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مستوى الضغوط النفسية لدى ذوي اإلعاقة البصرية 
د. تامر فرح سهيلمن طلبة املرحلة الثانوية في مدارس احملافظات الشمالية

ملخص: 
لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  حتديد  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
ال�ضمالية،  املحافظات  مدار�س  يف  الب�رضية  الإعاقة  ذوي  الطلبة 
هي:  جمالت،  خم�ضة  من  مكونة  ا�ضتبانة  الغر�س  لهذا  و�ضممت 
من  النف�ضية  ال�ضغوط  والدرا�ضية،  والجتماعية،  الأ�رضية،  ال�ضغوط 
قوامها  عينة  على  الدرا�ضة  اأجريت  وقد  وال�ضحية،  امل�ضتقبل،  قلق 
مقيا�س  اعتمدت  التي  ال�ضتبانة  وزعت  اإذ  وطالبة،  طالبًا   )353(
الدرجة  اأن  النتائج  واأظهرت  الدرا�ضة،  عينة  على  اخلما�ضي  التدرج 
الكلية لكل املحاور متو�ضطة، وبينت النتائج اأنه ل توجد فروق ذات 
اجلن�س،  تبعًا ملتغري  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  اإح�ضائية يف  دللة 
دالة  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  متو�ضطات  يف  الفروق  كانت  بينما 
فروق  ووجود  الكلية،  الإعاقة  ول�ضالح  الإعاقة  حالة  ملتغري  تبعًا 
دالة اإح�ضائيًا عند يف م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية تبعًا ملتغري العمر 
م�ضتوى  اإح�ضائيًا يف  دالة  فروق  فاأقل، ووجود  �ضنة   )16( ل�ضالح 

ال�ضغوط النف�ضية تبعًا ملتغري ال�ضف ل�ضالح العا�رض. 
الكلمات♦املفتاحية:♦ال�ضغوط النف�ضية، الإعاقة الب�رضية، طلبة 

مدار�س يف املحافظات ال�ضمالية. 

The Level of Psychological Stress among Second-
ary School Students Who are Visually Impaired in 

the Northern Governorates

Abstract: 

The study aims at identifying the level of 
psychological stress among secondary school 
students who are visually impaired in the Northern 
Governorates. For the achieving the purpose of the 
study, the researcher developed a questionnaire that 
tackles five types of stressors (family, social, study, 
and future anxiety) . 

The sample of the study consisted of 353 males 
and females students. The questionnaire was designed 
based on the five - level scale, and was distributed to the 
study sample. The results of the study showed that the 
total score of all focal areas is medium. Moreover, the 
results showed that there are statistically significant 
differences with a significance level of (a≤ 0. 05) in 
the level of psychological stress, due to the variable 
of the disability status in favor of total disability, and 
the variable of age in favor of 16 years and under, as 
well as due to the variable of grade in favor of tenth 
grade. . 

Key words: psychological stress, Visually 
Impaired, Secondary School Students in Northern 
governorates

املقدمة: 
الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�س  النف�ضية  اخل�ضائ�س  حتديد  اإن 
الب�رضية لي�س بالعملية ال�ضهلة على املتخ�ض�ضني واملربني، اإذ يعاين 
هذه  معرفة  يف  �ضعف  من  الأمور  واأولياء  واملربون  املتخ�ض�ضون 
التوا�ضل  تعزيز  اأجل  من  لهم  ال�رضورات  تعد من  التي  اخل�ضائ�س، 
مع الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة الب�رضية؛ ومن اأجل اّتباع اأف�ضل الطرق 
واملدر�ضون  املتخ�ض�ضون  كان  وكلما  معهم.  للتعامل  والأ�ضاليب 
�ضغوط  من  معاناتهم  اأهمها  من  التي  اخل�ضائ�س  بهذه  علم  على 
التعامل  على  قدرة  اأكرث  ي�ضبحون  الب�رضية  الإعاقة  ب�ضبب  نف�ضية 
والتفاعل مع هذه الفئة من الطلبة، وبخا�ضة عندما تتزامن ال�ضغوط 

النف�ضية مع مرحلة املراهقة. 
الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�س  املختلفة  النمو  جمالت  وتتاأثر 
الأخرى  والإعاقات  ال�ضعوبات  مثل  مثلها  الإعاقة،  بهذه  الب�رضية 
هوؤلء  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  ول  مبا�رض،  غري  اأو  مبا�رض  ب�ضكل 
اإن  اإذ  متجان�ضة،  جمموعة  لي�ضوا  النا�س  من  كغريهم  الأ�ضخا�س 
واحتياجاتهم  خ�ضائ�ضهم  يف  ويختلفون  فردية،  فروقًا  بينهم 
فيها،  تقع  التي  وال�ضن  ودرجتها  الب�رضية  ال�ضعوبة  لطبيعة  تبعًا 
لوحظ  وقد  الب�رضية.  بالإعاقة  امل�ضاب  بالفرد  والبيئة املحيطة 
اأن هوؤلء الأ�ضخا�س من النا�س اأكرث من اأقرانهم املب�رضين عر�ضة 
نظراً  املراهقة  مرحلة  يف  وبخا�ضة  والقلق،  النف�ضية  لل�ضغوط 
من  يواجهونه  وما  والجتماعي،  املهني  م�ضتقبلهم  و�ضوح  لعدم 
التي ي�ضعى لها  �ضعوبات يف حتقيق درجة عالية من ال�ضتقاللية، 
 .  )168  :2001 واآخرون،  )القريوتي  العادة  يف  املراهقني   جميع 
اإىل  الب�رضية  الإعاقة  جمال  يف  احلديثة  الدرا�ضات  اأ�ضارت  وقد   
املجتمع  من  �ضيئة  معاملة  اإىل  يتعر�ضون  الأ�ضخا�س  هوؤلء  اأن 
والع�ضبية  النف�ضية  للكابة  تعر�ضًا  اأكرث  ويكونون  بهم،  املحيط 
العاديني،  بالأ�ضخا�س  مقارنة  الذات  قيمة  وانخفا�س  الذاتية 
اإىل حالة من  واأنهم يعانون �ضغطًا نف�ضيًا بدرجة كبرية، ما يوؤدي 
املزمن  النف�ضي  بالتوتر  ال�ضعور  اإىل  توؤدي  التي  ال�ضديد،  الإحباط 
ال�ضعور بالقلق والعداء، ويثري اخلوف والقلق وال�ضعور بالذنب  واإىل 
النف�ضية.  ال�ضغوط  م�ضادر  اأهم  من  والأ�رضة  الأم  به  ت�ضعر   الذي 
ال�ضاغطة  الأحداث  تف�ضري  يف   “Lazarus”لزارو�س منوذج  ويعترب   
بالتهديد  الفرد  �ضعور  اأن  اإىل  ي�ضري  اإذ  املعرفية،  النماذج  اأهم  من 
والعجز عن ال�ضيطرة على املوقف، يتوقف على تقييمه املعريف لهذا 
املوقف، ويتفاعل اإدراك الفرد للتهديد نحو ذاته يف موقف ما على 
طبيعة ال�ضمة التي جتعله يف حالة توتر وقلق زائد و�ضعور بال�ضغط 

)ال�ضمادوين، 1993: 70( . 
يقوم  والبيئة،  ال�ضخ�س  بني  التفاعل  اأن  “لزارو�س”  ويرى 
اأو  ال�ضاغط  للموقف  الفرد  اإدراك  تقييمات خمتلفة هي:  ثالثة  على 
النف�ضية  و�ضحته  لأمنه  تهديد  من  عليه  ينطوي  وما  ذاته  احلديث 
الأثر  اأو  ال�ضغط  هذا  ملواجهة  املتبعة  والو�ضائل  لذاته؛  وتقديره 
يف  لالأحداث  املعريف  التقييم  اإعادة  و  املوقف،  يف  املحتمل 
 .)Phillip,1998( ال�ضغوط  مواجهة  يف  ف�ضله  اأو  الفرد  جناح   �ضوء 
 ومن هنا اأتت فكرة هذه الدرا�ضة يف البحث يف م�ضتويات ال�ضغوط 
النف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف مدار�س املحافظات 
الأمور  واأولياء  واملتخ�ض�ضني  املربني  مل�ضاعدة  وذلك  ال�ضمالية، 
لهوؤلء  والر�ضادية  والنف�ضية  الرتبوية  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي 

الأ�ضخا�س. 



80

2018 أول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد التاسع - ع )25( - كانون 

مشكلة البحث: 
التي  اخلا�ضة  حاجاتهم  الب�رضية  الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�س 
احلاجات  هذه  ا�ضباع  يف  النق�س  وب�ضبب  ُت�ضبع،  اأن  اإىل  حتتاج 
ي�ضبحون اأكرث احتماًل لأن يتعر�ضوا اإىل اأنواع من ال�ضغوط النف�ضية 
التي قد توؤثر يف توافقهم النف�ضي اإزاء عدم اإ�ضباع تلك احلاجات، لذا 
م�ضتوى  اإىل  التعرف  حماولة  يف  احلالية  الدرا�ضة  م�ضكلة  تنح�رض 
املحافظات  يف  الب�رضية  الإعاقة  ذوي  للطلبة  النف�ضية  ال�ضغوط 

ال�ضمالية. 
وحتاول الدرا�ضة الإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�س الآتي: 

الإعاقة♦ ذوي♦ الطلبة♦ لدى♦ النف�سية♦ ال�سغ�ط♦ م�ست�ى♦ ما♦
الب�رسية♦يف♦املرحلة♦الثان�ية♦من♦مدار�ص♦املحافظات♦ال�سمالية؟♦

فرضيات الدراسة: 
�سعت♦الدرا�سة♦لختبار♦الفر�سيات♦ال�سفرية♦الآتية:♦

Ú♦ اإح�ضائية دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الأوىل:  الفر�ضية 
النف�ضية  ال�ضغوط  متو�ضطات  يف   )α≥0.05( الدللة  م�ضتوى  على 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف املرحلة الثانوية يف مدار�س 

املحافظات ال�ضمالية تعزى ملتغري اجلن�س. 
Ú♦ اإح�ضائية دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�ضية 

النف�ضية  ال�ضغوط  متو�ضطات  يف   )α≥0.05( الدللة  م�ضتوى  على 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف املرحلة الثانوية يف مدار�س 

املحافظات ال�ضمالية تعزى ملتغري حالة الإعاقة. 
Ú♦ اإح�ضائية دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثالثة:  الفر�ضية 

النف�ضية  ال�ضغوط  متو�ضطات  يف   )α≥0.05( الدللة  م�ضتوى  على 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف املرحلة الثانوية يف مدار�س 

املحافظات ال�ضمالية تعزى ملتغري العمر. 
Ú♦ اإح�ضائية دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الرابعة:  الفر�ضية 

النف�ضية  ال�ضغوط  متو�ضطات  يف   )α≥0.05( الدللة  م�ضتوى  على 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف املرحلة الثانوية يف مدار�س 

املحافظات ال�ضمالية ملتغري ال�ضف الدرا�ضي. 

أهمية الدراسة: 
تنبع♦اأهمية♦هذه♦الدرا�سة♦مما♦ياأتي:♦

الب�رضية ♦� الإعاقة  ذوي  للطلبة  النف�ضية  ال�ضغوطات  اإبراز 
ت�ضاعد  التي  اخلدمات  من  جمموعة  تقدمي  اأجل  من  املدار�س،  يف 
وال�ضحية،  والجتماعية،  والنف�ضية،  الرتبوية،  النواحي  يف  الطلبة 

واملهنية، والإر�ضادية. 
منه ♦� يعاين  التي  النف�ضية  ال�ضغوطات  درجة  عن  الك�ضف 

اأف�ضل من الوعي  الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية من اأجل خلق واقع 
واملعرفة، لتح�ضني وتعديل ال�ضلوكيات ال�ضلبية. 

الرتبوي ♦� الإر�ضاد  مل�رضيف  مرجعًا  الدرا�ضة  اعتبار 
الإفادة منها  اإذ ميكن  الرتبويني واملعلمني واملديرين،  وللمر�ضدين 
يف تقييم اأف�ضل اخلدمات الإر�ضادية للطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية 

ورعايتهم نف�ضيًا، وتربويًا، واجتماعيًا. 

باأهم ♦� تب�رضه  اإذ  حديثًا،  املعني  الرتبوي  للمر�ضد  مهمة 
يف  الأكمل  الوجه  على  بها  يقوم  اأن  ال�رضوري  من  التي  واجباته 
متابعة الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية، وقد تكون هذه الدرا�ضة مرجعًا 
الب�رضية  الإعاقة  ذوي  من  الطلبة  مع  التعامل  طرق  يف  لهم  مهمًا 

ومعرفة ال�ضغوط النف�ضية التي مير بها. 
الرتبية ♦� وزارة  يف  املعنيني  الدرا�ضة  هذه  نتائج  تفيد  قد 

والتطوير  الإعداد  برامج  تطوير  يف  الفل�ضطيني  العايل  والتعليم 
لرعاية الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف املدار�س. 

الدرا�ضات ♦� من  املزيد  لإجراء  الباحثني  اأنظار  توجيه 
املتعلقة بال�ضغوط النف�ضية للطلبة ذوي الإعاقة. 

أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦اإىل♦حتقيق♦ما♦يلي:♦

تعرف م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة ♦�
الب�رضية يف مدار�س املحافظات ال�ضمالية. 

تق�ضي الفروق يف متو�ضطات ال�ضغوط النف�ضية باختالف ♦�
على  وال�ضف(  والعمر،  الإعاقة،  وحالة  )اجلن�س،  الدرا�ضة  متغريات 
يف  الب�رضية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى 

مدار�س املحافظات ال�ضمالية. 

حدود الدراسة: 
متت♦هذه♦الدرا�سة♦يف♦اإطار♦احلدود♦الآتية:♦

Ú♦ املحافظات يف  احلكومية  املدار�س  املكانية:  احلدود 
ال�ضمالية واقت�رضت الدرا�ضة على حمافظات اجلنوب والو�ضط. 

Ú♦ احلدود الزمانية: الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام الدرا�ضي
 .2017  - 2016

Ú♦ طلبة من  عينة  على  الدرا�ضة  اقت�رضت  الب�رضية:  احلدود 
املرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة الب�رضية )العا�رض، واحلادي ع�رض، 

والثاين ع�رض( . 
التي  وامل�ضطلحات  باملفاهيم  الدرا�ضة  نتائج  وتتحدد  كما 

ت�ضمها، وكذلك بالعينة والأدوات وخ�ضائ�ضها. 

مصطلحات الدراسة: 
ا�ضطالحيًا

التي ♦◄ العقلي  اأو  اجل�ضمي  »الإجهاد  النف�سية:♦ ال�سغ�ط♦
ت�ضع  والتي  امل�ضتقل،  الع�ضبي  اجلهاز  يف  �رضيعة  تغريات  يحدث 
اأو  ير�ضاه  ب�ضكل  الت�رضف  على  اإجباره  حتاول  ظروف  يف  الفرد 
البيئة«  عن  اأو  الفرد  داخل  من  �ضادراً  ال�ضغط  ويكون  ير�ضاه،  ل 

)البريقدار، 2011: 28( . 
املرحلة  لطلبة  النف�ضية  ال�ضغوط  الباحث  يعرف  اإجرائيًا: 
الثانوية من ذوي الإعاقة الب�رضية يف املدرا�س احلكومية، بالدرجة 
التي يح�ضل عليها الطالب ذو الإعاقة الب�رضية على مقيا�س ال�ضغوط 

النف�ضية امل�ضتخدم يف الدرا�ضة. 
ا�ضطالحيًا
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الب�رض ♦◄ ال�ضعف يف حا�ضة  »حالة من  الب�رسية:♦ الإعاقة♦
)العني(  ب�رضه  حا�ضة  ا�ضتخدام  على  الفرد  قدرة  من  يحد  بحيث 
واأدائه،  منوه  يف  �ضلبًا  يوؤثر  الذي  الأمر  واقتدار،  وكفاية  بفعالية 
الب�رضية،  الوظائف  يف  وعجزاً  �ضعفًا  الإعاقة  هذه  وت�ضمل 
ت�ضوه  عن  ناجتا  يكون  والذي  واملحيطي  املركزي  الب�رض  وهي 
)عبد  العني«  يف  اجلروح  اأو  بالأمرا�س،  الإ�ضابة  اأو  ت�رضيحي، 

 . )351  :2008 العزيز، 
اإجرائيًا: فقدان القدرة على الب�رض ب�ضكل كلي اأو جزئي ويعاين 
على  واعتماده  رعاية  اإىل  وبحاجة  الإب�ضار  حدة  م�ضكالت  من 

الآخرين يف القيام ببع�س واجباته احلياتية. 

الدراسات السابقة: 
اأجرى الرجبي،♦عزيزة♦والرمياوي،♦عمر )2016( درا�ضة هدفت 
يف  املكفوفني  الطلبة  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  تعرف  اإىل 
مدار�س الدمج يف حمافظة اخلليل، وتكونت عينة الدرا�ضة من )124( 
طالب وطالبة من الطلبة املكفوفني جزئيا وكليا، ترتاوح اأعمارهم 
الع�ضوائية  العينة  بطريقة  اختيارهم  مت  �ضنة،   )19  -  13( من 
الطبقية. واتبعت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي ملالءمته لطبيعة الدرا�ضة 
لل�ضغوط  الكلية  الدرجة  اأن  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت  واأهدافها، 
الدرا�ضة وجود  نتائج  اأظهرت  النف�ضية جاءت بدرجة متو�ضطة، كما 
يف  الدمج  مدار�س  يف  املكفوفني  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  يف  فروق 
حمافظة اخلليل تعزى ملتغري العمر وكانت الفروق ل�ضالح عمر )من 
الإناث،  ل�ضالح  الفروق  اجلن�س. وكانت  ، وملتغري  �ضنة(   19  -  16
وملتغري درجة الإعاقة وكانت الفروق ل�ضالح الكف الب�رضي الكلي، 
وملتغري املديرية وكانت الفروق بني �ضمال اخلليل وجنوبه ل�ضالح 

�ضمال اخلليل، وبني تربية يطا وجنوب اخلليل ل�ضالح تربية يطا. 
تعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2015( جنده  �سديق،♦ اأجرت  كما 
لدى  املتغريات  ببع�س  وعالقتها  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى 
الباحثة  ا�ضتخدمت  ذلك  من  وللتحقق  ب�رضيًا،  املعوقني  املراهقني 
العينة )75( مفحو�ضًا من  الو�ضفي الرتباطي، وبلغ حجم  املنهج 
الع�ضوائية،  بالطريقة  اختريوا  اخلرطوم،  بولية  ب�رضيًا  املعوقني 
ومتثلت اأدوات جمع البيانات يف مقيا�س ال�ضغوط النف�ضية املقتب�س 
من دار�ضة م�رضية من قبل عبد العزيز وزيدان ال�رضطاوي. وتو�ضلت 
للمراهقني  النف�ضية  ال�ضغوط  تتميز  الآتية:  النتائج  اإىل  الدار�ضة 
املعاقني ب�رضيا بالرتفاع. وعدم وجود فروق يف ال�ضغوط النف�ضية 
ارتباطيه  عالقة  توجد  بينما   ، انثى(   - )ذكر  النوع  ملتغري  تبعا 
توجد  ل  كما  التعليمي،  وامل�ضتوى  النف�ضية  ال�ضغوط  بني  عك�ضية 
فروق يف ال�ضغوط النف�ضية تبعا ملتغري نوع الإعاقة ودرجة الإعاقة. 
ال�ضغوط  تعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2013( عطية  واأجرى 
الإعاقة،  نحو  الأ�رضة  باجتاهات  وعالقتها  الكفيف  لدى  النف�ضية 
ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي، 
وتكونت عينة الدرا�ضة من )50( طالب وطالبة من املكفوفني مبعهد 
النور للمكفوفني بالزقازيق، اختريوا بطريقة ق�ضدية من املكفوفني 
امللفات  اإىل  الرجوع  خالل  من  وذلك  كلي،  ب�رض  كف  لديهم  الذين 
اأدوات  ومتثلت  واجلزئي.  الكلي  الب�رض  كف  لتحديد  بهم  اخلا�ضة 
ومقيا�س  الكفيف،  باملراهق  خا�ضة  بيانات  با�ضتمارة  الدرا�ضة 
مقيا�س  اإىل  اإ�ضافة  الباحث،  اأعده  الكفيف  لدى  النف�ضية  لل�ضغوط 

 ، الكفيف(  يدركها  )كما  الب�رضية  الإعاقة  نحو  الأ�رضة  لجتاهات 
النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  اإّن  الآتية:  النتائج  اإىل  الدار�ضة  وتو�ضلت 
ال�ضغوط  الأوىل  املرتبة  يف  وجاء  متو�ضطة،  جاءت  الكفيف  لدى 
املدر�ضية، ويف املرتبة الثانية ال�ضغوط النفعالية، وجاء يف املرتبة 
الثالثة ال�ضغوط الأ�رضية ويف املرتبة الرابعة ال�ضغوط امل�ضتقبلية. 
الذكور  درجات  متو�ضطات  اإح�ضائية بني  دللة  ذات  فروق  ووجود 
يف  النف�ضية  ال�ضغوط  مقيا�س  على  الإناث  درجات  ومتو�ضطات 
الإناث. كما وجدت عالقة  النف�ضية ل�ضالح  لل�ضغوط  الكلية  الدرجة 
ارتباطية �ضالبة دالة اإح�ضائيًا بني الدرجة الكلية لل�ضغوط النف�ضية 

واجتاهات الأب نحو الإعاقة الب�رضية كما يدركها الكفيف. 
م�ضتوى  معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2012( اخلزرجي  واأجرت 
يف  املتو�ضطة  املرحلة  يف  الأيتام  الطلبة  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط 
املنهج  الباحثة  وا�ضتخدمت  بغداد،  ملحافظة  التابعة  املدار�س 
الو�ضفي، وتكونت عينة الدرا�ضة من )260( يتيمًا ويتيمة من الطلبة 
الأيتام يف املرحلة املتو�ضطة يف املدار�س التابعة ملحافظة بغداد، 
الدرا�ضة  اأداة  ومتثلت  الع�ضوائية،  العينة  بطريقة  اختيارهم  جرى 
 )1994( لل�ضلطاين  املراهقني  للطلبة  النف�ضية  ال�ضغوط  مبقيا�س 
مرتفعا  كان  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت   ،
بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  الدرا�ضة،  عينة  اأفراد  لدى 
متو�ضطات درجات الذكور ومتو�ضطات درجات الإناث على مقيا�س 
ال�ضغوط النف�ضية يف الدرجة الكلية لل�ضغوط النف�ضية ل�ضالح الإناث. 
اإىل تعرف ال�ضغوط  العطار )2007( درا�ضة هدفت  اأجرى  كما 
من  وب�رضيا  �ضمعيا  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  عند  النف�ضية 
مقيا�س  بناء  اإىل  الدار�ضة  هدفت  كما  املدجمني.  وغري  املدجمني 
�ضمعيا وب�رضيا،  اخلا�ضة  الحتياجات  النف�ضية عند ذوي  ال�ضغوط 
متغري  وفق  املعاقني  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  يف  الفروق  ومعرفة 
معاقا   )336( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  الندماج.  ومتغري  العمر 
الباحث  وا�ضتخدم  الع�ضوائية،  بالطريقة  اختريوا  و�ضمعيًا،  ب�رضيًا 
مقيا�س ال�ضغوط النف�ضية الذي اأعده الباحث “باريل”، اإذ كانت اأهم 
ال�ضغوط  درجات  متو�ضط  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج 
لدى املعاقني �ضمعيًا وب�رضيًا ل�ضالح املعاقني ب�رضيًا، كما و�ضحت 

عدم وجود فروق تعزى للجن�س والنوع. 
كما اأجرت لي�رس♦واآخرون )Leyser,etal, 1996( درا�ضة بحثت 
يف ال�ضغط والتكيف يف الأ�رض التي لديها اأطفال يعانون من اإعاقة 
ب�رضية، واهتمت بدرا�ضة ال�ضغوط النف�ضية الأ�رضية لدى )78( اأ�رضة 
مقايي�س  ا�ضتخدام  و  الب�رضية،  الإعاقة  من  يعانون  اأطفال  لديهم 
ال�ضغوط النف�ضية على هوؤلء الأفراد، وقد ك�ضفت نتائج تلك الدرا�ضة 
اأن الطفل املعاق ب�رضيًا يعاين من ال�ضغوط املختلفة مثل ال�ضغوط 

النفعالية وال�ضغوط الأ�رضية وال�ضغوط امل�ضتقبلية. 
 )Jackson & Lawson  ،1995( ول�س�ن  جاك�س�ن♦ واأجرى 
درا�ضة هدفت لتعرف العالقة بني البيئة الأ�رضية وال�ضغوط النف�ضية 
 )76( الدرا�ضة  عينة  و�ضمت  الب�ضـرية،  الإعاقـة  ذوي  ال�ضباب  لدى 
البيئة  �ضمات  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ضارت  الب�ضـرية.  الإعاقـة  ذوي  من 
الأ�رضية توؤثر بقوة يف التوافق مع فقدان الب�رض لدى ذوي الإعاقـة 
الب�ضـرية، واأن ال�ضغط النف�ضي ارتبط اإيجابيًا بال�رضاع والقدرة على 

ال�ضيطرة، وارتبط �ضلبيًا بالتما�ضك الأ�رضي وال�ضتقاللية. 
درا�ضة   )Stolarski., 1991( و�س�ازن  �ست�لر�سكي♦ واأجرت 
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هدفت اإىل معرفة م�ضتويات ال�ضغط التي يعاي�ضها اأفراد اأ�رض املعاقني 
وطبقت  الإعاقة.  ومتعددي  ب�رضيا ً املعاقني  والأطفال  ب�رضيا 
والأطفال  ب�رضيا  املعاقني  اأ�رض  من  اأ�رضة   )118( على  الدار�ضة 
الن�ضخة  الدار�ضة  وا�ضتخدمت  الإعاقة،  ومتعددي  ب�رضيا ً املعاقني 
اإىل  النتائج  واأ�ضارت  وال�ضغوط  امل�ضادر  ا�ضتبيان  من  املخت�رضة 
ارتفاع درجة ال�ضغوط النف�ضية لدى والدي الأطفال املعاقني ب�رضيا 
املعاقني ب�رضيا  الأطفال  والدي  اأكرث من درجة  الإعاقة  ًومتعددي 
الأمرا�س  مقيا�س   -  2 والإرادة  العتمادية   -  1 مقيا�س:  فقط يف 
3 - مقيا�س مدى احلياة 4 - الإعاقة املعرفية 5 - مقيا�س قيود 
الفر�س الأ�رضية، 6 - مقيا�س الأعباء الأ�رضية 7 - مقيا�س ال�ضغوط 
املادية، كما وجدت الدار�ضة اأن اأخوة الأطفال متعددي الإعاقة وذلك 
الإعاقة  اأخوة ذوي  اأكرث من  نف�ضية  يعي�ضون �ضغوطًا  العاديني  من 
اأ�رض  اأن  اإىل  اأ�ضارت  كما  ال�ضابقة.  املقايي�س  جميع  يف  الب�رضية 
الأطفال ذوي الإعاقة الب�رضية ومتعددي الإعاقة يعي�ضون �ضغوطًا 

نف�ضية يف العديد من املجالت. 
تبني  واأبحاث،  درا�ضات  من  �ضبق  ما  ا�ضتعرا�س  خالل  ومن 
تناولت م�ضتوى  العربية والأجنبية  الدرا�ضات  من  اأن كثرياً  للباحث 
يف  ولكن  واأ�رضهم  الب�ضـرية  الإعاقـة  ذوي  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط 
كدرا�ضة  احلالية،  الدرا�ضة  فيها  طبقت  التي  غري  وجمتمعات  بيئات 
الكلية  الدرجة  اأن  تو�ضلت  التي   )2016( والرمياوي  الرجبي 
لل�ضغوط النف�ضية جاءت بدرجة متو�ضطة، ودرا�ضة �ضديق )2015( 
الإعاقة  ذوي  من  للمراهقني  النف�ضية  ال�ضغوط  اأن  تو�ضلت  التي 
الب�رضية متيزت بالرتفاع وعدم وجود فروق يف ال�ضغوط النف�ضية 
تبعا ملتغري النوع الجتماعي. ودرا�ضة عطية )2013( التي اأ�ضارت 
وجاء  متو�ضطة،  جاءت  الكفيف  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  اأن 

يف املرتبة الأوىل ال�ضغوط املدر�ضية. 
وتبني اأن هناك درا�ضات تناولت فئات اأخرى من ذوي الإعاقـة 
 Stolarski. V.( اإ�ضافة لذوي الب�ضـرية، كدرا�ضة �ضتولر�ضكي و�ضوازن
لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  درجة  ارتفاع  اإىل  اأ�ضارت  التي   )S, 1991

اأكرث من درجة  الإعاقة  ومتعددي  املعاقني ب�رضيا ً الأطفال  والدي 
والدي الأطفال ذوي الإعاقة الب�رضية فقط، ودرا�ضة العطار )2007( 
درجات  متو�ضط  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  اأ�ضارت  التي 
ال�ضغوط لدى ذوي الإعاقة ال�ضمعية والب�رضية ل�ضالح ذوي الإعاقة 

الب�رضية، كما و�ضحت عدم وجود فروق تعزى للجن�س والنوع. 
الدرا�ضة  اأداة  بناء  يف  الدرا�ضات  من  الباحث  اأفاد  وقد 
وامل�ضطلحات  م�ضكلتها،  وحتديد  نتائجها،  ومناق�ضة  وت�ضميمها، 
مع  الدرا�ضة  ت�ضابه  من  الرغم  وعلى  الدرا�ضة  م�ضامني  يف  الواردة 
كثري من الدرا�ضات ال�ضابقة، اإل اأن الدرا�ضة احلالية متتاز عن غريها 
الإعاقـة  ذوي  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  يف  بحثت  اأنها  يف 
يف  ال�ضمالية  املحافظات  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  الب�ضـرية 

فل�ضطني. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

ملالءمته  نظراً  امل�ضحي  الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم 
الظاهرة كما هي  بدرا�ضة  الذي يهتم  املنهج  الدرا�ضة، وهو  اأغرا�س 

يف الواقع، ويحللها يف �ضوء العوامل املحيطة. 

جمتمع الدراسة: 

من  الثانوية  املرحلة  طلبة  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
يف  ع�رض(  والثاين  ع�رض،  واحلادي  )العا�رض،  الب�رضية  الإعاقة  ذوي 
وذلك  وطالبة  طالبًا   )632( والبالغ عددهم  ال�ضمالية،  املحافظات 
يف العام الدرا�ضي 2016 - 2017 م ح�ضب م�ضادر وزارة الرتبية 

والتعليم العايل يف فل�ضطني.

عينة الدراسة: 

الإعاقة  ذوي  من  فردا   )353( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 
واحلادي  )العا�رض،  ال�ضفوف  يف  احلكومية  املدار�س  يف  الب�رضية 
العينة  اأفراد  ال�ضمالية، واختري  والثاين ع�رض( يف املحافظات  ع�رض، 
ح�رض  ل�ضعوبة  وذلك  الحتمالية،  غري  املتي�رضة  العينة  بطريقة 
لذوي  ببلوغرافية  بيانات  قاعدة  توافر  وعدم  الدرا�ضة،  جمتمع 
اإذ  خا�س،  ب�ضكل  الب�رضية  الإعاقة  ولذوي  عام  ب�ضكل  الإعاقة 
الدرا�ضة،  عينة  لأفراد  للو�ضول  كبرية  �ضعوبات  الباحث  واجهت 
الأ�ضلي،  املجتمع  تقريبًا من   )%55( ن�ضبته  ما  العينة  �ضكلت  وقد 
الن�ضبة تعترب كافية ح�ضب ما ورد يف  الباحث باأن هذه  ا�ضتند  وقد 
ذكر  الذي   ،  )360  :1992 وملكاوي،  )عودة  2002( ويف  )ملحم، 
فيها باأن عدد اأفراد العينة املنا�ضب يف الدرا�ضات الو�ضفية )20%( 
من جمتمع ي�ضل حجمه اإىل ب�ضعة مئات، وقد قام الباحث بتوزيع 
البيانات  اإمتام عملية جمع  ا�ضتبانة على املبحوثني، وبعد   )400(
و�ضلت ح�ضيلة اجلمع )356( ا�ضتبانة ا�ضتبعد منها )3( ا�ضتبانات 
ب�ضبب عدم �ضالحيتها للتحليل الإح�ضائي لكي ت�ضبح عينة الدرا�ضة 
واجلدول  ا�ضتبانة،   )353( عليها  الإح�ضائي  التحليل  اأجري  التي 
تبعًا  الدميوغرافية  وخ�ضائ�ضها  الدرا�ضة  عينة  و�ضف  يبني   )1(

ملتغرياتها امل�ضتقلة.
جدول )1( : 

خصائص العينة الديموغرافية
األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة

الن�سبة♦املئ�يةالتكرارالفئاتاملتغري

اجلن�س

22563.7ذكر

12836.3اأنثى

353100.0املجموع

ظهرت الن�ضبة الأعلى من اأفراد عينة الدرا�ضة - ح�ضب متغري 
اجلن�س - من الذكور، بن�ضبة بلغت )%63.7( ، والن�ضبة املتبقية من 

ن�ضيب الإناث، فيما مل ترد ا�ضتبانات غري حمددة ملتغري اجلن�س.
الن�سبة♦املئ�يةالتكرارالفئاتاملتغري

الإعاقة

14641.4كلية

20758.6جزئية

353100.0املجموع

الدرا�ضة  عينة  اأفراد  من  الأعلى  الن�ضبة  اأن  النتائج  اأظهرت 
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بلغت  بن�ضبة  اجلزئية،  الإعاقة  لذوي   - الإعاقة  متغري  ح�ضب   -
)%58.6( ، والن�ضبة املتبقية من ن�ضيب ذوي الإعاقة الكلية، فيما 

مل ترد ا�ضتبانات غري حمددة ملتغري الإعاقة.
الن�سبة♦املئ�يةالتكرارالفئاتاملتغري

العمر

1611332.0 �ضنة فاأقل

1716446.5

187621.5 فاأكرث

353100.0املجموع

ح�ضب   - الدرا�ضة  عينة  اأفراد  من  الأعلى  الن�ضبة  اأن  نالحظ 
بن�ضبة  �ضنة،   )17( العمرية  الفئة  ن�ضيب  من  كانت   - العمر  متغري 
بلغت )%46.5( ، ويف املرتبة الثانية جاءت فئة العمر )16( �ضنة 
فاأقل بن�ضبة بلغت )%32( ، اأما الن�ضبة املتبقية فكانت من ن�ضيب 

فئة العمر )18( �ضنة فاأكرث.

الن�سبة♦التكرارالفئاتاملتغري
املئ�ية

امل�ضتوى الدرا�ضي

13839.1العا�رض

احلادي 
16647.0ع�رض

الثاين 
4913.9ع�رض

353100.0املجموع

ح�ضب   - الدرا�ضة  عينة  اأفراد  من  الأعلى  الن�ضبة  اأن  نالحظ 
احلادي  ال�ضف  اأبناء  ن�ضيب  كانت من  الدرا�ضي -  امل�ضتوى  متغري 
ع�رض، بن�ضبة بلغت )%47( ، ويف املرتبة الثانية جاءت من ن�ضيب 
اأما الن�ضبة املتبقية   ، اأبناء ال�ضف العا�رض، بن�ضبة بلغت )39.1%( 

فكانت من ن�ضيب اأبناء ال�ضف الثاين ع�رض.

أداة الدراسة: 

الأدب  على  بالطالع  الباحث  قام  الدرا�ضة،  اأهداف  لتحقيق 
خربة  اإىل  اإ�ضافة  املتخ�ض�ضة،  واملراجع  ال�ضابقة  والدرا�ضات 
اأعدها  ا�ضتبانة  بتطوير  قام  اإذ  اخلا�ضة،  الرتبية  جمال  يف  الباحث 
وال�رضطاوي وال�ضخ�س )1998( ، وا�ضتملت الأداة على )69( فقرة 

موزعة على خم�ضة حماور، هي: 
ال�ضغوط النف�ضية من قلق امل�ضتقبل.♦�
ال�ضغوط الأ�رضية♦�
ال�ضغوط الجتماعية♦�
ال�ضغوط الدرا�ضية♦�
ال�ضغوط ال�ضحية.♦�

�ضلم  وفق  مدرجًا  وزنًا  الأداة  فقرات  من  فقرة  لكل  واأعطيت 
)ليكرت( اخلما�ضي، والتقدير على النحو الآتي: )5( كبرية جداً، )4( 

كبرية، )3( متو�ضطة، )2( قليلة، )1( قليلة جداً.

صدق األداة: 

للتاأكد من �ضدق الأداة، عر�ضت على �ضتة حمكمني من حملة 
القد�س  وجامعة  املفتوحة  القد�س  جامعة  من  الدكتوراه  �ضهادة 
النهائية  �ضورتها  يف  ال�ضتبانة  تكونت  وقد  بريزيت،  وجامعة 
الباحث  اأخذ  وقد  حماور،  خم�ضة  على  وتوزعت  فقرة،   )69( من 
الغالبية  موافقة  اعتربت  وقد  املحكمني،  وتعديالت  باقرتاحات 
العظمى على فقرات هذه الأداة دلياًل على �ضدقها ومنا�ضبتها للهدف 

الذي و�ضعت من اأجله.

صدق البناء

للتحقق من �ضدق بناء مقيا�س ال�ضغوط النف�ضية لذوى الإعاقة 
ذوي  من   )40( من  مكونة  ا�ضتطالعية  عينة  على  طبق  الب�رضية 
وبا�ضتخدام  وجمتمعها،  الدرا�ضة  عينة  خارج  من  الب�رضية  الإعاقة 
الفقرة  ارتباط  معامالت  قيم  ا�ضتخرجت  بري�ضون  ارتباط  معامل 

باملقيا�س ككل، كما هو مبني يف اجلدول )2( .
الجدول )2( 

قيم معامات ارتباط الفقرات بالمقياس ككل

رقم♦
الفقرة

معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
املقيا�ص♦ككل♦

الدللة♦
الإح�سائية♦

رقم♦
الفقرة

معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
املقيا�ص♦ككل♦

الدللة♦
الإح�سائية

10.66**0.00360.76**0.00

20.58**0.00370.61**0.00

30.76**0.00380.45*0.02

40.76**0.00390.78**0.00

50.80**0.00400.68**0.00

60.77**0.00410.77**0.00

70.70**0.00420.76**0.00

80.71**0.00430.73**0.00

90.77**0.00440.41*0.03

100.71**0.00450.44*0.02

110.74**0.00460.39**0.03

120.76**0.00470.63**0.00

130.77**0.00480.65**0.00

140.73**0.00490.54**0.00

150.76**0.00500.54**0.00

160.67**0.00510.51**0.00

170.65**0.00520.40*0.02

180.61**0.00530.55**0.00

190.66**0.00540.54**0.00

200.58**0.00550.38*0.03
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رقم♦
الفقرة

معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
املقيا�ص♦ككل♦

الدللة♦
الإح�سائية♦

رقم♦
الفقرة

معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
املقيا�ص♦ككل♦

الدللة♦
الإح�سائية

210.61**0.00560.65**0.00

220.44**0.02570.60**0.00

230.49**0.01580.42*0.02

240.65**0.00590.58**0.00

250.55**0.00600.52**0.00

260.53**0.00610.54**0.00

270.59**0.00620.54**0.00

280.46**0.01630.55**0.00

290.73**0.00640.71**0.00

300.63**0.00650.64**0.00

310.55**0.00660.39*0.03

320.62**0.00670.72**0.00

330.59**0.00680.67**0.00

340.62**0.00690.67**0.00

350.56**0.00

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01( .

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05( .

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول )2( اأن قيم معامالت 
 -  0.80( بني  تراوحت  ككل  واملقيا�س  الفقرات  بني  الرتباط 
كانت  الرتباط  معامالت  جميع  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر   ،  )0.39
اأيًا من هذه  اإح�ضائيا، ولذلك مل حتذف  ذات درجات مقبولة ودالة 
الفقرات.وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة باأن ل يقل معامل ارتباطها 

. )Rest, 1996( )0.25( مع املقيا�س ككل عن

ثبات األداة: 

جرى التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ضاب معامل الثبات 
)كرونباخ األفا( ، وبلغ معامل الثبات الكلي )0.96( ، علمًا باأنه قد 
من   )40( من  مكونة  ا�ضتطالعية  عينة  على  املقيا�س  تطبيق  جرى 
ذوي الإعاقة الب�رضية من خارج عينة الدرا�ضة، بفارق زمني مدته 
اأ�ضبوعان، وبذلك متتع الداة بدرجة عالية من الثبات كما يظهر يف 

اجلدول )2( .
الجدول )2( : 

معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت المقياس والمقياس ككل

عدد♦الن�سبةالعددال�ستباناتاملجال
العبارات

كرونباخ♦
األفا

ال�ضغوط 
ال�رضية 

353100.0150.88املتاحة

  00.0امل�ضتثناة

  353100.0املجموع

عدد♦الن�سبةالعددال�ستباناتاملجال
العبارات

كرونباخ♦
األفا

ال�ضغوط 
الجتماعية 

353100.0110.91املتاحة

  00.0امل�ضتثناة

  353100.0املجموع

ال�ضغوط 
الدرا�ضية 

353100.0140.89املتاحة

  00.0امل�ضتثناة

  353100.0املجموع
ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 
امل�ضتقبل

 
 

353100.0150.92املتاحة

  00.0امل�ضتثناة

  353100.0املجموع

ال�ضغوط 
ال�ضحية

353100.0140.79املتاحة

  00.0امل�ضتثناة

  353100.0املجموع

كل املقيا�س

353100.0690.96املتاحة

  00.0امل�ضتثناة

  353100.0املجموع

إجراءات الدراسة: 

لقد♦اأجريت♦الدرا�سة♦وفق♦اخلط�ات♦الآتية:♦
تاأكد الباحث من �ضدق الأداة وثباتها.♦�
حتديد جمتمع الدرا�ضة.♦�
العام ♦� من  الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  خالل  املقيا�س  توزيع 

الدرا�ضي 2016/ 2017.
اإىل ♦� واإدخالها  وترميزها  املجتمع  اأفراد  اإجابات  تفريغ 

الإح�ضائي  الربنامج  با�ضتخدام  اإح�ضائيا  ومعاجلتها  احلا�ضوب 
. )SPSS(
ا�ضتخراج النتائج وحتليلها ومناق�ضتها.♦�

متغريات الدراسة: 

Ú♦ :املتغريات امل�ضتقلة الت�ضنيفية وت�ضمل املتغريات الآتية
1♦ اجلن�س: وله م�ضتويان: ذكر، اأنثى..
2♦ حالة العاقة: وله م�ضتويان: اأ - كلية ب - جزئية.
3♦ العمر: وله ثالثة م�ضتويات: .

اأ - 16 �ضنة فاأقل ب - 17 �ضنة ج - 18 فاأكرث
4♦ ال�ضف الدرا�ضي وله ثالثة م�ضتويات: .

اأ - العا�رض ب - احلادي ع�رض ج - الثاين ع�رض 
Ú♦ الدرا�ضة عينة  اأفراد  ا�ضتجابة  يف  ويتمثل  التابع:  املتغري 

على م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف 
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مستوى الضغوط النفسية لدى ذوي اإلعاقة البصرية 
د. تامر فرح سهيلمن طلبة املرحلة الثانوية في مدارس احملافظات الشمالية

مدار�س املحافظات ال�ضمالية.

املعاجلة اإلحصائية: 

ح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية والن�ضب 
املئوية لإجابات عينة الدرا�ضة على فقرات ال�ضتبانة لأ�ضئلة الدرا�ضة 
اخلم�ضة، وكذلك املتو�ضطات احل�ضابية ح�ضب املتغريات امل�ضتقلة يف 
الدرا�ضة، كما ح�ضب معامل الثبات كرونباخ األفا للتحقق من �ضدق 
الإح�ضائية  الرزم  برنامج  �ضمن  وذلك  وثباتها،  الإح�ضائي  الأداة 

. )SPSS(

النسب املئوية يف تفسري النتائج: 

النتائج ح�ضب  تف�ضري  اأجل  الآتية من  املئوية  الن�ضب  اعتمدت 
اجلدول )4( : 

جدول )4( : 
النسب المئوية في تفسير النتائج

درجة♦ال�سغ�طاتن�سبة♦امل�افقةخيار♦امل�افقةفئة♦ال��سط♦احل�سابي*

1.8 – منخف�ضة جداًاأقل من %35معار�س ب�ضدة1 

2.6 – %52معار�س1.81  منخف�ضة36% - 

3.4 – %68حمايد2.61  متو�ضطة53% - 

4.2 – %84موافق3.41  مرتفعة69% - 

5 %100موافق ب�ضدة4.21 -  مرتفعة جدا85%ً - 

املئوية«  »الن�ضب  احل�ضابية  للمتو�ضطات  املفاتيح  واعتمدت 
 »0.8« اخلما�ضي  التدرج  يف  القيم  بني  امل�ضافات  اأن  اأ�ضا�س  على 
بالن�ضبة لهذا التدرج وعليه فاإن النتقال من درجة اإىل اأخرى يحتاج 
كما  الن�ضب  تكون  مئوية  ن�ضب  اإىل  وبتحويلها  الدرجة،   ،»0.8« اإىل 
الوحيدة  الطريقة  ولي�ضت  الطرق،  اإحدى  هذه  باأن  علمًا  هو مو�ضح، 
املتبعة يف و�ضع مفاتيح للمتو�ضطات احل�ضابية، وقد ا�ضتند الباحث 
الطلبة  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  درا�ضة  اإىل  املفتاح  ذلك  يف 

ذوي الإعاقة الب�رضية يف مدار�س حمافظات ال�ضفة الغربية

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة: 

الإعاقة♦ ذوي♦ الطلبة♦ لدى♦ النف�سية♦ ال�سغ�ط♦ م�ست�ى♦ ما♦
الب�رسية♦يف♦مدار�ص♦املحافظات♦ال�سمالية؟♦

لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�س، ا�ضتخدمت املتو�ضطات احل�ضابية 
والن�ضب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية.

اأولً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦باملحاور♦والدرجة♦الكلية♦◄
جدول )4( : 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 
عينة الدراسة على الدرجة الكلية للمقياس )كافة المحاور( 

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

 متو�ضطة%3.050.6560.9ال�ضغوط الدرا�ضية 

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

 متو�ضطة%3.040.6960.8ال�ضغوط من قلق امل�ضتقبل 

متو�ضطة%2.670.5153.4ال�ضغوط ال�ضحية 

منخف�ضة%2.440.5348.9ال�ضغوط الأ�رضية

منخف�ضة %2.280.6345.5ال�ضغوط الجتماعية 

 متو�ضطة%2.710.4754.3الدرجة الكلية للمقيا�س

اآراء املبحوثني  نالحظ من نتائج الدرجة الكلية للمقيا�س اأن 
حول ال�ضغوط النف�ضية لدى ذوي الإعاقة الب�رضية من طلبة املرحلة 
فل�ضطني  يف  ال�ضمالية  للمحافظات  احلكومية  املدار�س  يف  الثانوية 
وبن�ضبة   ،  )0.47( معياري  وانحراف   )2.71( مبتو�ضط  اأتت  قد 
مئوية )%54.3( ، وهذا يدل على درجة متو�ضطة من املوافقة على 
وجود �ضغوط نف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية يف مدار�س 
باملرتبة  الدرا�ضية  ال�ضغوط  جاءت  الغربية.وقد  ال�ضفة  حمافظات 
الأوىل ويف املرتبة الثانية جاءت ال�ضغوط من قلق امل�ضتقبل، تالها 
الأ�رضية  ال�ضغوط  وجاءت  ال�ضحية،  ال�ضغوط  الثالثة  املرتبة  يف 
ال�ضغوط  جاءت  الأخرية  املرتبة  ويف  الخرية،  قبل  املرتبة  يف 
الجتماعية.وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتائج التي تو�ضلت اإليها 
ال�ضغوط  م�ضتوى  اأن  نتائجها  اأ�ضارت  التي   )2013( عطية  درا�ضة 
النف�ضية لدى الكفيف جاءت متو�ضطة، واأن ال�ضغوط املدر�ضية جاءت 

يف املرتبة الأوىل.
ويف�رض الباحث هذه النتيجة باأن ال�ضغوط الدرا�ضية قد جاءت 
يف مقدمة ال�ضغوط الأكرث تاأثرياً على الطالب املعاق ب�رضيا، كونها 
ين�ضاأ  حيث  النف�ضية،  بال�ضغوط  الإح�ضا�س  دنياميكية  مع  تتفق 
املتمثلة  العوامل  بني  التفاعل  كنتيجة  النف�ضي  بال�ضغط  الإح�ضا�س 
لهذه  املتكررة  وال�ضتجابة  اخلارجي،  والعامل  النف�ضية  البيئة  يف 
اأول  العوامل مما يجعله ل يتمتع بال�ضتقرار النف�ضي.واملدر�ضة هي 
جزء من العامل اخلارجي الذي ي�ضكل �ضغطًا على املعاق ب�رضيا من 
املناهج،  املعلمني،  مع  والعالقة  املدر�ضية  والإدارة  )املبني  حيث 

الأقران( .
ثانياً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦مبح�ر♦ال�سغ�ط♦الأ�رسية♦◄

جدول )5( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 

عينة الدراسة على المحور األول: “الضغوط االسرية”

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

اأ�ضعر بال�ضيق لأن اأ�رضتي ل ت�ضمح 
منخف�ضة%1.920.7338.5يل برتتيب حجرتي بنف�ضي.

اأ�ضعر باحلزن؛ لأن اأ�رضتي ل تلبي 
منخف�ضة%2.390.8347.8احتياجاتي.

اأ�ضعر بال�ضيق؛ لأن والدي يبعداين 
منخف�ضة%2.050.7340.9عن اأقاربي.

منخف�ضة%2.090.6841.9اأعاين من ق�ضوة والدي معي.
اأ�ضعر بالظلم لتفريق والدي بيني 

منخف�ضة%2.240.7844.7وبني اأخوتي.
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ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

اأعاين من عدم اأتقان عائلتي 
متو�ضطة%3.031.2660.7للكتابة بلغة بريل.

اأ�ضعر بالغرية لتفوق اأخوتي علي 
منخف�ضة%2.520.8650.5يف الدرا�ضة.

يوؤملني ال�ضجار وال�رضاع مع 
متو�ضطة%3.191.0363.9اأخوتي.

تبعدين عائلتي عند مناق�ضة 
منخف�ضة%2.240.8144.8م�ضكالتهم.

اأ�ضعر بال�ضيق عندما يعاملني 
متو�ضطة%3.271.0165.5اأخوتي ب�ضخرية.

متو�ضطة%2.810.9756.3اأعاين من تقييد والداي حلريتي.
يتدخل والدي يف كل �ضغرية 

متو�ضطة%2.950.9958.9وكبرية يف حياتي.

يعتقد والداي اأنه ل قيمة يف تفوقي 
منخف�ضة%1.890.6937.8يف الدرا�ضة.

منخف�ضة%2.030.6840.6اأ�ضعر اأن اأ�رضتي ل حترتمني.

منخف�ضة%2.020.6840.3اأ�ضعر اأن اأ�رضتي تخجل من وجودي.

منخف�ضة%2.440.5348.9الدرجة الكلية للمجال الأول

ال�ضغوط  حول  املبحوثني  اآراء  اأن   )5( اجلدول  من  يت�ضح 
الثانوية  املرحلة  طلبة  من  الب�رضية  الإعاقة  ذوي  لدى  الأ�رضية 
مبتو�ضط  اأتت  قد  ال�ضمالية  املحافظات  يف  احلكومية  املدار�س  يف 
 )48.9%( مئوية  وبن�ضبة   ،  )0.53( معياري  وانحراف   )2.44(
�ضغوط  وجود  على  املوافقة  من  منخف�ضة  درجة  على  يدل  وهذا   ،
الثانوية  املرحلة  طلبة  من  الب�رضية  الإعاقة  ذوو  يواجهها  اأ�رضية 
الباحث  ال�ضمالية.ويعزو  املحافظات  يف  احلكومية  املدار�س  يف 
الإعاقـة  لذوي  وتربوية  اجتماعيًا  الأ�رضة  ورعاية  اهتمام  اإىل  ذلك 
تعقدها  التي  والندوات  اللقاءات  لأثر  ذلك  يعود  ورمبا  الب�ضـرية، 
وزارة الرتبية والتعليم لالأهايل من اأجل خلق بيئة تربوية وتعليمية 
املر�ضدين  اهتمام  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  ب�رضيًا،  املعوقني  للطلبة 
)التعليم العام واملر�ضد الرتبوي( يف متابعتهم اأكادمييًا واجتماعيًا، 
واإىل الجتماعات التي يعقدها املر�ضدين مع الأ�رض ملتابعة اأبنائهم 
وال�ضحية.وتتفق  والجتماعية  والأكادميية  الرتبوية  الق�ضايا  يف 
الدرا�ضة مع درا�ضة عطية )2013( التي اأ�ضارت نتائجها اأن ال�ضغوط 
لي�رض  درا�ضة  وتتعار�س مع  الثالثة،  املرتبة  قد جاءت يف  الأ�رضية 
ب�رضيًا  املعاق  الطفل  اأن  نتائجها  ك�ضفت  التي   )1996( واآخرون 
يعاين من ال�ضغوط الأ�رضية، وقد يعود هذا الختالف يف النتيجة اإىل 

اختالف البيئة التي طبقت فيها الدرا�ضة احلالية.
ثالثاً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦مبح�ر♦ال�سغ�ط♦الجتماعية♦◄

جدول )6( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 

عينة الدراسة على المحور الثاني: “الضغوط االجتماعية”

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

زمالئي يف املدر�ضة ل 
منخف�ضة%2.350.8947.0يهتمون بي.

اأ�ضعر اأن املعلمني ل 
منخف�ضة%1.890.7637.8يحرتمونني.

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

ل يوجد يل عالقات اجتماعية 
منخف�ضة%2.220.8044.5داخل املدر�ضة.

منخف�ضة%2.140.8342.8اأبقى وحيداً اثناء ال�ضرتاحة.
اإدارة املدر�ضة تعزلني عن 

منخف�ضة%1.780.6235.6بقية زمالئي.

ل يوجد يل اأ�ضدقاء خارج 
منخف�ضة%2.430.9848.7املدر�ضة.

اأ�ضعر باخلجل من اجلن�س 
متو�ضطة%3.230.9864.6الخر.

اأ�ضعر بالوحدة والعزلة عن 
متو�ضطة%2.721.0654.3الخرين.

اأجد �ضعوبة يف بناء عالقات 
منخف�ضة%2.371.0247.5اجتماعية مع الآخرين.

ترهقني كرثة عالقات اأ�رضتي 
منخف�ضة%1.940.7238.9الجتماعية.

اأت�ضايق من زيارات الأقارب 
منخف�ضة%1.950.7938.9واجلريان.

 منخف�ضة%2.280.6345.5الدرجة الكلية للمجال الثاين

حول  املبحوثني  اآراء  اأن   )6( اجلدول  يف  النتائج  من  يظهر 
ال�ضغوط الجتماعية لدى ذوي الإعاقة الب�رضية من طلبة املرحلة 
اأتت  قد  ال�ضمالية  املحافظات  يف  احلكومية  املدار�س  يف  الثانوية 
مئوية  وبن�ضبة   ،  )0.63( معياري  وانحراف   )2.28( مبتو�ضط 
الجتماعية  لل�ضغوط  درجة منخف�ضة  على  يدل  وهذا   ،  )45.5%(
املدار�س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  الب�رضية  الإعاقة  لذوي 
احلكومية يف ال�ضفة الغربية.ويعزو الباحث ذلك اإىل الثقافة العالية 
لدي املجتمع الفل�ضطيني يف التعامل مع املعوق ب�رضيًا، واعتباره 
جزءاً ل يتجزاأ من املجتمع، ورمبا يعود ذلك احرتام اأفراد املجتمع 
التي  التوعية  اإ�ضافة حمالت  مهامه،  اإجناز  وم�ضاعدته يف  للمعاق 
وللطلبة  للمعلمني  املدار�س  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بها  تقوم 
ور�س  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  املعاقني  واحرتام  التعامل  كيفية  حول 
املدار�س  الرتبية اخلا�ضة يف  يعقدها م�رضفو  التي  والندوات  العمل 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املحلي والتي تتناول ق�ضايا تربوية واأكادميية 
واجتماعية و�ضحية تتعلق باملعاق، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة 
املعاق  الطفل  اأن  نتائجها  ت�رض  مل  التي   )1996( واآخرون  لي�رض 
درا�ضات  الباحث  يجد  ومل  الجتماعية،  ال�ضغوط  من  يعاين  ب�رضيًا 
ال�ضابقة مل تتناول  الدرا�ضات  النتيجة، كون  �ضابقة تعار�ضت وهذه 

ال�ضغوط الجتماعية كبعد لل�ضغوط النف�ضية ب�ضكل عام.
رابعاً:♦النتائج♦املتعلقة♦مبح�ر♦ال�سغ�ط♦الدرا�سية♦◄

جدول )7( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 

عينة الدراسة على المحور الثالث: “الضغوط الدراسية”

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

اأ�ضعر بالظلم لعدم مراعاة حمتوى 
املنهاج املدر�ضي للفروق الفردية 

بني الطلبة الذين لي�س لديهم 
اإعاقة والطلبة من ذوي الإعاقة 

الب�رضية.

مرتفعة3.721.3274.3%
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مستوى الضغوط النفسية لدى ذوي اإلعاقة البصرية 
د. تامر فرح سهيلمن طلبة املرحلة الثانوية في مدارس احملافظات الشمالية

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

ل تتوافق مدة عر�س املو�ضوعات 
مرتفعة%3.591.2971.7التعليمية مبا يتنا�ضب مع حالتي.

طرح الأمثلة والأن�ضطة الإثرائية 
ي�ضاعدين على فهم املادة ب�ضكل 

اأف�ضل.
مرتفعة 4.470.6989.3%

جداً

عدم وجود و�ضائط تعليمية �ضمعية 
متو�ضطة%3.411.2468.2يرهقني يف فهم املادة الدرا�ضية.

وجود املوؤثرات ال�ضوتية 
)ال�ضو�ضاء( داخل ال�ضف يزيد من 
عدم قدرتي على ال�ضتماع للدر�س.

متو�ضطة3.141.0962.8%

ل يوجد غرفة م�ضادر خا�ضة 
مرتفعة%3.990.8979.8للذين يعانون من اإعاقة ب�رضية.

اأعاين من عدم وجود ادوات 
م�ضاعدة لذوي الإعاقة الب�رضية 
مل�ضاعدتهم يف الدرا�ضة البيتية.

متو�ضطة3.301.2266.0%

متو�ضطة%3.241.0264.9اأعاين من كرثة الأعباء الدرا�ضية.

يلومني اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 
منخف�ضة%1.980.7139.7لعدم التزامي باحل�ض�س الدرا�ضية.

متو�ضطة%3.100.9762.0اأنزعج خالل فرتة المتحانات.

يزعجني عدم تعاون زمالئي يف 
منخف�ضة%2.270.9045.4اأمور الدرا�ضة.

اأت�ضايق من املعلمني لأنهم ل 
يقدرون ظرويف ب�ضبب اإعاقتي 

الب�رضية.
منخف�ضة1.940.6438.8%

اأجتنب امل�ضاركة يف الن�ضاطات 
منخف�ضة%2.541.0050.7ال�ضفية.

 تتجاهل اإدارة املدر�ضة م�ضكالت 
منخف�ضة%1.960.7139.3الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية.

 متو�ضطة%3.050.6560.9الدرجة الكلية للمجال الثالث

اأظهرت نتائج ال�ضتجابات على هذا املحور اأن اآراء املبحوثني 
طلبة  من  الب�رضية  الإعاقة  ذوي  لدى  الدرا�ضية  ال�ضغوط  حول 
املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية يف املحافظات ال�ضمالية قد 
مئوية  وبن�ضبة   ،  )0.65( معياري  وانحراف   )3.05( مبتو�ضط  اأتت 
الدرا�ضية  لل�ضغوط  متو�ضطة  درجة  على  يدل  وهذا   ،  )60.9%(
يواجها ذوو الإعاقة الب�رضية من طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س 
احلكومية يف ال�ضفة الغربية وقد مثلت هذه الدرجة اأعلى م�ضتوى من 
هي  املدر�ضة  كون  اإىل  ذلك  الباحث  النف�ضية.ويعزو  ال�ضغوط  اأبعاد 
اأول جزء من العامل اخلارجي الذي ي�ضكل �ضغطًا على املعوق ب�رضيا 
من حيث )املبني والإدارة املدر�ضية والعالقة مع املعلمني، املناهج، 
الأقران( ، فالكثري من املدار�س ل تتوافر فيها التهيئة البيئية الكافية 
ب�رضيا  املعاق  اأن  كما  ب�رضيا،  املعاق  الطالب  احتياجات  لتلبية 
يتعر�س للكثري من املواقف املدر�ضية التي تزيد من ال�ضغط النف�ضي 
لديه كعدم قدرته على امل�ضاركة الن�ضاط الريا�ضي والفني.وبالتايل 
عليه  تفر�ضه  ملا  ذاته  عن  �ضلبي  مفهوم  لديه  ب�رضيًا  املعوق  فاإن 
الإعاقة، وملا ي�ضعر به من عجز يف املواقف التي تتطلب امل�ضاعدة، 

وما ي�ضعر به من اإ�ضفاق من الأفراد الآخرين.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتائج التي تو�ضلت اإليها درا�ضة 
املدر�ضية  ال�ضغوط  اأن  اإىل  نتائجها  اأ�ضارت  التي   ،  )2013( عطية 
جاءت يف املرتبة الأوىل ويف مقدمة ال�ضغوط التي يواجها املعاق 

ب�رضيًا.
خام�ساً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦مبح�ر♦ال�سغ�ط♦النف�سية♦من♦♦◄

قلق♦امل�ستقبل
جدول )8( :

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 
عينة الدراسة على المحور الثالث: “الضغوط النفسية من قلق المستقبل”

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

ين�ضغل تفكريي دائما يف 
املهنة التي �ضاأمار�ضها يف 

امل�ضتقبل.
مرتفعة3.971.0179.4%

اأ�ضعر بنق�س قدراتي على 
متو�ضطة%3.361.1067.3العمل يف امل�ضتقبل.

اأ�ضعر بالقلق من التناف�س يف 
مرتفعة%3.840.8976.7ميدان العمل.

اأفكر مبن �ضينفق علي يف 
متو�ضطة%3.251.0865.1امل�ضتقبل.

اأ�ضعر اأنني لن اأتزوج يف 
متو�ضطة%2.751.0255.1امل�ضتقبل.

يقلقني عدم القدرة على 
م�ضاعدة اأهلي اقت�ضاديا يف 

امل�ضتقبل.
متو�ضطة2.810.9556.3%

اأخ�ضى من الزواج يف امل�ضتقبل 
متو�ضطة%3.031.0460.6واأجناب طفل ذو اإعاقة.

يقلقني عدم القدرة على رعاية 
متو�ضطة%2.651.0553.0اأطفايل يف امل�ضتقبل.

اأ�ضعر بالقلق لعدم اطمئناين 
متو�ضطة%3.010.9760.2على م�ضتقبلي املايل.

اأ�ضعر اأن املجتمع لن يتقبلني 
منخف�ضة%2.330.8446.5م�ضتقباًل.

اأ�ضعر بالنزعاج لحتمال 
مرتفعة %3.511.0370.2وقوع كارثة قريبا يل.

اأ�ضعر باخلوف من التغريات 
امل�ضتمرة يف مظهري )�ضكلي( 
قد جتعلني غري جذابا للجن�س 

الأخر.

متو�ضطة3.050.9660.9%

وجودي يف اأ�رضتي يزيد و�ضع 
اأ�رضتي �ضوء على امل�ضتوى 

القت�ضادي.
منخف�ضة2.570.9551.4%

اأ�ضعر اأنني �ضيء احلظ الن 
و�ضيكون حظي اأ�ضواأ يف 

امل�ضتقبل.
متو�ضطة2.821.0256.5%

ل اأ�ضعر بالثقة باأي قرار قد 
متو�ضطة%2.661.0453.2اأتخذه ب�ضاأن م�ضتقبلي.

 متو�ضطة%3.040.6960.8الدرجة الكلية للمجال الرابع

اأظهرت نتائج ال�ضتجابات على هذا املحور اأن اآراء املبحوثني 
حول ال�ضغوط النف�ضية من قلق امل�ضتقبل لدى ذوي الإعاقة الب�رضية 
املحافظات  يف  احلكومية  املدار�س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من 
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 ،  )0.69( معياري  وانحراف   )3.04( مبتو�ضط  اأتت  قد  ال�ضمالية 
متو�ضطة  درجة  وجود  على  يدل  وهذا   ،  )60.8%( مئوية  وبن�ضبة 
الإعاقة  ذوي  يواجهها  امل�ضتقبل  قلق  من  النف�ضية  ال�ضغوط  من 
يف  احلكومية  املدار�س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  الب�رضية 
ب�رضيا  املعاق  الطالب  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  الغربية.ويعزو  ال�ضفة 
يف املرحلة الثانوية وقد اقرتب من نهاية درا�ضته يبداأ بالتفكري يف 
م�ضتقبله من حيث: )العمل، الزواج، وغريها..( وهو ما ميثل ال�ضغوط 
امل�ضتقبلية لدى الطالب املعوق ب�رضيًا.وقد اتفقت هذه النتيجة مع 
درا�ضة لي�رض واآخرون )1996( التي ك�ضفت نتائجها اأن الطفل املعاق 
ب�رضيًا يعاين من ال�ضغوط امل�ضتقبلية، وقد تعار�ضت هذه النتيجة 
ال�ضغوط  اأن  اإىل  نتائجها  اأ�ضارت  التي   )2013( عطية  درا�ضة  مع 
وقد  الأخرية  قبل  املرتبة  يف  جاءت  قد  امل�ضتقبل  قلق  من  النف�ضية 
اإىل اختالف  النتيجة  كانت منخف�ضة، وقد يعود هذا الختالف يف 
اأن  املعروف  فمن  الدرا�ضة،  عليها  طبقت  التي  العمرية  املرحلة 
يبداأ  عندما  ال�ضباب  مرحلة  يف  درجتها  تزيد  امل�ضتقبلية  ال�ضغوط 

التفكري بامل�ضتقبل.
�ساد�ساً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦مبح�ر♦ال�سغ�ط♦ال�سحية♦◄

جدول )9( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 

عينة الدراسة على المحور الخامس: “الضغوط الصحية”

ال��سط♦العبارة
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

الن�سبة♦
املئ�ية

درجة♦
امل�افقة

اأ�ضعر بالإحباط من و�ضعي 
مرتفعة%3.900.9778.0ال�ضحي.

متو�ضطة%2.791.1255.9اأعاين من ا�ضطرابات يف النوم.

منخف�ضة%2.440.9748.7اأ�ضعر باأمل بـاأ�ضناين.
عدم مقدرتي على احل�ضول على 

منخف�ضة %2.621.0952.5العالج الالزم.

منخف�ضة%2.290.9045.9اأ�ضاب باخلمول والك�ضل.
اأعاين من فقدان لل�ضهية وعدم 

منخف�ضة%2.380.9647.6الرغبة الكل.

متو�ضطة%2.901.1658.1اأتعر�س لل�ضدمات اجل�ضدية.

منخف�ضة%2.410.9348.2 اأعاين من �ضداع بالراأ�س.
اأ�ضعر ب�رضعة يف بدقات القلب من 

منخف�ضة%2.510.9250.1وقت لآخر.

اأعاين من م�ضكالت يف املعدة، 
رغم عدم وجود �ضبب ع�ضوي 

لذلك.
منخف�ضة2.330.8646.6%

ي�ضايقني اأحيانًا اأن ت�ضوء 
مرتفعة%3.650.9773.1�ضحتي.

اأ�ضعر بالغثيان والدوخة ب�ضكل 
منخف�ضة%2.150.7643.1متكرر.

اأ�ضعر باآلم يف مفا�ضلي عند 
منخف�ضة%2.200.8244.0القيام باأي جمهود.

تطاردين الأحالم والكوابي�س 
متو�ضطة%2.781.1555.6املزعجة.

متو�ضطة%2.670.5153.4الدرجة الكلية للمجال اخلام�س

اآراء  اأن  املحور  هذا  على  ال�ضتجابات  نتائج  من  نالحظ 
الب�رضية  الإعاقة  ذوي  لدى  ال�ضحية  ال�ضغوط  حول  املبحوثني 
قد  فل�ضطني  يف  احلكومية  املدار�س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من 
مئوية  وبن�ضبة   ،  )0.51( معياري  وانحراف   )2.67( مبتو�ضط  اأتت 
)%53.4( ، وهذا يدل على درجة متو�ضطة لل�ضغوط ال�ضحية التي 
يواجها ذوو الإعاقة الب�رضية من طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س 
لهم،  تقدم  التي  الطبية  الرعاية  اإىل  ذلك  الباحث  احلكومية.ويعزو 
وبخا�ضة  املحلي  املجتمع  موؤ�ض�ضات  متابعة  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا 
اخلدمات  كافة  تقدمي  يف  الإعاقـة  بذوي  تعنى  التي  املوؤ�ض�ضات 
ال�ضحية جمانًا لهمن وتقدي ما يلزم من اأجهزة طبية لذوي الإعاقـة 

الب�ضـرية.

النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة: 
اأولً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦بالفر�سية♦الأوىل:♦♦◄

الثقة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
الإعاقة  ذوي  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  يف   )α≥0.05(
حمافظات  مدار�س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  الب�رضية 

املحافظات ال�ضمالية تعزى ملتغري اجلن�س.
ملجموعتني  “ت”  اختبار  ا�ضتخدم  الأوىل،  الفر�ضية  لفح�س 
النتائج كما  م�ضتقلتني )Independent sample t � test( ، وجاءت 

يلي: 
جدول )10( : 

نتائج اختبار “ت” لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في مستوى الضغوط النفسية 
تبعًا لمتغير الجنس

اإناث♦)ن=128(♦ذك�ر♦)ن=225(♦القيا�ص
م�ست�ى♦قيمة♦ت

الدللة النحرافاملت��سطالنحرافاملت��سط

ال�ضغوط 
0.00** - 2.350.532.620.564.323الأ�رضية

ال�ضغوط 
0.08 - 2.250.712.380.631.752الجتماعية

ال�ضغوط 
0.00**3.290.602.680.698.571الدرا�ضية

ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 

امل�ضتقبل

2.980.673.200.722.815 - **0.00

ال�ضغوط 
0.32 - 2.650.502.700.520.997ال�ضحية 

الدرجة 
الكلية 

لل�ضغوط 
النف�ضية

2.710.462.720.500.238 - 0.81

اأنه ل توجد فروق ذات  النتائج يف اجلدول )10(  يت�ضح من 
دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الثقة )a≥0.05( يف م�ضتوى ال�ضغوط 
الجتماعية،  )ال�ضغوط  الأبعاد  على  اجلن�س  ملتغري  تبعًا  النف�ضية 
بينما  النف�ضية،  لل�ضغوط  الكلية  الدرجة  وعلى  ال�ضحية(  ال�ضغوط 
 )a≥0.05( الثقة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجدت 
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ال�ضغوط  الدرا�ضية،  ال�ضغوط  الأ�رضية،  )ال�ضغوط  الأبعاد  على 
النف�ضية من قلق امل�ضتقبل( ، وقد كانت الفروق ل�ضالح الإناث.ويعزو 
الباحث ذلك اإىل اأن الإناث اأقل من الذكور يف التوا�ضل مع غريهم، 
على  قدرتهن  لعدم  بالنف�س  والثقة  بالأمن  اإح�ضا�ضًا  اأقل  اأنهن  كما 
التواجد مبفردهن يف اأماكن عامة اأو قدرتهن على التوا�ضل والتفاهم 
اإقامة �ضداقة مع  اأكرث قدرة على  الذكور  اأن  العاديني، يف حني  مع 
املعلمني العاديني ليوؤكدوا لأنف�ضهم اأنهم ل يقلون عن العاديني يف 
لقدراتهم  وفهم  اإيجابي  ذات  تقدير  لديهم  الذكور  ولذلك جند  �ضيء، 
اأكرث من الإناث.وهذا يتفق مع نتائج درا�ضة عطية )2013( ودرا�ضة 
اإىل  ت�ضري  والتي   )2012( واخلزرجي   )2016( والرمياوي  الرجبي 
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني الذكور والإناث يف ال�ضغوط 

النف�ضية مل�ضالح الإناث.
املعاقني  حركة  من  حتد  الب�رضية  الإعاقة  اأن  جند  ولذلك 
قادرة على ممار�ضة  الإناث حتى جتعلها غري  من  ب�رضيا وخا�ضة 
ولي�ضت  حلياتها،  التخطيط  عن  وعاجزة  الجتماعية  اأدوارها 
املجالت  يف  املتاحة  البدائل  بني  من  الختيار  على  القدرة  لديها 
الأكادميية، اأو املهنية، اأو ال�ضيا�ضية، اأو الدينية، اأو جمال العالقات 
اإىل  الأقل، وتلجاأ  بالنق�س وخيبة  الآخر، في�ضعرها ذلك  مع اجلن�س 

النطوائية والعزلة وتعجز عن حل م�ضاكلها بنف�ضها.
ول �ضك يف اأن الُعزلة التي يعي�ضها املعاق ب�رضيًا توؤدي اإىل 
اإذ يتولد لديه نوع من الإحباط الذي ُيولد بدوره العديد من  توتره، 
امل�ضاعر املختلفة من الغ�ضب والإحباط، وهذه امل�ضاعر تنعك�س على 
بالدونية  متزايداً  �ضعوراً  لديه  وتنمي  لذاته  ب�رضيًا  املعاق  تقدير 

معرباً عن �ضغط نف�ضي لديه.
الذكور  عن  م�ضتقبلهن  على  قلقًا  اأكرث  الإناث  اأن  جند  ولذلك 
نتيجة زيادة ارتباطهن بالأ�رضة و�ضعوبة النف�ضال عن الأ�رضة من 
ميكن  وهل  امل�ضتقبلية،  بحياتهن  يف  امل�ضتمر  لتفكريهن  اأو  ناحية 
اأن ينجنب؟ كل هذا يجعل  اأم ل؟ واإذا تزوجن هل ميكن  اأن يتزوجن 
النف�ضية،  اإح�ضا�ضًا بال�ضغوط  اأكرث قلقًا على امل�ضتقبل واأكرث  الإناث 
وتعار�ضت هذه النتيجة مع درا�ضة العطار )2007( وقد يعود ذلك 
اإىل اختالف املجتمع والعينة والثقافة ال�ضائدة يف البيئة التي طبقت 

فيها الدرا�ضة.
ثانياً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦بالفر�سية♦الثانية:♦♦◄

الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
)a≥0.05( يف م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية لدى ذوي الإعاقة الب�رضية 
املحافظات  حمافظات  مدار�س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من 

ال�ضمالية تعزى ملتغري حالة الإعاقة.
ولفح�س الفر�ضية الثانية، ا�ضتخدم اختبار “ت” ملجموعتني 
م�ضتقلتني )Independent sample t � test( ، ونتائج اجلدول )13( 

تبني ذلك: 
نتائج اختبار “ت” لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في مستوى الضغوط النفسية 

تبعًا لمتغير حالة اإلعاقة

�ص
قيا
جزئية♦)ن=207(♦كلية♦)ن=146(♦ال

م�ست�ى♦قيمة♦ت
الدللة النحرافاملت��سطالنحرافاملت��سط

ط 
ضغو

ل�
ا

رضية
لأ�

ا

2.480.512.430.580.7970.426

ط 
ضغو

ل�
ا

عية
تما

لج
ا

2.300.642.300.720.013 - 0.990

�ص
قيا
جزئية♦)ن=207(♦كلية♦)ن=146(♦ال

م�ست�ى♦قيمة♦ت
الدللة النحرافاملت��سطالنحرافاملت��سط

ط 
ضغو

ل�
ا

ضية
را�

الد

3.380.442.850.767.5100.000**

ية 
ف�ض

الن
ط 

ضغو
ل�

ا
قبل

�ضت
امل

لق 
ن ق

م

3.150.553.000.781.9090.067

ط 
ضغو

ل�
ا

ية 
ضح

ل�
ا

2.780.432.590.543.5470.000**

ية 
لكل

جة ا
لدر

ا
ضية

نف�
ط ال

ضغو
لل�

2.820.362.630.523.6530.000*

دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )13( اجلدول  من  يت�ضح 
ال�ضغوط  م�ضتوى  يف   )a≥0.05( الثقة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
النف�ضية تبعًا ملتغري حالة الإعاقة على الأبعاد )ال�ضغوط الأ�رضية، 
 ، امل�ضتقبل(  قلق  من  النف�ضية  ال�ضغوط  الجتماعية،  ال�ضغوط 
الثقة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجدت  وجد  بينما 
)a≥0.05( على الأبعاد )ال�ضغوط الدرا�ضية، ال�ضغوط النف�ضية من 

قلق امل�ضتقبل( وقد كانت الفروق ل�ضالح الإعاقة الكلية.
م�ضتوى  يف  الكلية  الإعاقة  تاأثري  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو 
التي تعوقهم يف الندماج يف كافة  حياتهم يف املجتمع املدر�ضي 
اإىل عدم  الن�ضاطات املدر�ضية واملجتمعية، كما ويعزو الباحث ذلك 
تعر�ضًا  اأكرث  جعلهم  مما  طفولتهم  يف  لديهم  كافية  خربة  توافر 
لل�ضغوط النف�ضية من قلق امل�ضتقبل، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة 
الرجبي والرمياوي )2016( واخلزرجي )2012( ، التي اأ�ضارت اإىل 

وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزى ملتغري �ضدة الإعاقة.
ثالثاً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦بالفر�سية♦الثالثة:♦♦◄

الدللة  م�ضتوى  على  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
الإعاقة  ذوي  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  يف   )a≥0.05(
حمافظات  مدار�س  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  الب�رضية 
املحافظات ال�ضمالية تعزى ملتغري العمر.ولفح�س لفر�ضية الثالثة، 
 ،)One � Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ضتخدم 

ونتائج اجلداول )14 و15( تبني ذلك: 
جدول )14( : 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الضغوط النفسية تبعًا لمتغير العمر

املت��سط♦العددالعمرالقيا�ص
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

ال�ضغوط 
الأ�رضية

161132.65310.58731 �ضنة فاأقل

171642.40770.55745

18762.25960.41720 فاأكرث

ال�ضغوط 
الجتماعية

161132.51570.70475 �ضنة فاأقل

171642.22890.70320

18762.13880.55615 فاأكرث
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املت��سط♦العددالعمرالقيا�ص
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

ال�ضغوط 
الدرا�ضية

161133.29460.60895 �ضنة فاأقل

171642.91900.75938

18763.08550.60889 فاأكرث

ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 
امل�ضتقبل

161133.36220.69687 �ضنة فاأقل

171642.94110.71404

18762.89390.52743 فاأكرث

الدرا�ضية 
ال�ضحية

161132.87980.51748 �ضنة فاأقل

171642.59360.51408

18762.53760.40599 فاأكرث

الدرجة 
الكلية 

لل�ضغوط 
النف�ضية 

161132.94110.47432 �ضنة فاأقل

171642.61810.46930

18762.58310.33274 فاأكرث

جدول )15( :
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق لمستوى الضغوط النفسية تبعًا 

لمتغير العمر

�ص
قيا
م�سدر♦ال

التباين
جمم�ع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

مت��سط♦
م�ست�ى♦قيمة♦Fاملربعات

الدللة

رضية
لأ�

ط ا
ضغو

ل�
بني ا

7.70123.851املجموعات

13.1690.000 خالل 
.102.339350292املجموعات

110.040352املجموع

عية
تما

لج
ط ا

ضغو
ل�

بني ا
8.06024.030املجموعات

8.8480.000 خالل 
.159.428350456املجموعات

167.488352املجموع

ضية
را�

الد
ط 

ضغو
ل�

بني ا
9.44824.724املجموعات

10.1220.000 خالل 
163.3333500.467املجموعات

172.781352املجموع

من 
ية 

ف�ض
الن

ط 
ضغو

ل�
ا

قبل
�ضت

امل
لق 

ق

بني 
14.72927.364املجموعات

16.2770.000 خالل 
158.3603500.452املجموعات

173.089352املجموع

حية
ل�ض

ية ا
ا�ض

لدر
بني ا

7.25923.629املجموعات

14.8700.000 خالل 
85.4313500.244املجموعات

92.690352املجموع

�ص
قيا
م�سدر♦ال

التباين
جمم�ع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

مت��سط♦
م�ست�ى♦قيمة♦Fاملربعات

الدللة

ط 
ضغو

لل�
ية 

لكل
جة ا

لدر
ا

ية 
ف�ض

الن

بني 
8.63924.319املجموعات

21.7840.000 خالل 
69.4003500.198املجموعات

78.039352املجموع

اإح�ضائية  يت�ضح من اجلدول )15( وجود فروق ذات دللة 
النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  يف   )a≥0.05( الدللة  م�ضتوى  عند 
الإح�ضائية ح�ضب متغري عدد  الدللة  اإذ كانت  العمر،  تبعًا ملتغري 
فروق  توجد  باأنه  تفيد  القيمة  وهذه   ،  )0.000( اخلربة  �ضنوات 
 )a≥0.05( الدللة املفرت�ضة  اأقل من قيمة  لأنها  اإح�ضائيًا  دالة 
الفروقات،  م�ضدر  ال�ضفرية.وملعرفة  الفر�ضية  رف�ضت  فقد  .لذا 
يف  كما  النتائج  وكانت   ،  )LSD( البعدي  الختبار  ا�ضتخدم 

اجلدول )16( : 
جدول )16( : 

نتائج اختبار ) )LSD للفروق البعدية الضغوط النفسية لدى ذوي اإلعاقة البصرية بحسب 
متغير العمر

فرق♦ال��سط♦العمر♦)I(♦♦)J(♦العمرالبعاد♦
♦)I♦�♦J(

م�ست�ى♦
الدللة♦

ال�سغ�ط♦الأ�رسية

16♦�سنة♦
فاأقل

17*0.245370.000

0.393450.000*19♦فاأكرث

17
0.000♦�♦0.24537*16♦�سنة♦فاأقل

0.148070.049*19♦فاأكرث

19♦فاأكرث
0.000♦�♦0.39345*16♦�سنة♦فاأقل

17*0.14807♦�♦0.049

ال�سغ�ط♦
الجتماعية

16♦�سنة♦
فاأقل

17*0.286750.001

0.376930.000*19♦فاأكرث

17
0.001♦�♦0.28675*16♦�سنة♦فاأقل

190.090180.336♦فاأكرث

19♦فاأكرث
0.000♦�♦0.37693*16♦�سنة♦فاأقل

170.09018♦�♦0.336

ال�سغ�ط♦
الدرا�سية

16♦�سنة♦
فاأقل

17*0.375570.000

0.209040.040*19♦فاأكرث

ال�سغ�ط♦
الدرا�سية

17
0.000♦�♦0.37557*16♦�سنة♦فاأقل

0.080♦�♦190.16654♦فاأكرث

19♦فاأكرث
0.040♦�♦0.20904*16♦�سنة♦فاأقل

170.166540.080
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فرق♦ال��سط♦العمر♦)I(♦♦)J(♦العمرالبعاد♦
♦)I♦�♦J(

م�ست�ى♦
الدللة♦

ال�سغ�ط♦النف�سية♦
من♦قلق♦امل�ستقبل

16♦�سنة♦
فاأقل

17*0.421180.000

0.468380.000*19♦فاأكرث

17
0.000♦�♦0.42118*16♦�سنة♦فاأقل

190.047200.613♦فاأكرث

19♦فاأكرث
0.000♦�♦0.46838*16♦�سنة♦فاأقل

170.04720♦�♦0.613

ال�سغ�ط♦ال�سحية

16♦�سنة♦
فاأقل

17*0.286160.000

0.342210.000*19♦فاأكرث

17
0.000♦�♦0.28616*16♦�سنة♦فاأقل

190.056050.414♦فاأكرث

19♦فاأكرث
0.000♦�♦0.34221*16♦�سنة♦فاأقل

170.05605♦�♦0.414

الدرجة♦الكلية♦
لل�سغ�ط♦النف�سية

16♦�سنة♦
فاأقل

17*0.323010.000

0.358000.000*19♦فاأكرث

17
0.000♦�♦0.32301*16♦�سنة♦فاأقل

190.034990.572♦فاأكرث

19♦فاأكرث
0.000♦�♦0.35800*16♦�سنة♦فاأقل

170.03499♦�♦0.572

اآراء  الفروق يف  اأن م�ضدر  البعدي  الختبار  نتائج  يتبني من 
اأفراد عينة الدرا�ضة حول م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية تبعًا ملتغري العمر 
على جميع املجالت وعلى الدرجة الكلية كان بني فئة العمر “16 
فاأكرث”، ول�ضالح  �ضنة  �ضنة فاأقل” وفئتي العمر “17” �ضنة و”19 
احلالتني  يف  الدللة  م�ضتوى  بلغ  اإذ  فاأقل”،  �ضنة   16“ العمر  فئة 

)0.00( وهو اأقل من م�ضتوى الدللة املفرت�س )0.05( .
الفئة  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  درجة  ارتفاع  الباحث  ويعزو 
الإعاقة  جتاه  ال�ضلبية  لالجتاهات  �ضنة(   16( العمر  يف  الأقل 
توؤدي  اأن  ميكن  اإذ  املراهقة؛  مرحلة  بداية  يف  وبخا�ضة  الب�رضية 
وعدم  التوافق  و�ضوء  بالوحدة  وال�ضعور  الأمن  بعدم  ال�ضعور  اإىل  به 
القدرة على مواجهة ال�ضغوط البيئية وعدم التزان النفعايل والتوتر 
والرتدد يف اتخاذ القرارات، اإ�ضافة اإىل اأن ال�رضاع يف هذه املرحلة 
ي�ضتد ما بني ال�ضتقالل والتبعية يف اأعلى اأ�ضكاله، ويجب اأن يكون 
فيه  ي�ضمحون  الذي  الوقت  يف  ناحية  من  لأبنائهم  مدعمني  الآباء 
باخل�ضو�ضية وال�ضتقالل للمراهق حينما ي�ضل اإىل درجة ال�ضتعداد 
احلاجات  بني  املراهقون  يتاأرجح  وقد  اأخرى،  ناحية  من  لذلك 
الزائدة  احلماية  يت�ضايقون من  اأو  يحتقرون  ما  واأحيانًا  املختلفة، 

الآباء  دعم  يحتاجون  اأخرى  واأحيانًا  الآباء  بها  يحوطهم  التي 
ورعايتهم، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة الرجبي والرمياوي 
اإىل وجود فروق ذات  اأ�ضارت  التي   ،  )2012( )2016( واخلزرجي 

دللة اإح�ضائية درجة ال�ضغوط النف�ضية تعزى ملتغري العمر.
رابعاً♦�♦النتائج♦املتعلقة♦بالفر�سية♦الرابعة:♦♦◄

الدللة  م�ضتوى  على  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
الإعاقة  ذوي  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  يف   )a≥0.05(
الب�رضية من طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س جنوب املحافظات 

ال�ضمالية تعزى ملتغري ال�ضف الدرا�ضي.
التباين  حتليل  اختبار  ا�ضتخدم  الرابعة،  الفر�ضية  ولفح�س 
و18(   17( اجلداولني  ونتائج   ،  )One � Way ANOVA( الأحادي 

تبينان ذلك: 
جدول )17( : 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الضغوط النفسية تبعًا لمتغير الصف 
الدراسي

ال�سف♦القيا�ص
املت��سط♦العددالدرا�سي

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

ال�ضغوط 
الأ�رضية

1382.64250.57332العا�رض

1662.36390.54520احلادي ع�رض

492.23130.38947الثاين ع�رض

ال�ضغوط 
الجتماعية

1382.50790.75389العا�رض

1662.15170.63438احلادي ع�رض

492.22630.52720الثاين ع�رض

ال�ضغوط 
الدرا�ضية

1383.24900.66979العا�رض

1662.95400.71528احلادي ع�رض

492.99560.64524الثاين ع�رض

ال�ضغوط 
النف�ضية من قلق 

امل�ضتقبل

1383.34060.70003العا�رض

1662.86630.65458احلادي ع�رض

492.96730.60814الثاين ع�رض

الدرا�ضية 
ال�ضحية

1382.87100.53283العا�رض

1662.55160.46148احلادي ع�رض

492.52770.45100الثاين ع�رض

الدرجة الكلية 
لل�ضغوط 
النف�ضية 

1382.92220.48284العا�رض

1662.57750.43247احلادي ع�رض

18492.58970.33562 فاأكرث
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جدول )18( : 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق لمستوى الضغوط النفسية تبعًا 

لمتغير الصف الدراسي

�ص
قيا
م�سدر♦ال

التباين
جمم�ع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

مت��سط♦
م�ست�ى♦قيمة♦Fاملربعات

الدللة

رضية
لأ�

ط ا
ضغو

ل�
بني ا

8.68324.342املجموعات

14.9920.000 خالل 
101.3573500.290املجموعات

110.040352املجموع

عية
تما

لج
ط ا

ضغو
ل�

بني ا
9.88124.941املجموعات

10.9720.000 خالل 
157.6073500.450املجموعات

167.488352املجموع

ضية
را�

الد
ط 

ضغو
ل�

بني ا
6.91723.459املجموعات

7.2980.001 خالل 
165.8643500.474املجموعات

172.781352املجموع

قبل
�ضت

امل
لق 

ن ق
ة م

�ضي
لنف

ط ا
ضغو

ل�
ا

بني 
17.50428.752املجموعات

19.6880.000
خالل 

155.5853500.445املجموعات

173.089352املجموع

حية
ل�ض

ية ا
ا�ض

لدر
بني ا

8.89224.446املجموعات

18.5690.000 خالل 
83.7983500.239املجموعات

92.690352املجموع
ية 

ف�ض
الن

ط 
ضغو

لل�
ية 

لكل
جة ا

لدر
ا

بني 
9.83324.917املجموعات

25.2300.000
خالل 

68.2063500.195املجموعات

78.039352املجموع

اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )18( اجلدول  من  يت�ضح 
عند م�ضتوى الدللة )a≥0.05( يف م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية على 
الدرا�ضي،  ال�ضف  تبعا ملتغري  الكلية وعلى جميع املجالت  الدرجة 
الدرا�ضي  ال�ضف  متغري  ح�ضب  الإح�ضائية  الدللة  كانت  حيث 
)0.000( ، وهذه القيمة تفيد بوجود فروق دالة اإح�ضائيًا لأنها اأقل 
من قيمة الدللة املفرت�ضة )a≥0.05( .ويعزو الباحث ذلك اىل اأن 
اأفراد العينة على اختالف م�ضتواهم الدرا�ضي ل يتفقون على م�ضتوى 
ال�ضغوط النف�ضية، لذا فقد رف�ضت الفر�ضية ال�ضفرية.وملعرفة م�ضدر 

الفروقات، ا�ضتخدم الختبار البعدي )LSD( ، وكانت النتائج كما يف 
اجلدول )19( : 

جدول )19( : 
نتائج اختبار )LSD( للفروق البعدية الضغوط النفسية لدى ذوي اإلعاقة البصرية بحسب 

متغير الصف الدراسي

الأبعاد
♦)I(♦

امل�ست�ى♦
الدرا�سي

امل�ست�ى♦
♦)J(♦الدرا�سي

فرق♦ال��سط♦
♦)I♦�♦J(

م�ست�ى♦
الدللة

ال�ضغوط 
الأ�رضية

العا�رض
0.278660.000*احلادي ع�رض

0.411220.000*الثاين ع�رض

احلادي 
ع�رض

0.000 - 0.27866*العا�رض

0.132560.131الثاين ع�رض

الثاين 
ع�رض

0.000 - 0.41122*العا�رض

0.131 - 0.13256احلادي ع�رض

ال�ضغوط 
الجتماعية

العا�رض
0.356210.000*احلادي ع�رض

0.281560.012*الثاين ع�رض

احلادي 
ع�رض

0.000 - 0.35621*العا�رض

0.494 - 0.07465الثاين ع�رض

الثاين 
ع�رض

0.012 - 0.28156*العا�رض

0.074650.494احلادي ع�رض

ال�ضغوط 
الدرا�ضية

العا�رض
0.295010.000*احلادي ع�رض

0.253340.028*الثاين ع�رض

احلادي 
ع�رض

0.000 - 0.29501*العا�رض

0.710 - 0.04167الثاين ع�رض

الثاين 
ع�رض

0.028 - 0.25334*العا�رض

0.041670.710احلادي ع�رض

ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 
امل�ضتقبل

العا�رض
0.474310.000*احلادي ع�رض

0.373230.001*الثاين ع�رض

احلادي 
ع�رض

0.000 - 0.47431*العا�رض

0.352 - 0.10108الثاين ع�رض

الثاين 
ع�رض

0.001 - 0.37323*العا�رض

0.101080.352احلادي ع�رض

ال�ضغوط 
ال�ضحية

العا�رض
0.319400.000*احلادي ع�رض

0.343340.000*الثاين ع�رض

احلادي 
ع�رض

0.000 - 0.31940*العا�رض

0.023940.764الثاين ع�رض

الثاين 
ع�رض

0.000 - 0.34334*العا�رض

0.764 - 0.02394احلادي ع�رض
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الأبعاد
♦)I(♦

امل�ست�ى♦
الدرا�سي

امل�ست�ى♦
♦)J(♦الدرا�سي

فرق♦ال��سط♦
♦)I♦�♦J(

م�ست�ى♦
الدللة

الدرجة 
الكلية 

لل�ضغوط 
النف�ضية 

العا�رض
0.344720.000*احلادي ع�رض

0.332540.000*الثاين ع�رض

احلادي 
ع�رض

0.000 - 0.34472*العا�رض

0.865 - 0.01218الثاين ع�رض

الثاين 
ع�رض

0.000 - 0.33254*العا�رض

0.012180.865احلادي ع�رض

*.فرق الوسط دال عند مستوى ثقة 0.05

اآراء  الفروق يف  اأن م�ضدر  البعدي  الختبار  نتائج  يتبني من 
جميع  على  النف�ضية  ال�ضغوط  م�ضتوى  حول  الدرا�ضة  عينة  اأفراد 
كان  الدرا�ضي  ال�ضف  ملتغري  تبعا  الكلية  الدرجة  وعلى  املجالت 
بني فئة “العا�رض” وفئتي “احلادي ع�رض” و”الثاين ع�رض”، ول�ضالح 
فئة “العا�رض”، حيث بلغ م�ضتوى الدللة يف احلالتني )0.00( وهو 
اأقل من م�ضتوى الدللة املفرت�س )0.05( .ويعزو الباحث ذلك؛ لأن 
اأكرث تعر�ضًا لل�ضغط النف�ضي لأنها مرحلة حرجة  فئة �ضف العا�رض 
وهي بداية مرحلة املراهقة التي يرى فيها املعاق نف�ضه عاجزاً يف 
خو�س هذه املرحلة، ورمبا يعود اإىل تخوفه من ف�ضله يف النجاح يف 
املرحلة الثانوية؛ ما يجعله يعاين من �ضغوط نف�ضية توؤثر يف �ضري 
حياته احلا�رضة وامل�ضتقبلية، ورمبا يعود ذلك اإىل قلة الدعم النف�ضي 
التعليم  ومر�ضدي  املدر�ضة  مبدير  واملتمثلة  واملدر�ضة  الأ�رضة  من 
والرتبوي، ومل يجد الباحث درا�ضات �ضابقة ملقارنتها بهذه النتيجة 

كونها مل تتناول متغري ال�ضف الدرا�ضي متغريا م�ضتقال.

التوصيات: 
بناًء♦على♦نتائج♦الدرا�سة،♦ي��سي♦الباحث♦مبا♦ه�♦اآت:♦

1♦ العام . التعليم  الب�رضية يف  الإعاقة  ت�ضمني برامج دمج ذوي 
والحتياجات  والدرا�ضي  الأكادميي  بالدعم  خا�ضة  برامج 

اخلا�ضة بهم.
2♦ للتخفيف . واجتماعيا  نف�ضيا  الب�رضية  الإعاقة  ذوي  تاأهيل 

من حدة ال�ضغوط النف�ضية عن طريق تقدمي اخلدمات النف�ضية 
والجتماعية واملهنية والرتبوية.

3♦ بناء الربامج الإر�ضادية التي ت�ضتهدف ذوي الإعاقة الب�رضية .
واأ�رضهم خلف�س حدة ال�ضغوط النف�ضية لديهم.

4♦ واأ�رضهم . الب�رضية  الإعاقة  ذوي  توعية  حمالت  اإطالق 
وتعريفهم بال�ضغوط النف�ضية وا�ضرتاتيجيات مواجهتها.

5♦ النفعالت . تفريغ  اأجل  من  النف�ضي  للتفريغ  برامج  تنظيم 
الإعاقة  ذوي  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط  اإحداث  يف  امل�ضببة 

الب�رضية.
6♦ تخ�ضي�س برامج للدعم النف�ضي والجتماعي لالإناث من ذوي .

الإعاقة الب�رضية مل�ضاعدتهن على التكيف مع البيئة املدر�ضية.
7♦ اإجراء درا�ضة مقارنة مكملة لهذه بني املب�رضين وذوي الإعاقة .

الب�رضية يف درجة ال�ضغوط النف�ضية.
8♦ اإىل . ت�ضتند  اإر�ضادية  برامج  تطبق  جتريبية  درا�ضات  اإجراء 

النف�ضية  ال�ضغوط  النف�ضي والرتبوي خلف�س  الإر�ضاد  نظريات 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�رضية.

املراجع العربية واألجنبية: 
والجتماعي . 1 النف�ضي  التوافق   .  )2004( رزق.  املنعم  عبد  رجيلة،  اأبو 

)ر�ضالة  ميدانية«،  »درا�ضة  �ضنعاء  حمافظة  يف  اليمنيني  للمكفوفني 
ماج�ضتري من�ضورة( ، اجلامعة الإ�ضالمية، فل�ضطني. 

الطلبة . 2 لدى  النف�ضي  الأمن   )2012( يو�ضف.  ومقدادي،  جمال  زيتون،  اأبو 
املعاقني ب�رضيًا يف �ضوء بع�س املتغريات، جملة جامعة دم�ضق، 28 )3( 

 . )256 - 243( ،

بال�ضالبة . 3 وعالقته  النف�ضي  ال�ضغط   )2011( عادل.  تنهيد  البريقدار، 
جامعة  الرتبية،  كلية  اأبحاث  جملة  الرتبية،  كلية  طلبة  لدى  النف�ضية 

املو�ضل، بغداد، 11 )1( ، )28 - 42( . 

وعالقتها . 4 املراهقة  مرحلة  يف  املكفوفني  قيم   .  )2003( منى  احلديدي، 
بالعمر واجلن�س، املجلة الرتبوية - جامعة قطر، )24( ، )45 - 55( . 

الطلبة . 5 من  عينة  لدى  الجتماعي  النف�ضي  لتكيف   .  )2015( لني  حطاب، 
املجلة  الأردن،  يف  املدجمني  وغري  املدجمني  الب�رضية  الإعاقة  ذوي 

الأردنية يف العلوم الرتبوية، 11 )3( ، )36 - 49( . 

يف . 6 الأيتام  الطلبة  لدى  النف�ضية  ال�ضغوط   .  )2012( اأزهار  اخلزرجي، 
املرحلة املتو�ضطة يف املدار�س التابعة ملحافظة بغداد، جملة الرتبية يف 

اجلامعة امل�ضتن�رضية، 12 )2( . 

الطلبة . 7 النف�ضية لدى  ال�ضغوط   . الرجبي، عزيزة والرمياوي، عمر )2016( 
الرتبية  جملة  ملجلة:  اخلليل،  حمافظة  يف  الدمج  مدار�س  يف  املكفوفني 

اخلا�ضة والتاأهيل، 12 )3( . 

ال�رضطاوي، زيدان وال�ضخ�س، عبد العزيز )1998( بطارية قيا�س ال�ضغوط . 8
املعوقني،  الطلبة  اأمور  لأولياء  والإحتياجات  املواجهة  واأ�ضاليب  النف�ضية 

دار الكتاب اجلامعي، العني، الإمارات العربية. 

للطلبة . 9 ال�ضلوكية  امل�ضكالت   .  )1994( �ضالمة.  ح�ضني  ملك  ال�ضحروري، 
والعمر،  اجلن�س  اخلا�ضة وعالقتها مبتغريي  الرتبية  مراكز  املكفوفني يف 

)ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضور( ، اجلامعة الأردنية، الأردن. 

�ضقري، زينب. )2007( . ال�ضعور بالأمن لدى الكفيف. املوؤمتر العلمي الأول . 10
الفرتة  واملاأمول( يف  الواقع  )الرتبية اخلا�ضة بني  النف�ضية  ال�ضحة  لقـ�ضم 

من 15 - 16 يوليو. 

القهرية . 11 والو�ضاو�س  واخلوف  القلق   .  )1998( حممود.  ال�ضباطي، 
واملكفوفني،  ال�ضم  عند  واله�ضترييا  والكتئاب  ال�ضكوماتية  والعرا�س 

جملة كلية الرتبية، النا�رض مكتبة زهراء ال�رضق. 

املعاقني . 12 للمراهقني  النف�ضية  ال�ضغوط   .  )2015( جندة   . حممد،  �ضديق 
العلوم  جملة  اخلرطوم،  بولية  املتغريات  ببع�س  وعالقتها  ب�رضيا 

والتكنولوجيا، 16 )4( . 

عبد العزيز، �ضعيد. )2008( . اإر�ضاد ذوي الحتياجات اخلا�ضة، عمان: دار . 13
الثقافة. 

للمعوقني، . 14 والنف�ضية  الجتماعية  الرعاية   .  )1998( الفتاح.  عبد  عثمان، 



94

2018 أول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد التاسع - ع )25( - كانون 

القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�رضية. 

لذوي . 15 الجتماعية  اخلدمة   .  )2001( احلميد.  عبد  واآخرون،  عطية 
الحتياجات اخلا�ضة، الإ�ضكندرية: املكتب اجلامعي احلديث. 

عواد، اأحمد و�رضيت، اأ�رضف. )2012( . املهارات الجتماعية لدى الأطفال . 16
العاديني واملعوقني ب�رضيًا يف مرحلة ما قبل املدر�ضة باململكة الأردنية 

الها�ضمية. جملة جامعة دم�ضق، )28( ، )138 - 48( . 

الإعاقة . 17 �ضدة  اأثر   )1988( م�ضطفى.  اإبراهيم  اأمني  اإبراهيم  القريوتي، 
واجلـن�س ونوع املدر�ضة يف القلق الظاهر عند املعاقني ب�رضيًا يف املـدار�س 

الأردنيـة. ر�ضالة ماج�ضتري، اجلامعة الأردنية. عمان، الأردن. 

القريوتي، يو�ضف و ال�رضطاوي، زيدان و ال�ضمادي، جميل )2001( املدخل . 18
اإاىل الرتبية اخلا�ضة، ط2، دبي: دار القلم للن�رض والتوزيع. 

الجتماعي . 19 الذات  مفهوم   .  )2010( نبيل.  و�ضليمان،  ماجدة،  مو�ضى، 
وعالقته بالتكيف النف�ضي والجتماعي لدى الكفيف. جملة جامعة دم�ضق، 

 . )425 - 409( ، )26(

وايف، ليلى. )2006( . ال�ضطرابات ال�ضلوكية وعالقتها مب�ضتوى التوافق . 20
النف�ضي لدى الأطفال ال�ضم واملكفوفني، )ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة( ، 

كلية الرتبية وعلم النف�س، اجلامعة الإ�ضالمية، غزة، فل�ضطني. 

وريكات، خولة وال�ضحروري، خولة. )1995( . امل�ضكالت ال�ضلوكية للطلبـة . 21
املكفـوفني فـي مراكز الرتبية اخلا�ضة وعالقتها مبتغريات اجلن�س والعمر، 

جملة العلوم الرتبويـة، 1 )22( ، )124 - 133( . 
1. Jackson, R. & Lawson, G. (1995) . Family Environment 

and Psychological Distress in Persons Who Are Visually 
Impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 89 (2) 
, 157 - 60. 

2. Leyser, y - etal. (1996) : Stress and Adaptation in Families of 
Children with Visual Disabilities - Families in Society, Apr. , 
Vol77 (4) : 240 - 24

3. Pradhan, K. C. & Soni, J. C. (2011) . A Study of Adjustment 
and Anxiety in Visually Handicapped Male and Female 
Adolescents in Odisha, Ph. D Dissertation Rajiv Gandhi 
University, Arunachal Pradesh. 

4. Rajkonwar, S. & Dutta, J. (2014) . A Study of Adjustment, 
Level of Aspiration, Self - Children of Assam. International 
Journal of Development Research, 4 (4) , 902 - 907. 

5. Sarafino, P. A. (2002) . Health Psychology, Biopsychosocial 
Interactions (4th. ed) , New York: Jon Willey & Sons. 

6. Stolarski, Virginia Susan (1991) : Stress Levels Experienced 
by Family Members of Visually Impaired Children, 
Dissertation, United States, New York, Pages 171. 




