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 ملخص البحث:  

  من مختلفة  قوانين اتخاذ  تم الوباء بدأ ان  منذ. العالم  ارجاء في  ُكثر أناس حياة على  ،2019 عام بنهاية حلت   التي كورونا موجة  اثرت   

  االجتماعية اإلجراءات  من والعديد ، والتجمعات التجمهر منع االجتماعي، التباعد قوانين منها االفراد،  لدى   العامة الصحة  على  الحفاظ اجل 

 .  النفسية وصحتهم  ،والخاصة  امة الع االسر  حياة  االقتصاد، التربية، على  بدورها اثرت  التي ، األخرى

الى ان   ،التي أُسقطت على الناس األخرى واثر التحديدات  ،التباعد االجتماعي تأثيروالتي بحثت  ،في فترة الكورونا األبحاث اشارت     

 ;Cantarero et al., 2020; Brooks et al., 2020)   قد ازدادت في هذه الفترة ،مشاعر الضغط النفسي، االكتئاب والقلق

Buheji et al., 2020)   بسبب كثرة   ،أكثر المجتمعات عيشا للضغوط النفسية. يعتبر أهالي األطفال من ذوي المحدودية العقلية

 ;Hastings, 2002;2003; Manor-Binyamini, 2011 ) بما يتعلق والعناية بابنهم ذو المحدودية  ،المتطلبات وكثافتها

Neikrug, Roth & Judes ,2011    ). ازدادت مشاعر القلق   ،مع انتشار الوباء واجراء االغالق وقوانين التباعد االجتماعي

 ، والذين كان عليهم العناية التامة والكاملة بابنهم طوال اليوم ولفترة طويلة. األطفالهؤالء  أهاليوالضغط النفسي لدى 

مقارنة بأهالي   ،مشاعر الضغط الوالدي لدى أهالي األطفال العرب من ذوي المحدودية العقلية التطوريةعمد البحث الحالي على دراسة     

طفال ذوي المحدودية  اال أهاليشخصا من  160. شمل البحث إسرائيلفي   اثناء فترة الكورونا ، األطفال من غير المحدودية العقلية

 ,Abidin) والذين شاركوا في ملء استبيان الضغط الوالدي   ، من غير المحدودية العقلية  األطفال  أهاليمن شخصا  116و  ،العقلية

الذي قاس مدى الضغط الوالدي بثالثة مؤشرات: الضائقة الوالدية، العالقة غير الوظيفية بين الطفل واالهل ومؤشر صعوبات   (, 1995

 الطفل. 

من   األطفال أهالياعربوا عن شعور بالضغط الوالدي اكثر  من   ، من ذوي المحدودية العقلية األطفال  أهالي نتائج البحث تشير الى ان    

من ذوي المحدودية العقلية،    األطفال أهالي مشاعر الضغط الوالدي لدى غير المحدودية بالثالثة مؤشرات. نتائج البحث تساعد على فهم 



 

 

 

 
ة وطارئة كظرف جائحة كورونا، والتي تساعد على انشاء وتطوير برامج تدخلية تهدف الى مساعدة هذه الفئة من  في ظل ظروف قاهر

 ، في التعامل مع فترات الضائقة ومشاعر الضغط النفسي، االمر الذي قد يحسن من جودة حياتهم.األهالي

 كورونا، اباء وامهات.  كلمات مفتاحية: الضغط الوالدي، محدودية عقلية تطورية، ضائقة، جائحة 

 

 

  للبحث الكامل في موقع كيرن شاليم •

 مخازن بحوث كيرن شاليم •

  مخازن أدوات البحث في كيرن شاليم في اللغة  العربية •
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