٍذا ، ضف إلى ذلك فهن دون شك أن وجود طفل هتأخر عقميا يهثل 

هها قد يولد لدى الوالدين قىاعات و  (الشعور بالذىب  )ضغطا ٌائبل تطغى هعً هشاعر الموم و التأىيب 
اعتقادات خاطئة هىٍا أيٍها السبب في إصابة ابىٍها بالتخمف العقمي وكتعويض و تخفيف هن ٌذا الشعور 

يمجان إلى رعايتً رعاية هكثفة و ها يزيد الطين بمة  ٌو صعوبة تقبل الوالدين لتخمف طفمٍها العقمي و 
الىظر إليً عمى اىً عاجز كل العجز فاقد لقدرة عقمية يهجدٌا الهجتهع أال و ٌي الذكاء ، لذلك يضع 

الوالدين ىفسٍها هقام الهأوى و الهمجأ ، فيقدهان كل الرعاية لطفمٍها أو أىٍها يهيبلن إلى  إٌهالً و عدم 
االٌتهام برعايتً بهعىى يكوىان فاقدين لؤلهل ، و ٌذا ها يتوافق هع ها عبر عميً هصطفى حسن احهد  

فبيىها قد يفٍم الوالدان أن طفمٍها هتخمف عقميا فاىً هن غير الواقعي أن تتوقعٍها سيتقببلن ٌذا " في قولً 
هصطفى حسن احهد ،  )" الهوقف ببرودة و ٌدوء ، أن الهجتهع يضفي قيهة رفيعة جدا عمى الذكاء 

بهعىى اىً إذا ارتبط ٌذا الهوقف بتعظيم اإلعاقة جر هعً تعظيم  أو هبالغة  في الرعاية  ( 204 : 1996
 بان ٌىاك عبلقة ايجابية بين زيادة 1987، و ٌذا ها أكدتً دراسة زيربولي  (إٌهال أو قسوة  )أو اإلساءة 

تزيد هع تدىي درجة  (أشكال الرفض الوالدي  )اإلساءة لؤلفراد بازدياد ىسب اإلعاقة لديٍم ، فإساءة التعاهل 
 التخمف العقمي

 أن الوالدين يقاببلن وجود ها في دراستً Okoh  1985و  ( 1994 )القهش و يذٌب في ذات السياق 
طفل هتأخر عقميا في األسرة بالخجل و الرفض و إخفاء الطفل  و قد يصل األهر بٍم إلى العقاب 

الجسدي و الحرهان و التوبيخ المفظي،  و ال يبذالن جٍدا في التكفل بً و تعميهً أو تدريبً  
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و ىتيجة ألشكال الرفض التي يستخدهٍا الوالدين كاستجابة لوجود طفل هتأخر عقميا فإىٍا تؤدي إلى ظٍور 
اضطرابات لدى الطفل في سموكً و قدرتً عمى التعمم و اكتساب االستقبللية و االىدهاج االجتهاعي و ٌذا 
ها لهسىاي هن خبلل الهبلحظات التي أجريت عمى األطفال الهتأخرين عقميا و الهتواجدين بالهركز        
م و أهٍاتٍم أشكال الرفض الوالدي ، و هن جهمة االضطرابات  و الجهعية و الذين يستعهل هعٍم آباٌؤ

االىسحاب االجتهاعي، العدواىية ىحو الذات أو ىحو اآلخرين ، اإلفراط في الحركة، حركات : السموكية 
 الذي يرى أن اضطرابات السموك 1992ىهطية، السمبية، العىاد و ٌذا ها يتوافق هع دراسة جهال الخطيب 

التي يعاىي هىٍا األطفال الهتأخرين عقميا تعد ىتيجة رد فعل عاطفي شديد هن قبل ٌؤالء األطفال عمى 
األحداث الهؤلهة التي يعيشوىٍا ، فالوالدان عادة اقل تقببل لمطفل الهتخمف هن الطفل العادي حيث يعاىي 
بعضٍم هن ىبذ الوالدين و رفضٍها لوجودي أو هن عدم فٍهٍها الحتياجاتً و هعاهمتً بأساليب غير سوية 
ال تتبلءم هع ىهوي و هع قدراتً و هع احتياجاتً الىفسية ، هها يسبب ألها ىفسيا و عجزا في التواصل لدى 

 (55 ص 1992الخطيب،  ). الطفل 
ران 2013ويوافقً في ذلك كل هن البببلوي  في كون الهعاهمة الوالدية القائهة عمى الرفض  1984 وٌز

أهين سٍى كها ترى ، الوالدي إلعاقة الطفل تؤدي إلى ظٍور اضطرابات ىفسية وسموكية لدى الطفل الهعاق
أن ظٍور اضطرابات في سموك الطفل الهتأخر عقميا تزداد هع زيادة درجة التخمف العقمي و حسب جىس 
م ، و أن اإلىاث أقل تقببل هن قبل والديٍم  الطفل ، حيث يتعرض األطفال األكثر تخمفا لمىبذ أكثر هن غيٌر

  (123 ،ص 1999سٍى، )هقارىة بالذكور 
 
 :الخالصة-5

االضطرابات التي يعاىي هىٍا األطفال ىظرا  لها يخمفً هن آثار عمى  هن أٌم  التأخر العقمي  يعد       
و كذا العبلئقي  و الذي يستدعي هىا  والهعرفي واالجتهاعي هختمف جواىب الىهو  الجسهي ، الىفسي 

بٍدف التعهق أكثر في فٍم ٌذا االضطراب    كأخصائيين و دارسين  لهجال الطفولة االٌتهام  بٍذي الفئة
 والدراسة الحالية جاءت و هسبباتً و بالتالي الوصول إلى أفضل الطرق لمتكفل بالطفل  الهتأخر عقميا ،

لتسميط الضوء عمى االستجابات الوالدية الهستعهمة اتجاي إعاقة الطفل الذٌىية وتم التركيز عمى الرفض 
الوالدي وهعرفة عبلقتً بهجهوعة هن الهتغيرات كدرجة اإلعاقة والفروق بين الوالدين في استعهال ٌذا 

  أبا وأها لٍؤالء األطفال، 50 طفبل هتأخرا عقميا و 25األسموب، وتهت الدراسة عمى عيىة تضم 
استخمصىا  في األخير اىً ال توجد فروق بين اآلباء واألهٍات في استخدام أشكال الرفض الوالدي إلعاقة 

الطفل الذٌىية ، كها وجدىا اختبلف في هستوى الرفض الوالدي إلعاقة الطفل الذٌىية باختبلف درجة 
 اإلعاقة 
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 ال تتحقق دون التكفل بأسرتً  و التي يجب أن  تكون لكن ها يهكن التأكيد عميً أن عهمية التكفل بالطفل
هىذ المحظة التي يولد فيٍا الطفل  و خاصة أثىاء إعبلهٍم  بإعاقتً ، والحرص عمى  تقديم هعالم 

التشخيص بصورة واضحة وبحذر كبير ألىٍا تعتبر ٌذي الهرحمة حاسهة بالىسبة لمعبلقة الوالدية في التقبل 
واالعتراف الهعمن والهبكر بإعاقة الطفل و ذلك هن خبلل رفع هستوى وعيٍم بتزويدٌم بالهعموهات 

الهرتبطة بحالة اإلعاقة ، كيفية التعاهل هع أطفالٍم عن طريق تحسين اتجاٌاتٍم ىحو أبىاءٌم والتغمب 
عمى الهشاعر واالتجاٌات الهصاحبة لئلعاقة  التي تىتاب أولياء األهور هع اىخفاض وعيٍم باإلعاقة 

وأسبابٍا وكيفيً التعاهل هعٍا و ٌذا هن اجل تىهيً قدرات وهٍارات الطفل الهعاق حتى يستطيع التكيف هع 
البيئة التي يعيش فيٍا و هن اجل تحسين وتطوير أداء الطفل  الهعاق سواء هن الجاىب المغوي أو الهعرفي 

 .لتحقيق التوافق الىفسي و االجتهاعي لمطفل و ألسرتً أو االجتهاعي و ٌذا سعيا 
 

 :المراجع المعتمدة

  ردود أفعال العائمة الجزائرية بعدها عرفت أن ابىٍا هعاق . (2006).إبراٌيم ،يإبراٌيم  .
 قسم عمم الىفس  عموم التربية و .التربيةأطروحة لىيل شٍادة الدكتوراي الدولة في عموم .عقميا 

 جاهعة الجزائر  .االرطفوىيا 
 .الطبعة األولى.  اإلرشاد الىفسي ألسر األطفال غير العاديين. (1996 ) .احهد ، هصطفى حسن. 

 . جاهعة عين شهس:القاٌرة
. الطبعة الخاهسة.  الفئات، األسباب، الوقاية–توعية الهجتهع باإلعاقة . (2013). إيٍاب.البببلوي. 

راء لمىشر والتوزيع : الرياض  دار الٌز
 االحتياجات إرشاد اسر األطفال ذوي . (1992 ) . هىى، الحديدي، جهالالخطيب،. 

دار حىين لمىشر و التوزيع  :عهان .الطبعة األولى.الخاصة
  دار الفكر لمطباعة و الىشر :األردن.1ط.هقدهة في اإلعاقة العقمية . (1999). فاروق ،الروسان. 
 . التربية الخاصة بالهعاقين عقميا بين العزل و الدهج. (2002 ) .سٍير هحهد سبلهة، شاش . 

راء هكتبة :القاٌرة  ٌز
 فاعمية برىاهج إرشادي جهعي لخفض . (2012 ).سموىعثهان،  ،عبد الباقي، دفع اهلل احهد. 

  دراسات ىفسية، العدد التاسع، السودان هجمة. الضغوط الىفسية ألهٍات األطفال الهعاقين عقميا
 سياسات الرعاية االجتهاعية لمهعوقين في البمدان (.2006.) هحهد عبد الرحهن ، عبد اهلل. 

  دار الهعرفة الجاهعية :القاٌرة.الىاهية 
 العدد . هجمة التىهية البشرية. االتجاٌات الوالدية ىحو الهعاق ذٌىيا. (2006). السعيد ،عواشرية. 

  سطيف. جاهعة فرحات عباس.الثالث
 دار قباء لمطباعة و : القاٌرة.اإلعاقة العقمية بين اإلٌهال و التوجيً. (2011).إيهان ،كاشف. 

. الىشر



  مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية             دراسات نفسية و تربوية    2020/(02 عدد)13هجمد      
 

 
- 14 - 

 

إدراك أسموب الرفض الوالدي وعبلقتً بالقمق . (2016).هحهد الهٍدي، عهر هحهد عبد الكريم. 
هجمة دراسات . االجتهاعي لدى الطبلب الهكفوفين بهدارس الهرحمة الثاىوية والجاهعية بوالية الخرطوم

  218-193ص . 2016هارس . 71العدد. عربية في التربية وعمم الىفس
 :الجزائر.االضطرابات الىفسية والعقمية عىد الطفل و الهراٌق. (2003 ).بدرة ، هيهوىي هعتصم. 

 . ديوان الهطبوعات الجاهعية 
 . دار قباء:القاٌرة.اإلٌهالالهتخمفون عقميا بين اإلساءة و. (1999).سٍى احهد أهينىصر، . 
وثيقة عن هكتب .بالهعاقين اإلحصائيات الخاصة (.2002) .وزارة التشغيل و التضاهن الوطىي. 

 .الهساعدة االجتهاعية 
 

- André Rey. (1967).Arriération mentale et premier exercices éducatifs. 
Del chaux et Niestlé.Suisse 

- Hozel Didier. (2000). Dictionnaire de psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent. Paris PUF. 

 


