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 مستخمص البحث:
ىدؼ البحث إلي التعرؼ عمى فعالية برنامج  إرشادى لتنمية الصبلبة النفسية وأثره في خفض 
الضغوط النفسية لدي أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ 

( أمًا لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية 92عمى عينة بمغت )المنيج شبو التجريبي، والحصوؿ 
وتـ تقسيميف  وارتفاع في مستوي الضغوط يعانوف مف انخفاض فى مستوى الصبلبة النفسية،

( والتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف 29والضابطة ف= 29إلى مجموعتيف متكافئتيف )التجريبية ف= 
نفسية، وكانت أدوات البحث مقياس الصبلبة في كؿ مف العمر والصبلبة النفسية والضغوط ال

انتيت النتائج  إلى وجود فروؽ داللة و ، النفسية و البرنامج اإلرشادي ) إعداد الباحثة ( 
إحصائيًا بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في القياس البعدي ألبعاد الصبلبة النفسية 

ة لصالح المجموعة التجريبية ، ووجود والدرجة الكمية مف حيث تحسف مستوى  الصبلبة النفسي
فروؽ داللة إحصائيًا بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في القياس البعدي ألبعاد مقياس 
والضغوط النفسية والدرجة الكمية مف حيث انخفاض الضغوط النفسية لصالح المجموعة 

والبعدي لممجموعة التجريبية التجريبية، أيضًا وجود فروؽ دالة احصائيا بيف القياسيف القبمي 
ألبعاد مقياس الصبلبة النفسية والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي،ووجود وجود فروؽ دالة 
احصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ألبعاد مقياس الضغوط النفسية 

يًا بيف القياسيف البعدي والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي، وعدـ وجود فروؽ دالة احصائ
والتتبعي  لممجموعة التجريبية ألبعاد مقياس الصبلبة النفسية والدرجة الكمية وال توجد فروؽ دالة 
احصائيًا بيف القياسيف البعدي والتتبعي  لممجموعة التجريبية ألبعاد مقياس والضغوط النفسية 

 البحثية. والدرجة الكمية ، وأوصى البحث ببعض التوصيات والمقترحات
أميات  -الضغوط النفسية  -الصبلبة النفسية    - اإلرشاديالبرنامج  الكممات المفتاحية :

 .األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية
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 المقدمة:أواًل: 
إف وجود طفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة في أي أسرة قد يسبب العديد مف الضغوط    

سرة  لما يتطمبو ىذا الطفؿ مف جيد كبير لكى النفسية والمشكبلت األسرية عمى أفراد ىذه األ
 (2223يظير بصورة مقبولة أماـ اآلخريف.)ممكوش ويحي ، 

فإعاقة الطفؿ قد تؤثر عمى جميع مظاىػر حياة األسػػػػػػرة، فمعظـ األميػػػػػات يواجيف      
ف مف العوامؿ التي ليا عبلقة بالتوترات النفسية لدى األ سرة العمر مشكبلت نفسية ومالية، وا 

والجنس وترتيػػػػػب الطفؿ والديف والطبقة االجتمػػػػاعية، ونوعيػػة الدعػػػػـ الذي تتمقاه األسرة 
((Gupta,1991  ويتضح مما سبؽ، أف األسرة التي لدييا أطفاؿ معاقيف تصاب باضطرابات

المدى  نفسية  بسبب الضغوط التى تتعرض ليا كاحتياجات الحياة اليومية، والرعاية طويمة
لمطفػػػؿ المعػوؽ ، وذلؾ بسبب ما تتطمبو اإلعاقة مف تكاليؼ مالية و طبية. وعدـ قدرة األـ عمى 

 ,Brandon and Hoganالخروج لمعمؿ بسبب ما يتطمبو الطفؿ المعاؽ مف عناية ورعاية  )
2001). 
اتيف مف ويعتبر األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية مف الفئات األكثر اعتمادًا  عمى أمي     

األطفاؿ ذوى اإلعاقات األخرى والعادييف، فيـ يضيفنا عمييف كثيرًا مف األعباء الجسمية 
والنفسية واالقتصاديةحيث يختمؼ موقؼ الوالديف بالنسبة لمطفؿ الكفيؼ عمى حسب ثقافتيما 
واستقرار الحياة الزوجية قبؿ مجيء الطفؿ واستعدادىما النفسي والعقمي وفي معظـ األحياف 

كوف تكيؼ الوالديف مع الطفؿ الكفيؼ تكيفًا سيئًا ويصبحاف غير قادريف عمى مواجية الموقؼ ي
 (.  3002مما يؤثر عمى شخصية الكفيؼ ويعرقؿ نموه في حاالتو المتعددة )عبد الرسوؿ،

األسرة تواجو العديد مف التحديات وخاصة األـ التي تعتني بالطفؿ المعاؽ بصريًا،  بذلؾ نجد    
تمثمت فى التوترات النفسية، والقمؽ، والجيد الجسمي لمعناية بالطفؿ، وكؿ ذلؾ يعني أف  والتى

األـ بحاجة إلى الدعـ، ولذلؾ  كاف ألبد أف تتوفر طرؽ فعالة لخفض مستوى الضغوط النفسية 
الستعادة التوازف األسري، و تشجيع االميات وتدريبيف عمى تعمـ وبناء مجموعة مف األدوات 

تساعدىف عمى تخفيؼ حدة الضغوط والتعامؿ مع الضغوط األسرية واالقتصادية  والوسائؿ
واالجتماعية والنفسية والتربوية والتخطيطية، والتي تعمؿ عمى إحداث االنسجاـ والتوافؽ بينيا 
وبيف أعضاء األسرة اآلخريف، وىو ما يمكف أف يؤدي إلى تخفيؼ الضغوط التي تواجو أسرة 

 (.3003)بخش ، الطفؿ المعاؽ بصرياً 
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وأيضًا قد تتمثؿ الضغوط االنفسية لدي أميات ااألطفاؿ ذوي األعاقة البصرية فى األعراض  
المشكبلت األسرية ،  المشكبلت المعرفية والنفسية مشاعر اليأس واإلحباط، النفسية والعضوية،

عمى تحمؿ  عدـ القدرةو  مشكبلت األداء االستقبللي القمؽ عمى مستقبؿ الطفؿ، واالجتماعية،
 . ) 8998األعباء )الشخص والسرطاوى ، 

لذلؾ أصبح مف الضروري التعايش مع ىذه الضغوط بكؿ عـز لمتغمب عمييا، وىذا يحتاج       
ر الذات المرتفع، ية، وتقدية الذات والصبلبة النفسية كفاعميإلى الكثير مف الخصائص النفس

الدراسات التى أكدت عمى أف الصبلبة النفسية والضبط الداخمي العالي، ولقد أجريت العديد مف 
ة يخفؼ مف وقع األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسميكولوجي ير سيبمكوناتيا تعمؿ كمتغ

ة ية مف األثر الذي تحدثو الضغوط عمى الصحة الجسميتمثؿ مصدًا لممقاومة والوقاو ، ة يوالنفس
لناتجة عف الضغوط )يوسفى، ة وتساعد عمى مواجية االضطرابات الفسيولوجية ايوالنفس
9225.) 
فالصبلبة النفسية تساعد الفرد في االستعداد والتجييز باالستراتيجيات المناسبة لمواجية      

الضغوط النفسية لمتجارب والخبرات السيئة التي يمر بيا؛ وذلؾ نظًرا الستخدامو الستراتيجيات 
الضاغطة ومف ىنا فإف الصبلبة النفسية المواجية بفاعمية التي تجعؿ يستطيع مواجية المواقؼ 

كمفيوـ يتكوف مف أبعاده الثبلثة وىى االلتزاـ و التحكـ و التحدي التي تتفاعؿ فيما بينيما 
لتعطي الفردالقدرة عمي إدراؾ المثيرات واألحداث المحيطةبو و تقييميا ، فالذي يمتمؾ ىذة 

البيئية و تأثيرىا الضاغطة .)محمود  الخصائص يستطيع أف يواجو بفاعمية و اقتدار متطمباتاؿ
 (. 9222وعمي، 
( بأف األفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف الصبلبة النفسية  9222ويشير عباس )     

يتمتعوف بالثقة وارتفاع مفيوـ الذات ولدييـ قدرة عمى مواجية المواقؼ الضاغطة وذلؾ مف 
ية فتصبح المواقؼ الضاغطة أقؿ ضررًا  خبلؿ استخداـ استراتيجيات الموجية والتحدى بفاعم

 ويعاد بناءىا بشكؿ إيجابى .  
ومما سبؽ ترى الباحثة أنو مف الضرورى تنمية الصبلبة النفسية وذلؾ لمواجية الضغوط     

رشاد األسرة  مف خبلؿ البرامج التدرييبة  النفسية وخفضيا و ذلؾ عف طريؽ  توعية وتثقيؼ  وا 
و دراسة ، (  9223ى فاعميتيا العديد مف دراسات كدراسة )دعبس ،واإلرشادية والتى أكدت عم

( ، و ومف ىنا جاءت فكرة البحث الحالى والتي سعت إلي بناء برنامج   9222،متولى (
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إرشادي يساىـ في تنمية الصبلبة النفسية وخفض الضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي 
رنامج إرشادي لتنمية الصبلبة النفسية وأثره في اإلعاقة البصرية بيدؼ التعرؼ عمي فعالية ب

 لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية. خفض الضغوط النفسية
 مشكمة البحث: ثانًيا:  
أكدت  نتائج العديد مف الدراسات أف وجود طفؿ معاؽ بصرًيا يمثؿ حدث مؤلـ يؤدي إلى   

باء الكثير مف الصعوبات والضغوط منذ التغير الكامؿ في حياة األسرة حيث تواجو األميات واآل
والدتو وقد يمتد ذلؾ إلى جميع أفراد األسرة بشكؿ عاـ ،ومف ىذه الدراسات دراسة )الحديدي 

(؛ 2223( ؛ ودراسة )الخطيب والحديدي ،2222( ؛ ودراسة )السرطاوي ،2221وآخروف،
 ( 9220( ؛ ودراسة )ممحـ ،9221،الزريقات  (ودراسة (؛(Bruce, 2001ودراسة 

ونجد أف الصبلبة النفسية تمعب دوًرا كبيًرا حيث تعمؿ عمى تعديؿ إدراؾ الفرد لؤلحداث  
وتجعميا تبدو أقؿ حدة، كما تساعد الصبلبة النفسية الفرد عمي مواجية الضغوط وخفضيا، وىذا 

 (؛ ودراسة 9222ما أكدت عمية نتائج العديد مف الدراسات كدراسة) عباس ،
Woodard,2004)  )( .9229ودراسة )العبدلي،(؛ 3080،المشعاف  (ودراسة  ؛ 

( أف الصبلبة النفسية ميمة جدا في مواجية الضغوط، فتعمؿ 9229وأيضًا أشارت نصر )  
عمى مقاومة المواقؼ الضاغطة والوقاية منيا لمتقميؿ منيا فتزيد مف أساليب التعامؿ الفعاؿ مع 

ا دعى الباحثة إلى القياـ باختيارىا كمتغير بيذا أطفاليـ مف ذوى اإلعاقة البصرية ، وىذا م
البحث وتنميتيا مف خبلؿ بناء برنامج إرشادي يقدـ ألميات األطفاؿ ذوى اإلعاقة البصرية 

 لخفض الضغوط النفسية لدييف.
 وبناء عمي ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ الرئيسي التالي:  
لتنمية الصبلبة النفسية وأثره في خفض الضغوط النفسية لدي أميات ما فعالية برنامج إرشادى  

 األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية؟
 السؤال الرئيسي األسئمة  الفرعية التالية: وينبثق من 
.ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف التجريبية 2

البصرية عمي مقياس الصبلبة النفيسة في القياس والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة 
 البعدي؟
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.ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف التجربية 9
والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي مقياس الضغوط النفسية في القياس 

 البعدي؟ 
وسطات رتب درجات المجموعة التجريبية مف .ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مت5

أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى مقياس الصبلبة النفسية في القياسيف القبمي والبعدي 
 ؟ 
.ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية مف 1

 النفسية في القياسيف القبمي والبعدي أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى مقياس الضغوط 
.ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية مف 3

أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي مقياس الصبلبة النفسية في القياسيف البعدي 
 والتتبعي ؟

ت المجموعة التجريبية مف .ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجا3
أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي مقياس الضغوط النفسية في القياسيف البعدي 

 والتتبعي ؟
 ثالثًا: أىداف البحث:

.التعرؼ عمى فعالية البرنامج إرشادي لتنمية الصبلبة النفسية وأثره في خفض الضغوط 2
 ية.النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصر 

.التعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة 9
 البصرية عمي مقياس الصبلبة النفيسة في القياس البعدي.

.التعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف التجربية والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة 5
 القياس البعدي. البصرية عمي مقياس الضغوط النفسية في

.التعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى 1
 مقياس الصبلبة النفسية في القياسيف القبمي والبعدي. 

.التعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى 3
 في القياسيف القبمي والبعدي. مقياس الضغوط النفسية 
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.التعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي 3
 مقياس الصبلبة النفسية في القياسيف البعدي والتتبعي.

.التعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي 0
 ضغوط النفسية في القياسيف البعدي والتتبعي.مقياس ال

 رابًعا: أىمية البحث:
 أ. األىمية النظرية:  
.يعد إضافة لمتراث السيكولوجي والذي تأمؿ الباحثة أف يثير العديد مف التساؤالت لدى 2

 الباحثيف لمواصمة البحث في مجاؿ اإلعاقة البصرية
ية كونيا مف عوامؿ المقاومة التي تعيف الفرد .يستمد أىميتو مف تناوؿ متغير الصبلبة النفس9

عمى مواجية المواقؼ الصعبة وتماشيًا مع االتجاه الحديث الذي يركز عمى تنمية الجوانب 
 اإليجابية في الشخصية مما ينعكس عمى تنمية الصبلبة النفسية لدييـ.

وانب التربوية، .اكتساب أميات األطفاؿ ذوى اإلعاقة البصرية المعمومات والمعارؼ في الج5
كسابيف ميارات جديدة لمتعامؿ معيـ ، مما قد ينعكس عمى خفض الضغوط  النفسية  والنفسية وا 

 لدييف.
 ب. األىمية التطبيقية: 
.إعداد مقياس الصبلبة النفسية وبرنامج إرشادية لتنمية الصبلبة النفسية ألميات األطفاؿ ذوى 2

 ة التى تتعرض ليا .اإلعاقة البصرية لمتغمب عمى الضغوط النفسي
.تفيد النتائج االباحثيف والمتخصصيف فى التخطيط لمخطط المستقبمية لمبرامج التدريبية 9

واإلرشادية التى تقدـ لؤلميات األطفاؿ ذوى اإلعاقة البصرية وفؽ منيجية عممية تساعدعمى 
 تنمية الصبلبة النفسية ومواجية شدائد الحياة والضغوط 

 ث:خامًسا: مصطمحات البح
  Visual Impairment.اإلعاقة البصرية:1

" ىي الفقداف الكمى أو الجزئى لمبصر ويعتبر الشخص معاقًا بصريًا إذا بمفت حدة إبصاره       
قدـ أو أقؿ وذلؾ بعد استخداـ النظارات أو العدسات، كما يعتبر  922/ 92مترًا أو  3/32

 ( .252:  9222ة " )أخرس ، درج 92معاقًا بصريًا إذا كاف مجاؿ إبصاره أقؿ مف 
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وتعرؼ الباحثة ذوى اإلعاقة البصرية إجرائيًا بأنيـ: أولئؾ األفراد الذيف تـ تشخيصيـ بالفقداف   
الكمى أو الجزئى لمبصر مف قبؿ لجاف متخصصة وتـ إحالتيـ إلى المعاىد المتخصصة لينالوا 

 ة.ستقبلليىتماـ لدمجيـ داخؿ المجتمع  وتحقيؽ االالرعاية واال
 Indicative Program.البرنامج اإلرشادي: 2

"مجموعة مف الخطوات المحددة والمنظمة تستند فى أساسيا عمى نظريات وفنيات ومبادئ     
اإلرشاد النفسى وتتضمف مجموعة مف المعمومات والخبرات والميارات واألنشطة المختمفة والتى 

ـ عمى تعديؿ سموكيات وميارات جديدة تقدـ لؤلفراد خبلؿ فترة زمنية محددة بيدؼ مساعدتي
تؤدى بيـ إلى تحقيؽ التوافؽ النفسي وتساعدىـ فى التغمب عمى المشكبلت التى يعانونيا في 

 (.985: 9223معترؾ الحياة" )حسيف وسبلمة، 
إجرائيًا: بأنو "مجموعة مف الخطوات المنظمة  التى تستند  اإلرشاديوتعرؼ الباحثة البرنامج     

فنيات عمميةتتضمف مجموعة مف األنشطة المتكاممة خبلؿ فترة زمنية معينة بيدؼ إلى أسس و 
تنمية الصبلبة النفسية ألميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية وذلؾ مف خبلؿ إكساب القدرة 

 عمى االلتزاـ والتحدي والتحكـ، ومعرفة أثرىا في مواجية الضغوط النفسية".
 Psychological Hardness.الصالبة النفسية: 3

ىي "سمػػػة عامة في الشخصيػػػة تعمؿ كواقي لمقاومة اآلثار السمبية لمضغوط الحياتية      
والتخفيؼ مف آثارىا عمى الصحة النفسية والجسمية مع استغبلؿ كافة المصادر الشخصية 

نيا تتضمف ثبلث أبعاد أساسية ىي )االلتزاـ   –التحكـ  -والنفسية والبيئية المتاحة، وا 
 (.92: 3083لتحدي(".) عبد اهلل ا

وتعرؼ الباحثة  الصبلبة النفسية إجرائًيا بأنيا:أكتساب أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة     
البصرية مجموعة مف الخصائص كااللتزاـ، التحدي، التحكـ تجعميف قادرات عمى التحدى 

 منيا . والتصدى لمواجية المواقؼ الضاغطة لمحد مف الضغوط النفسية التى يعانوف
 Psychological stress.الضغوط النفسية: 4

( الضغوط النفسية بأنيا: "حالة مف عدـ التوازف الناجـ عف 3008يعرؼ الطيراوي  )     
تعرض الفرد النفعاالت نفسية سيئة تتسـ بالقمؽ، والتوتر، والضيؽ، والتفكير المرىؽ في أحداث 

ا حاضرا، أو يخشی حدوثيا مستقببل، وتسبب وخبرات حياتية تعرض ليا في الماضي، أو يعيشي
 (.15Pاضطرابات فسيولوجية ضارة".) 
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وتعرؼ الباحثة الضغوط النفسية إجرائًيا بأنيا : تمؾ الضغوط التى يعانى منيا أميات      
األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية نتيجة لتعرضيف لمعديد مف المشكبلت التى تتمثؿ فى المشكبلت 

الجتماعية  ، واألسرية ، الترويحية ، والتعميمية ، و الخوؼ عمى مستقبؿ االقتصادية  ، وا
 الطفؿ .

 سادًسا: حدود البحث: 
.الحدود الموضوعية:أقتصرت عمى فاعمية برنامج إرشادى لتنمية الصبلبة النفسية وأثره فى 2

 خفض الضغوط  النفسية لدى أميات ذوي اإلعاقة البصرية.
( أمًا مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة 91عينة البحث  عمى ).الحدود البشرية: أفتصرت 9

البصرية، الحاصبلت عمى درجات منخفضة في مقياس الصبلبة النفسية، ودرجات مرتفعة عمى 
( عامًا 53( سنة بمتوسط )12 -20مقياس الضغوط النفسية ، وتتراوح أعمارىف ما بيف )

 (.99.3اري )يوانحراؼ مع
تطبيؽ أدوات البحث فى مدرسة النور واألمؿ لممكفوفيف بمحافظة .الحدود المكانية: تـ 5

 اإلسماعيمية.
 ـ  9292/  9222.الحدود الزمنية: تـ التطبيؽ فى العاـ الدراسى 1
 سابًعا: اإلطار النظري:  
 أوال : اإلعاقة البصرية:  
 مفيوم اإلعاقة البصرية:أ.    
(أف 9229( ؛ البلال) 9222بلوى ) ( ؛ البب2223ذكر كُؿ مف  الخطيب والحديدي )   

 ف صنفوا المعوقيف بصريًا تبعًا لدرجة اإلعاقة، إلى ىذه الفئات :يالتربوي
 : Blindsالمكفوفون   
ىـ األشخاص الذيف يتعمموف مف خبلؿ القنوات الممسية أو السمعية ويعتمدوف جميًعا عمي    

 طريقة برايؿ كوسيمة لمقراءة والكتابة.
 : Functionally  Blindsيًا المكفوفون وظيف

ىـ االشخاص الذيف توجد لدييـ بقايا بصرية يمكنيـ االستفادة منيا في ميارات التوجو و   
الحركة و لكنيا ال تفي بمتطمبات تعميميـ القراءة والكتابة بالخط العادي، ووسيمتيـ الرئيسة في 

 تعمـ القراءة والكتابة ىي طريقة برايؿ.
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 :  Low  Vision  Individualsضعاف البصر  
ىـ مف يتمكنوف مف القراءة والكتابة بالخط العادي  سواء عف طريؽ استخداـ المعينات   

 البصرية، كالمكبرات والنظارات أو بدونيا.
 ب.خصائص ذوى اإلعاقة البصرية:

( ؛ 9222(؛ القريوتى والسرطاوى، والصمادي ) 2223ذكر كبُل مف  الخطيب والحديدي )    
 ( أف خصائص ذوى اإلعاقة البصرية تتمثؿ في: 9229(؛ البلال وآخروف ) 9222وى )البببل

يتأخر النمو الحركى لدييـ مقارنتًا بالعادييف فيمشوف بعضيـ بطريقة  أ.الخصائص الجسمية:
مميزة فبل يرفع قدمية عمى األرض نتيجة عدـ مقدرتو عمى سماع الحركة ، وأيضا اليتمتعوف 

 مقارنة باألشخاص العادييفبالمياقة البدنية 
المعوقوف بصريًا يتفوقوف في االنتباه والذاكرة السمعية عمي المبصريف  ب.الخصائص العقمية:

وتجنب المياـ التي تتطمب مف العيف التعامؿ مع األشياء عف قرب وصعوبة التنسيؽ بيف 
ة وانطبلؽ وأثناء حركتي العيف واليد. والحذر الشديد عند نزوؿ الدرج والخوؼ مف الجري بحري

 الحركة والمشي وذلؾ لصعوبة تقدير المسافات. 
بعض المعاقيف بصريًا يعانوف مف اضطرابات في الكبلـ والمغة، وىناؾ  ج.الخصائص المغوية:

شيوع مشكبلت في المفظ بيف المعوقيف بصريًا عف المبصريف بسبب حرمانيـ مبلحظة الشفاه 
 لتعمـ النطؽ السميـ. 

يواجيوف قصورًا في مختمؼ أنماط التعبير الرمزي غير المفظي مثؿ  جتماعية:د.الخصائص اال
تعبيرات الوجو و العيوف و اإلشارات، و يتأثر التوافؽ االجتماعي لدييـ بفرص التفاعؿ 

  االجتماعي المتاحة مف جية و درجة تقبؿ أو تكيؼ الفرد مع إعاقتة مف جية أخرى .
أكثر عرضة لمقمؽ مف أقرانو المبصريف نظرًا لعدـ  المعوؽ بصرياً  ه.الخصائص النفسية:

 وضوح مستقبميـ المينى واالجتماعى ، و ال يواجو صعوبات انفعالية متميزة عف اآلخريف.
ال يوجد اختبلؼ بيف المعوقوف بصريًا وأقرانيـ مف المبصريف فيما  ز.الخصائص األكاديمية:

التعميمي بشكؿ مناسب ولكف يتطمب تعديبًل في يتعمؽ بالقدرة عمي التعمـ واالستفاده مف مناىج 
أسموب التدريس والوسائؿ التعميمية المستخدمة لتتبلءـ مع االحتياجات التربوية المييزة لدييـ. 
الجموس بطريقة غير سميمة عند القراءة، والمعاناة مف صعوبات في القراءة عند القياـ بأي 
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الشعور باإلجياد والتعب أثناء القراءة والكتابة وظيفة تتطمب استخداـ العينيف عف قرب. وسرعة 
 واألعماؿ التي تتطمب تركيزًا بصريًا. كثرة الشكوي مف عدـ وضوح ما ىو مكتوب عمي السبورة.

 ثانيًا :الصالبة النفسية:
 أ.مفيوم الصالبة النفسية

ذات الصبلبة النفسية بأنيا: "مجموعة متكاممة مف الخصاؿ الشخصية ( 3003عرؼ محمد )   
الطبيعة النفسية االجتماعية وىي خصاؿ فرعية تضـ )االلتزاـ والتحكـ والتحدي( يراىا الفرد عمى 
أنيا خصاؿ ميمة لو في التصدي لممواقؼ الصعبة أو المثيرة لممشقػػة النفسيػػة وفي التعايش 

 ( .12P (معيا بنجاح". 
تـز بو الفرد تجاه نفسو وأىدافو ( بأنيا: "نمط مف التعاقد النفسي يم2220وعرفيا مخيمر )    

وقيمو واآلخريف مف حولو، واعتقاد الفرد أف بإمكػانو أف يكوف لو تحكـ فيما يواجيو  مف أحداث 
يتحمؿ المسؤولية عنيا وأف مػػا يطرأ عمى جوانب حياتو مف تغيير ىو أمػر مثير وضروري لمنمو 

عاقة لو".)   ( .53Pأكثر مف كونو تيديدا وا 
( أف الصبلبة النفسية  عبارة عف مجموعة مف السمات الشخصية وأساليب 3083ذكر محمود )

المواجية الحياتية التي تؤدي إلى قوة الشخصية وكما تمثؿ اعتقادًا عامًا لدى الفرد في قدرتو 
عمى استخداـ مصادره الذاتية والبيئية لمواجية أحداث الحياة الضاغطة وظروفيا الصعبة 

 ية وواقعيةوالتعامؿ معيا بموضوع
 ب. مكونات الصالبة النفسية: 
( أف 9223يوسفي) ;(8997) رمخيم ;Kobasa  ; Wiebe(1991) (1979)يشير كبًل مف  

 تتكوف مف ثػبلثة أبعػػاد وىي:الصبلبة النفسية 
ىوتعيػػد يمتـز بو الفرد تجػػػاه ذاتو وأىػدافو وقيمػػػو واآلخريف مف   Engagementلتزام :اال -1

و تبني الفرد  ری،ي ما ؽيواإلصرار لتحق والسعي واإلنجاز األداء في الفرد رغبة دىم حولو،و
 لقيـ وأىػداؼ محددة تجاه مجاالت حياتية مختمفة.

 تحمؿيـ و  lأحداث مف يواجيو فيما التحكـ بإمكانو أف الفرد إعتقاد ىو controlالتحكم : -2
 أو طرةيالس التحكـ بمصطمح إلى فيالباحث بعض ريشيو  لو، حدثي عما ةيالشخص ةيالمسؤول

ئتو أو التعامؿ مع متطمبات يفي ب التأثير عمى بقدرتو الفرد شعور ىي طرةيالس عتباراب قتداراال
 قة ناجحة. يالظروؼ الضاغطة بطر 
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 وضروري  مثير أمر ىو حياتو في تغير مف يطرأ ما أف الفرد إعتقاد ىوDefi التحدي -3
 جوانب مختمؼ المبادأة واستكشاؼ عمى يساعده مما لو، دايتيد كونو مف أكثر والتقدـ رتقاءلبل
ئة ، والمواجية الفعالة لؤلزمات وبذؿ أقصى جيد لموصوؿ لؤلىداؼ المرجو تحقيقيا وذلؾ يالب

 بتوظيؼ القدرات وتنمية اإلمكانات واالقتحاـ المنضبط.
 ج.أىمية الصالبة النفسية:

 وجعميا أقؿ وطأة.   ؿ إداركات الفرد لؤلحداثي.تساعد عمى تعد2
ة يب مواجيػػػػػػػة نشػػػػػػػطة وتعمػػػػػػػؿ كمنطقػػػػػػػة عازلػػػػػػػة تخفػػػػػػػؼ اآلثػػػػػػػار السػػػػػػػمبي.تػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػى أسػػػػػػػال9

 لمضغوط.
رىػػػػػػػا عمػػػػػػػى الػػػػػػػدعـ ي.تػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػى أسػػػػػػػموب المواجيػػػػػػػة بطريقػػػػػػػة غيػػػػػػػر مباشػػػػػػػرة مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ تأث5
 جتماعي.اال
ة، ة مثؿ إتباع نظاـ غذائي صحي وممارسة الرياضير في الممارسات الصحيي.تقود إلى التغ1

 ة.  يقمؿ مف اإلصابة باألمراض الجسميوىذه بالطبع 
ا أكثرنجاحًا مف يرًا واقية بأف تحدث تأثي.تساعد عمى التوافؽ النفسي واتخاذ القرار كما ليا القابم3

 المصادر المخفقة األخرى.
 النفسية: د.خصائص مرتفعي الصالبة

 دييـ مجموعة مف الخصائص ىي:(أف ذوي الصبلبة النفسية المرتفعة ل9220أشار  أبو ندى ) 
 .القدرة عمى الصمود والمقاومة والصبر وتحمؿ المشقة 2
 .ذوي وجية داخمية لمضبط، و عدـ فقداف التوازف في األزمات.9
 .االحتفاظ باليدوء والثبات في أشد وأقسى المواقؼ والظروؼ.5
 .القدرة عمى وضع الخطط لمواجية المشكبلت و المبادرة لحميا1
 زاـ بقيـ ومبادئ ومعتقدات معينة والتمسؾ بيا وعدـ التخمي عنيا..االلت3
 .القدرة عمى التكيؼ مع مواقؼ الحياة الجديدة.3

 ثالثًا: الضغوط النفسية:
 أ.مفيوم الضغوط النفسية:

"رد فعؿ فسيولوجي وسيكولوجي وعقمي ناتج عف  :بأنيا Greenberg ((1989يعرفيا  
 (.02: 9222يئية والصراعات واألحداث الضاغطة" )المشعاف، استجابات األفراد لمتوترات الب
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  ، ( بأنيا: "عبارة عف حالة عدـ توازف يتعرض ليا الفرد نتيجة عدـ 9229ويشير )المظمـو
 (.220Pقدرتو عمى االستجابة لممتطمبات المفروضة عميو". )

 ب.أنواع الضغوط النفسية:
الضػػػػػػػغوط حسػػػػػػػب اسػػػػػػػتمراريتيا مػػػػػػػع  ( بتقسػػػػػػػيـ8989قػػػػػػػاـ كػػػػػػػُؿ مػػػػػػػف منصػػػػػػػور والبػػػػػػػببلوی )   

 الفرد إلى:
.الضغوط المزمنة: ىي ضغوط تحيط بالفرد لفترة زمنية طويمة وال يستطيع الفرد مواجيتيا 2

وخاصة إذا كاف الموقؼ الضاغط أشد صعوبة مف مقدرة الفرد عمى التحمؿ، وىذا بدوره 
لبة حيث يجمع الفرد سيعرضو إلى اآلالـ المزمنة، وىذه الضغوط المزمنة تعتبر ضغوط سا

 طاقاتو لمواجية ىذه الضغوط، ونتيجة لذلؾ يظير عمى الفرد أعراض نفسية فسيولوجية.
.الضغوط المؤقتة: ىي ضغوط تحيط بالفرد لفترة زمنية قصيرة ثـ تنتيي مثؿ الظروؼ المؤقتة 9

 التي ال تدـو أثارىا لفترة طويمة، ومعظـ ىذه الضغوط تكوف سوية.  
 أف الضغوط نوعاف تتمثؿ في:( 8997الفقي )كما ترى      
.ضغوط سوية )موجبة(: وىي مواقؼ ضاغطة تتضمف مطمب في حدود إمكانيات الفرد 2

ف إشباع ىذه الرغبات يساعد عمى التوافؽ والترابط وتكويف الصداقات.   وتمكف مف إشباعيا، وا 
وقدرات واستعدادات .ضغوط غير سوية )سالبة(: والتي تشتمؿ عمى مطالب تفوؽ إمكانيات 9

نفعالية ال تنتمي  الفرد العقمية، و في ىذه المواقؼ ترتب عمييا عدـ التوافؽ مظاىر سموكية وا 
 لمسوية.

 ج.الضغوط لدى آباء األطفال ذوي اإلعاقات:
( أف أىػػػػػػػػـ الضػػػػػػػػغوط 2222) ( ؛ القريطػػػػػػػػي8998يػػػػػػػػري كػػػػػػػػبل مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػخص والسػػػػػػػػرطاوي ) 

 اإلعاقة والمؤثرة في توافقيـ معا، ما يمي:التي يعيش تحت وطأتيا أسر األطفاؿ ذوي 
 .قمة المعمومات حوؿ طبيعة المشكمة وأسبابيا، وكيفية التعامؿ معيا والبحث عف حمواًل ليا.2
 .المشكبلت السموكية والصحية لدى الطفؿ ذي اإلعاقة؛ مما يستمـز االنتباه المستمر.9
 ترتب عمييا مف استنزاؼ موارد األسرة..الضغوط المادية وتتمثؿ فى الكمفة االقتصادية وما ي5
ظنػػػػػػػوف اآلبػػػػػػػاء بعػػػػػػػػدـ جػػػػػػػدوى تعمػػػػػػػػيـ الطفػػػػػػػؿ وتدريبػػػػػػػػو خاصػػػػػػػة لحػػػػػػػػاالت اإلعاقػػػػػػػة الشػػػػػػػػديدة 1

 والحادة.
 الشعور بعدـ االرتياح في المواقؼ والمناسبات االجتماعية.3
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شػػػػػػػػباع 3 .ضػػػػػػػػالة الوقػػػػػػػػت المتػػػػػػػػاح لرعايػػػػػػػػة بقيػػػػػػػػة األبنػػػػػػػػاء وممارسػػػػػػػػة النشػػػػػػػػاطات الترويحيػػػػػػػػة وا 
 الىتمامات الشخصية سواء لدى الوالديف أو بقية األبناء.الميوؿ، وا

 د.مظاىر الضغوط التي تواجييا أميات األطفال المعاقين بصرًيا:
إف ارتفاع معدالت الطبلؽ واألزمات الزوجية وانتشار االنتحار وزيادة العدوانية والصعوبات      

أبرز مظاىر الضغوط النفسية التي  المالية واالنسحاب االجتماعي واالكتئاب والشؾ والتردد ىي
يواجييا والدي الطفؿ المعاؽ بصريا، كما وأف أكثر مصادر الضغوط النفسية عند أميات وآباء 
المعاقيف بصريا تتمثؿ في العناية خبلؿ فترة الحياة واالفتقار إلى المكافأة الشخصية واإلعاقة 

ى النشاطات العائمية والتفكؾ العائمي المعرفية والعناية المؤسسية، أما أقميا فيي القيود عم
 (. 8993واالعتمادية )العتوـ،

الضغوط التي تتعرض ليا أسر ( أن 2002() الشراري;(2222)در كٌل من عبياوأش  
 المعاقين بصرًيا تتمثل في :

: تسبب اإلعاقة البصرية الكثير مف المشكبلت التي قد تدفع إلى مقاومة .األعباء االقتصادية1
 و تكوف سببا في انتكاس المرض وبالتالي فالمرض واألطباء يكمفوف الكثير والكثير.العبلج أ

: وىي المواقؼ التي تضطرب فييا عبلقات الفرد بمحيطو داخؿ األسرة .المشكالت االجتماعية2
 وخارجيا.

إف إعاقة الفرد ىي إعاقة ألسرتو واألسرة بناء اجتماعي يخضع لقاعدة  المشكالت األسرية:
ف أو االكتئاب الذي يقابؿ مف المحيطيف بو بالشعور بالذنب والحيرة مما يقمؿ مف توازف التواز 

 األسرة وتماسكيا.
أف اإلعاقة البصرية تؤثر في قدرة األسرة عمى االستمتاع بوقت الفراغ  المشكالت الترويحية:. 5

 حيث طاقات قد ال تتوفر لدى األسرة.
توفر مدارس خاصة واآلثار النفسية لئللحاؽ الطفؿ مثؿ عدـ  مشكالت الطفل التعميمية:. 1 

 بمدرسة عادية والتي ال توفر لمطفؿ الرعاية الكافية.
فعندما يزداد   .الخوف عمى مستقبل الطفل ومقدرتو عمى االعتماد عمى نفسو وكسب قوتو5

ي عامؿ اعتماد الطفؿ الكفيؼ عمى غيره مف أفراد أسرتو، تظير ردود فعؿ ىؤالء األفراد الت
تنعكس عمى نمط شخصية ابنيـ الكفيؼ وىذه الردود قد تكوف إيجابية  أوسمبية فاذا كانت 
إيجابية، فانيا قد تجنب الكفيؼ حدة مشاكؿ القمؽ واالكتئاب والتشاؤـ والحساسية الزائدة، 
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ذا كانت سمبية، فأنيا قد تقحـ الطفؿ الكفيؼ في عالـ ىذه  واالنطواء والعدواف والغضب، وا 
 .وغيرىا مف المشكبلت األخرى التي قد تكوف طراز شخصيتو الخاص بو المشاكؿ

 ثامًنا: الدراسات السابقة :
 المحور األول : دراسات تناولت الصالبة النفسية لدى عينات مختمفة:

( دراسة لمعرفة مستوي الصبلبة النفسية لدى أميات األبناء المعاقيف 9222أجرى فتحى )   
( أمًا موزعيف بالتساوي بيف البمديف ، و 08ة، وتكونت العينة مف )عقميا في مصر و السعودي

استخدـ الباحث استمارة البيانات الشخصية. و مقياس الصبلبة النفسية ، وبينت النتائج  وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاه أميات األبناء المعاقيف السعوديات في الصبلبة النفسية 

( وفي اتجاه أميات األبناء المعاقيف عقميًا 0.01-0.05مستوي )ككؿ وفي مكوف التحكـ عند 
المصريات في مكوف التحدي و عدـ وجود فروؽ بينيا في مكوف االلتزاـ و إلي وجود فروؽ في 
متغيرات نوع المعاؽ و عمر األميات و دعـ الزوج و المستوي االقتصادي وعدـ وجود فروؽ  

 جتماعية ألميات المعافيف.في متغيري مستوي التعميـ والحالة اال
( لبحث العبلقة بيف الصبلبة النفسية والشكاوى البدنية 9222وجاءت دراسة المشعاف )   

( 232( طالبا وطالبة مف جامعة الكويت بواقع )505واألمؿ والعصابية، وتكونت العينة مف )
شكاوى البدنية ( طالبة.  استخداـ الباحث مقياس الصبلبة النفسية ومقياس وال955طالبا ، )

واألمؿ والعصابية ،وكشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في الصبلبة 
النفسية ومتغير األمؿ ، بينما توجد فروؽ دالة احصائيا بيف الذكور واإلناث في العصابية 

يف والشكاوى البدنية ، ونجد أف متوسط اإلناث أعمى مف متوسط الذكور. وجدت عبلقة موجبة ب
الصبلبة النفسية واألمؿ ، بينما وجدت عبلقة سالبة بيف الصبلبة النفسية والعصبية، وكما 
وجدت عبلقة سمبية بيف األمؿ والشكاوى البدنية والعصبية، وتبينت وجود عبلقة موجبة بيف 

 العصبية والشكوى البدنية. 
دارة الذات 9229بينما قامت محمود )   كمنبئات لمصحة النفسية، ( بدراسة الصبلبة النفسية وا 

( طالبًا وطالبة.  288والنجاح األكاديمي لدى طبلب الدبموـ الميني ، وتكونت العينة مف )
استخدمت الباحثة مقياس الصبلبة النفسية ، ومقياس الصحة النفسية،ومقياس إدارة الذات. 

ادارة الذات وكؿ وكشفت النتائج عف  وجود عبلقة موجبة دالة احصائيا بيف الصبلبة النفسية و 
مف الصحة النفسية والنجاح األكاديمي. وأنو يمكف التنبؤ بالصحة النفسية والنجاح األكاديمي 
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مف خبلؿ الصبلبة النفسية وادارة الذات. وأنو توجد فروؽ دالة احصائيا في كؿ مف الصبلبة 
دارة الذات بيف الذكور واإلناث لصالح الذكور وبيف المتزوجيف وغي ر المتزوجيف النفسية وا 

 لصالح المتزوجيف وبيف العامميف وغير العامميف لصالح العامميف.
( دراسة لمعرفة مستوى الصبلبة النفسية لدى 9229ومف جية أخرى أجرى العبدلي )     

( طالب مف مدارس مكة المكرمة، 922طبلب المرحمة الثانوية ، وتكونت العينةمف )
رت النتائج أف مستوى الصبلبة النفسية وأبعادىا استخداـ الباحث مقياس الصبلبة ،وأظي

لدى المتفوقيف دراسيا أعمى منو لدى الطمبة العادييف، كما أظيرت نتائج الدراسة أف متوسط 
درجات المتفوقيف كاف مرتفعا عمى بعد االلتزاـ والتحدي والدرجة الكمية لممقياس، ومتوسطا 

 في بعد التحكـ.
فت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادي في تنمية ( ىد9223أما دراسة دعبس )    

الصبلبة النفسية و أثرة في خفض الضغوظ النفسية لدي أميات األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد 
تجريبية ، واستخدـ 29ضابطة و  29( أمًا قسمت إلى مجموعتيف:91، و تكونت العينة مف )

سية ، البرنامج  اإلرشادي ، و أسفرت الباحث مقياس لمصبلبة النفسية و مقياس لمضغوط النف
النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا في القياس البعدي في مستوي الصبلبة النفسية لصالح 
المجموعة التجريبية ، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في القياس البعدي في مستوي الضغوط 

عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا النفسية في االتجاه االفضؿ لصالح المجموعة التجريبية ، و إلي 
 بيف القياس البعدي و التتبعي في مستوي الصبلبة ومستوي الضغوط النفسية. 

(  لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادى لتحسيف الصبلبة النفسية  9222وأتت دراسة متولى )   
المكفوفيف ( أب مف أباء األطفاؿ 92لدى عينة مف آباء األطفاؿ المكفوفيف تكونت العينة مف )

( أستخدمت الباحثة مقياس الصبلبة 22( و تجريبية )22تـ تقسيميما إلى مجموعتيف ضابطة )
النفسية  وبرنامج إرشادى ، وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط رتب 
درجات أفراد المجموعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة 

سيا بعد تطبيؽ البرنامج فى أبعاد مقياس الصبلبة النفسية والدرجة الكمية لصالح التطبيؽ نف
البعدى ، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد 
تطبيؽ البرنامج ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة نفسيا بعد فترة المتابعة فى أبعاد مقياس 

 الصبلبة النفسية والدرجة الكمية لممقياس .
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( لمعرفة العبلقة بيف مكونات الصبلبة النفسية و أساليب 9222فجاءت دراسة عبد الباقي )    
( مف أميات األطفاؿ 52مواجية الضغوط لدى أميات األطفاؿ الذاتوييف وتكونت العينة مف )

ة أعراض الذاتوية  )الدليؿ التشخيصي الذاتوييف.،  استخداـ الباحث المقاييس التالية:قائم
الخامس(. مقياس كارز لتقدير ذاتوية الطفولة.، مقياس الصبلبة النفسية،مقياس ضغوط أميات 
أطفاؿ الذاتوية  ،مقياس أساليب المواجية  فأظيرت النتائج وجود عبلقة بيف الصبلبة النفسية 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف وأساليب مواجية الضغوط لدي أميات األطفاؿ الذاتوييف، و 
 –متوسطي درجات الصبلبة النفسية وأساليب المواجية تبعا لممتغيرات الديموجرافية )العمر 

مستوي التعميـ( لدى أميات األطفاؿ الذاتوييف و ال توجد فروؽ بيف درجات األميات تبعا لمعمر 
 أو مستوى التعميـ .

 اولت الضغوط النفسية لدى عينات مختمفة:المحور الثاني: بحوث ودراسات تن     
( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مصادر الضغوط التي 2221قامت الحديدي وآخروف )     

تتعرض ليا أسر األطفاؿ المعوقيف عقميًا وسمعيًا وبصريًا وحركيًا الناجمة عف اإلعاقة ومقومات 
( أسرة لدييا أطفاؿ معوقيف عقميًا 211( أسرة منيا )229التعايش معيا ، وتكونت العينة مف )
( أسرة ليس لدييـ أطفاؿ معوقوف.و  استخداـ الباحثوف  18أو سمعيًا أو بصريًا أو حركيًا و )

الصورة العربية المطورة لمقياس ىمرويد لمضغوط النفسية وأشارت النتائج وجود فروؽ  في 
اؿ غير المعوقيف، أف أكثر مستوى الضغوط النفسية بيف أسر األطفاؿ المعوقيف وأسر األطف

األسر تعرضا لمضغوط النفسية ىي أسر األطفاؿ المتخمفيف عقميا ثـ أسر األطفاؿ المعوقيف 
 سمعيا، فأسر األطفاؿ المعاقيف حركيًا، فأسر األطفاؿ المعاقيف بصريًا. 

    ( (  بدراسة لمكشؼ عف مصادر وحجـ الضغوط النفسية التي تعاني 2223وجاءت العتـو
أسر المعاقيف بصريًا ، ومدى اختبلؼ ىذه الضغوط باختبلؼ عدد مف المتغيرات  منيا

( آباء و 22( أميات ألطفاؿ معاقيف بصريا و)2( آباء و )8الديمغرافية ،و تكونت العينة مف )
(أميات ألطفاؿ غير معاقيف بصريا ، استخداـ الباحث  مقياس الضغوط النفسية وبينت 22)

الضغوط النفسية التي تعاني منيا أسر المعاقيف بصريًا العناية الطويمة  النتائج أف أكثر مصادر
بالمعاؽ خبلؿ فترة الحياة واالفتقار إلى المكافأة الشخصية وارتفاع في حجـ الضغوط النفسية 

 لدى اآلباء واألميات األمييف ولدى أميات المعاقيف بصريا وآبائيـ.
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عرفة أثر اإلعاقة عمى األسرة في األردف، ( لم2223وأتت دراسة الخطيب والحديدي )   
-8( طفبل وطفمة تراوحت أعمارىـ ما بيف)09وعبلقتو ببعض المتغيرات، وتكونت العينة مف  )

( سنوات ، و استخداـ الباحثاف الصورة العربية مف مقياس التقييـ الشامؿ لؤلداء األسري، 5
أفادوا بأف إعاقة أطفاليـ تترؾ تأثيرا  % مف اآلباء واألميات32وأظيرت النتائج أف ما يزيد عف 

كبيرا جًد ،وعدـ وجود فروؽ بيف ا اآلباء واألميات يعزى لمتغيري العمر الزمني لمطفؿ، 
 والمستوى االقتصادي لؤلسرة .

( لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج لحؿ المشكبلت في 9221بينما جاءت دراسة الزريقات )    
يات األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية، خفض مستوى الضغوط النفسية لدى أم

( أما و أستخداـ  الباحث مقياس ىمرويد لمضغوط النفسية وأشارت 12وتكونت العينة مف )
النتائج إلى  وجود فروؽ في مستوى الضغط النفسي بيف أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة 

ؽ في خفض مستوى الضغوط النفسية الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. و عدـ وجود فرو 
عند أميات األطفاؿ المعاقيف سمعية والمعاقيف بصريا يعزي لمتغيرات نوع إعاقة الطفؿ 

 والمستوى التعميمي لؤلـ والمستوى االقتصادي لؤلسرة.
( لمعرفة مصادر ومستويات الضغوط النفسية لدى المعاقيف 9220وأتت دراسة ممحـ )    

معاؽ  232تيجيات  التكيؼ معيا في دمشؽ بسوريا، وتكونت العينة مف بصريًا وأسرىـ واسترا
أسرة لممعاقيف بصريًا و استخداـ  الباحث مقياس الضغوط النفسية وأساليب  282بصريًا و 

المواجية لممعاقيف بصريا وأسرىـ ، وأظيرت النتائج أف المعاقيف بصريًا يعانوف مف مستوى 
ؾ فروقا ذات داللة إحصائية بيف درجة اإلعاقة الكمية مرتفع مف الضغط النفسي، وأف ىنا

 والجزئية .
( بدراسة الضغوط النفسية ألولياء أمور المعوقيف وعبلقتيا باحتياجاتيـ 9222وقامت فرح )   

( أسرة ألطفاؿ معوقيف عقمية وحسية وحركية. استخدمت 522المختمفة. تكونت العينة مف )
قياس االحتياجات متعدد األبعاد، و كشفت  النتائج عف الباحثة مقياس الضغوط النفسية وم

انخفاض الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف، ووجود عبلقة بيف الضغوط 
والمستوى التعميمي ألولياء األمور، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائية في مستوى الضغوط بيف 

 ر المؤىؿ العممي.أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف عقمية تعزي لمتغي
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( لمتعرؼ عمى فاعمية برنامحي الوقاية  9222فى حيف أتت دراسة الشوبكي، والصرايرة )    
مف التوتر وحؿ المشكبلت في خفض الضغوطات النفسية و تحسيف التكيؼ لدى أسر األطفاؿ 

( أما. قسمت إلى ثبلث مجموعات، المجموعة التجريبية 32المعاقيف. وتكونت العينة مف )
( أما خضعف لبرنامج إرشاد جمعي لمتدريب عمى استراتيجيات الوقاية 23األولي تكونت مف )

( أما خضعف لبرنامج إرشاد جمعي 23مف التوتر، والمجموعة التجريبية الثانية تكونت مف )
( أـ أظيرت نتائج 52لمتدريب عمى ميارات حؿ المشكبلت، والمجموعة الضابطة تكونت مف )

لمصاحب المتعدد لمضغوطات النفسية وجود فروؽ ذات داللة بيف المجموعات تحميؿ التبايف ا
الثبلث. كما أظيرت نتائج تحميؿ التبايف المصاحب المتعدد لمتكيؼ وجود فروؽ ذات داللة بيف 

 المجموعات الثبلث.
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

لنفسية لدى عينات مختمفة يتضح مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة التي تناولت الصبلبة ا
ودراسة ;(9222أف ىذه الدراسات أثبتت ذلؾ القصور حيث اتفقت كُؿ مف دراسة فتحي )

ودراسة عبد الباقي  ;(9222ودراسة متولى ) ;(9223ودراسة دعبس ) ;(9229العبدلي )
( إلى وجود عبلقة وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف مستوى الصبلبة النفسية ومستوى 9222)
لتحكـ والتحدي، وأف مستوى الصبلبة النفسية لدى المتفوقيف دراسيا أعمى منو لدى الطمبة ا

لى وجود عبلقة بيف الصبلبة النفسية وأساليب مواجية الضغوط لدى أميات  العادييف، وا 
( أف اإلناث تفوؽ الذكور في مستوى 9222األطفاؿ الذاتوييف، وأثبتت دراسة المشعاف )

( عف وجود عبلقة موجبة دالة 9229البدنية، وكشفت دراسة محمود )العصابية والشكاوى 
 احصائيا بيف الصبلبة النفسية وادارة الذات وكؿ مف الصحة النفسية والنجاح األكاديمي. 

يتضح مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية لدى عينات  -
مية، الحسية والحركية ، والتي كشفت عف مصادر مختمفة كاإلعاقة البصرية، السمعية، العق

وحجـ الضغوط النفسية المرتفعة التي تعاني منيا أسر المعاقيف بصريا، كدراسة الحديدي 
ودراسة ممحـ  ;(2223ودراسة الخطيب والحديدي ) ;(2223ودراسة العتوـ );(2221واخروف )

الدراسات أف أكثر مصادر ( حيث بينت تمؾ  9222ودراسة الشوبكي والصرايرة ) ;(9220)
الضغوط النفسية التي تعاني منيا أسر المعاقيف بصريًا العناية الطويمة بالمعاؽ خبلؿ فترة 

 الحياة، وأف إعاقة تترؾ تأثيرا كبيرا جًد عمى أسر األطفاؿ المعاقيف 
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مف آباء وأميات، وأف المعاقيف يصريا وأسرىـ يعانوف مف مستوى مرتفع مف الضغط النفسي، 
( فاعمية برنامج لحؿ المشكبلت في خفض مستوى 9221أوضحت دراسة الزريقات )و 

الضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية، واختمفت دراسة فرح 
 أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف.  ( حيث كشفت عف انخفاض الضغوط النفسية لدى9222)

 تاسًعا: فروض البحث:
 خبلؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف استخبلص الفروض التالية:  مف      

. توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف التجريبية 2
والضابطة مف أميات  األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي مقياس الصبلبة النفيسة في القياس 

 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
جد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف التجربية . تو 9

والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي مقياس الضغوط النفسية في القياس 
 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 . توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في5
القياسيف القبمي والبعدي مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية في مقياس الصبلبة النفسية 

 لصالح القياس البعدي.
. توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في 1

غوط النفسية القياسيف القبمي والبعدي مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية في مقياس الض
 لصالح القياس البعدي.

.ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية مف 3 
أميات  األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمي مقياس الصبلبة النفسية.في القياسيف البعدي 

 والتتبعي .
لتجريبية مف ت المجموعة ا.ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجا 3

اإلعاقة البصرية عمي مقياس الضغوط النفسية في القياسيف البعدي  أميات األطفاؿ ذوي
 والتتبعي.
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 عاشرًا: إجراءات البحث:
لمبلئمتو  Quasi Experimental: تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي منيج البحث.2 

ع المتغيرات والعوامؿ األساسية باستثناء لموضوع البحث الحالى، فيو محاولة الحكـ عمى جمي
متغير واحد ، حيث يقوـ الباحث بتطويعو أو تغييره بيدؼ تحديد وقياس تأثيره فى التجربة ) 

 ( 123: 9225العدؿ ، 
( أمًا مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية 92اشتممت العينة عمى ) .عينة البحث :2 

حافظة اإلسماعيمية والحاصبلت عمى درجات منخفضة في بمدرسة النور واألمؿ لممكفوفيف بم
مقياس الصبلبة النفسية، ودرجات مرتفعة في مقياس الضغوط النفسية وتـ تقسيميف إلى 

( 12 -20( حيث تراوحت أعمارىف بيف )89والضابطة ف=  89مجموعتيف )التجريبية ف= 
 ( .99.3( عامًا وانحراؼ معياري )53سنة بمتوسط )

حقؽ مف تجانس أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة مف حيث متغير العمر تـ الت     
 (:  5-9 -2والصبلبة النفسية والضغوط النفسية ، و جاءت النتائج كما موضحة بالجداوؿ )

 ( يوضح التجانس في العمر بين المجموعتين الضابطة والتجريبية1جدول )               
 المتغير
 

 الداللة zقيمة  لمجموعة التجريبيةا المجموعة الضابطة
مجموع  متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب االحصائية

 الرتب
 2.883 2.213 210.32 29.92 239.32 29.02 العمر
( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد المجموعتيف 2يتضح مف جدوؿ )    

 تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في العمر.التجريبية والضابطة في العمر، مما يعني 
 (  يوضح التجانس بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في الصالبة النفسية2جدول )

 
 المقياس

 الداللة zقيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
متوسط  اإلحصائية

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 2.682 2.413 156.22 13022 144.22 12022 االلتزام
 2.662 2.442 156.22 13022 144.22 12022 التحكم
 2.397 2.848 162.22 13.52 138.22 11.52 التحدي
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 2.316 1.223 165.22 13.75 135.22 11.25 الصالبة 
 ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد المجموعتيف التجريبية9يتضح مف جدوؿ )

 مما يعني تكافؤ المجموعتيف.والضابطة فى مستوى الصبلبة النفسية 
( يوضح التجانس بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الضغوط 3جدول )

 النفسية
 

 المقياس
 الداللة zقيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

متوسط  االحصائية
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 2.823 2.249 146.22 12.17 154.22 12.83 األعراض النفسية والعضوية
 2.534 2.623 142.22 11.71 159.52 13.29 مشاعر اليأس واإلحباط

 2.314 1.227 165.22 13.75 135.22 11.25 المشكالت المعرفية والنفسية
 2.738 2.335 155.22 12.92 145.22 12.28 المشكالت األسرية واالجتماعية

 2.533 2.624 159.22 13.25 141.22 11.75 القمق عمى مستقبل الطفل
 2.972 2.235 3.51 12.54 149.52 12.46 مشكالت األداء االستقاللي

 2.718 2.361 145.22 12.28 155.22 12.92 عدم القدرة عمى تحمل األعباء
 2.682 2.413 157.22 13.28 143.22 11.92 الدرجة الكمية

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد المجموعتيف التجريبية 5يتضح مف جدوؿ )
 والضابطة فى مستوى الضغوط النفسية مما يعني تكافؤ المجموعتيف.

 .أدوات البحث:3
 . مقياس الصالبة النفسية لدى أميات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية )إعداد الباحثة(:1
قياس إلى التعرؼ مستوى الصبلبة النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي ىدؼ البحث : ييدؼ الم 

 اإلعاقة البصرية .
 خطوات إعداد المقياس:

قامت الباحثة باالطبلع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة التى تناولت الصبلبة        
 9223؛  ودراسة دعبس )  (3088؛ ودراسة محمود وعمي) (3002)النفسية  كدراسة مخيمر 

( ، ثـ قامت الباحثة بوضع صورة أولية لمقياس والتى تكونت مف 9222( ؛ ودراسة متوالى )
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( عبارًة موزعة عمى ثبلث أبعاد ، وتـ مراعاة انتماء كؿ عبارة مف عبارات المقياس لمبعد  13)
الذي ينتمى إلييا، وكذلؾ أف تكوف العبارات واضحة وسميمة مف حيث صياغتيا لغوًيا وىـ: 

 اللتزاـ، والتحكـ، والتحدي( )ا
اعتقاد  الشخص فى حقيقة وأىمية وقيمة ذاتو ، وذلؾ مف خبلؿ قيمة الحياة التى تكمف  اإللتزام:

 فى والء الفرد لبعض المبادئ والقيـ.
تميز الشخص باالستقبللية والقدرة عمى اتخاذ القرار ومواجية األزمات، وتحمؿ  التحكم:

 المسئولية لكؿ ما يحدث.
اقتحاـ الشخص لممشكبلت وعدـ الخوؼ عند مواجيتيا،واعتقاد أف ما يطرأ  عمية مف  تحدي :ال

تغيير عمى جوانب حياتو ىو أمر ضرورى لمنمو أكثر مف كونو تيديدًا لو، ويساعده عمى 
اكتشاؼ البيئة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التى تساعده عمى مواجية الضغوط 

 بفاعمية .
: قامت الباحثة  بمجموعة مف اإلجراءات لتقنيف المقياس عمى عينة قواميا مقياستقنين ال

 ( أمًا مف أميات األطفاؿ ذوي االعاقة البصرية وكانت تمؾ اإلجراءات كالتالي:52)
 :حساب صدق المقياس-1

( مف المحكميف المتخصصيف في التربية الخاصة و 22تـ عرضو عمى ) :الصدؽ الظاىرى
بكمية التربية جامعة قناة السويس إلبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ المقياس مف  الصحة النفسية

حيث التحقؽ مف مدى ارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس بالبعد المنتمية إليو، وعف مدى 
بداء أية اقتراحات مف خبلؿ الحذؼ أو اإلضافة  وضوح العبارات وسبلمة صياغتيا المغوية، وا 

وقد أفاد المحكميف المقياس بمبلحظات ساعدت عمى إظياره بصورة جيدة؛ أو إعادة الصياغة، 
( عبارة موزعة توزيعًا دائريًا عمى 19ومف ثـ أصبح المقياس في صورتو النيائية يتكوف مف )

 أبعاده الثبلثة.
قامت الباحثة بترتيب درجات أفراد عينة الدراسة مف أميات األطفاؿ  صدؽ المقارنة الطرفية:

اقة البصرية ترتيبًا تصاعديًا وذلؾ عمى جميع أبعاد المقياس، والدرجة الكمية لممقياس، ذوي اإلع
مف األميات الحاصبلت عمى أعمى الدرجات، %( 37ثـ قارنت بيف اإلرباعي األعمى )

مف األميات الحاصبلت عمى أقؿ الدرجات عمى المقياس باستخداـ %( 37واإلرباعي األدنى )
 ( :1ئج كما بجدوؿ )اختبار ت، وجاءت النتا
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( يوضح داللة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات ألميات األطفال ذوي 4جدول )
 اإلعاقة البصرية 

 الداللة قيمة ت منخفضو الدرجات مرتفعو الدرجات 
 ع ـ ع ـ

الدرجة 
 الكمية

23.01 3.23 38.50 3.03 22.30 2.222 

ي ومنخفضي الدرجات ألميات األطفاؿ ذوي (وجود فروؽ بيف مرتفع1يتضح مف جدوؿ )    
( ، مما يشير إلى قدرة 2.22اإلعاقة البصرية عمى مقياس الصبلبة النفسية عند مستوى داللة )

 المقياس عمى التمييز بيف أفراد عينة الدراسة.
 حساب ثبات المقياس:-2

وجاءت النتائج كما  قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتي الفاكرونباخ والتجزئة النصفية،
 (:3بجدوؿ )

 ( يوضح معامالت الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية5جدول )

 األبعاد
 مقياس الصبلبة النفسية

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ
 2.035 2.038 االلتزاـ 
 2.038 2.032 التحكـ 
 2.002 2082 التحدى 

 2.801 2.880 الدرجة الكمية 
( أف قيـ معامبلت الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 3تضح مف جدوؿ )ي    

 مرتفعة، وبذلؾ يتمتع المقياس بدرجة ثبات عالية.
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 االتساق الداخمي:-3
قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة الكمية 

 :(3النتائج كما بجدوؿ ) لمبعد الذي تنتمي إلية، وجاءت

(  يوضح معامالت االرتباط لكل عبارة بالبعد التي تنتمي إليو في مقياس الصالبة 6جدول )
 النفسية

البعد 
 األوؿ

رقـ 
العبا
 رة

معامؿ 
 االرتباط

 البعد
 الثانى

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 البعد
 الثالث

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 2.300 5 التحدي 2.308 9 ـالتحك 2.323 2 االلتزاـ
1 2.353 3 2.823 3 2.823 
0 2.308 8 2.318 2 2.010 
22 2.331 22 2.029 29 2.302 
25 2.035 21 2.331 23 2.329 
23 2.820 20 2.052 28 2.359 
22 2.052 92 2.385 92 2.381 
99 2.353 95 2.383 91 2.033 
93 2.025 93 2.323 90 2.333 
98 2.038 92 2.053 52 2.051 
52 2.313 59 2.351 55 2.055 
51 2.013 53 2.022 53 2.390 
50 2.333 58 2.019 52 2.011 
12 2.038 12 2.331   
19 2.820     

( و 2.22( أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )3يتضح مف جدوؿ )
 مي ذلؾ يتمتع المقياس باتساؽ داخمي مرتفع .ع
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قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ    -9
( مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية وجاءت النتائج كما بجدوؿ 52عمى عينة قواميا )

(0:) 
 لدرجة الكمية لمقياس الصالبة النفسية( يوضح معامالت االرتباط لكل بعد با7جدول )

 معامبلت االرتباط األبعاد ـ
 2.023 االلتزاـ 2
 2.020 التحكـ 9
 2.023 التحدي 5

( معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس الصبلبة 0يتضح مف جدوؿ )    
 (2.22النفسية لممقياس دالة إحصائيا عند مستوى )

 : اتطريقة تقدير الدرج
(، وأحيانًا 5إذا كانت العبارة فى االتجاه اإليجابى تأخذ ثبلث درجات موزعة كالتالى: غالبًا )

(. أما إذا كانت العبارة فى االتجاه السمبى تأخذ ثبلث درجات موزعة كالتالى 2(، ونادًرا)9)
درجة،  (293((. وبذلؾ تصبح الدرجة العظمى لممقياس 5(، ونادًرا)9(، وأحيانًا )2غالبًا )

( وتعبر الدرجة المرتفعة عف ارتفاع مستوى الصبلبة النفسية لدى أميات 19والدرجة الصغرى )
األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية، فيما تعبر الدرجة المنخفضة عف انخفاض مستوى الصبلبة 

 النفسية لدى أميات ذوي اإلعاقة البصرية.
 الصورة النيائية لممقياس:
(  19ت المقياس أصبح المقياس فى صورتو النيائية يتكوف مف )بعد التحقؽ مف صدؽ وثبا

التحدي (: وجاءت النتائج كما بجدوؿ  –التحكـ  –عبارة موزعة عمى االبعاد الثبلثة )االلتزاـ 
(8:) 
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( يوضح الصورة النيائية لمقياس الصالبة النفسية لدى أميات ذوي اإلعاقة 8جدول )
 البصرية

عدد  تأرقام العبارا األبعاد م
 العبارات

الدرجة العظمى 
 والصغرى 

 42 -34-31-28-22-19-13-12-4-1)+(  االلتزام 1
(- )7-16-25- 37- 42 

15 15-45 

 41- 32 -29 -26 -22 -17 -14 -8 -5 - 2)+( التحكم 2
(- )11- 32-35 – 38 

14 14-42 

 39 -33- 32 -27 -24 -18 -15 -12 -9-6-3)+( التحدي 3
(- )21- 36 

13 13- 39 

 . ( تعبر عف العبارات السمبية -العبلمة )+( تعبر عف العبارات اإليجابية ، والعبلمة )
 (:1998مقياس الضغوط النفسية )إعداد الشخص والسرطاوي، -2

ىدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى الضغوط النفسية التي تواجو والدي الطفؿ المعاؽ ويتكوف مف 
ر أولياء األمور والمشكبلت التي يتعرضوف ليا في مجموعة مف الفقرات التي تصؼ مشاع

 حياتيـ.
 محتوى المقياس:

 ( فقرة موزعة عمى سبعة أبعاد ىي:70تكوف المقياس في صورتو النيائية مف )
.األعراض النفسية والعضوية، ويشمؿ المشاعر التي يعيشيا أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف مف 8

حباط باإلضافة إلى ما يظير عمى ولي األمر مف أعراض  حزف ولوـ لمنفس وقمؽ وتوتر وا 
عضوية مثؿ ضيؽ في التنفس وفقداف لمشيية، واضطراب في دقات القمب وآالـ في المعدة 

 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4،5، 3، 2، 1واألمعاء والمفاصؿ، وتقيسو الفقرات رقـ )
،14 ،15 ،16 ،17  ،18.) 

يعانيو أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف مف مشاعر اليأس  .مشاعر اليأس واإلحباط، ويشمؿ ما
واإلحباط مف خبلؿ إحساس أولياء األمور بأنيـ السبب في إعاقة طفميـ و أف الطفؿ لف يكوف 
امتدادا طبيعيا لؤلسرة إضافة إلى ما تعانيو األسرة مف مشاعر رفض وتجنب اجتماعي مف 
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 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20،  19األقارب و األصدقاء، وتقيسو الفقرات رقـ )
،28 ،29 ،30.) 
.المشكبلت المعرفية والنفسية لمطفؿ، ويشمؿ التوتر التي تصيب أولياء أمور األطفاؿ المعاقيف 2

بسبب المشكبلت المعرفية والنفسية لمطفؿ التوحدي والتي قد تتمثؿ في صعوبة الفيـ واالنتباه 
ة لمتعمـ إضافة إلى عدـ قدرتو عمى التكيؼ والتعامؿ مع أقرانو وعدـ الثقة بالنفس، وافتقار الدافعي

وأفراد أسرتو فيصبح التعامؿ معو أمرًا صعبا ويصبح بحاجة إلى التوجيو والمراقبة المستمرة، 
 (.43،  42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31وتقيسو الفقرات رقـ )

المشكبلت التي يعاني منيا أولياء أمور األطفاؿ  المشكبلت األسرية واالجتماعية، ويشمؿ.1
المعوقيف في عبلقاتيما االجتماعية و التي تظير بوصمة العار، وتحديد لعبلقاتيـ االجتماعية 
والحد مف تفاعميـ مع اآلخريف و ىذا بسبب الشعور بالحرج لدى أولياء األمور، وتقيسو الفقرات 

 (.47، 46، 45، 44رقـ )
قبؿ الطفؿ، ويشمؿ مشاعر الخوؼ والقمؽ إلدراؾ أولياء األمور بأف الطفؿ .القمؽ عمى مست5

سوؼ يقضي حياتو معاقًا ال يستطيع أف يعيش حياتو الطبيعية بسبب محدودية إمكاناتو، حيث 
تجعمو غير قادر عمى أداء مياـ حياتو اليومية، مما يجعؿ المسؤولية الكبيرة عمى عاتؽ األسرة 

وتجعميا تحرص عمى توفير الحماية الزائدة لو وعدـ التقصير في رعايتو، تجاه طفميا التوحدي، 
 (.55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48و تقيسو الفقرات رقـ )

مشكبلت األداء االستقبللي لمطفؿ، يتضمف ىذا البعد مشاعر القمؽ و األلـ التي يعيشيا .3
ي لموظائؼ االستقبللية الضرورية أولياء أمور المعاقيف بسبب الصعوبة في أداء الطفؿ التوحد

لمحياة و التي تتمثؿ في القدرة عمى ارتداء المبلبس و استخداـ الحماـ و التحكـ في حركتو أثناء 
المشي، و عدـ القدرة عمى المشي بدوف مساعدة، باإلضافة إلى عدـ المحافظة عمى نظافة 

 (.63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56مبلبسو، و تقيسو الفقرات رقـ)
.عدـ القدرة عمى تحمؿ أعباء الطفؿ، يتضمف ىذا البعد المتطمبات الكثيرة المترتبة عمى وجود 7

طفؿ معاؽ في األسرة و التي تفوؽ كثيرا قدرتيا المالية مما يؤدي إلى تخمييا عف الكثير مف 
ألمور األشياء، باإلضافة إلى عدـ مراعاة مشاعر األسرة مف قبؿ اآلخريف، مما يجعؿ أولياء ا

بحاجة لتمقي الدعـ المادي و االجتماعي لتمبية احتياجات طفميـ التوحدي، و تقيسو الفقرات 
 (.70، 69، 68، 67، 66، 65، 64رقـ)
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 صدق وثبات المقياس : -
تـ تقدير ثبات الصورة النيائية لمقياس الضغوط النفسية باستخداـ االتساؽ الداخمي بطريقة الفا 

مدرجة الكمية. وقد اعتمد صدؽ المقياس عمى الصدؽ العاممي ل 0.93كرونباخ، حيث بمغت 
لمصورة األولية لممقياس وعمى صدؽ الفقرات حيث تـ حساب معامبلت االرتباط لمفقرات الداخمة 

 في الصورة النيائية لممقياس مع درجات األبعاد التي تنتمي إلييا.
 طريقة اإلجابة والتصحيح: -

س الضغوط النفسية يختار واحدة مف اإلختيارات الخمسة التالية، عند قراءة ولي أمر لفقرات مقيا
والتي يرى أنيا تعبر عف مدى حدوث المشاعر والمشكبلت التي يتعرض ليا بسبب إعاقة طفمو 

(، يحدث نادرا 8ال يحدث مطمقا ) (. وىذه اإلختيارات ىي:5-8التوحدي والتي تتراوح ما بيف)
( إلى انخفاض 8حيث يشير تقدير) (.5(، يحدث دائما)4(، يحدث كثيرا)2(، يحدث قميبل )3)

( إلى ارتفاع مستوى الضغوط النفسية 5الضغوط النفسية إلى أدنى مستوياتيا، بينما يشير تقدير)
التي يتعرض ليا ولي أمر الطفؿ ، وبذلؾ يمكف استخراج الدرجة الكمية التي حصؿ عمييا ولي 

لضغط عمى فقرات المقياس، ويمكف أف تمتد الدرجة األمر بجمع الدرجات التي تمثؿ مستويات ا
(، إذ تمثؿ الدرجة األولى الحد األدنى، و الدرجة 250-70الكمية عمى المقياس بأكممو ما بيف )

الثانية الحد األعمى وتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى إرتفاع مستوى الضغوط النفسية. 
( مف 20س مف حيث الصدؽ والثبات عمى عينة قواميا )وقد قامت الباحثة بإعادة  تقنيف المقيا

 أميات األطفاؿ ذوى األعاقة البصرية، كالتالي:
 : تقنين المقياس

( أمًا مف أميات 52قامت الباحثة  بمجموعة مف اإلجراءات لتقنيف المقياس عمى عينة قواميا )
 األطفاؿ ذوي االعاقة البصرية وكانت تمؾ اإلجراءات كالتالي:

 صدق المقياس: : حساب1
محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في ( 80الصدؽ الظاىرى: تـ عرضو عمى )

التربية الخاصة ، بكمية التربية جامعة قناة السويس ، وذلؾ إلبداء الرأي فييا مف حيث: تقدير 
ما إذا كانت العبارات الموضوعة تقيس ما وضعت لقياسو مدى مناسبة العبارات، وما يمكف 
حذفو منيا أو إضافتو إلييا. مدى مناسبة األبعاد لطبيعة العينة. وقامت الباحثة بتفريغ آراء 
السادة المحكميف وحساب نسبة االتفاؽ لكؿ عبارة حتى يمكف اتخاذ قرار بشأف اإلبقاء عمى 
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%(، واستبعاد ما ينخفض عف ىذا المستوى، واتفؽ 82العبارات التي ال تقؿ نسب االتفاؽ عف )
كموف عمى أف عبارات المقياس متصمة باألبعاد التي يقيسيا، ولـ تحذؼ أي مف عبارات المح

 المقياس
 : حساب ثبات المقياس:2

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وجاءت النتائج 
 (: 2كما بجدوؿ )
 رونباخ والتجزئة النصفية( يوضح حساب معامالت الثبات بطريقتي ألفا ك9جدول )

 األبعاد
 مقياس الصالبة النفسية

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ
 2.792 2.815 األعراض النفسية والعضوية

 2.792 2.872 مشاعر اليأس واالحباط
 2.732 2.769 المشكالت المعرفية والنفسية

 2.762 2.768 المشكالت االسرية واالجتماعية
 2.825 2.829 الطفل القمق عمى مستقبل

 2.732 2.765 مشكالت األداء االستقاللي
 2.846 2.872 عدم القدرة عمى تحمل األعباء

 2.878 2.894 الدرجة الكمية
( أن قيم معامالت الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 9يتضح من جدول ) 

 مرتفعة، وبذلك يتمتع المقياس بدرجة ثبات عالية.
 :ساق الداخمياالت-3

قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة 
 (:22الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وجاءت النتائج كما بجدوؿ )
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(  يوضح معامالت االرتباط لكل عبارة بالبعد التي تنتمي إليو في مقياس 12جدول )
 الضغوط النفسية

 رقم األبعاد
 العبارة

معامل  رقم العبارة األبعاد معامل االرتباط
 االرتباط

األعراض 
النفسية 
 والعضوية

المشكالت  2.614 1
المعرفية 
 والنفسية

31 2.823 
2 2.637 32 2.574 
3 2.78 33 2.663 
4 2.672 34 2.585 
5 2.591 35 2.668 
6 2.835 36 2.725 
7 2.757 37 2.648 
8 2.733 38 2.762 
9 2.826 39 2.654 
12 2.766 42 2.732 
11 2.842 41 2.673 
12 2.644 42 2.595 
13 2.672 43 2.587 
المشكالت  2.758 14

االسرية 
 واالجتماعية

 
 

 

44 2.734 
15 2.825 45 2.732 
16 2.785 46 2.717 
17 2.661 47 2.642 
18 2.718 

مشاعر 
س اليأ

 واالحباط

القمق عمى  2.85 19
 مستقبل الطفل

48 2.663 
22 2.737 49 2.765 
21 2.584 52 2.595 
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 رقم األبعاد
 العبارة

معامل  رقم العبارة األبعاد معامل االرتباط
 االرتباط

22 2.595 51 2.687 
23 2.814 52 2.756 
24 2.476 53 2.818 
25 2.665 54 2.637 
26 2.711 55 2.658 
27 2.682   
28 2.735   
29 2.758   
32 2.827   

شكالت م
األداء 

 االستقاللي

عدم القدرة عمى  2.792 56
 تحمل أعباء

 الطفل

64 2.825 
57 2.692 65 2.835 
58 2.875 66 2.718 
59 2.791 67 2.715 
62 2.791 68 2.717 
61 2.752 69 2.667 
62 2.821 72 2.658 
63 2.792   
لكؿ عبارة بالبعد التي تنتمي إليو دالة  (أف جميع معامبلت االرتباط22يتضح مف جدوؿ )
 مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لعبارات مقياس الضغوط النفسية.2.22احصائيا عف مستوى 

قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ بعد بالدرجة الكمية لمقياس الضغوط 
 (:22ا بجدوؿ )النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية النتائج كم

( يوضح معامالت االرتباط بين درجات كل بعد بالدرجة الكمية لمقياس 11جدول )
 الضغوط النفسية

 لدى أميات األطفاؿ ذوى اإلعاقة البصرية
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 معامبلت االرتباط األبعاد ـ
 2.08 األعراض النفسية والعضوية 2
 2.032 مشاعر اليأس واالحباط 9
 2.839 ةالمشكبلت المعرفية والنفسي 5
 2.013 المشكبلت االسرية واالجتماعية 1
 2.001 القمؽ عمى مستقبؿ الطفؿ 3
 2.050 مشكبلت األداء االستقبللي 3
 2.032 عدـ القدرة عمى تحمؿ األعباء 0

( أف جميع معامبلت االرتباط لكؿ بعد مع الدرجة الكمية لممقياس دالة 22يتضح مف جدوؿ ) 
 .يدؿ عمى االتساؽ الداخمي ألبعاد مقياس الضغوط النفسية مما2.22احصائيا عف مستوى 

البرنامج اإلرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدي أميات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية  )إعداد 
 الباحثة(.

 أىداف البرنامج:

ىدؼ البرنامج إلى إكساب أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية بعض األرشادات التي مكنتيـ 
 ية  مستوى الصبلبة النفسية لدييـ وخفض مستوى الضغوط النفسية.مف تنم

تزويد األميات بمعمومات عف أطفاليف ذوي اإلعاقة البصرية مما يجعميف أكثر تفيما وقدرة 
 .لمواجية الضغوط النفسية عمى التعامؿ معيـ

 أىمية البرنامج:  
ى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة نبعت أىمية البرنامج في تناولو لمتغير الصبلبة النفسية لد 

 البصرية وأساليب التعامؿ المتمركزة   
حوؿ االنفعاؿ وىي األساليب السموكية أو المعرفية التي يستخدميا الفرد مف أجؿ تخفيؼ وطأة 

 الموقؼ الضاغط واالنفعاالت السالبة. وشدة
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 خطوات إعداد البرنامج:  
إلطار النظري والدراسات السابقةكداسة دعبس اعتمدت الباحثة في إعداد البرنامج عمى ا    
( والتي استندت إلى إكساب الفرد القدرة عمى مواجية 9222( ؛ ودراسة متوالى ) 9223)

مشاعر اليأس واإلحباط، مع تحمؿ األعباء، وذلؾ مف خبلؿ تنمية الصبلبة النفسية مف خبلؿ 
 البرامج اإلرشادي.

 الفئة المستيدفة:  
( مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية، وذلؾ 82ة تجريبية قواميا )تـ التطبيؽ عمى عين

بعد تطبيؽ مقياس الصبلبة النفسية ومقياس لمضغوط النفسية واختيار مف ىف أقؿ درجات في 
 الصبلبة النفسية وأعمى درجات في الضغوط النفسية.

 محتوى البرنامج:
، بواقع جمستاف أسبوعيًا، واستغرقت جمسة، عمى مدى عشرة أسابيع( 30تكوف البرنامج مف )

 ( دقيقة.32-13الجمسة ما بيف )
المناقشة الجماعية، والحوار، والنمذجة، والعصؼ الفنيات المستخدمة لتحقيق أىداف البرنامج: 

 الذىني، والواجبات المنزلية، واإلفصا ح الذاتي، التعزيز، التغذية الراجعة 
اإلرشادي لتنمية الصالبة النفسية لدى أميات ( يوضح ما يتضمنو البرنامج  12جدول )

 –محتوى الجمسة –زمن الجمسة  –األطفال ذوي اإلعاقة البصرية من ) عدد الجمسات 
 الفنيات المستخدمة
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وقت  عنواف الجمسة الفنيات
 الجمسة

رقـ 
 الجمسة

المناقشة الجماعية، والحوار، 
 اإلفصاحوالنمذجة،والعصؼ الذىني، و 

والدعابة و  التغذية الراجعة الذاتي، التعزيز،
 المرح.

التعارؼ بيف الباحثة و أميات 
 األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية.

13 
 دقيقة

2 

 المناقشة الجماعية، والحوار،
 اإلفصاحوالنمذجة،والعصؼ الذىني، ، و 

الذاتي، التعزيز، التغذية الراجعةوالدعابة 
 و المرح.

 32 أىداؼ البرنامج و محتواه ومراحمة
 ةدقيق

9 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
 اإلفصاحوالنمذجة،والعصؼ الذىني، و 

الذاتي، التعزيز، التغذية الراجعةوالدعابة 
 المرح. و

إجراء القياس القبمي لمقياسي 
الصبلبة النفسية و الضغوط النفسية 

أميات ذوي  اإلعاقة البصرية  عمي 
في المجموعتيف التجريبية و 

 الضابطة.

32 
 دقيفة

5 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

مفيـو ذوى اإلعاقة البصرية  
 وخصائيـ

32 
 دقيقة

1 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  احاإلفصالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

مفيـو الصبلبة النفسية. ومكونتيا 
 االلتزاـ و التحكـ  والتحدي

32 
 دقيقة

3 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 

ىمية الصبلبة النفسية و خصائص أ
 مرتفعي الصبلبة  النفسية

32 
 دقيقة

3 
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 الراجعةوالدعابة و المرح.

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

 الضغوط النفسية وأنواعيا .   
ومظاىر الضغوط التي تتعرض      
 يا أميات ذوي  اإلعاقة البصريةل

33 
 دقيقة

0-8 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

التحكـ في االنفعاالت والسموكيات 
 السمبية

 و المواقؼ الضاغطة.
زة حوؿ أساليب التعامؿ المتمرك

 االنفعاؿ

13 
 دقيقة

2-22 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

 سمات االلتزاـ.
استراتيجيات التعامؿ مع االنفعاالت 

 و  المواقؼ الضاغطة .

32 
 دقيفة

22-
29 

الجماعية، والحوار،  المناقشة
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

الصبلبة تنظر إلى الضغوط عمى 
 أنيا نوع مف  التحدي و ليست تيديداً 

13 
 دقيقة

25-
21 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
لواجبات والنمذجة،والعصؼ الذىني، وا

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

والتعرؼ  مواجية الضغوط النفسية  
عمى   العبلقة بيف الصبلبة النفسية 

 والضغوط النفسية.
  

32 
 دقيفة

23-
23 

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  احاإلفصالمنزلية، و 

 
والسيطرة عمى   تحمؿ المسؤولية

 الغضب

33 
 دقيقة

20-
28 
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 تـ تطبيؽ البرنامج عمى ثبلث مراحؿ عمى النحو التالي: تقييم البرنامج:

ثة وأميات األطفاؿ تـ مف خبلليا التعارؼ والتمييد بيف الباحالمرحمة المبدئية )التمييدية(: 
ذوي اإلعاقة البصرية ، وشرح أىداؼ البرنامج، كما تـ التقويـ المبدئي مف خبلؿ القياس القبمي 
لمقياسي الصبلبة النفسية والضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة بقسمييا التجريبية 

 والضابطة.
ذوي اإلعاقة البصرية عمى تنمية تـ مف خبلليا تدريب أميات األطفاؿ  المرحمة التنفيذية:

الصبلبة النفسية، وذلؾ مف خبلؿ الفنيات واألنشطة التربوية التي تـ إعدادىا، وكما تـ التقويـ 
البنائي أثناء تطبيؽ جمسات مف خبلؿ مبلحظة الباحثة ألفراد المجموعة التجريبية ، ولتقييـ 

 أدائيف بعد كؿ نشاط.
خاصة بإنياء البرنامج، ومراجعة أنشطتو وتقييمو، ومدى تأثير وىي المرحمة ال المرحمة النيائية:

مكانية استمرار التغيرات اإليجابية  البرنامج عمى الصبلبة النفسية لدى المجموعة التجريبية، وا 
في مرحمة ما بعد البرنامج، وكذلؾ بالنسبة لمضغوط النفسية مف خبلؿ القياس البعدي ألفراد 

بطة، ويمي ذلؾ لقاء أخير مع أفراد المجموعة التجريبية إلجراء المجموعتيف التجريبية والضا
القياس التتبعي عمى مقياس الصبلبة النفسية والضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي 

 اإلعاقة البصرية )المجموعة التجريبية(، بعد مرور شير ونصؼ مف القياس البعدي.
 التحقق من صالحية البرنامج:

مى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة مف تـ عرض البرنامج ع
كميات التربية بالجامعات المصرية إلبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ البرنامج  مف حيث اليدؼ  
واألىمية  خطوات إعداده  والمحتوى وعدد الجمسات ومراحؿ التقييـ ، وعف مدى وضوح وسبلمة 

 الدعابة و المرح. و الراجعة

المناقشة الجماعية، والحوار، 
والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحالمنزلية، و 
 الراجعةوالدعابة و المرح.

ي لمقياسيف إجراء القياس البعد
الصبلبة و الضغوط النفسية عمي أ 

ذوي  اإلعاقة البصرية في  ميات
 المجموعتيف التجريبية و الضابطة.

32 
 دقيفة

22-
92 



 (2425  - 2352، 2222، إبريل  2، ج 5، ع 3)مج   حتياجات اخلاصةجملـــة علوم ذوي اال   

 

 

9523 

 

بداء أية اق تراحات مف خبلؿ الحذؼ أو اإلضافة أو إعادة الصياغة، وقد الصياغة المغوية، وا 
 أفاد المحكميف بعدة مبلحظات تـ تعديميا ساعدت عمى إظياره بصورة جيدة.

 الحادي عشر: األساليب اإلحصائية:
(، SPSSتـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة مف الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية، )

 وىى كالتالي:
( لمتحقؽ مف االتساؽ الداخمي لمقياسي Person Correlationامؿ ارتباط بيرسوف )مع -

 الصبلبة النفسية والضغوط النفسية 
( وطريقة التجزئة النصفية لمتحقؽ مف ثبات Cronbach's Alphaمعامؿ الفا كرونباخ ) -

 أدوات البحث.
يف القبمي والبعدي ( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف االختبار Wilcoxonاختبار ويمككسوف ) -

 لمطالبات بالمجموعة التجريبية عمى مقياسي الصبلبة النفسية والضغوط النفسية .
( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي Mann-Whitneyاختبار ماف ويتني ) -

 لمطالبات بالمجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياسي الصبلبة النفسية والضغوط النفسية
 الثاني عشر: نتائج البحث:

 نتيجة اإلجابة عمى الفرض األول ومناقشتو:
: "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب ينص الفرض األول عمى أنو

درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى 
 ح المجموعة التجريبية".مقياس الصبلبة النفسية في القياس البعدي لصال

( Mann-Whitneyوتـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض باستخداـ اختبار ماف ويتني )
البلبارامتري لحساب الفروؽ بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( وجاءت النتائج كما في 

 :(25جدوؿ )
بطة ( يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضا13جدول )

 عمى مقياس الصالبة النفسية في القياس البعدي

 البعد
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 zقيمة 
 الداللة

مجموع  متوسط الرتب االحصائية
 الرتب

مجموع  متوسط الرتب
 الرتب
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 2.222 1.293 920.22 28.28 85.22 3.29 االلتزاـ 
 2.222 5.223 921.22 20.85 83.22 0.20 التحكـ
 2.222 5.223 921.22 20.85 83.22 0.20 التحدي
 2.222 1.950 999.22 28.32 08.22 3.32 المجموع
( وجود فرؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات رتب درجات أفراد 25يتضح مف جدوؿ )       

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج في الصبلبة النفسية لصالح 
 ب درجات المجموعة التجريبية.متوسط رت

وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ الذى نص عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة  
إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي 

 التجريبية". اإلعاقة البصرية عمى مقياس الصبلبة النفسية في القياس البعدي لصالح المجموعة
تشير ىذه النتيجة إلى وجود تأثير قوي لمبرنامج في رفع مستوى الصبلبة النفسية لدى      

وتعزي الباحثة ذلؾ إلي أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية أعضاء المجموعة التجريبية، 
ما خبلؿ العوامؿ اليامة التى ساعدت عمى جذبت انتباه األميات وتقوية دوافعيـ التى تـ تقديي

جمسات البرنامج مف معمومات ساعدتيف عمى التغمب عمى المشكبلت التي تواجييف في تربية 
أطفاليف وكذلؾ معرفة األساليب السوية لتنمية الصبلبة النفسية لدييـ كاإللتزاـ و والتحكـ 

 والتحدى ، وذلؾ لمواجية المواقؼ الضاغة .
نمية الصبلبة النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي وتعزي الباحثة فعالية البرنامج اإلرشادي في ت

اإلعاقة البصرية إلى توعية  األميات بمعمومات  كافية عف اإلعاقة البصرية وخصائص 
األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية و كيفية التعامؿ مع مشکبلت ضعؼ مستوى الصبلبة النفسية 

ية كؿ مكوف وتوضيح أىمية وذلؾ عف طريؽ توضيح أىـ مكونات الصبلبة النفسية وكيفية تنم
الصبلبة النفسية فى الحد مف الضغوط النفسية ، وذلؾ عف طريؽ أستخداـ العديد مف الفنيات 

الذاتى  والذى كاف ليما األثر البالغ في الوصوؿ  اإلفصاحكفنية  المناقشة الجماعية والحوار ، و 
وي اإلعاقة البصرية إلى حؿ سريع لممشكبلت والضغوط التي تتعرض ليا أميات األطفاؿ ذ

أفراد المجموعة التجريبية، فنترؾ وقتًا  كافيًا لؤلميات لمناقشة ىموميـ ومشاكميـ الفردية ينعكس 
 باإليجاب عمى أداء األميات أثناء الجمسات. 
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كما كاف الستخداـ  فنيات العصؼ الذىني، التغذية الراجعة. والواجبات المنزلية دور فعااًل في 
ة الصبلبة النفسية ودورىا في التفاعؿ االجتماعي وخصائص مرتفعي التعرؼ عمى أىمي

الصبلبة  النفسية  التى يجب أف يتمتعوا بيا األميات ، وذلؾ مف خبلؿ ما تقوـ بتوضحة 
 وتحديد مدى االستفادة منيا مما أدى إلى نجاح البرنامج اإلرشاديالباحثة أثناء جمسات البرنامج 
التى أشارت إلى أف  Lockner( 2228واصمت إلية نتائج دراسة )وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما  ت

الصبلبة النفسية عامؿ حيوي في تطور الشخصية، إذ تطورت مف مستوى استخداميا مع 
 األشخاص إلى مستوى استخداميا في المراكز العبلجية واإلرشادية.

صمت نتائجيا وجود ( التي تو  9222كما تتفؽ ىذ النتيجة مع ما تواصمت إلييا دراسة متولى )
فروؽ أفراد المجموعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج و بعد تطبيؽ البرنامج فى أبعاد مقياس 
الصبلبة النفسية والدرجة الكمية لصالح التطبيؽ البعدي، وعدـ وجود فروؽ أفراد المجموعة 

لنفسية والدرجة الكمية التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج بعد فترة المتابعة فى أبعاد مقياس الصبلبة ا
 لممقياس.

 نتيجة اإلجابة عمى الفرض الثاني ومناقشتو:
" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات  ينص الفرض الثاني عمى أنو:

المجموعتيف التجريبية والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى مقياس 
دي لصالح المجموعة التجريبية "، حيث أف الدرجة العالية تعبر الضغوط النفسية في القياس البع

 عف مستوى أعمى مف الضغوط النفسية.
( Mann-Whitneyوتـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض باستخداـ اختبار ماف ويتني )

البلبارامتري لحساب الفروؽ بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( وجاءت النتائج كما في 
 :(21جدوؿ )

الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى ( يوضح 14ول )جد
 مقياس الضغوط النفسية في القياس البعدي.

 البعد
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 zقيمة 
الداللة 
متوسط  االحصائية

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 2.222 1.228 82.22 3.03 922.22 28.93 يةاألعراض النفسية والعضو 



فعالية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية وأثره في خفض  لمياءعبدالحميد بيومي
 الضغوط النفسية لدي أميات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية  

 

 0632 

 2.22 1.980 08.22 3.32 999.22 28.32 مشاعر اليأس واالحباط
 2.222 1.999 02.22 3.38 992.22 28.19 المشكبلت المعرفية والنفسية
 2.222 1.930 02.22 3.38 992.22 28.19 المشكبلت االسرية واالجتماعية
 2.222 1.951 02.22 3.38 992.22 28.19 القمؽ عمى مستقبؿ الطفؿ
 2.222 1.913 02.22 3.38 992.22 28.19 مشكبلت األداء االستقبللي
 2.222 1.920 08.22 3.31 992.22 28.13 عدـ القدرة عمى تحمؿ األعباء

 2.222 1.922 08.22 3.32 999.22 28.32 الدرجة الكمية
يف متوسطات رتب درجات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ب (21يتضح مف جدوؿ )

المجموعتيف التجريبية والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى مقياس 
الضغوط النفسية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، حيث أف الدرجة المرتفعة 

 األفضؿ. تعبر عف مستوى ضغوط نفسية مرتفعة، وبالتالي فإف المجموعة التجريبية في االتجاه 
و بذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثاني الذى ينص عمي أنو توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة مف أميات األطفاؿ ذوي 
اإلعاقة البصرية عمى مقياس الضغوط النفسية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، 

 الدرجة العالية تعبر عف مستوى أعمى مف الضغوط النفسية.حيث أف 
تعزى الباحثة فعالية البرنامج فى تنمية الصبلبة لدى أميات األطفاؿ ذوى اإلعاقة البصرية 
والذى قد أثر عمى خفض الضغوط النفسية لدىيف إلى محتوى البرنامج الذى مف خبللو قامت 

رشاد األميات بماىية ال ضغوط النفسية وأنواعيا و مظاىر الضغوط التي الباحثة بتوعية وا 
يتعرضف ليا فى جو يسوده الدعابة و المرح ، وكذلؾ استخداـ فنيات المناقشة الجماعية، 

الذاتي، التعزيز، التغذية  اإلفصاحوالحوار، والنمذجة،والعصؼ الذىني، والواجبات المنزلية، و 
عف ما بدخميـ مف مشاعر وأحاسيس، و الراجعة. والتى كاف ليا الدور الكبير فى التعبير 

إكساب األميات أساليب مقاومة أفضؿ في التعامؿ مع الضغوط. وساعدتيـ عمى إدراؾ 
المواقؼ الضاغطة عمى أنيا أقؿ تيديدا، وأصبح لدييـ القدرة عمى ضبطيا كما أنو بإمكانيـ 

التخفيؼ مف التيديد األستمرار في أنشطتيـ لموصوؿ  إلى حالة مف التوافؽ النفسي والجسدي، و 
الذي تحممو الضغوط وذلؾ بالتقييـ واإلدارؾ االيجابي ليا، وذلؾ نتيجة  إستخداـ اإلستر 



 (2425  - 2352، 2222، إبريل  2، ج 5، ع 3)مج   حتياجات اخلاصةجملـــة علوم ذوي اال   

 

 

9522 

 

اتيجيات اإليجابية لممواجية، وىذا ما يجعؿ وقع األحداث عمى الفرد أقؿ خطرًا وتيديدا مما 
 يقوده في النياية الى الشعور بالصحة النفسية والجسدية.

النتيجة أيضًا  إلى أف البرنامج قد سمط الضوء عمى جوانب الخبرة اإليجابية  وتعزى الباحثة ىذه
المرتبطة بأزمات الحياة مف خبلؿ إكساب األميات أساليب مقاومة أفضؿ في التعامؿ مع 
الضغوط االجتماعية واألسرية واألقتصادية ، الخوؼ عمى مستقبؿ الطفؿ ،مف خبلؿ تنمية 

 ف تمؾ الضغوط الصبلبة النفسة لدييـ لمحد م
عمى أف الصبلبة تعتبر مزيج مف تمؾ المواقؼ واالستعدادات التي تمد   Maddi( 9223وأكد )

الشجاعة والدافعية بالقوة لكي تعمؿ بجدية تجاه الضغوط، والعمؿ عمى تحويؿ تمؾ الظروؼ 
 الضاغطة مف كوارث محتممة الوقوع إلى فرص إيجابية .

،( بأف ضغوط الحياة ال نستطيع اإلفبلت منيا 3007غانـ )فاتفقت ىذه النتيجة مع ما ذكره 
 ولكف نستطيع أف ندرب الشخص عمى أف يتمتع بصبلبة نفسية تمكنو مف مواجية الضغوط.

التي أكدت ( 8990وأيضًا اتتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إلية نتائج دراسة عبد المؤمف )
مية الصبلبة النفسية ، وكيفية مواجية المشكبلت عمى فاعمية البرامج اإلرشادية والتدريبية فى تن

وأعباء الحياة، وتنمية قدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية والقياـ بالمياـ الموكمة إلييـ، وتقبؿ النقد أو 
 .الجزاء

 نتيجة اإلجابة عمى الفرض الثالث ومناقشتو:
ب درجات "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رت ينص الفرض الثالث عمى أنو

المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى 
 مقياس الصبلبة النفسية لصالح القياس البعدي".

البلبارامتري لحساب  Wilcoxonالتحقؽ مف صحة ىذا الفرض باستخداـ اختبار ويمكوكسوف  تـ
في القياسيف القبمي الصبلبة النفسية ى مقياس الفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية عم

 (:23والبعدي وجاءت النتائج كما في جدوؿ )
( يوضح الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين 15جدول )

 القبمي والبعدي عمى مقياس الصالبة النفسية.
 الداللةمستوى  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المقياس
 20223 30217 2022 2022 2 السالبة االلتزام



فعالية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية وأثره في خفض  لمياءعبدالحميد بيومي
 الضغوط النفسية لدي أميات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية  

 

 0222 

 66022 6022 11 الموجبة
   1 المتساوية

 20223 30217 2022 2022 2 السالبة التحكم
 66022 6022 11 الموجبة
   1 المتساوية

 20224 20879 2022 2022 2 السالبة التحدي
 55022 5052 12 الموجبة
   2 المتساوية

الدرجة 
 الكمية

 20222 30289 2022 2022 2 السالبة
 78022 6052 12 الموجبة
   2 المتساوية

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات 23يتضح مف جدوؿ )   
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى 

 ياس الصبلبة النفسية لصالح القياس البعدي".مق
بذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثالث الذى ينص عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة  

إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي ألميات 
 لح القياس البعدي".األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى مقياس الصبلبة النفسية لصا

تعزى الباحثة فعالية البرنامج فى تنمية الصبلبة النفسية إلى ما تـ التدريب عميو أثناء     
جمساتو ، حيث تـ التدريب عمى تنمية ميارات التحكـ في االنفعاالت والسموكيات السمبية و 

نفعاالت و المواقؼ المواقؼ الضاغطة ، و ميارات وسمات اإللتزاـ استراتيجيات التعامؿ مع اال
الضاغطة ، وميارات التحدي لكؿ مف الغموض و اإلحباط ميارات الثقة بالذات وتوظيفيا في 
التفاعؿ االجتماعي وذلؾ فى جو يسوده المحبة واأللفة والمرح والدعابة  واستخداـ العديد مف 

الذاتي، التعزيز،  اإلفصاحالفنيات كالمناقشة الجماعية، والحوار، والنمذجة،والعصؼ الذىني، و 
التغذية الراجعة والواجبات المنزلية الذى كاف ليما التأثير اإليجابى عمى فعالية البرنامج مما أدى 
ذلؾ إلى ارتفاع  مستوى الصبلبة النفسية لدى األميات أعضاء المجموعة التجريبية وذلؾ مف 

األحداث الضاغطة خبلؿ ظيور بعض السمات االيجابية في شخصيتيف، كقوة األنا ومواجية 
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والتكيؼ معيا وتقيميا وتحدييا، وعدـ االستغراؽ في أحبلـ اليقظة وترتيب األولويات، واالنطبلؽ 
مف إمكاناتيف وقدراتيف لتحقيؽ أىدافيف فيكونا أكثر نشاطًا ودافقية لمتغمب عمى الضغوط 

ا أكثر ثقة والمشكبلت ، وتوقع األزمات والتغمب عمييا موجية بوجية ضبط داخمية. ويكون
 والتزامًا وتحكمًا وتحديًا لمضغوط.

الذى أكد عمى أف التدريب عمى   Vickie&Clinton (2003)ىذه النتيجة اتفقت مع     
الصبلبة يؤثر عمى مسوى الصبلبة النفسية  لمفرد ويؤثر في تفعيؿ قدرة الفرد عمى التعامؿ مع 

ناتيا الفرعية )التحكـ وااللتزاـ والتحدي(، اإلجياد، كما يمكف أف تكوف أسموب حياة باستخداـ مكو 
 حيث تشجع عمى بقاء اإلنساف بصفة قوية.

(  التى أشارت نتائجيا إلى فعالية 9223وأتفقت  ىذة النتيجة أيضًا مع نتائج  دراسة دعبس )
 فى تنمية الصبلبة النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوى اضطراب التوحد . اإلرشاديالبرنامج 

(  التى أشارت نتائجيا إلى فاعمية  9222ىذة النتيجة مع نتائج دراسة متولى )  أيضًا أتفقت
 .عينة مف آباء األطفاؿ المكفوفيف برنامج إرشادى لتحسيف الصبلبة النفسية لدى 
 نتيجة  اإلجابة عمى الفرض الرابع ومناقشتو:

رتب درجات "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  ينص الفرض الرابع عمى أنو
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى 
مقياس الضغوط النفسية لصالح القياس البعدي، حيث أف الدرجة العالية تعبر عف مستوى 

 ضغوط مرتفع، وبالتالي فيي )في االتجاه األفضؿ(".
البلبارامتري لحساب  Wilcoxonـ اختبار ويمكوكسوف تـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض باستخدا

في القياسيف القبمي الضغوط النفسية الفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس 
 ( :23والبعدي وجاءت النتائج كما في جدوؿ )

الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين ( يوضح  16جدول )
 دي عمى مقياس الضغوط النفسية.القبمي والبع

متوسط  العدد الرتب المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

األعراض النفسية 
 والعضوية

 20222 30111 78022 6052 12 السالبة
 2022 2022 2 الموجبة



فعالية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية وأثره في خفض  لمياءعبدالحميد بيومي
 الضغوط النفسية لدي أميات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية  

 

 0220 

   2 المتساوية
 20224 20859 55022 5052 12 السالبة مشاعر اليأس واالحباط

 2022 2022 2 موجبةال
   2 المتساوية

المشكالت المعرفية 
 والنفسية

 20222 30128 78022 6052 12 السالبة
 2022 2022 2 الموجبة
   2 المتساوية

المشكالت االسرية 
 واالجتماعية

 20222 30142 78022 6052 12 السالبة
 2022 2022 2 الموجبة
   2 المتساوية

 20222 30134 78022 6052 12 السالبة مى مستقبل الطفلالقمق ع
 2022 2022 2 الموجبة
   2 المتساوية

مشكالت األداء 
 االستقاللي

 20222 30293 78022 6052 12 السالبة
 2022 2022 2 الموجبة
   2 المتساوية

عدم القدرة عمى تحمل 
 األعباء

 20222 30122 78022 6052 12 السالبة
 2022 2022 2 الموجبة
   2 المتساوية

 20222 30289 78022 6052 12 السالبة الدرجة الكمية
 2022 2022 2 الموجبة
   2 المتساوية

( وجود فروؽ بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في 23يتضح مف جدوؿ )
عاقة البصرية عمى مقياس الضغوط القياسيف القبمي والبعدي لدى أميات األطفاؿ ذوي اإل
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النفسية لصالح القياس البعدى ، حيث أف الدرجة العالية تعبر عف مستوى ضغوط مرتفع، 
 وبالتالي فيي )في االتجاه األفضؿ("

وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الرابع الذي ينص عمى توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
بية في القياسيف القبمي والبعدي مف أميات األطفاؿ متوسطات رتب درجات المجموعة التجري

ذوي اإلعاقة البصرية عمى مقياس الضغوط النفسية لصالح القياس البعدى، حيث أف الدرجة 
 العالية تعبر عف مستوى ضغوط مرتفع، وبالتالي فيي )في االتجاه األفضؿ(.

اقة البصرية إلى  ما تـ وتعزى الباحثة خفض الضغوط النفسية  لدى أميات األطفاؿ ذوى اإلع
التدريب عميو أثناء جمسات البرمانج حيث تـ التدريب عمى أكتساب ميارات مواجية 
الضغوط.النفسية و ميارات مراعاة الحالة النفسية لآلخريف و أيضًا تدريب األميات عمى 

مناقشة استخداـ إستراتيجيات مواجية إيجابية لمواجية الضغوط ، وذلؾ فى جو يسوده المحبة وال
الجماعية والحوار مف خبلؿ الروح الطيبة بيف الباحثة واألميات ،واستخداـ العديد مف الفنيات 

الذاتي، التعزيز، التغذية الراجعة والواجبات المنزلية مما  اإلفصاحكالنمذجة،والعصؼ الذىني، و 
تى تتعرض ساعد ىذا التدريب عمى مواجية تمؾ الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية ال

ليا األميات و التخفؼ مف حدتيا ، والتقميؿ  مف المشكبلت البلتكيفية  التي تتعرض ليا 
باعتبارىا عامؿ واقي لمصحة  ، أيضًا ساعدت تنمية الصبلبة النفسية عمى جعؿ األميات 
قادرات عمى مقاومة الضغوط ، و تعزيز جوانب أخرى لمشخصية حيث تتفاعؿ مع بعض مكونة 

 لخصائص النفسية واالجتماعية التي تعزز قدرتيـ عمى مواجية الضغوط النفسية  .جممة مف ا
( التى أكدت عمى فاعمية برنامحي  9222وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشوبكي، والصرايرة )  

الوقاية مف التوتر وحؿ المشكبلت في خفض الضغوطات النفسية و تحسيف التكيؼ لدى أسر 
 األطفاؿ المعاقيف. 

حيث  أكدت عمى ( 3088)وتتفؽ ىذه النتيجة  أيضًا مع دراسة كؿ مف محمود وعمي    
فعاليتو البرنامج اإلرشادي في تنمية وتحسيف الصبلبة النفسية ألميات األبناء المعاقيف عقميًا، 
كما أكدت عمى أف الصبلبة النفسية تعمؿ عمى التقميؿ  مف التغيرات والضغوط الشديدة التى 

 قةأطفاليـ.تسبيا إعا
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 نتيجة اإلجابة عمى الفرض الخامس ومناقشتو:
ينص الفرض الخامس عمى أنو: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب 
درجات المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية عمى مقياس الصبلبة 

 النفسية في القياسيف البعدي والتتبعي.
البلبارامتري  Wilcoxonصحة ىذا الفرض باستخداـ اختبار ويمكوكسوف  التحقؽ مف وتـ

البعدي في القياسينالصبلبة النفسية لحساب الفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس
 (:20وجاءت النتائج كما في جدوؿ )والتتبعي )بعد شير ونصؼ مف التطبيؽ البعدي(.

تب درجات المجموعة التجريبية في القياسين ( يوضح الفروق بين متوسطي ر 17جدول )
 البعدي والتتبعي عمى مقياس الصالبة النفسية.

متوسط  العدد الرتب المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

 25222 25222 2532 2532 2 السالبة االلتزاـ
 2532 2532 2 الموجبة
   22 المتساوية

 25331 25300 1522 9522 9 السالبة التحكـ
 9522 9522 2 الموجبة
   2 المتساوية

 25520 25222 0522 9532 5 السالبة التحدي
 9522 9532 2 الموجبة
   8 المتساوية

الدرجة 
 الكمية

 25930 25251 92522 1522 3 السالبة
 8522 1522 9 الموجبة
   3 المتساوية

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات ( عدـ 20يتضح مف جدوؿ )  
المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية في القياسيف البعدي والتتبعي 

 عمى مقياس الصبلبة النفسية.
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بذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الخامس بأنو" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
لمجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية في متوسطات رتب درجات ا

 "القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس الصبلبة النفسية.
تعزى الباحثة بقاء أثر البرنامج إلى الدقة فى اختيار أىداؼ البرنامج محتواه ومراحمة و وضع   

خصائيـ ومفيوـ الصبلبة قواعد العمؿ بو  والتعرؼ عمى مفيوـ ذوى اإلعاقة البصرية  و 
النفسية. ومكونتيا االلتزاـ و التحكـ  والتحدي ، و أىمية الصبلبة النفسية ودورىا في التفاعؿ 
االجتماعي و خصائص مرتفعي الصبلبة  النفسية.ر التي تـ التدريب عمييا أثناء جمسات 

ح الطيبة بيف الباحثة البرنامج فى جو يسوده المحبة والمناقشة الجماعية والحوار مف خبلؿ الرو 
الذاتي، التعزيز،  اإلفصاحواألميات ،واستخداـ العديد مف الفنيات كالنمذجة،والعصؼ الذىني، و 

التغذية الراجعة والواجبات المنزلية فاستمرار التركيز عمى استخداميا أثناء الجمسات كاف لو أكبر 
النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي  األثر في استمرارية بقاء فعالية البرنامج فى تنمية الصبلبة

 اإلعاقة البصرية.
وترى الباحثة  أف احتفاظ البرنامج بمعدؿ ما حققو مف تحسف؛ وبقاء أثر فعالية عمى أميات 

فى  واألطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية مف المجموعة التجريبية إلى تطبيؽ  ما تـ التدريب عمي
ستفادة منو فى المواقؼ الضاغطة ، وأيضا التواصؿ  ة عمى المواقؼ الحياتية وااليالبرامج التدريب

 .المستمر بيف الباحثة وأميات األطفاؿ ذوى اإلعاقة البصرية
( والتى أظيرت نتائجيا عدـ وجود فروؽ 9223تفقت  ىذة النتيجة مع نتائج  دراسة دعبس )او 

أميات األطفاؿ  دالة احصائيًا بيف القياس البعدي و التتبعي في مستوي الصبلبة النفسية لدى
 ذوى اضطراب التوحد 

(  التى أشارت نتائجيا إلى عدـ 9222وأيضا أتفقت ىذة النتيجة مع نتائج  دراسة متولى )
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ 

عة فى أبعاد مقياس الصبلبة البرنامج ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة نفسيا بعد فترة المتاب
 النفسية والدرجة الكمية لممقياس .
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 نتيجة اإلجابة عمى الفرض السادس ومناقشتو:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب  ينص الفرض السادس عمى أنو:
 درجات المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية في القياسيف البعدي

 والتتبعي عمى مقياس الضغوط النفسية .
البلبارامتري لحساب  Wilcoxonتـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض باستخداـ اختبار ويمكوكسوف 

البعدي في القياسيف الضغوط النفسية الفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس 
 (28وجاءت النتائج كما في جدوؿ )والتتبعي 
فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين يوضح ال ( 18جدول )

 البعدي والتتبعي عمى مقياس الضغوط النفسية.
متوسط  العدد الرتب المقياس

 الرتب
مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

األعراض النفسية 
 والعضوية

 20527 20632 12022 3052 3 السالبة
 17022 4038 4 الموجبة

   5 ويةالمتسا
مشاعر اليأس 

 واالحباط
 20783 20276 6052 3025 2 السالبة
 8052 2038 3 الموجبة
   7 المتساوية

المشكالت المعرفية 
 والنفسية

 
 

 20739 20333 25022 5022 5 السالبة
 22022 5022 4 الموجبة
   3 المتساوية

المشكالت االسرية 
 واالجتماعية

 20482 20727 12022 2052 4 السالبة
 5022 5022 1 الموجبة
   7 المتساوية

 20428 20828 12052 2063 4 السالبةالقمق عمى مستقبل 
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 4052 4052 1 الموجبة الطفل
   7 المتساوية

مشكالت األداء 
 االستقاللي

 20482 20727 12022 3033 3 السالبة
 5022 2022 2 الموجبة
   7 المتساوية

عدم القدرة عمى تحمل 
 األعباء

 2763 20322 22022 4022 5 السالبة
 16022 5033 3 الموجبة
   4 المتساوية

 20252 10149 38022 5052 7 السالبة الدرجة الكمية
 16022 5052 3 الموجبة
   2 المتساوية

توسطات رتب درجات ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف م28يتضح مف جدوؿ )
المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية في القياسيف البعدي والتتبعي 

 عمى مقياس الضغوط النفسية .
بذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الخامس بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

ذوي اإلعاقة البصرية في  متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية مف أميات األطفاؿ
 القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس الضغوط النفسية .

تعزى الباحثة بقاء أثر البرنامج إلى الدقة فى اختيار أىداؼ البرنامج محتواه ومراحمة و وضع  
قواعد العمؿ بو، والتعرؼ عمى الضغوط النفسية وأنواعيا ، و مظاىر الضغوط التي تتعرض 

ي  اإلعاقة البصرية ميارات ، واستراتيجيات التعامؿ مع االنفعاالت و  المواقؼ ليا أميات ذو 
الضاغطة . ميارات التحدي لكؿ مف الغموض و اإلحباط ميارات الثقة بالذات وتوظيفيا في 
التفاعؿ االجتماعي. ميارات مواجية الضغوط.النفسية . ميارات مراعاة الحالة النفسية لآلخريف. 

ب عمييا أثناء جمسات البرنامج فى جو يسوده المحبة والمناقشة الجماعية والحوار التي تـ التدري
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مف خبلؿ الروح الطيبة بيف الباحثة واألميات ،واستخداـ العديد مف الفنيات كالنمذجة،والعصؼ 
الذاتي، التعزيز، التغذية الراجعة والواجبات المنزلية فاستمرار التركيز عمى  اإلفصاحالذىني، و 

اميا أثناء الجمسات كاف لو أكبر األثر في خفض الضفوط النفسية لدى أميات األطفاؿ استخد
 ذوي اإلعاقة البصرية .

تعزو الباحثة أيضًا بقاء أثر البرنامج إلى أف األميات كانوا متحمسات لتطبيؽ ما تـ التدريب 
ركة الفعالة مع عميو فى حياتيف األسرية . الذى ساىـ فى تكويف اتجاه قوي  لدييف نحو المشا

عف مشاعرىا  اإلفصاحاآلخريف والثقة فييـ، والتفاعؿ والتواصؿ معيـ وااللتزاـ بواجبيا اتجاىيـ و 
يثار اآلخريف عمى أنفسيف  وعدـ التمركز حوؿ الذات وطمب المساندة وقت الحاجة  نحوىـ، وا 

ظيار مشاعر الحب والتفاىـ معيـ.  وا 
بأف الصبلبة النفسية نظاـ لمشخصية  Maddi (2006تأتي ىذه النتيجة متسقة مع ما ذكره )

يمكف تطويره لدي كؿ األفراد، حيث أثبتت أنيا مخفؼ فعاؿ لمضغوط، وتساعد في استمرار 
وتعزيز األداء، والقيادة واألخبلؽ والصحة. فيي مؤشر إيجابي لفعالية األداء ولجودة الحياة لدى 

أساسي في تشجيع المسايرة الفعالة  الذيف يعانوف مف األمراض الخطيرة، وتعتبر شيء
والتفاعبلت المدعمة اجتماعيا، والتي يمكف أف تساعد عمى خفض الضغط واإلجياد واالكتئاب 

 والغضب.
(التى أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة 9223وأتفقت أيضا ىذه النتيجة مع نتائج  دراسة دعبس )

النفسيةلدى أميات األطفاؿ ذوي  احصائيًا بيف القياس البعدي و التتبعي في مستوي الضغوط
 ذوى اضطراب التوحد.

 الثالث عشر: توصيات البحث:
.إصدار دليؿ إرشادي يتضمف توجيو أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية إلى االستفادة مف 2

 المصادر البيئية والنفسية المتاحة التي تعينيف عمى مواجية الضغوط بإيجابية.
غرس قيـ الصبلبة النفسية وأسموب المواجية االيجابية في التعامؿ  .توجيو أولياء األمور إلى9

 مع أحداث الحياة الضاغطة ألبنائيـ.
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.ضرورة أف توجو المنظمات األىمية ومؤسسات المجتمع المدني نحو المزيد مف االىتماـ حوؿ 5
 تثقيؼ أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية لموجية الضغوط النفسية .

 تكريـ أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية وذلؾ لممساندة االجتماعية ليـ.. عقد لقاءات ل1
. عقد دورات وورش عمؿ لتدريب األميات عمى التصدى لممشكبلت التى تنتج عف تمؾ 3

 اإلعاقة ومواجية الضغوط الناتجة عنيا لتوفير مناخ أسرى آمف، يسوده التعاوف والمشاركة.
 الرابع عشر: البحوث المقترحة:

فاعمية برنامج إرشادي في تنمية الصبلبة النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية .2
 وأثره في جودة الحياة ألبنائيف.

 .العبلقة بيف وجية الضبط ومستوى الضغوط لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية.9
ي االعاقة البصرية .فاعمية برنامج إرشادي في خفض قمؽ المستقبؿ لدى أميات األطفاؿ ذو 5

 .وأثره عمى تقدير الذات ألبنائيف
 .الصبلبة النفسية لؤلميات وعبلقتيا باألمف النفسي لدى أبنائيما ذوي اإلعاقة البصرية.1
 .الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالرضا عف الحياة لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية.3
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 المراجع 
الصبلبة النفسية وعبلقتيا بضغوط الحياة لدىطمبة جامعة (. 3007ف )أبو الندي، عبد الرحم

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التربية، جامعة األزىر بغزة األزىر بغزة
الرياض:مكتبة  -.الطبعة الثانية، المممكة العربية السعوديةالتربية الخاصة(.9222أخرس، نائؿ )

 .الرشد
بة النفسية و عبلقتيا بأساليب مواجية الضغوط النفسية لدي الصبل(. 9229العبدلي، خالد )

)رسالة  عينة مف طبلب المرحمة الثانوية المتفوقيف داسيًا و العادييف بمدينة مكة المكرمة
 ماجستير غير منشورة (. كمية التربية ، جامعة أـ القري.

الرياض:دار الزىراء لمنشر .الطبعة الرابعة ،توعية المجتمع باإلعاقة(.9222البببلوي، ايياب)  
 والتوزيع.

مجمة كمية ( . أثر إعاقة الطفؿ عمي األسرة . 2223الخطيب ،جماؿ، والحديدي ، مني )  
 .95-2( ، 52، جامعة المنصورة ع) التربية

(. الضغوط التي تتعرض ليا أسر 8994الحديدي، منى ،والخطيب، جماؿ والصمادي، جميؿ )
 .25-7، (8) 38لعمـو التربوية(. الجامعة األردنية، أاألطفاؿ المعوقيف) دراسات ا

ضغوط الوالدية وعبلقتيا ببعض اضطرابات النطؽ لدى عينة مف تبلميذ  (.8997الفقي، آماؿ )
 .) رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التربية جامعة بنياالمرحمة األولى مف التعميـ األساسي 

لنفسي ألباء وأسر المتخمفيف عقميا. ندوة اإلرشاد اإلرشاد ا(.8999القريطي، عبد المطمب )
النفسي والميني مف أجؿ نوعية أفضؿ لحياة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، جامعة 

 .39القمش، . 1/3838 - 89الخميج العربية، المنامة، 
المدخؿ الي التربية ( . 9222القريوتي، يوسؼ، والسرطاوي، عبدالعزيز، الصمادي، وجميؿ )

 .االمرات العربية المتحدة-. دار القمـ لمنشر و التوزيع اصةالخ
البلال ، زياد ،و الزبيري ،شريفة، والبلال ، صائب ،و الجبلمدة ، فوزية ، و ماموف ،محمد ،و 

.  أساسيات التربية الخاصة. (2012) الشرماف ، وائؿ ،و القبالي ، يحيي، و يوسؼ ،محمد 
 .اف ،األردفدار المسيرة لمنشر و التوزيع :عم

 ..عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع التوحد الخصائص والعبلج(.9221الزريقات، إبراىيـ )
 .األردف:دار الشروؽ-.عمافمناىج البحث في العمـو اإلنسانية(.9225العدؿ،عادؿ)
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بطارية قياس الضغوط النفسية وأساليب (.8998السرطاوي، زيداف، والشخص، عبد العزيز )
 ( العيف: دار الكتاب.2. )طحتياجات ألولياء أمور المعوقيفالمواجية واال

. ردود أفعاؿ الوالديف نحو اإلعاقة الجسدية دراسة استطبلعية(. 8998السرطاوي، عبد العزيز )
 .89-8(، 8ع )2، مجمة جامعة الممؾ سعود

طفاؿ الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األ (.8998الشخص، عبد العزيز، والسرطاوي، زيداف )
 .مركز البحوث التربوية، جامعة الممؾ سعودالمعاقيف وأساليب مواجيتيا . 

الصبلبة النفسية و األمؿ و عبلقتيما بالشكاوي البدنية و العصابية (. 9222المشعاف، عويد)
 .333جامعة الكويت -)دراسات نفسية( .كمية التربية لدي الطمبة والطالبات في جامعو الكويت

، مصطفي  (. فاعمية برنامج ارشادي لخفض الضغوط النفسية لدي األميات 2002)المظمـو
(، جامعو 31، العدد )01، المجمد  مجمة كمية التربيةوأثره في توافؽ أطفاليف ضعاؼ السمع . 

 طنطا، مصر
، عدناف ) ) دراسة حالة لعشيرة أردنية الضغوط النفسية ألسر المعاقيف بصريًا (. 2223العتـو
 .220–283( ،9) 0نفسي( .العربية لمطب ال
) رسالة ماجستير غير  الصعوبات االجتماعية التي تواجو المكفوفيف (.3003الشراري، سالـ )

 .منشورة(، الجامعة األردنية، عماف، األردف
فاعمية برنامجي الوقاية مف التوتر وحؿ  (.  9222الشوبكي، نايفة،و الصرايرة، خالد )

ية وتحسيف التكيؼ لدى أسر األطفاؿ المعاقيف مؤتة المشكبلت في خفض الضغوطات النفس
 9،ع  93.األردف المجمد/العدد: مج العموـ االنسانية واالجتماعية  -لمبحوث والدراسات 

 281-233الصفحات: 
. المؤتمر الضغوط النفسية وطرؽ التعامؿ معيا في القرآف الكريـ(.3008الطيراوي، جميؿ )

ريـ ودوره في معالجة قضايا األمة، مركز القرآف الكريـ والدعوة العممي الدولي األوؿ القرآف الك
 .39اإلسبلمية، كمية أصوؿ الديف، الجامعة اإلسبلمية، غزة

دراسة تشخيصية مقارنة في السموؾ االنسحابي لؤلطفاؿ التوحدييف (. 3003بخش، أميرة )
 .33 – 81(2ع) 3 ، الكويت،مجمة العمـو التربوية والنفسيةوأقرانيـ المتخمفيف عقميا. 

استراتيجيات مواجية الضغوط التربوية و ( .(2006حسيف ،طو ، و سبلمة ،عبد العظيـ 
 ، دار الفكر : األردف.2.الطبعة  النفسية
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( .الصبلبة النفسية كمنبئ بخفض الضغوط النفسية و السموؾ العدواني 9222عباس، مدحت )
 .955-238،  (2ع )93، مجمد  مجمة كمية التربيةلدي معممي المرحمة اإلعدادية. 

الضغوط التي يتعرض ليا األطفاؿ المكفوفيف وعبلقتيا بمستوى (.3002عبد الرسوؿ، وىب )
) رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامع األردنية، عماف، أدائيـ لبعض أدوارىـ االجتماعية 

 .األردف
جية الضغوط النفسية لدى عينة الصبلبة النفسية وعبلقتيا بأساليب موا (.3083عبد اهلل، خالد )

) رسالة ماجستير  مف طبلب المرحمة الثانوية المتفوقيف دراسيا والعادييف بمدينة مكة المكرمة
 .غير منشورة(. كمية التربية، جامعة أـ القرى، السعودية

. اإلسكندرية: دار الشخصية واألمراض النفسية والعقمية(.8990عبد المؤمف، محمد )
 ديدة.المطبوعات الج
(. عماف: دار صفاء لمنشر 2)ط المبصروف بآذانيـ )المعاقوف بصريا(. (.3000عبيد، ماجده )

 .والتوزيع
االضطرابات السيكوسوماتية وعبلقتيا بالضغوط والصبلبة وبعض (.3007غانـ، حسف )

) دراسات عربية في عمـ النفس(.  متغيرات الشخصية لدى مرضى السكر مف النوع الثاني
 .827-27،  ص ص (36،) 9مج

دور الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية وتقدير الذات في إدراؾ (. 9229محمد، جيياف)
)رسالة ماجستير غير  المشفو والتعايش معيا لدى الراشديف مف الجنسيف في سياؽ العمؿ

 .منشورة(، جامعة القاىرة، كمية األدب، قسـ عمـ النفس
مدى فعالية برنامج إرشاديالتحسيف الصبلبة النفسية (. 3088محمود، ماجدة ، وعمي، أحمد )

ع)  38مج  مجمة دراسات نفسيةألميات األبناء المعاقيف عقمية وأثره عمى تقدير الذات ألبنائيـ، 
 .105 – 110( يوليو ص ص 5

الصبلبة النفسية و إدارة الذات و عبلقتيا بالصحة النفسية و النجاح (. 9229محمود، ىويدة. )
 -)دراسات عربية اديمي في ضوء بعض المتغيرات لدي طبلب الدبمـو المينية بكمية التربيةاألك

 .310-312كمية التربية( .جامعة اإلسكندرية. 
. كمية االداب . جامعو الزقازيؽ . القاىرة ، استبياف الصبلبة النفسية(. 9229مخمير، عماد )

 .15- 22مكتبة االنجمو المصرية 
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( . الصبلبة النفسية و المساندة االجتماعية متغيرات وسيطة في العبلقة 2220مخيمر ، عماد )
،ع ، المجمة المصرية لمدراسات النفسية بيف الضغوط و أعراض االكتئاب لدي الشباب الجامعي 

 .92-2( ، 0(، المجمد)20)
مصادر و مستويات الضغوط النفسية و استراتجيات التكيؼ معيا لدي (. 2007ممحـ، نسريف )

) رسالة ماجستير في التربية الخاصة (. جامعة  األفراد المعوقيف بصريًا و أسرىـ في سوريا
الضغوط النفسية و الدعـ ( . 2223.ممكوش، رياض ويحيي ، خولة )58دمشؽ كمية التربية. 

-9592( ، 3)99. دراسات االجتماعي لدي أبناء و أميات األطفاؿ المعاقيف في مدينة عماف 
9518. 

الضغوط النفسية لممعمميف دليؿ التعرؼ عمى (.8989طمعت، والبببلوي، فيوال ) منصور،
 )كراسة التعميمات(. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. الصحة النفسية لممعمميف

استراتيجيات مواجية مشكبلت العمؿ و عبلقتيا بالصبلبة النفسو األمف (. 2012نصر، عبل  )
 ية التربية ، جامعة دمشؽ.)رسالة دكتوراه (. كم  الوظيفي

(.الصبلبة النفسية و عبلقاتيا بأساليب مواجية الضغوط لدي عينة مف 9222عبد الباقي،فرج)
 أميات األطفاؿ الذاتوييف. )رسالة ماجستير(.

(.فاعمية برنامج إرشادي بالواقع لتحسيف الصبلبة النفسية لدي عينة مف 9222متولي،سامية)
 سالة ماجستير(.آباء األطفاؿ المكفوفيف.)ر 

(. فعالية برنامج لتنمية الصبلبة النفسية و أثره في خفض الضغوط 9223،أشرؼ)دعبس
 553(،13مصر ،ع)-النفسية لدي أميات األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد.مجمة االرشاد النفسي

-932. 
ة (.الصبلبة النفسية لدي أميات األبناء المعاقيف عقميا في مصر و السعودي9222فتحي ،عمي)

 .وفًقا لبعض المتغيرات "دراسة مقارنة ".بورسعيد: كمية التربية
(. الضغوط النفسية و عبلقتيا باالحتياجات أولياء أمور األطفاؿ غير 2009فرح، مني )

 .العادييف ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطـو ، السوداف
ضغوط النفسية. مجمة العمـو (.الصبلبة النفسية و دورىا الوقائي مف ال9223يوسفي ،حدة)

 .2925-912(،98االجتماعية و اإلنسانية ،ع)
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The effectiveness of a counseling program for the development of 

psychological hardness and its impact on reducing psychological 

stress among mothers of children with visual impairment 

Abstract: 
 the current research aims to identify the effectiveness of a counseling program 

for the development of psychological hardness and its impact on reducing 

psychological stress of mothers of children with visual impairment. To achieve 

this goal, the quasi-experimental approach was used, and a sample of 20 mothers 

of children with visual impairment suffered from a decrease in The level of 

psychological hardness,and increase in the level of stress and they were divided 

into two equal groups (experimental n = 12 and control n =12), and verifying the 

equivalence of the two groupsin terms of age, psychological hardness and 

psychological stress. research tools were the psychological hardness scale and the 

psychological stress scale, and counseling program(reasearcher preparation).The 

results concluded that there were statistically significant differences between the 

two groups (experimental and control) in the post-measurement of the dimensions 

of psychological hardness and the total score. In terms of improvement in the 

level of psychological hardness in favor of the experimental group, and the 

presence of statistically significant differences between the two groups 

(experimental and control) in the post-measurement of the dimensions of 

psychological stress scale and the total score in terms of reduced psychological 

stress in favor of the experimental group, also the presence of statistically 

significant differences between the pre and post measurements of the 

experimental group for dimensions Psychological hardness scale and total score 

in favor of post measurement, and the existence of statistically significant 

differences between the pre and post measurements of the experimental group for 

the dimensions of the psychological stress scale and the total score in favor of the 

post measurement, there are no statistically significant differences between the 

post and follow up measures of the experimental group for the dimensions of the 

psychological hardness scale and the total score. and there are no statistically 

significant differences between the post and follow up measures of the 

experimental group for the dimensions of the psychological stress scale and the 

total score. The research recommended some research recommendations and 

proposal. 

Keywords: Counseling Program - Psychological hardness - Psychological Stress 

- Mothers of Children with Visual Impairment. 

 


