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عاما من ذوي التخلف العقلّي، وسّلط  6.5-4عاجل البحث احلايّل عالقة الوالد/ة والطفل يف عائالت ألطفال بني سن 
 الضوء على تداخل األب، وعلى العالقة بني هذا التداخل والتفاعل بني األّم والطّفل، وبني األب والطفل.

طفال من ذوي النّمو السليم وأهاليهم. عّبأ  81ّي، َو طفال من ذوي التخلف العقل 73مشل البحث    منهجي ة البحث:
األهل استبيانات حول مستوى مشاركتهم يف رعاية األطفال، ويف الدعم االجتماعّي  وحول العالقة الزوجية والوالديّة 

(Parenthoodوجرى كذلك تصوير تفاعالت األب ،)-  ّالطفل -الطفل، واألم 
 
 

 -بداية، جرى فحص مستوى تداخل اآلباء يف رعاية األطفال، وبعدها جرى فحص تفاعالت األب أهداف البحث: 
(. إىل control groupالطفل  وذلك يف صفوف العائالت اليت تضّم أطفاال مع ختّلف عقلي، ومقابل جمموعة الرقابة )

فل. يف الّنهاية جرى فحص تفاعالت الط -الطفل يف كّل جمموعة مع تفاعالت األمّ  -ذلك جرت مقارنة تفاعالت األب
الطفل بطريقة إيكولوجية،  من خالل التعامل مع متغّّيات يف السياق، حنو: الّدعم االجتماعي  -الطفل، واألم -األب

 والعالقات بني الّزوجني.
 

كذلك قامت أحباث كثّية بدراسة والديّة الطفل املصاب بتخّلف عقلي من منظور األم، وُدرِست   أهمية البحث:
تفاعالت األّم  والطفل املختلف وتبنّي أّن التفاعل اإلجيايّب يقود إىل أداء عائلي أفضل. يف اآلونة األخّية بدأت األحباث 
تتناول دور األب يف العائلة االعتياديّة، وبات من الواضح اليوم أّن األب يلعب دورا مهما يف تطّور الطفل. على الرغم 

اث أداء اآلباء، قليلة هي األحباث اليت تناولت دور ووظيفة األب يف العائلة اليت تضم طفال من التقدم الذي شهدته أحب
 مع  ختّلف عقلي، وأقل منها األحباث اليت تناولت تفاعالت األب مع الطفل املتخّلف عقليا. 



 

 

 

ستوى تداخل األب يف رعاية ُعثر على فروق قريبة من الداللة اإلحصائّية بني اجملموعات بكل ما يتعّلق مبنتائج البحث: 
الطفل. ُوجد تأثّي خمّفف ملتغّّي تداخل  -الطفل، واألب -األطفال، وُعثر على فروق بني اجملموعات يف تفاعالت األم

الطفل يف مؤّشرات الطفل. أخّيا، ُعثر على تأثّي  -الطفل، واألب -األب على العالقة بني التخّلف العقلي وتفاعل األم
الطفل يف  -الطفل يف اجملموعتني، وكذلك تأثّي خمّفف هلذه العوامل على تفاعالت األب -على تفاعل األمّ لعوامل بيئّية 

 جمموعة التخّلف العقلي فقط.
 

كما األمر بالنسبة لألّمهات، فثّمة فروق كبّية لدى اآلباء أيضا يف كّل ما يتعلق بالتفاعالت بني نقاش وإسقاطات: 
ال سّيما عند  التطبيقية،لي وبني جمموعة املراقبة. هذه النتيجة مهّمة للغاية من الناحية عائالت ألطفال مع ختّلف عق

شروعنا يف بناء خطط دعم لألهل حبسب اجلندر. أظهرت الّنظرة على السياق وجود تأثّي بالٍغ  للعوامل احمليطّية على 
وجية بني الوالدين. هذه املعلومة اجلديدة قد متّد يد آباء األطفال املصابني بالتخّلف، حنو: الدعم العائلّي، واحلالة الز 

العون للمهنيني الذين يساعدون آباء األطفال املتخّلفني عقليا.  من شأن التدّخل السليم يف صفوف اآلباء أن يعّزز 
العائلة على مواجهة املشاركة يف برامج املساعدة واملشاركة يف رعاية الطفل ويف إدارة األمور العائلّية، األمر الذي سيساعد 

 الصعوبات، وسيساعد أيضا يف تطّور ومنّو الطفل املصاب بالتخّلف.
 
 
 


