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  الشكر والتقدير

 هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير إلى الدكتور            يال يسعني ف  

عمر الريماوي الذي رحب باإلشراف على هذه الرسالة فبعث في نفسي العزيمة واألمل             

لتشجيع منذ أن كانت هذه الرسالة فكرة في المهد حتـى اسـتوت             إذ توالني بالرعاية وا   

 على سوقها فلم يأل من جهده شيئا ؛ إذ سخر عصارة فكره وخالصـة علمـه لخدمـة                 

البحث والباحثة في زمن شح فيه العلماء وعز الكرماء ولو أني أعلم علـم اليقـين أن                 

فجـزاك اهللا   ... يد أنملـه     من الكلمات ال يوفيه جزء من حقه لما توانيت عن ذا ق            بحراً

   . ولطالبه سنداًخير الجزاء وأدامك للعلم أهالً

كما أزجي خالص شكري وعرفاني إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة وأخص 

بالذكر جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين إدارة وموظفين لما قدموه لي 

إلى جميع أخوة المعاقين المقيمين في  كما وأتقدم بعميق شكري ،من تسهيالت ودعم

 وأتقدم ،جاز هذا العملالجمعية لما قاموا به من اهتمام لتقديم المساعدة والعون إلن

بالشكر الموصول إلى المربي الفاضل األستاذ زياد بدر الذي دقق هذا العمل لغويا 

 أعضاء إلىالشكر  بأتوجه أنكما ال يفوتني  .وأخرجه إلى حلته الجديدة الذي هو عليه اآلن

   .أداة الدراسة لجنة تحكيم أدوات الدراسة لمالحظاتهم القيمة والتي ساعدت على بناء 

  

  سحر مسوده: الباحثة 

  



   ت

  الملخص
  

خوة ذوي اإلعاقة العقلية إ لدى ةمستوى الضغوط النفسيهدفت الدراسة الحالية التعرف إلى 
 في ضوء هيل المعاقين في مدينة الخليلان الخيرية لرعاية وتأوالمزدوجة نزالء جمعية اإلحس

 ، جنس األخ العادي،، وشدتهااإلعاقةجنس المعاق، الفئة العمرية، ونوع  (المتغيرات المستقلة
، مستخدمةً المنهج )المستوى التعليميوالفئة العمرية، ووالترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق، 

والذي ، ألخوة المعاقينالضغوط النفسية قياس الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت الباحثة م
 والبديرات) 2006( وعبدات) 2003(  حراحشة:مقاييس كل منت الباحثة بتطويره من خالل قام
  .خوة ذوي اإلعاقة المقيمين في جمعية اإلحسانإمن ) 207(على عينة متيسرة بلغت ، )2006(

  
م الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية معالجتها إحصائياً باستخداالبيانات وعملية جمع وتمت 

(SPSS) خوة ذوي اإلعاقة إدرجة الضغوط النفسية لدى أن ، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة
على العقلية والمزدوجة نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين كانت متوسطة 

وقد جاء في مقدمة هذه  ،)0.64( وبانحراف معياري)3.40(الدرجة الكلية بمتوسط حسابي 
   .المعيقات البيئية تالها االنفعالية فالرعاية المستمرة فاالجتماعية: الضغوط

خوة ذوي إالنفسية لدى  مستوى الضغوطكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
أظهرت  حين ، فيتعزى لمتغير نوع اإلعاقة وكانت هذه الفروق لصالح اإلعاقة العقليةاإلعاقة 

خوة ذوي اإلعاقة إالنفسية لدى  في مستوى الضغوطصائية ات داللة إحذالنتائج عدم وجود فروق 
  .الفئة العمرية له وشدة إعاقته ،جنس المعاق: لكل من متغيرات

ذات داللة  وجود فروق فقد أظهرت النتائج خوة العادييناإلوفيما يتعلق بالنتائج الخاصة بمتغيرات 
وكانت خوة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير جنس أخ المعاق إالنفسية لدى  مستوى الضغوطإحصائية في 

  .  على الضغوط المرتبطة بالمعيقات البيئيةرالفروق لصالح الذكور الذين أكدوا بدرجة أكب
خوة ذوي إالنفسية لدى  ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط فروق كذلك أظهرت النتائج وجود

 لصالح المبحوثين الذين ترتيبهم  بالنسبة لألخ المعاقإلخوة العاديينترتيب الوالدي لتعزى للاإلعاقة 
في حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في . الوالدي بعد األخ المعاق

  . تعزى لمتغير الفئة العمرية لإلخوة العاديينخوة ذوي اإلعاقة إالنفسية لدى  مستوى الضغوط
خوة إالنفسية لدى   أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوطيراًوأخ

، وأشارت المقارنات الثنائية أن الفروق كانت ذوي اإلعاقة تعزى للمستوى التعليمي لألخ العادي
 في لصالح التعليم األساسي فما دون في بعد الضغوط االنفعالية في حين كانت لصالح التعليم الثانوي

 .بعد الرعاية المستمرة



   ث

في ضوء تحليل نتائج االستبيان توصلت الباحثة إلى أن وجود أخ معاق يشكل مصدراً رئيسياً 
للضغوط النفسية لألخ العادي، بسبب عدد من العوامل المادية واالجتماعية والثقافية الخاصة 

ة العاديين واإلخوة ذوي بمجتمعنا الفلسطيني، وأيضاً بسبب عدد من المتغيرات الخاصة باإلخو
  . اإلعاقة، والتي بدورها تؤثر على نظرتهم ألخيهم المعاق وتحول دون رغبتهم باالهتمام به

 وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الباحثة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات
خوة ذوي تدريبية إل وبناء برامج إرشادية و،خوة ذوي اإلعاقةإالتجريبية والوصفية التي تعنى ب

اإلعاقة وإدراجها ضمن خطط وبرامج المؤسسات الحكومية واألهلية  التي تعمل في حقل اإلعاقة 
 تنسيق فعاليات للضغط والمناصرة من قبل أهالي المعاقين بما فيهم اإلخوة باإلضافة إلى العمل على

فة لتحسين أوضاع المعاقين في والوزارات المختل والمؤسسات ذات العالقة للتأثير على صناع القرار
يين والمرشدين االجتماعيين العاملين في حقل صصات تمكين وتدريب االخوأخيراً الفلسطيني مجتمعنا
  .  اإلعاقة
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Abstract: 

  

The aim of this study is to evaluate the emotional/psychological strain faced by siblings of 

people with mental or physical disabilities. The disabled individuals in this study are from 

Al-Ihsan charitable society located in Hebron city which helps and rehabilitates people 

with special needs. When undergoing the research a number of variables related to the 

individual with special needs were taken into consideration, such as the sex, age, and type 

of disability.  

Furthermore, qualitative research was used to assess the degree of psychological stress 

faced by the siblings of people with special needs. A look at Harasheh (2003), Obeidat 

(2006) and Al-budairat (2006) contributed to the development of the study of which 207 

individuals participated in. The data has been collected and the questionnaires were 

analyzed using (SPSS) to generate the results. The statistics showed a number of different 

results which coincide to specific variables. Overall, the intensity of pressure faced by the 

brothers and sisters of people with special needs at Al-Ihsan charitable society were 

moderate. 

The psychological pressure showed by mean of (3.40) with a standard deviation of (0.64). 

the major impact is due to environmental constraints followed by social reactions. In 

addition, differences in psychological pressure of siblings of people with disabilities at Al-

Ihsan charitable society were found in correlation to the disabled individual’s sex, age 

group, and degree of disability. The results indicate a higher number of male siblings 

suffered from psychological pressure from environmental factors.  Also there was 

psychological stress felt as a result of place in the family (as a child) compared to the 

disabled individual, where it is most significant amongst the child born after the disabled 

child. Nonetheless, age group did not arise as a substantial factor of stress amongst non-



   ح

disabled individuals. Yet education level of the non-disabled individual showed to be a 

cause of psychological constrain. Comparisons showed that elementary level and below 

reactions were emotional, as for secondary level education emotional or psychological 

strain was indicated by long term care of the disabled person.  

In light of the analysis of the results of the questionnaire, the researcher concluded that the 

presence of a disabled brother is a major source of psychological pressure on the normal 

brother, due to a number of physical, social and cultural factors, that are  for our 

Palestinian society, and also because of a number of variables for ordinary brothers and 

brothers with disabilities, which in turn affect the perception of a disabled brother and 

inhibit their desire to paying him more attention. 

Moreover, further research in the field must be carried out in addition to awareness 

campaigns. Action should be taken on the part of all parties involved with people with 

special needs to influence policies and policy makers. There is also a pressing need to 

improve the quality of life of people with disabilities in Palestinian society.  Finally, there 

must be more focus on empowering and training specialists along with social workers who 

interact with people with special needs.   
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  األول الفصل

______________________________________________________  

  

 وأهميتها الدراسة خلفية

  

  المقدمة 1.1
  

إن تجربة وجود طفل معاق في األسرة هي تجربة صعبة وقوية والشك أنها تجعل األسرة في وضع                 
صر الضغوط المتعددة   مليء بالضغوط النفسية العديدة والمتنوعة خصوصا وأننا في الحقيقة نعيش ع          

في الظروف العادية،    وتجعل الضغط النفسي سمة لحياتنا     ،  والتي تحيط بنا من كل جانب     . المصادر
وصدمة وجـوده مـن    ،فكيف الحال عندما يكون هناك طفل معاق في األسرة بكل أعبائه ومتطلباته

        . األساس
  
أن التأثير النفسي واالجتماعي األكبـر   على الرغم    ، فحسب  على الوالدين  تلك  الضغوط    ال تتوقف   و

قد يلحق بهما نظراً لتحملهما المسؤوليات األساسية للطفل المعاق منذ البداية، بل إن هذه التـأثيرات                
أن  )1995( وفي هذا الصدد يؤكد ملكوش ويحيى ، خوةتمتد لتشمل أفراد األسرة كافة، بما فيهم اإل

اغطة شديدة في حياة جميع أفراد األسرة خاصـة عنـد       فرد معاق في األسرة يعتبر حادثة ض      وجود  
 كما أن وجود اإلعاقة حالة مستمرة وبالتالي قد ينظر لها أيضا علـى أنهـا مـن                  ،اكتشاف اإلعاقة 

 وقد أشارت بعض الدراسات التي اهتمت بالجانب النفسي ألسر           ،منغصات الحياة اليومية المتكررة     
عرض لضغط نفسي شديد قد يصل عنـد بعـضها لدرجـة            المعاقين إلى أن معظم هذه األسر قد تت       

    ).  Wikler,1981(المرض 
   
خوته في نفس األسرة كونه يتفاعـل معهـم         إن النمو النفسي السوي للطفل عادة ما يقترن ب        إحيث  و 

هناك الكثير من السلوكيات التي يكتسبها الطفل من أخيه الطفل في           فويحتك بهم، ويؤثر ويتأثر بهم،      
 ما يكون اإلخوة نماذج سلوكية لبعضهم البعض ومـصدرا          إذ غالباً ة العمرية أو أكبر،     نفس المرحل 
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ومن الجدير بالمالحظة  أن التغيرات الجوهرية التي  .للتفاعل االجتماعي وتعليم المهارات الحياتية 
         ك لـذل  .  على سمات الطفل األخ      تحدث على صحة الطفل وأدائه لوظائفه اليومية تؤثر بشكل تلقائي

كان وجود طفل معاق في األسرة مؤثراً بشكل مباشر على أخوته الذين يتفاعل معهم ويؤثر ويتـأثر                 
  ).2006عبدات،( بهم
  

في ) Vadasay, Fewell, Meyer,& Schell.1984(وقد أوضح فاداسي وفيويل وماير وشيل 
ألشخاص خوة اإ حول عد مراجعتهم لألدب التربوي  وب،خوة األطفال المعاقينإ حول دراسة
خوة للضغوط النفسية مجموعة من النتائج المرتبطة بزيادة احتماالت تعرض اإل أظهرت ،المعاقين

وقد تبين من خالل هذه المراجعة لألدب أن دراسات قليلة فقط اهتمت بدراسة  ،والمشكالت االنفعالية
نصب االهتمام على فقد كان ي خوة األشخاص المعاقين عبر مراحل الحياة،األثر والضغوط النفسية إل

      . فقط عاقموالعالقات بين األب واألم والطفل الدراسة الضغوط 
   

أن وجود الطفل المعاق في األسرة يزيد من درجـة           )2000( ودارلينغ سيلجمان أكدوفي هذا الصدد    
كما أن األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة لهم تـأثير سـلبي           . القلق والخالفات والخصومة بين األشقاء    

فمثال تعاني األخت الكبرى من حالة مرتفعة من الضغط النفسي بينما يعـيش بعـض    ،خوتهمإلى ع
ـ .خوتها ردود فعل انفعالية سلبية مختلفة من الخوف والرغبة في الموت والقلق               إ  ها مـا ذكـر    ذوه

بة ترجع إلى الرعاية     األخوات اإلناث األكبر ربما يخبرن صعو      أنب  )Moorman,1992(مورمان  
  .دةالزائ

  
المعاقين عقليـا المتمثلـة      العاديين لألطفال  خوةالضغوط الواقعة على اإل   ) 1985(ويحدد الريحاني   

بسبب تحملهـم مـسؤولية     العاديين مع الوالدين     خوةاإل وصراع ،فيتحمل أعباء زائدة تفوق طاقاتهم    
ـ           ،رعاية األخ المعاق عقليا    شكالت التـي   وفرض نوع من العزلة االجتماعية عليهم تعد من أهم الم

 وتؤدي بالتالي إلى زيادة الضغط الواقـع        ،خوة العاديين وتجعلهم يشعرون بالضيق والتوتر     تواجه اإل 
  . عليهم

  
وخـصوصا  (خوة األطفال المعـاقين     إ والدراسات التجريبية فكرة أن      اإلكلينيكيةوتدعم المالحظات   

 )2006( ذكر  عبدات     فقد ،نفعاليةيمثلون عينة تتعرض بدرجة كبيرة للمشكالت اال       ) اإلعاقة العقلية 
خـوة األطفـال   إأن الحظـوا  San Martino& Newman, 1974 ) ( سان مارتينو ونيومان أن

 مجموعة يسهل التعرف عليها بين مجموعات األطفال التي تتردد بشكل دائـم              ألفوا  عقليا   المعاقين
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 درسها قد أخبرت عن      من األسر التي   )%12(أن  )  Holt,1957( كما وجدت هولت   ،على عياداتهم 
 .خوة العاديين لألطفال المعاقين عقليا اضطرابات انفعالية متعددة بين اإل

  
خوة األشخاص المعاقين إال أن معظمها      وبالرغم من وجود بعض األدلة والدراسات التي تطرقت إل         

ـ      ا ويالحظ حسب علم  الباحثة قلة الدر       ،دراسات أجنبية  ضغوط سات العربية التي تطرقت لدراسة ال
كما ) 2006(عبدات  فيذكر  .  اإلعاقة الجسدية والعقلية المزدوجة      الخاصة بأخوة المعاقين وخصوصاً   

خوة العاديين للطفل المعـاق     أنه لم يحظ جانب الضغوط الواقعة على اإل       ) 1993 ،االشول(جاء عن   
الوالديـة   في هذا المجال فكان التركيز على الضغوط          مثلما حظيت جوانب أخرى    ةوالدراسبالبحث  
خوة ذوي  إولذلك فإن هذه الدراسة ستتصدى لدراسة ومعرفة مستوى الضغوط النفسية لدى            . وآثارها

خوة والمعـاق   اإلعاقة العقلية والجسدية ومعرفة عالقة بعض المتغيرات والخصائص الخاصة بـاإل          
ـ         وذلك لتؤكد أو تنفي ما    ،بدرجة هذه الضغوط   ق بهـذا   جاءت به بعض الدراسات السابقة فيمـا يتعل

الجانب مع األخذ بعين االعتبار خصوصية مجتمع الدراسة الفلسطيني،  وحتى يتسنى بناء على ذلك               
    .     خوة ذوي اإلعاقة إ  تواجه تلك الضغوط وتخفف من تأثيرها على حياة إرشاديةبرامج لالتخطيط 

    
  ة الدراسمشكلة 2.1

  

 في صحتهم  يؤثر سلباً، أمام أفرادها كبيراًأخ معاق أو أخت معاقة في األسرة عائقاً يعتبر وجود
 نفسية  ويرهق قدراتهم فيولد ضغوطاً، ويحول دون تفاعلهم في المجتمع كما يجب،النفسية

  . لبعض المتغيرات الديموغرافية لألفراد واجتماعية واقتصادية قد تزداد وقد تنخفض تبعاً
  

  تختلف غربية وعربيةبقت في مجتمعات خوة واألخوات طوحيث أن الدراسات التي أجريت على اإل
فال يمكن تعميم نتائج هذه الدراسات  مجتمعنا الفلسطينيفي معتقداتها وقيمها وثقافاتها عن نوعا ما 

على مجتمعنا نظرا للخصوصية في الطبيعة الجغرافية واإلمكانات المتاحة والظروف المحيطة 
 في الدراسات ه الفئة من المجتمع إال بشكل قليل هذيتم التركيز على  لم  إضافة إلى أنه ،باألسرة

 وال توجد حسب علم الباحثة أي دراسة فلسطينية تطرقت ،السابقة وخصوصا الدراسات العربية
  .)العقلية والجسدية(عقلية والمزدوجة خوة ذوي اإلعاقة الإل
  

  .بيئة الفلسطينية خوة المعاقين في الإ مستوى الضغوط النفسية لدى التعرف إلىلذا هدفت الدراسة 
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   الدراسةأسئلة 3.1
  

  : الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التاليةتحاول
    

أهيل ت من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وذوي اإلعاقة خوة ما مستوى الضغوط النفسية إل •

  المعاقين ؟

  

ية اإلحسان  من نزالء جمعذوي اإلعاقةخوة هل توجد فروق في مستوى الضغوط النفسية إل •

 المعاقين في الخليل على مستوى األداة وأبعادها يعزى لمتغيرات الدراسة وتأهيلالخيرية لرعاية 

 ). وشدتها، نوع اإلعاقة،الفئة العمرية ، المعاقجنس( المتعلقة باألخ المعاق

 

 من نزالء جمعية اإلحسان ذوي اإلعاقة خوة الضغوط النفسية إل هل توجد فروق في مستوى •

في الخليل على مستوى األداة وأبعادها يعزى لمتغيرات الدراسة  المعاقين وتأهيلرية لرعاية الخي

  ). المستوى التعليمي ، ترتيبه الوالدي بالنسبة لألخ المعاق،العمر ،جنسال (باألخ العادي المتعلقة 

  

    الدراسةفرضيات 4.1
  

  : فحص الفرضيات التاليةإلى هذه الدراسة تسعى 
 

الضغوط  في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وق  ال توجد فر •
في  المعاقين وتأهيل من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية ذوي اإلعاقةخوة النفسية إل

 .جنس المعاقمتغير  لعزىتالخليل 

ط الضغو في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق   •
في  المعاقين وتأهيل من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية ذوي اإلعاقةخوة النفسية إل

 .نوع اإلعاقةلمتغير  عزىتالخليل 

الضغوط  في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق   •
في  المعاقين وتأهيلة  من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعايذوي اإلعاقةخوة النفسية إل

 .لفئة العمرية للمعاقلمتغير ا عزىتالخليل 
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الضغوط  في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق   •
في  المعاقين وتأهيل من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية ذوي اإلعاقةخوة النفسية إل

 .شدة اإلعاقةمتغير  لعزىتالخليل 

الضغوط  في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق  ال •
في  المعاقين وتأهيل من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية ذوي اإلعاقةخوة النفسية إل

    .جنس األخ العاديمتغير لعزى  تالخليل 
الضغوط  في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق   •

في  المعاقين وتأهيل من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية ذوي اإلعاقةخوة النفسية إل
 . لعمر األخ العاديعزىتالخليل 

الضغوط  في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق   •
في  المعاقين وتأهيل الخيرية لرعاية  من نزالء جمعية اإلحسانذوي اإلعاقةخوة النفسية إل

 . للترتيب الوالدي  لألخ العادي بالنسبة لألخ المعاق عزىتالخليل 

الضغوط  في مستوى) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق  •
 في المعاقين وتأهيل من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية ذوي اإلعاقةخوة النفسية إل

 .  للمستوى التعليمي لألخ العادي عزىتالخليل 
  

  الدراسةأهمية 5.1
  

  :تكمن أهمية الدراسة في الكشف عن األمور التالية
خوة ذوي اإلعاقة العقلية والجسدية في إالكشف عن مستوى الضغوط النفسية التي يعانيها  -1

 من المتغيرات  لعددمجتمع الدراسة ومعرفة التباين والفروق في مستويات الضغوط تبعا
  .خوة العاديين والمتغيرات الخاصة باألخ المعاقالمتعلقة باإل

 االجتماعيين اصيينصتخقد تدفع نتائج هذه الدراسة بالعاملين في ميدان التربية الخاصة واال -2
 .خوة المعاقين في مجتمعناإإلى تطوير برامج للتدخل اإلرشادي والعالجي تناسب 

 إلى تحسين بالمسئولينمة عن وجود معاقين في األسرة قد تدفع معرفة الضغوط الناج -3
 الخدمات المقدمة للمعاقين وتخفيف عبء الضغوط االقتصادية والنفسية عن األسرة ما أمكن

 .دورا حاسما في نمو الطفل  أفرادها تلعب بكافة وذلك ألن األسرة
 

واحدا من ) سب علم الباحثةح(وبشكل عام تتمثل أهمية الدراسة الحالية في تناولها لموضوع يعتبر 
لة قحيث الحظت الباحثة  ،الموضوعات الحديثة نسبيا في مجال الدراسات التي تتعلق بذوي اإلعاقة
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 تركيز فقد كان ،خوة ذوي اإلعاقة العقلية والمزدوجة على وجه الخصوصإالتي اهتمت بالدراسات 
 فقط ألخوة ذوي اإلعاقة العقلية أو  وبعضها تطرق  والمعاق الدراسات يقتصر على األم أو الوالدين

 . وخصوصا شديدي اإلعاقةالسمعية دون األخذ بعين االعتبار فئة اإلعاقات المزدوجة جسديا وعقليا
أخصائية (تعمل في هذا الحقل فهي باإلضافة إلى أن هذا الموضوع يقع ضمن اهتمامات الباحثة 

 وتتواصل بشكل مباشر مع أهالي )لمعاقينرعاية وتأهيل الاجتماعية في جمعية اإلحسان الخيرية 
 وهذا ما دفعها لدراسة هذا ،المعاقين وخصوصا اإلخوة وتستمع لمعاناتهم وشكاواهم بشكل مستمر

  .الموضوع
 

  الدراسة أهداف 6.1
  

من خوة ذوي اإلعاقة إ مستوى الضغوط النفسية التي يعانيها إلىتهدف الدراسة الحالية التعرف 
 والفروق في مستوى الضغوط  ات االختالفوتسعى الدراسة أيضا لبحث ،ننزالء جمعية اإلحسا

باختالف جنس األخ العادي وترتيبه الوالدي وعمره ومستواه على األبعاد المختلفة للمقياس 
    .  تهاوشد ونوع إعاقته وباختالف جنس األخ المعاق وعمره ،التعليمي

  

   محددات الدراسة7.1
  

  :ة بما يلي الدراسة الحاليتم تحديد 
  

  .م 2012/2013 الفترة الزمنية خالل  الفترة الزمنية للدراسةتحددت :المحدد الزمني
  

 أداة الدراسة في جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين في تم تطبيق :المحدد المكاني
  . الخليل

  
المزدوجة ة العقلية وخوة وأخوات ذوي اإلعاقإ عينة الدراسة بمجموعة من تحددت :المحدد البشري

 المقيمين في جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين في مدينة الخليل )عقلية وجسدية (
  .ثالثة عشر عاما ) 13(ممن تتجاوز أعمارهم 

    
 اإلحصائية المستخدمة في المعالجات الدراسة بالمنهج واألدوات وتحددت :المحددات اإلجرائية

  .الدراسة
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  ت الدراسة مصطلحا8.1

  

أعراض تتزامن مع التعرض لمواقف ضاغطة،  تعرف على أنها مجموعة  :الضغوط النفسية •
وتعرف على أنها استجابة غير محددة من الجسم نحو متطلبات البيئة كالتغير في األسرة أو 

ومهما كانت المثيرات فإنها ، والتي تضع الفرد تحت الضغط النفسي،فقدان العمل أو الرحيل
 .)1999 ،أ .الرشيدي(" حسب تعريف سيالي" تبع برود أفعال جسميةكلها ت

 
 اإلعاقة العقلية على  (AAMR)تعرف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي   :اإلعاقة العقلية •

 يتصف بأداء ذهني وظيفي دون المتوسط ،نقص جوهري في األداء الوظيفي الراهن: أنها 
: ن أو أكثر من مجاالت المهارات التكيفية التالية  مع جوانب قصور في اثنتييكون متالزماً

 واالستفادة من مصادر ، والمهارات االجتماعية، والحياة المنزلية، والعناية الشخصية،التواصل
 وقضاء وقت ، والجوانب األكاديمية الوظيفية، والصحة والسالمة، والتوجيه الذاتي،المجتمع
يحيى، ( ويظهر ذلك قبل سن الثامنة عشرة ،لية ومهارات العمل والحياة االستقال،الفراغ

 ).2005وعبيد، 

  

تعرف اإلعاقة الجسدية بأنها قصور وظيفي أو خلل عضوي موضوعي  :اإلعاقة الجسدية •
يؤثر على أداء الفرد في ظروف معينة، ويحتاج إلى تدخل عالجي أو حتى تعديالت في 

الت التي تختلف حدتها ونوع التدخل وتضم اإلعاقات الجسمية قائمة واسعة من الحا.  البيئة
المطلوب لعالجها، لكنها باألساس مصنفة إلى إعاقات عصبية وإعاقات عضلية وعظمية، 

  .)2003الوقفي، (وتحدث اإلصابة إما أثناء الحمل وإما أثناء الوالدة أو بعدها 

تقلة  جمعية خيرية غير حكومية، مس :جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين •
، تحمل التراخيص الالزمة من وزارة )1983(النشأة، إنسانية األهداف والوجهة، تأسست عام 

، وكذلك من وزارة الشؤون االجتماعية تحت رقم  )HB/437/C(الداخلية تحت رقم 
،يتم اختيار هيئتها اإلدارية التي تشرف على إدارتها من قبل الهيئة العامة التي يبلغ )136(

تعمل الجمعية في مجال رعاية وتأهيل المعاقين من ذوي . واُ وعضوه  عض520عددها 
 الرعايةلتوفير   حيث تهدف ،اإلعاقة العقلية والجسدية من فئة األطفال والشباب والشابات 

تقديم  إضافة إلى،  للمعاقين من خالل إقامتهم في أقسام الجمعية المناسبة ةالتأهيلي  والصحية
وتعتبر هذه الجمعية مستقلة غير .  للنزالء المعاقين وعائالتهم نويةوالمع الماديةالمساعدة 
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تابعة ألحد، وليس في أهدافها وأنشطتها أية صلة أو عالقة بالعمل السياسي أو االنتماء 
 ).كتيب الجمعية ( الحزبي، وهي الجمعية الوحيدة التي تحمل هذا االسم في محافظة الخليل

  
  :ةاإلجرائي اتالتعريف

بالدرجة التي يحصل : يعرف الضغط النفسي إجرائيا في هذه الدراسة : النفسية الضغوط  •
. عليها المفحوص على مقياس الضغوط النفسية الذي تم تطويره ألغراض الدراسة الحالية 

والذي يفحص من خالله عدد من المجاالت واألبعاد  التي تظهر فيها الضغوط في حياة 
عية واالنفعالية والمعوقات البيئية باإلضافة إلى بعد وهي االجتما،  ذوي اإلعاقةإخوة 

  .الرعاية المستمرة 

  
/ خوة إولديهم )  سنة فأكثر 13(هم أولئك األفراد الذين بلغت أعمارهم : خوة المعاقين إ •

ويتواجدون في جمعية اإلحسان ) عقلية وجسدية(أخوات يعانون من إعاقة عقلية أو مزدوجة
  .معاقين الخيرية لرعاية وتأهيل ال
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  الثاني الفصل

____________________________________________________  

  السابقة والدراسات النظري اإلطار
 

  :المقدمة 1.2

  
  :الضغوط النفسية 1.1.2

 وتحرف ، وتنهك قوانا البدنية والنفسية، النفسية في حياتنا اليومية دون إذن مناالضغوطتدخل 
، وال نجد أحدا معصوما من ضغط الحياة اليومية، فقد نجده ينفجر عصبية، أو تراه مكتئبا سلوكنا

من  ذلك حزينا شارد الذهن يعاني من قلة النوم وكثرة الكوابيس وزيادة الوزن، إلى غير
 وتجعل حياتنا جحيما، وتمنعنا من التمتع بما هو جميل في يومنا، أو ،االضطرابات التي تثقل كاهلنا

  .نعنا من أن نعمل بهدوء واطمئنان، أو تكوين عالقات إنسانية مع من هم حولناتم
  
 ، واإلحباط، واألزمة النفسية، فكلمات الضغط، لتعدد معانيهاصطالحيةيعد مفهوم الضغط  مشكلة و

 ويعتبر الضغط حالة انفعالية ،والشدة هي كلمات يحل بعضها محل اآلخر في كثير من الكتابات
  .)2003 ،ةحراحش(من إحباط دافع أو أكثر من الدوافع الفطرية أو المكتسبة مؤلمة تنشأ 

  
  :مفهوم الضغط النفسي 2.1.2 

  
:"  ففي المعنى اللغوي يعنـي       ،لقد تعددت تعريفات الضغط النفسي التي قدمها الباحثون لهذا المفهوم         

ر إلـى الـصعوبات     أما تعريف موسوعة علم النفس فترى أن الضغط النفسي يشي         ،  "الشدة والمشقة 
 ،قـبالن (المتعددة التي ال يستطيع الفرد مواجهتها بالوسائل التي يملكها لمواجهـة هـذه المـشاكل                

  ).2009وآخرون،
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 وال بد هنا من اإلشارة إلى أهم التعريفات التي تطرق لها العديد من علماء النفس في تفسيرهم 
  :للضغط النفسي كما يلي

  
 إلى أن كلمة الضغط تطورت عن االستخدام Chakerpani,1995)(يشير شاكرباني  )1

 وهي اصطالح يشير إلى حاالت  )Distress(نجليزي في العصور الوسطى لكلمة اإل
ثم شاع استخدامها في القرن السابع عشر بين عامة الناس لتعني . األفراد العقلية والنفسية

  ( والحزن واأللم)Adversity( والمحنة)Straits( والشدة)Hardship(الضيق أو األذى 

Afflication( أو ،ولقد اقترن استخدامها في ذلك الوقت بما يعرف بقوة اإلكراه أو اإلجبار 
  .الضغط الخارجي الواقع على األشخاص واألشياء 

  
 أن مفهوم الضغط في العلوم الطبيعية يشير إلى القوى Schafer,1992)(ويرى شافير  )2

 والذي يقابله مفهوم الحمل أو الثقل ، تأثير قوى معينةالداخلية التي نتجت في منطقة ما بفعل
  .الذي يشير إلى القوى الخارجية الواقعة على مادة ما 

  
 بأن الضغط هو معتقداً) Homeostasis(إلى مصطلح التوازن Cannon) (ويشير كانون  )3

 ، والحرارة وانخفاض السكر في الدمةدواضطراب في التوازن يسببه نقص األكسجين والبر
ويؤكد . وأن الكائن الحي ينزع إلى استخدام مصادره للوصول إلى التوازن من أجل البقاء 
 حيث ،أن الكائن العضوي عندما يشعر بخطر يهدده فإنه يستجيب للتهديد بالهجوم أو الهرب

 كزيادة معدل التنفس وسرعة ،تظهر على الفرد مجموعة من التغيرات الفيزيولوجية
ويقرر أن .  واتساع حدقة العين ، وارتفاع ضغط الدم، العضالت وتوتر في،ضربات القلب

الحيوانات المفترسة أو الحرائق أو العدوان مواجهة القتال أو الهرب تكيفيان في استجابتي 
  ) .Schafer,1992(الحربي أو أية أخطار أخرى 

  
 أن الضغط مجموعة أعراض تتزامن مع: ليقول  Selye)(وفي الخمسينات جاء سيالي  )4

 وأنه استجابة غير محددة من الجسم نحو متطلبات البيئة كالتغير ،التعرض لموقف ضاغط
 ومهما كانت ، والتي تضع الفرد تحت الضغط النفسي،في األسرة أو فقدان العمل أو الرحيل

هذه االفتراضات جعلته يعتقد بما يسميه . المثيرات فإنها كلها تتبع بردود أفعال جسمية 
والتي تتألف من خالل )  General Adaptation Syndrome)(العام ظاهرة التكيف (

  :ثالث مراحل 
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  .الصدمة أو اإلثارة حيث ينشط الفرد لمواجهة التهديد : األولى
  . المقاومة حيث يعمل الفرد على الدفاع عن نفسه تجاه مصدر التهديد :الثانية 
 والعجز عن تحقيـق     ،تنفاد مصادر المقاومة   اإلنهاك والتي يصل إليها الفرد في حالة اس        :والثالثة   

 مما يؤدي إلى االنهيار االنفعـالي       ، فيبقى الفرد في حالة التوتر لفترة طويلة       ،التكيف والتوازن العام  
والجسمي والذي يضطر الفرد بسببه دخول المستشفى  وأضاف أن هناك نوعين من الضغط  األول                

غط الزائد هو تراكم األحداث الضاغطة وفشل الفرد         والض ،الضغط الزائد والثاني الضغط المنخفض      
وأن الفـرد وخـالل     .  أما الضغط المنخفض فهو حالة من الضجر وعدم اإلثارة           ،في التوافق معها  

 ويمكـن القـول أن      ،مسيرة حياته وتفاعله مع األحداث سوف يختبر كل هذه األنواع من الضغوط           
 ويمثل القلق حول قـدرة      ،حداث الحياة اليومية  الضغط هو إنهاك جسمي ونفسي ينتج عن الشدائد وأ        

  .(Schwebel,Barocas& Reichman,1990)الفرد على مواجهة التحديات 
  

ولقد تناولت العلوم السلوكية مفهوم الضغط من وجهات نظر مختلفة يمكن أن تصنف حسب معـان                
  :متعددة منها

  

 حيث  ،ة المسببة لالضطراب والقلق   وصف الضغط النفسي ضمن استجابة الفرد للمثيرات البيئي       : أوال
يتركز االهتمام على أشكال االستجابة فيما إذا كانت عامة أو محددة أو إذا كانت منفـردة أو نمطـا                   

  .متالزما من االستجابات
  

ويوصف بأنه القـوة البيئيـة   ،يمكن أن يفهم الضغط من خالل المثيرات البيئية الخارجية للفرد      : ثانيا
  ) .Lazarus&launier,1978(اضطرابا وتمزقا في الفرد الموضوعية التي تسبب 

فالضغط هو مؤشر من شأنه إفساد التوازن الطبيعي للجسم ويؤثر سلبا عليه ويعرضـه لألخطـار                
والضغط النفسي موجـود    . مسببا الشعور بالحرمان واإلصابة باألمراض واالضطرابات االنفعالية        

 ، لذا فالضغوط ال يمكن تجنبهـا      ،رف بوجود المثيرات   باستمرار يفكر ويشعر ويتص    اإلنساندائما و   
 ).Chakrapani,1995; Schafer,1992(وإنما يمكن احتوائها والتعامل معها وتوجيهها 

  

 وأن الفرد والضغط والبيئة يشكلون ما يعرف بنظام ،الضغط يعني التفاعل بين الفرد والبيئة: ثالثا
  .ثرون بالبيئة  لذا فإن األفراد يؤثرون ويتأ،الضغط النفسي

   ويمكن أن تأخذ العالقة بين الفرد والبيئة شكلين أساسيين كما يعتقد كل من الزاروس وفولكمان
(Lazarus & Folkman,1984)  هما :  
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 فـإذا  ،والذي يظهر من خالل رؤية الفرد للمواقف على أنها ايجابية أو سلبية         :التقييم األولي    -1
 وبالتالي فالموقف غيـر     ،تتعرض صحة الفرد للخطر   تم تقييم الموقف على أنه ايجابي فلن        

 أما إذا تم النظر بسلبية للموقف فيصبح ضاغطا ويسبب إثارة االنفعاالت الـسلبية              ،ضاغط
  .كالخوف والغضب 

 فمـصادر   ،حيث يظهر من خالل تقييم الفرد لمصادر وخيارات التوافـق         : التقييم الثانوي    -2
تماعية والنفسية والمادية والتي يتم تقييمهـا علـى         التوافق تتمثل في النواحي الجسمية واالج     

 .أنها متطلبات خاصة بالموقف 

  
أنه يمكن تعريف الضغط النفسي عن طريـق نتـائج الـضغوطات            ) Webster(ويرى ويبستر 

وصحته وبناء عليها يميل الفرد إلى تعديل التـوازن          ،الجسمية والعقلية التي تتحدى راحة الجسم     
  ).Lavallo,1997(الموجود 

  

 :مسببات الضغط النفسي 3.1.2 
 

   :اآلتيةمسببات الضغط النفسي كثيرة بعدد مفردات الحياة ولكنها تأتي بمجملها من المصادر إن 

   البيئة المنزلية واألسرية-1
  بيئة العمل-2

  المحيط االجتماعي-3

 .  الحالة النفسية والعقلية للشخص نفسه-4
 

الضغوط : فسية الشديدة تسبب تقصير عمر اإلنسان مثل وجدت دراسات عديدة أن الضغوط الن
النفسية الناتجة عن الطالق، أو فقدان العمل، أو العناية بطفل مصاب بمرض مزمن أو إعاقة دائمة 
وغيرها، فمثال إن خاليا دم المرأة المعتنية لسنوات طويلة بطفل معوق تهرم  بما ال يقل عن عشر 

كما إن للضغط النفسي . مر اللواتي ال يعتنين بأطفال معوقينسنوات أسرع عن نظيراتها في الع
عالقة بجميع حاالت الموت الناتجة عن أمراض القلب، والسرطان، وأمراض الرئة، والحوادث، 

  ) 2012،الكردي( .روتليف الكبد، واالنتحا
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  طبيعة الضغوط النفسية 4.1.2 

المعقدة، التي تتجلى في كافة المجاالت البيولوجية  تعتبر الضغوط النفسية كافة من الظواهر اإلنسانية
  .والمهنية حيث أنها تكون متجسدة في الوسط الذي يعيشون فيه والنفسية االجتماعية واالقتصادية

  :الطبيعية البيئة: أوالً

ضيق السكن، قلة عدد  وما تحويه من ضغوط الغالف الجوي ودرجات الحرارة، والكوارث الكونية،
  .)1997،الصبوة(  اإلضاءة الحجرات وضعف

    
  :البيئة االجتماعية :ثانياً

وكثرة األنباء واألقران، وصراع  وما تحويه من ضغوط الشقاقات األسرية، والتفاوت الحضاري،
ب .الرشيدي( من الرفاهية االجتماعية األجيال، واختالف االتجاهات والميول وقلة نصيب الفرد

،1999(.  
  

  :ةالضغوط االقتصادي: ثالثاً

 الطبقي توجد ضغوط البطالة، وانخفاض اإلنتاج، وعدم عدالة توزيع الناتج القومي والتفاوت حيث
   .)1999،ب .الرشيدي(
  

  :الضغوط السياسية: رابعاً

القائم والصراعات السياسية والثقافية وهيمنة  بحيث تنشأ الضغوط من عدم الرضا عن نظام الحاكم
 أو وعدم القدرة على التكيف مع أوضاع السياسة القائمة كمبعض القوى وعدم أهلية النظام الحا

  .)1999،ب .الرشيدي( ضغوط االحتالل
  

  :ضغوط مهنية: خامساً

مع الزمالء، وعدم الرضا عن  الشقاق: ويكون منشؤها مهنة الفرد، وما يقوم به من عمل مثل
  .)1999،ب .الرشيدي( مبرر المركز الوظيفي والمرتب والترفيه والتمييز الغير

  
  :ضغوط المدرسة: سادساً

والقواعد المدرسية وحفظ الزمالء وازدحام  والتي تمثل في ضغط المناهج واالمتحانات والعقوبات
  )1999، ب .الرشيدي. (الفصول والواجبات األخرى
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  :مصادر الضغوط 5.1.2 

  
ن هذا اإلسقاط ال  ولك،يمكن أن نلقي اللوم على المجتمع والحياة المعاصرة وتعقيداتها ومتطلباتها

يفيد عندما نحاول البحث عن وسائل للتغلب على هذه الضغوط ؛ ألننا ال نملك تغيير المجتمع وال 
 والتعامل مع المجتمع من ،الحياة من حولنا إال بقدر ما نغير من أنفسنا و أسلوبنا في هذه الحياة
 أسبابها ألن السببية تعني حولنا؛ لذلك فإنه يمكن الحديث عن مصادر الضغوط النفسية وليس عن

عالقة مباشرة بين السبب والنتيجة وذلك ماال يمكن تطبيقه على الضغوط النفسية التي تتداخل فيها 
قدرات ليحدث التطلعات والفكار وكاألالعوامل الخارجية من أحداث الحياة مع العوامل الداخلية 

  .)2012،الكردي( الشعور بالضغط النفسي
  

 أو قد تكون من المحيط ،ضغوطا داخليةمن داخل الشخص نفسه وتسمى وقد تنشأ الضغوط 
 مثل العمل والعالقة مع األصدقاء واالختالف معهم في الرأي أو الخالفات مع شريك ،الخارجي

 وتسمى وما إلى ذلكالحياة أو الطالق أو موت شخص عزيز أو التعرض لموقف صادم مفاجئ 
داخلية المنشأ أو خارجية متمثلة في أحداث الحياة فإنها وسواء أكانت الضغوط  . ضغوطا خارجية

فأحداث الحياة اليومية تحمل معها ضغوطا يدركها اإلنسان عندما . تعد استجابات لتغيرات بيئية 
  واإلنسان ،يساير مواقف مختلفة في العمل والتعامل مع الناس

.  يفشل في هذه الموازنة الصعبة  وربما، يحتاج إلى أعلى درجات المسايرة لتحقيق التوافق النفسي
والحقيقة أن أسعد البشر تواجههم الكثير من خيبة األمل والصراعات واإلحباط واألنواع المختلفة 

ويعتقد أن .  لكن عددا قليال نسبيا هم الذين يواجهون الظروف القاسية ،من الضغوط اليومية
الضغوط : ة الضغوط األخرى مثل الضغوط النفسية تشكل األساس الرئيس الذي تبنى عليه بقي

 والضغوط ، والضغوط األسرية،والضغوط االقتصادية) المهنية(االجتماعية وضغوط العمل 
 ).1983 ،دافيدوف( والضغوط العاطفية ،الدراسية

 
  :وسيتم التطرق لمصادر الضغوط بشيء من التفصيل كما يلي

  
  :المصادر الخارجية للضغوط النفسية

فعندما يرتبط الزوجان ويبدءان . وتختلف من مرحلة عمرية ألخرى :ة  الضغوط األسري- 1
حياتهما فإن النقلة الكبيرة من حياة العزوبية إلى بيت الزوجية وما يصاحب ذلك من مشاعر الغربة 
وصعوبات التعرف على الطرف اآلخر وما يواجههما من إحباط نتيجة بعض اآلمال واألحالم 

هذه .لواقع الذي يفرض عليهما نوعاً جديداً من المتطلبات وااللتزاماتالتي تصطدم بأرض االخيالية 
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الضغوط قد تكون لذيذة في بعض األحيان ولكنها قد تعصف بحياتهما الزوجية في أحيان 
  .  (Buunk & Hoorens , 1992)أخرى

  
قت ويقصد بذلك ما يتطلبه العمل من انجاز مهمة صعبة أو مهام كثيرة في و :  ضغوط العمل- 2

 يضطره األمر الذيمحدد قد يشعر الموظف أنه غير كاٍف، مما يجعله يشعر بالتوتر الدائم والقلق، 
ولألسف الشديد فإن . للعمل ساعات طويلة على حساب راحته الجسدية وأسرته وعالقاته االجتماعية

 مراعاة كثيراً من شركات القطاع الخاص تربط دخل الموظف بقدر ما يحققه لها من إنتاجية دون
 يترتب عما وحق العامل في الراحة،  هذا فضالً ،قوانين العمل والعمال في ساعات العمل الرسمية

على كل ذلك من تنافس قد يكون غير شريف بين الموظفين للحصول على الترقية أو صراع على 
  . (Buunk & Hoorens , 1992)السلطة أو خالفات بين بعضهم البعض أو بينهم وبين اإلدارة

  
.  ومن أمثلة ذلك ما نشعر به من التنافس في مظاهر الثراء والشكليات : الضغوط االجتماعية-  3

فالمنزل البد أن يكون كبيراً وغرف استقبال الضيوف البد أن تكون واسعة رغم أنه قد ال تستخدم 
المالبس التي تغص إال مرة واحدة كل العام، والسيارة ال بد أن تكون جديدة ومن الماركة الفالنية، و

هذه المتطلبات والمظاهر االجتماعية تشكل ضغطاً على . بها األدراج لكافة األحوال والمناسبات
أفراد المجتمع يؤدي للمشكالت النفسية، هذا فضالً عن االلتزامات االجتماعية والمجامالت التي قد 

  . (Buunk & Hoorens , 1992)المال والوقت وتغييب المصالحتتسبب في ضياع 
  
وال يقصد بذلك األمراض المعتادة التي قد تعتري اإلنسان بين الحين  :  الضغوط الصحية- 4

ما يمكن أن يؤدي للضغوط النفسية هو االعتالالت الجسمية التي تؤثر على قدرة وإن . واآلخر
يستمد منها اإلنسان على العمل الذي يكتسب منه لقمة عيشه، أو على قدرته على القيام بالمهام التي 

ومن هذه األمراض ما يحتاج لتغيير في أسلوب . سلطته في محيطه وقيمة نفسه في الحياةبشعوره 
الحياة ونمط المعيشة مثل أمراض السكر والضغط واألمراض العصبية والحوادث وما ينتج عنها 

  . (Buunk & Hoorens , 1992) من إعاقات الجسدية
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 :يةمسببات الضغوط النفس6.1.2 

  
  :مسببات الضغط الداخلية: أوالً

فقد ترجع تلك المسببات إلى طبيعة الجينات الوراثية عند بعض األفراد مثل هذه : األعضاء الحيوية
األمراض تؤدي إلى اختالل التوازن، واستنفاذ الطاقة والقوة وتزيد أيضاً من صعوبة العمل على 

منا أن تستعيد توازنها، في الوقت الذي ال المستوى المرغوب، فعندما نكون مرضى تحاول أجسا
  .)2000جرير، ( يبقى لها ما يكفي من الطاقة ألداء مهام ملقاة عليهم

  

  :مسببات الضغط الخارجية: ثانيا

  :وتنقسم إلى .)2000جرير، ( مسببات خارجية شخصية - 1
  . عالقات زوجية- 
  . التربية واألطفال - 
  . االلتزامات المادية- 
  .اة حاالت الوف- 
   حاالت الطالق- 
  . ضغوط الدراسة - 
  . مشكالت قانونية- 
  :مسببات خارجية بيئية وتنقسم إلى - 2
  . الضوضاء الشديدة- 
   الضباب والدهان- 
  . درجة الحرارة- 
  . االزدحام- 
  . نقص اإلضاءة أواإلفراط فيها- 
  :مسببات خارجية وظيفية وتنقسم إلى  - 3
  . أعباء العمل األكبر من المعتاد- 
  . تغيير واجبات وظيفية- 
  . نقص الدعم من المدير- 
  . نقص االحترام من الزمالء- 
  . تغيير المهنة ونقص التدريب والمعلومات- 
  . نقص الراتب والخيارات المهنية األخرى- 
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خفيفة، وعنيفة تعوق سير دوافعه  وال تخلو حياة اإلنسان من صعوبات وعقوبات مادية، ومعنوية
سريعة مرضية فالطريق الطبيعي إلزالتها أو  نسان عن اجتياز العقبة بطريقةنحو أهدافها فعجز اإل

ن يحاول االلتفاف أحيها من طريقه، كينمحاوالته ل التغلب عليها هو أن يضاعف مجهوده وإن يكرر
  .)1973راجح، (بآخر أو تأجيل إرضاء الدافع  حول العقبة أو استبدال الهدف المعوق

  
إحباط وصول الدافع أو أكثر من الدوافع القوية وهذا إحباط ينشأ من  شأ منوبالتالي فإن األزمات تن

 وبالتالي فإن المواقف التي ،اجتماعية أو شخصية أو نتيجة صراع بين الدوافع عقبات مادية أو
 : ما يلي) .2002المشعان، (الضغط واألزمات النفسية الشديدةبألغلب الناس  سببتت

كالغضب واالكتئاب والفتور وسرعة التهور تجاه األفعال أو  ):ليةاالنفعا( المشكالت النفسية  -1
 .تثير الضمير المواقف التي

  
األفراد الذين يعانون الضغوط النفسية هم اإلفراد الذين يعيشون مستوى  : المشكالت االقتصادية-2

 اقتصادي اجتماعي منخفض ويعيشون في مناطق مزدحمة بالسكان ويعانون من اضطرابات أسرية
ويعانون من ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض النفسية والجسمية وكل ما يمس كرامة الفرد 

    .توكيده لذاته واحترامه لنفسه وكل ما يحول بينه وبين

حدوث ضغوط اجتماعية ومشكالت أسريه تنتج عن أسباب متعددة داخل : المشكالت العائلية-3
حين تثبت الظروف للفرد  ، والخيانة الزوجيةطالقالمرض وغياب أحد الوالدين وال:  األسرة مثل

  .يظن ما كانكهمية أو من القوة األ من  لهأنه ليس

 حيث ،متمثلة في سوء العالقة باآلخرين وصعوبة تكوين الصداقات : المشكالت االجتماعية-4
 .بالفعل يستبد به الخوف من فقدان مركزه االجتماعي أو حيث نتوهم ذلك أو يفقده

كالصداع وارتفاع معدل ضربات القلب والغثيان : الجسدية الت الصحية المرتبطة بالصحة المشك-5
  .عنها  حين يشعر بالعجز وقلة الحيلة إزاء عادة سيئة يريد اإلقالع.والرعشة

كالهروب والمقاومة وانخفاض تقدير الذات وانخفاض مستوى الطموح : المشكالت الشخصية -6
   .حيث يعاقب بعقاب ال يستحقه ؛القرارات المتخذة ضده  والتصلب وعدم المرونة وصعوبة

صعوبة التعامل مع الزمالء والمعلمين :  المشكالت الدراسية والمتعلقة بظروف الدراسة مثل -  7
وصعوبة التحصيل الدراسي وضعف القدرة على التركيز وعدم القدرة على أداء  الواجبات والفشل 

 .قاطعاً يق ما يريد منعاًحين يمنع من تحقو  .في االمتحانات
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   . حين يشعر ببعد مستوى الطموح، عن مستوى االقتدار-8
 ."صراع الدور"المرتبطة بالعمل ويطلق عليه أحيانا   تعارض األدوار- 9

  ."غموض الدور"العمل، ويطلق عليه   مدى وضوح الدور المنوط به-  10
  . بمتطلبات الوظيفة  العبء الوظيفي، ويعني مدى استطاعة العامل الوفاء-  11
  . عدم مشاركة العامل في سياسات العمل وقراراته-  12
  . غياب الدعم االجتماعي للعامل وإنجازاته-  13
إلى غير ذلك من ..  درجة الحرارة- التهوية-اإلضاءة( صعوبات في البيئة المادية للعمل -  15

  ) . الصعوبات
  
  :أنواع الضغوط 7.1.2

  
 الضغوط الناجمة عن إرهاق نتائج ف،جمع كل الضغوط هو الجانب النفسيإن القاسم المشترك الذي ي

العمل ومتاعبه تظهر في الجوانب النفسية المتمثلة في حاالت التعب والملل اللذين يؤديان إلى القلق 
أما الضغوط االقتصادية فلها الدور األعظم . النفسي حسب شدة أو ضعف الضغط الواقع على الفرد 

االنسان وضعف قدرته على التركيز والتفكير وخاصة عندما تعصف به األزمات في تشتيت جهد 
  . أو فقدان العمل بشكل نهائي فينعكس ذلك على حالته النفسية ،المالية أو الخسارة

 ، وتعد الضغوط االجتماعية حجر األساس في التماسك االجتماعي والتفاعل بين أفراد المجتمع
 والخروج عنها يعد خروجا على العرف ،فرد االلتزام الكامل بهافمعايير المجتمع تحتم على ال

 أما الضغوط األسرية فتشكل بعواملها التربوية ضغطا شديدا على رب ،والتقاليد االجتماعية 
 فمعظم األسر التي يحكمها سلوط تربوي متعلم ينتج عنه ، وتحدث أثرا على التنشئة األسرية،األسرة

ألسرة وتفتت معايير الضبط ونتج عنه تفكك األسرة إذا ما اختل سلوك رب التزام وإال اختل تكوين ا
وتشكل الصعوبات الدراسية على طالب المدرسة في مختلف المراحل . األسرة أو ربة البيت 

 فهو مطالب بأن ،الدراسية ضغطا شديدا في حالة عدم استجابته للوائح المدرسة أو المعهد أو الكلية
 أما الضغوط ، إلرضاء طموحه الذاتي أوال ورد الجميل ألسرته ثانيا ،اسةيحقق النجاح في الدر

العاطفية بكل نواحيها النفسية واالنفعالية فإنها تمثل لإلنسان واحدة من مستلزمات وجوده اإلنساني 
  ).1983 ،دافيدوف(
  

جية هي مثيرات وأما فيما يتعلق بكيفية استجابة االنسان للضغوط فيعتقد أن الضغوط الداخلية والخار
البد أن يستجيب لها اإلنسان استجابات مختلفة تبعا لخصائصه من جهة وطبيعة تلك الضغوط 

  :)1983دافيدوف، (وشدتها من جهة أخرى ويمكن تقسيم االستجابات إلى
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 ويشعر إزاء وقوعها برد فعل مثل استجابته ،وهي تلك التي يعيها الفرد: استجابات إرادية -1
 اإلحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ارتداء مالبس أخرى عند بتخفيف مالبسه عند

  .اإلحساس بالبرد
وهي ردود فعل بعض أجهزة الجسم التي يصعب التحكم بها مثل : استجابات ال إرادية -2

 وتأخذ ، أو التعرق بسبب الخجل،االرتجاف عند التعرض لموقف ال يستطيع التحكم فيه
التنبيهات الهرمونية وإفرازات بعض الغدد وفعاليات االستجابات العضوية مثل : شكلين هما 

الجهاز السمبثاوي المسؤول عن أمن الجسم تلقائيا من حيث السيطرة على جميع أجهزته 
 والجهاز التنفسي وجهاز الغدد والجلد الذي يعمل وقت ،الحيوية الالإرادية كالجهاز الدوري

 ما يشبه حالة الطوارئ وذلك وهو يعلن) ضغط خارجي أو داخلي (تعرض الجسم للخطر 
 حيث ، وكذلك الجهاز الباراسمبثاوي،بتجهيز طاقاته ووضعها على أعلى درجات االستعداد

والنوع اآلخر . العمل باالتجاه المعاكس للسمبثاوي بإبطاء أو كف عمل بعض أجهزة الجسم 
الفرد تحت  وهي االستجابات التي يلجأ إليها ،من االستجابات هي االستجابات السلوكية

 .  ويمكن مالحظتها،وطأة الضغوط
 

 :ةالنفسي طوآثار الضغ 8.1.2

  
النفسية تضع صاحبها في كثير من األحيان في حاالت غير متزنة، األمر الذي يؤدي  إن الضغوط

الضغوط النفسية  (اآلثار النهاية إلى ظهور آثار ونتائج سلبية على حياته ومجتمعه، ومن أهم هذه في
 : )2011وعالجها، 

 في نفس صاحبه نوعا من العنف والتطرف والنقمة على الواقع -  أحيانًا –النفسي   يولّد الضغط-1
إليه بسوداوية قاتمة، أمالً في الخروج من أزمته وتخفيف وطأة المسؤوليات عليه، السيما إذا  والنظر

 .وآالمه لم يجد من يقف بجانبه ويحمل عنه بعض أعبائه

نفسي إلى االنعزالية عن الحياة، والبعد عن الواقع، بل يجعل صاحبه يسبح في ال  يؤدي الضغط-   2
فلسفية  الخيال، فيضطرب عنده منهج التفكير والتحليل، فتراه يناقش موضوعا مألوفًا بتحليالت عالم

 .واألسوياء غامضة، أو تفسيرات شاذة ال يقبلها العقالء

 أو بناء عالقات معهم، حيث يصعب على اإلنسان يؤثر في التعامل مع اآلخرين الضغط النفسي-3
 نفسيا بناء عالقات مع الجيران، أو صداقات مع زمالء العمل، أو مع الطالب إن كان المضغوط

وهكذا مع جميع  مدرسا، ومع الجمهور إذا كان موظفًا، ومع الموظفين إذا كان مسئوال أو مديرا،
والمؤسسات في التقدم والرقي  د لبناء المجتمع واألفرادالشرائح والمستويات في المجتمع، وهو تهدي

  .واالزدهار
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آثار سلبية كثيرة على الجوانب العضوية في اإلنسان، فكثير من األمراض   للضغط النفسي -4
 إفرازات حقيقية للحالة النفسية التي يعيشها المريض، ومن أجل ذلك يوصي األطباء العضوية هي

السكر أو المعدة أو  نفعاالت النفسية، السيما المصابين بالقلب أو الضغط أومرضاهم باالبتعاد عن اال
مثل هذه األمراض والشفاء منها، أو  القولون وغيرها، ألن العامل النفسي يؤدي دورا مهما في تهدئة

 .آثارها إثارتها والحدة في

 اة، ألنه يفْقد صاحبه التوازنالنفسي سلبا على اإلنتاج في العمل واإلبداع في الحي  يؤثر الضغط -5

الوصول  في التعامل مع األشياء، وكذلك يشتت عنده الطاقات واإلمكانات، فضالً عن االستياء من
  .األهداف إلى تحقيق الغايات وبلوغ

  
  : النفسيبعض النظريات المفسرة للضغط 9.1.2

  
فسير االنفعاالت ذات العالقة هتمت النظريات في علم النفس باإلشارة إلى طبيعة الضغط النفسي و تا

و االرتباط معه، وأكدت هذه النظريات على أثر الضغط النفسي في الجوانب الوظيفية السلوكية، 
المعرفية و االنفعالية، و رغم االختالف ما بين اتجاهات كل نظرية من النظريات، إال أن هناك 

 . توازنه و تكيفهاتفاق عام ما بينهم على أثر الضغط النفسي على صحة الفرد و

مما أدى إلى اختـالف ,    ولقد تناولت النظريات النفسية الضغوط ضمن أطر ومنطلقات مختلفة
  :وهو ما ستبينه الدراسة في العرض التالي, هذه النظريات فيما بينها

  
  : نظرية التحليل النفسي: أوال 

ي الذي يعتبر هو ردة فعل معقولة بين الشعور بالقلق الموضوع) المتمثلة بفرويد(يميز التحليليون  
لمواقف مؤلمة والقلق السلبي يعتبر كمثير داخلي ناتج عن صراعات غير منطقية وغير محددة 

   ).1988روجيه باستيد، (ومصحوب بالخطر الحقيقي
  

وقد اعتقد فرويد بأن القلق السلبي يمكن إيقاظه بواسطة الصراعات غير الشعورية داخل األفراد، 
الخصوص بين الذين يعانون من مشاكل جنسية و عدوانية، وآلية التحكم بها وبما وعلى وجه  

تصطدم باألنا واألنا األعلى والعديد من الرغبات تقف أمام تهديدات اآلخرين، ألنها على نقيض من 
  ).1988روجيه باستيد، ( شخصيتهم أو قيمتهم االجتماعية

  
ع، وهو مستعد من قبل الرقابة وكما هو مصدود ويذكر فرويد أن الليبيدو يصطدم بضغوط المجتم

وملغي في الالوعي، ومن الممكن الحصول على حل للصراع بين القوى الكابتة والقوى المكبوتة 
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بتحويل طاقة القوى المكبوتة نحو أهداف أخرى، عندما يتم التحويل بالتوافق مع متطلبات الواقع 
  ).1988روجيه باستيد، (الخارجي والمثل الواعية 

  
وطبقاً للنظرية النفسية فإننا جميعا لدينا صراعات غير شعورية ولدى بعض الناس على أي حال 
فإن هذه الصراعات أكثر حدة وعدداً، وهؤالء الناس يرون حوادث حياتهم كمسببات للضغط، 
واعتبر فرويد الكتب من أهم عوامل ووسائل ميكانيكية الدفاع اتجاه الضغوط، وفي الكبت أو 

ً أو مؤلمة، ومستثناه من الوعي واإلدراك اإلخ ضاع تكون الذكريات والتأثيرات مرعبة جدا
المحسوس أو الوعي والذكريات التي تهيج الخجل، والذنب واالكتئاب تعتبر عوامل الضغط و 
يعتبرها فرويد غالباً تكبح ويعتقد فرويد أن كبح بعض عوامل الضغط من مشاعر ورغبات، 

   ).Hilgards, 1990 (لة، وأن الكبح نادراً ما يكون ناجحاً كلياً ومخاوف يتم في الطفو
  

كما يرى علماء مدرسة التحليل النفسي أن الضغوط من خالل كل موقف أو سلوك تعبير عن 
صراع ما بين قوي ونزاعات، ورغبات متعارضة أو متباينة سواء بين الفرد والمحيط الخارجي أم 

لنزعات الغريزية بتحريم يأتي من المحيط االجتماعي أو من داخل الفرد ذاته وعندما تصطدم ا
فإن التفاعالت تؤدي إلى نشوء آليات الدفاعية ) األنا األعلى(الرقابة النفسية الداخلية إلي يمثلها 

  .)1986الوردني،(
 

على أن الضغط النفسي كمسبب لألمراض االضطرابات النفسية، Jung) (يونغعالم النفس ويؤكد 
عن الطاقة التي هي مع اإلنسان بالفطرة وهذه الطاقة تنتج عن سلوكيات فطرية وتطورها أنه ناتج 

خبرات الطفولة مما يكون شخصية المستقبلية وسلكوه المتوقع وإذا ما واجه اإلنسان أنواعاً من 
الصراعات النفسية الداخلية نتيجة ضغوط حياتيه مختلفة ويتغير السلوك المتوقع حدوثه وهو ما 

  .) 1998ندى، ( بالمرض النفسي الناتج عن الضغوط الذي يحتاج إلى عالج يسمى
  

  :النظرية السلوكية: ثانياً

أن الضغوط تتمثل في االعتماد على عملية )واطسن، سكنر، بافلوف(المتمثلون بـ يرى السلوكيون 
 والمثيرة التعلم كمنطلق من خالله يتم معالجة معلومات المواقف الخطرة التي يتعرض لها الفرد

للضغط، وتكون هذه المثيرات مرتبطة شرطياً مع مثيرات حيادية أثناء األزمة أو مرتبطة بخبرة 
  .)1994الطريري، ( سابقة فإن الفرد يصنفها على أنها مخيفة ومقلقة

 
ويرى السلوكيون أيضا أن التفاعالت المتبادلة لدى إنسان حي وواقي مع وسطه الفيزيائي 
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سلوك يتمثل بتكيف الارسة التنبؤ والتوقع لمعرفة السلوك قبل وقوعه ورأوا أن واالجتماعي وهو مم
حسب متطلبات الموقف المحدد وبصورة ذات معنى ومغزى وأن جسم اإلنسان ليس سلبياً بل هو 
فعال يسعى ألن يتكيف وال يفسر بفعل الوسط، فالوسط والجسم يفسران سوياً مع بعضهما البعض 

  .)1994الطريري،(
 
الضغط في نظره يؤدي إلى  أن Goldenberg)  ( نقال عن جولدنبرج)1998 ( ذكر ندىما كو

القلق ولكنه يكون أحياناً ناجحاً وعملياً ألنه يؤدي باإلنسان إلى اتخاذ قرارات حاسمة ويقوي إرادته 
التي تمكنه من مواجهة الفشل أو النجاح في المستقبل كما يعلم الضغط اإلنسان أسلوب حل 

 ، قد يواجهه مستقبالً من أحداثوقادرة على ما ةكالت منذ الصغر ويهيئ شخصيته لتكون فاعلالمش
بمدى الضغط عليه   من تفسير سلوك الفرد الخاطئ ألن السلوك يفسرويرى أنه لن يتمكن أحد

    .ليسهل تعديله والتخلص من مسبباته

  
  :Spielberger) (نظرية سبيلبرجر : ثالثا

اول مفهوم الضغوط عند سبيلبرجر بدون التمعن في نظريته الشهيرة عن القلق بالطبع ال يمكن تن
 State) والقلق كحالة (Trait Anxiety)على أساس التمييز بين القلق كسمة التي تقوم 

Anxiety)عبارة عن استعداد سلوكي مكتسب، يظل كامناً : "، فقد عرف سبيلبرجر القلق كسمة بأنه
 داخلية أو خارجية فتثير حالة القلق، ويتوقف مستوى إثارة القلق عند حتى تنبهه وتنشطه منبهات

  ). 1997،110،الزعبي) (أي مستوى القلق كسمة(اإلنسان على مستوى استعداده للقلق 
  

واعتبر سبيلبرجر سمة القلق تشير إلى االختالفات بين األفراد في استعدادهم لالستجابة للمواقف 
وأكد . )1984،وآخرون بيلبرجر( حالة القلق الضاغطة بمستويات مختلفة من

وميل ثابت نسبياً ,  على سمة القلق أنها صفة ثابتة نسبياً في الشخصية)Spielberger(سبيلبرجر
وهذه القابلية للقلق تجعل , لدى الفرد لالستجابة للمواقف الحياتية المختلفة بطريقة يغلب عليها التوتر

    .)1995،حداد(كمصدر للخطر والتهديد له الفرد ينظر إلى العالم المحيط به 
  

حالة انفعالية؛ يشعر بها : "بأنه عبارة عنSpielberger) (أما القلق كحالة فقد عرفه سبيلبرجر
اإلنسان عندما يدرك تهديداً في الموقف، فينشط جهازه العصبي الالإرادي وتتوتر عضالته ويستعد 

, وهذا يعني أن القلق كحالة".  ة بزوال مصدر التهديدلمواجهة هذا التهديد، وتزول عادة هذه الحال
بحسب شدة ونوع الخطر أو التهديد وتنخفض حسب , هو غير ثابت بل يتغير من موقف إلى آخر

  .الموقف
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وربط سبيلبرجر بين الضغط وقلق الحالة، ويعتبر الضغط الناتج ضاغطاً مسببا لحالة القلق، 
ويميل الشخص , من سمات شخصية الفرد القلـق أصالًويستبعد ذلك عن القلق كسمة حيث يكون 

المرتفع في القابلية للقلق إلى إدراك خطر عظيم؛ في عالقاتـه مع اآلخريـن؛ التـي تتضمـن 
 وهو يستجيب لتهديـدات الذات هذه بارتفاع شديد في (Self – Esteem)تهديـدات لتقديـره لذاته 

   .)1998غريب،(حالة القلق أو في مستوى الدافع 
  

وإذا كان سبيلبرجر قد اهتم بتحديد خصائص وطبيعة المواقف الضاغطة التي تؤدي إلى مستويات 
و ذلك ألن الضغط النفسي ) الضغط والقلق(مختلفة لحالة القلق، إال أنه ال يساوي بين المفهومين 

عي هذه وقلق الحالة يوضحان الفروق بين خصائص القلق كرد فعل انفعالي والمثيرات التي تستد
فالقلق عملية انفعالية تشير إلى تتابع االستجابات المعرفية السلوكية التي تحدث كرد فعل (الضغوط 

  .)1999،أ.الرشيدي(  )لشكل ما من الضغط و تبدأ هذه العملية بواسطة مثير خارجي ضاغط
  

 تشير  ضغط، فكلمةمفهومان مختلفانفكالهما :و يميز سبيلبرجر بين مفهوم الضغط ومفهوم التهديد
 .إلى االختالفات في الظروف واألحوال البيئية التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي

 فتشير إلى التقدير والتفسير الذاتي لموقف خاص على أنه خطير أو مخيف أي بمعنى تهديدأما كلمة 
 طبيعة ويهتم سبيلبرجر في اإلطار المرجعي لنظريته بتحديد .توقع خطر أو إدراك ذاتي للخطر

و يحدد ) البيئة(الظروف البيئية المحيطة والتي تكون ضاغطة،ويميز بين حاالت القلق الناتجة عنها 
فالفرد في هذا .العالقة بينها و بين ميكانيزمات الدفاع التي تساعد على تجنب تلك النواحي الضاغطة

يكانيزمات الدفاعية الصدد يقدر الظروف الضاغطة التي أثارت حالة القلق لديه ثم يستخدم الم
أو يستدعي سلوك التجنب الذي يسمح بالهرب من ) كبت، إنكار، إسقاط(المناسبة لتخفيف الضغط 

  ).1999 ،أ.الرشيدي( الموقف الضاغط
  

معتمدا على  (Stress) واحدا من العلماء الذين وضعوا تفسيرا للضغوط النفسية يعتبر سبيلبرجر
لعب دورا في إثارة االختالفات على مستوى الدوافع في ضوء نظرية الدوافع، إذ يرى أن الضغوط ت

:)2009،و أبو أسعد الغرير( ة أبعاد رئيسثالثة ويحدد نظريته بناء على ذلك  في  ،إدراك الفرد لها
   

  .الضغط-

 .القلق-

  ..التعليم-
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  : محتوى نظرية سبيلبرجر
 

 ): 2009،وأبو أسعد الغرير( يلي السابقة  يحدد محتوى النظرية فيما الثالثةعلى ضوء األبعاد

  
  .التعرف على طبيعة الضغوط وأهميتها في المواقف المختلفة- 
  .قياس مستوى القلق الناتج عن الضغوط في المواقف المختلفة - 
  .قياس الفروق الفردية في الميل إلى القلق - 
  .توفير السلوك المناسب للتغلب على القلق الناتج عن الضغوط - 
 الدفاعات السيكولوجية لدى األفراد المطبق عليهم برامج التعليم لخفض مستوى توضيح تأثير - 

  .القلق
  .تحديد مستوى االستجابة - 
  .قياس ذكاء األشخاص الذين تجري عليهم برامج التعليم و معرفة قدرتهم على التعلم - 
  

ا، حيث أن الضغط هذه النظرية ترتكز على المتغيرات المتعلقة بالمواقف الضاغطة وإدراك الفرد له
التهديد و رد الفعل النفسي المرتبط بالمثير،  يبدأ بمثير يهدد حياة الفرد وإدراك الفرد لهذا المثير أو

  . ) 2009،وأبو أسعد الغرير(وبذلك يرتبط برد الفعل على شدة المثير و مدى إدراك الفرد له 
  

   : )Hans Selye(نظرية هانز سيلي: رابعاً

 متأثرا بتفسير الضغط تفسيراً – بحكم تخصصه كطبيب - Hans Selye) (كان هانز سيلي
وتنطلق نظريته من مسلمة ترى أن الضغط متغير غير مستقل وهو استجابة لعامل . فسيولوجياً
 يميز الشخص ويضعه على أساس استجابته للبيئة الضاغطة، وأن هناك )Stressor(ضاغط 

يمكن االستدالل منها على أن الشخص يقع تحت تأثير بيئي استجابة أو أنماطاً معينة من االستجابات 
أن أعراض االستجابة الفسيولوجية للضغط عالمية وهدفها المحافظة على " سيلي"مزعج، ويعتبر 
  ).1999 ب،.الرشيدي(الكيان والحياة 

  
ويرى أن هذه المراحل تمثل مراحل التكيف العام .. ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط" سيلي"وحدد 

  :وهي )1999، ب.الرشيدي(
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وفيه يظهر الجسم تغيرات واستجابات عندما : )Alarm Phase(مرحلة اإلنذار أو التنبيه  -1
, وازدياد السكر والدهون في الدورة الدموية, كازدياد التنفس, يدرك الفرد التهديد الذي يواجهه

 .الستثارة العامةوتعرف هذه التغيرات با, وتشد العضالت ليتهيأ الجسم لعملية المواجهة

وتحدث عندما يتحول الجسم من المقاومة العامة : )Resistance Phase( مرحلة المقاومة -2
وتختفي التغيرات , أعضاء حيوية معينة تكون قادرة على الصد لمصدر التهديدمقاومة إلى 

  .التي ظهرت على الجسم في المرحلة األولى وتظهر تغيرات أخرى تدل على التكيف
مرحلـة تعقب المقاومة إذا استمر التهديد، : )Exhaustion Phase( ستنـزافمرحلة اال -3

غير أن الطاقة الضرورية تكون قد استنفدت، وإذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة ومستمرة 
  . لفترة طويلة فقد ينتج عنها الوفاة في حاالت معينة

  

  :)Muray (ينظرية مورا:  خامساً

على اعتبار أن مفهوم الحاجة , حاجة ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان أن مفهوم الييعتبر مورا
يمثل المحددات الجوهرية للسلوك، ومفهوم الضغط يمثل المحددات المؤثرة والجوهرية للسلوك في 

  . البيئة
ويعرف الضغط بأنه صفة لموضوع بيئي أو لشخص يعيق جهود الفرد للوصول إلى هدف معين، 

 : هما)1999ب،.الرشيدي( من الضغوطويميز موراى بين نوعين

  
ويشير إلى داللة الموضوعات البيئية واألشخاص كما يدركها : )Beta Stress( ضغط بيتا  -  أ

  .الفرد
 .ويشير إلى خصائص الموضوعات وداللتها كما هي: )Alpha Stress( ضغـط ألفا  -  ب

رته يصل إلى ويوضح موراى أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول ويؤكد على أن الفرد بخب    
  .ربط موضوعات معينة بحاجة بعينها، ويطلق على هذا مفهوم تكامل الحاجة

  
   ":Richard Lazarus"نظرية ريتشارد الزاروس : رابعاً

وقد نشأت هذه النظرية نتيجة لالهتمام الكبير بعملية اإلدراك أو التقييم الذهني ورد الفعل من جانب 
لمعرفي هو مفهوم أساسي يعتمد على طبيعة الفرد، حيث إن الفرد للمواقف الضاغطة، والتقدير ا

م التهديد ليس مجرد إدراك مبسط للعناصر المكونة للموقف، ولكنه رابطة بين البيئة حجتقدير 
المحيطة بالفرد وخبراته الشخصية مع الضغوط وبذلك يستطيع الفرد تفسير 

  .)1999ب،.الرشيدي(الموقف
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العوامل الشخصية، والعوامل الخارجية الخاصة : ى عدة عوامل منهاويعتمد تقييم الفرد للموقف عل
" الضغوط"بالبيئة االجتماعية،والعوامل المتصلة بالموقف نفسه، وتعرف نظرية التقدير المعرفي 

ويؤدي ذلك إلى تقييم التهديد بأنها تنشأ عندما يوجد تناقص بين متطلبـات الشخصيـة للفـرد، 

  : هما)1999ب،.يديالرش(وإدراكه في مرحلتين

  

 وهي الخاصة بتحديد ومعرفة أن بعض األحداث هي في حد ذاتها شيء يسبب :المرحلة األولى
  .الضغوط

  
 وهي التي يحدد فيها الطرق التي تصلح للتغلب على المشكالت التي تظهر في :المرحلة الثانية

 .  الموقف
 

ال يعتبر كذلك , النسبة لفرد ماأن ما يعتبر أمر ضاغط ب: وعلى أساس ما سبق نستطيع القول
بالنسبة لفرد آخر، ويتوقف ذلك على سمات شخصية الفرد وخبراته الذاتية ومهارته في تحمل 
الضغوط وحالته الصحية، كما يتوقف على عوامل ذات صلة بالموقف نفسه مثل نوع التهديد وكمه 

  . )1999ب،.الرشيدي(والحاجة التي تهدد الفرد
  

  :ة لدى أسر ذوي اإلعاقةالضغوط النفسي2.2 

  
 فوجود طفل ، اآلخر ويتأثر بهمفياألسرة نظام متكامل يضم مجموعة من األعضاء يؤثر كل منهم 

 إعاقة في األسرة يترتب عليه تلبية بعض االحتياجات التي تمكن األسرة من مواجهة الضغوط عنده
سرة لظروف غير مناسبة سوف  لذلك فإن تعرض أي فرد في األ،النفسية المترتبة على حالة الطفل

 .يمثل مصدر ضغط لبقية أفراد األسرة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
 

وفيما يتعلق بالضغوط النفسية لدى الوالدين فإن والدة طفل لديه عيب خلقي أو إعاقة ظاهرة يحطم 
ما وآمالهما حيث يواجهان شعورا بالخسارة ألحالمه،الصورة الجميلة المرسومة في ذهن الوالدين

أنهم بحاجة إلى ) (Hill لذا يرى هل ،ويعانيان من الموت الرمزي للطفل الذي كان مفروضا أن يوجد
   ) . Kirk & Gallagher, 1989(إعادة تكيف وأنهم في أزمة 

 وإدراك هذه األزمة يختلف من أسرة إلى ، صعوبات نفسية وجسمية وماديةونإن معظم اآلباء يواجه
: أي أن هناك ثالثة جوانب هي . ك الوالدين وتفسيرهما وانفعالهما واستجابتهما لها أخرى بحسب إدرا

 والجانب الوجداني ويتضمن ،الجانب المعرفي ويتضمن إدراك التهديد بالحدث وتفسيره بأفكار مزعجة
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ئية  والجانب السلوكي ويتضمن السلوكيات العدا،التأثر بالحدث واالنفعال له بانفعاالت سلبية مختلفة
معادلة بسيطة تصف استجابة األسرة ألزمة ) Hill(ويقدم هل . واستخدام األساليب الدفاعية النفسية

  :)Kirk & Gallagher, 1989(  تتمثل فيما يليحيث)أ ب ج (اكتشاف اإلعاقة عند طفلها ب 
  
  ودرجة الضغط الناتجة عن الحدث هي دالة إلعاقة، الحدث الضاغط وهو هنا الطفل المعاق- أ

  . فكلما زادت اإلعاقة زاد الضغط وزادت فرصة الناتج السلبي،الطفل
  
 وكلما قلت المصادر التي ، المصادر الداخلية والخارجية المتوفرة لدى األسرة لمواجهة الحدث- ب

  . زادت احتمالية الناتج السلبياألسرةتمتلكها 
  
في تفسيرهما لوجود اإلعاقة عند  إدراك األسرة للحدث وتفسيرها له حيث نجد تباينا بين األسر - ج

 فالبعض يعتبرها بمثابة كارثة بينما يعتبرها البعض اآلخر تحد يجب مواجهته والبعض يعتبره ،الطفل
  تقبل اإلعاقة هي نتاج تفاعل هذه العوامل إستراتيجيةوإن . يجب االستسالم له من اهللا  وابتالءاًامتحان

   .مع بعضها البعض
 

ن وجود طفل معاق في األسرة يجر عليها مشكالت مما يحدث تغييرا في ويشير مسعود  إلى أ
 بغض النظر عن درجة تقبل األسرة ، خلل في التنظيم النفسي واالجتماعي ألفرادهاوإيجاد ،تكيفها

لهذا الطفل بسبب المتطلبات وااللتزامات تجعل أسر األطفال المعاقين معرضين بشكل خاص 
  .)1987مسعود، (لإلجهاد النفسي

  
التفكير بحالة : عدة أنواع من اإلجهاد والعوامل المؤدية لذلك والتي منها) Smith( وقد حدد سميث 

 واالتجاهات نحو ، وحاجته لالنتباه والعناية المستمرة، واختالف مظهره عن اآلخرين،الطفل
 ،األسرة وتقليل الوقت الذي يحتاجه بقية األطفال في ، والتعرض لإلحباط واالحتقار،المعاقين

 وتجنب المواقف االجتماعية وردود ، وابتعاد األصدقاء عن األسرة،وشعور األصدقاء بعدم الراحة
 وغير ، وقلة المعلومات الدقيقة باإلضافة إلى أسئلة مجهولة تتعلق بالمستقبل،فعل األسرة واألقارب

أثر اإلعاقة ليس حيث أن . ذلك من عوامل مجهدة قد تأتي من الطفل المعاق واآلباء واألشقاء 
 وإنما على أعضاء األسرة القريبة والممتدة بدرجات متفاوتة ، على األشخاص المعاقينمقصوراً

)Smith,2003(.  
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 & Gallager ,Becksman( وكروس  وبكسمانوهذا ما توصل إليه كل من جالجر

Cross,1983 ( بوالديه  و،ترتبط بالطفل المعاق  من أن العوامل المؤثرة على مستوى الضغوط
  . حتى المؤسسات التي تعنى برعاية الطفل، الممتدةسرةوباإلخوة وباأل

  
 ،جبريل وأحمد . 1990 ،الفرماوي . 1989 ،منصور والببالوي(وقد تناولت بعض الدراسات 

اآلثار المترتبة على وجود  ) 2004 ،اإلمام .2003،يحيى . 1999الغرير، . 1998 ،جميل. 1996
فوجود طفل . االقتصادية واالجتماعية والمعرفية والنفسية : ومن هذه اآلثار ،طفل معاق في األسرة

 وذلك الحتياجات األطفال للطعام ،معاق في األسرة  يضيف إلى أعبائها المتباينة أعباء مالية
عالوة على أن وجود طفل . واللباس والمتابعة الصحية باإلضافة إلى الحضانة والرعاية والتدريب 

 تقرحات الجهاز ، ارتفاع ضغط الدم،رة يؤدي عند بعض أفرادها لفقدان الشهيةمعاق في األس
 والحساسية الجلدية وزيادة التقلصات ، واإلنهاك الجسمي،الهضمي واضطرابات عملية الهضم

كما وأن الطفل المعاق يشكل مصدر تهديد لوحدة األسرة ويؤثر على عالقاتها وأدوارها . العضلية 
  .التنظيم األسري ويخلق جوا من عدم 

  
 أن األسر التي )Jams,1983. 2000سليجمان ودارلينغ،. 1996استورت،( وبين األدب التربوي

لديها أطفال معاقين تميل إلى عزل نفسها عن المجتمع واالنسحاب وانعدام القدرة على قبول وتحمل 
ند بعض أفرادها إلى وقد يصل األمر ع. المسؤولية والفشل في أداء الواجبات اليومية المعتادة 

 وفقدان ، وقلة الدافعية، وزيادة اإلخفاق وسوء التنظيم والتخطيط،االضطراب  في االنتباه والتركيز
وتواجه أسر المعاقين كثيرا من الضغوط النفسية خالل محاولتها التكيف مع .القدرة على االبتكار 

 التي تظهر لدى أفراد األسر التي لديها  وتوضح العديد من الدراسات اآلثار االنفعالية،الطفل المعاق
 وانخفاض تقدير الذات والتعب ، كاالكتئاب والغضب والشعور بالذنب والقلق ولوم الذات،طفل معاق

ودراسة . واإلرهاق والملل واألرق والتوتر الشديد والشعور بالضيق والمشاعر غير السارة 
د كانت منذ زمن طويل موضع اهتمام الباحثين الضغوط النفسية بوجه عام واآلثار الناجمة على الفر

 وعلم االجتماع والصحة العامة حيث أكدت نظريات الضغوط النفسية ،في ميادين علم النفس
  .الجوانب الوظيفية والسيكولوجية والمعرفية واالنفعالية والسلوكية
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  :الضغوط النفسية لدى إخوة األطفال المعاقين3.2 
  

  :مقدمة 1.3.2

  
دراسة تأثير األخ المعاق أو األخت المعاقة على اإلخوة غير المعاقين حالة تحتاج إلى  أظهرت

 الدراسات المتعلقة باإلخوة أنه بينما يواجه الكثير من اإلخوة الموقف تُظهرو. الكثير من الدراسات
 فليس كل اإلخوة قادرين على تجنب ، فإن آخرين يكونون معرضين لمخاطر نفسية،بشكل جيد

 حيث أن اإلعاقة تغير خبرة كل فرد من ،ثيرات السلبية التي تنجم عن إعاقة األخ أو األختالتأ
 كما أن الحياة مع أخ معاق أو أخت معاقة بالنسبة لبعض األشقاء قد تقود إلى ،أفراد األسرة

  .مشكالت تكيفية 
  

 اختصاصييأن عن بوزانسكي وتريفينو إلى  نقال) 1992 ( والسرطاوي، والحديدي،وأشار الخطيب
الطب النفسي يعالجون إخوة األطفال المعاقين أكثر مما يعالجون األطفال المعاقين أنفسهم، وأن 
األطفال العاديين الذين يمتلكون خصائص معينة هم أطفال في حالة خطر وبحاجة إلى خدمات 

  .نفسية
  

مجه الذي ضمن برنا) Baltimore, MD(أن المركز الصحي ) Emerick, 2003(وذكر إميرك 
صمم إلخوة وأخوات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة التابع لمستشفى واشنطون لألطفال 

)Mt,Washington Podiatric Hospital ( أشار إلى أن وجود أخ أو أخت من ذوي االحتياجات
الخاصة يمكن أن يخلق وضعا محرجا ألفراد العائلة خصوصا اإلخوة العاديين واتضح ذلك من 

على ) 1996(وأكد استيورت .  المعلومات من إخوة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة خالل جمع
 حيث ،أن اإلخوة واألخوات الذين يعلمون بأن لديهم أخا غير عادي مثقلون بأنواع عديدة من الهموم

لماذا يحدث هذا؟ ماذا سأقول ألصدقائي عنه؟ هل سأعتني به طوال : يطرحون أسئلة من مثل 
  ؟حياتي

  
أن إخوة وأخوات األطفال المعاقين يعانون ) Meyer & Vadasy,1994(قد أظهر ماير وفادسي ول

 ومن الطبيعي أن يشعر اإلخوة ،من الشعور بالذنب واإلحباط واالستياء والضغط من أجل النجاح
 وهذه المشاعر يمكن أن تتغير عدة مرات خالل ،العاديون بهذه العواطف فيما يخص إخوتهم المعاقين

  .ا يمرون به في يوم واحد م
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لمسؤوليات إخوة  (Harland , Penelope , Cuskelly &Monica 2000) وفي دراسة استكشافية 
 ،وأخوات األطفال ذوي اإلعاقة المزدوجة ومصادر الدعم وما يتعلق بأخيهم المعاق أو أختهم المعاقة

 إدراكهم للطلبات المستقبلية أظهر األشقاء الشعور بالذنب لعجزهم عن أخذ دور أكثر نشاطا مع
 .ألخيهم أو أختهم 

 
 وتذكر األدبيات المتعلقة بتأثير وجود طفل معاق داخل األسرة على اإلخوة واألخوات األسوياء 

 2000، سيلجمان ودارلينغ.1998 ، جميل.1992، والحديدي والسرطاويالخطيب. 1985،الريحاني(
 األعباء التي يحملونها لوجود األخ ،لدى إخوة المعاقأن مما يؤدي للضغوط النفسية ) 2003، يحيى.

 من حيث الطلب منهم العناية به أو األعمال البيتية أو حتى مهمات أخرى ال يقومون بها في ،المعاق
 في حين أن األفراد الذين ليس ، بسبب انشغال الوالدين بالطفل المعاق الذي يحتاج إلى الرعاية،العادة

وقد يتحمل .  والتفاعل مع اآلخرين ،تمتعون بدرجة أكبر في حياتهم الخاصةلديهم إخوة معاقين يس
 وقد يرغبون في التضحية من ،اإلخوة العاديين للمعاق مسؤوليات تشعرهم باألبوة أو األمومة المبكرة

ويمكن . ك في زيادة الضغوط النفسية لديهم مما يسهم ذل، وأيضا من أجل الوالدين،أجل األخ المعاق
 كما أن أحد ،ى مسؤولية تقديم الرعاية إلى إدراك األخ بذاته كأب بديل بينما هو أخ في الحقيقةأن تعز

إن مسؤولية رعاية األخ .  كاخ أو أب بديل ،مصادر الضغط تكمن في الدور المزدوج لألخ العادي
 ، األسرة مما يؤدي إلى افتقار االتصال داخلين وتحتاج إلى وقت وجهد زائد،المعاق مسؤولية كبيرة

  .  يؤدي إلى زيادة الضغوط الواقعة عليهم األمر الذي ،واإلحساس بالوحدة النفسية لدى اإلخوة العاديين
  

 وبالتالي فإن نظرة ،إن حاجة األخ المعاق أو األخت المعاقة للعناية المستمرة يستدعي إشرافا مستمرا
ل المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالدين في األخوة العاديين إلى المستقبل تتسم  بالقلق تخوفا من انتقا

فيش من أنه في حاالت كثيرة البديرات نقال عن وهذا ما أشار إليه . الوقت الحالي إليهم  مستقبال 
 وهنا ينظر اإلخوة واألخوات العاديين إلى ،يحتاج األخ المعاق إلى مراقبة ورعاية مدى الحياة

.  كانت المسؤولية التي يؤديها الوالدان ستؤول إليهم مستقبال  حيث يتساءلون إذا،المستقبل بقلق زائد
وهناك قلق آخر ينتاب اإلخوة عما إذا كان زوج أو زوجة المستقبل سوف يقبل تحمل األخ المعاق 

  .)2006البديرات،(أيضا 
  

  :العوامل المؤثرة في مستوى الضغوط النفسية عند األخوة العاديين2.3.2 

إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي ترفع من مستوى ) Trevino(وقد توصلت تريفينو
  :وهي ) 2007عبدات،(االضطراب االنفعالي عند أخوة األطفال المعاقين 

  .عدد األخوة في األسرة  -



  31

 .عمر األخ المعاق  -

 .جنس األخ المعاق  -

 .رد الفعل الوالدي على إعاقة االبن -

 .نوع اإلعاقة -

 .شدة اإلعاقة -

 . على األخوة لرعاية أخيهم المعاقلملقاةالعبء والمسؤولية ا -

  
 إذ يقمن بدور ،وتشير بعض األدبيات في هذا المجال إلى أن اإلناث يتحملن مسؤولية أكبر من الذكور

 وال يلقي الوالدان مسئوليات بنفس ،الرعاية وأي تقصير يؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل الوالدين
 لذلك ،ن األمور الخاصة بالرعاية تعتبر ضمن الدور األنثويالقدر على الذكور ألنهم عادة يرون أ

 ويتمثل ،غالبا ما يبدو سوء التكيف لدى اإلناث بدرجة أكبر مما هو لدى الذكور من أخوة المعاقين
التكيف السلبي والضغوط النفسية  لدى اإلناث في مشاعر القلق واالكتئاب بينما يظهر لدى الذكور في 

 Siegel) ويبدو أن األمر يكون أسوأ إذا اتسمت األم بعدم الثبات واالكتئاب ،هرسلوك العدوان والتظا
& Severson,1994).   

  
وقد ركزت بعض الدراسات على متغير الترتيب الوالدي والمسافة الزمنية بين األخوة كعامل مؤثر 

األطفال  فاألخوات األكبر سنا في أسر ، وكان هناك تعارض في هذه البحوث،في درجة الضغوط 
 وكذلك األمر بالنسبة لألخوة واألخوات الذين ، بأنهن متأثرات بطريقة غير مالئمةنالمعاقين يعتقد

 عندما ، وبالمثل فإن األطفال قد أظهروا ارتباكا أكثر وعدائية وخالفا أكثر،ولدوا بعد الطفل المعاق
 وإن المسافة الزمنية األكبر ،عمرتكون المسافة الزمنية بينهم وبين أخوتهم المعاقين أكثر قربا في ال

 وربما مرتبط بالضغط الوالدي المنخفض وزيادة الرضا ،بين األخوة ترتبط بمستوى أعلى من التكيف
بأن األخوة من نفس ) Wilson( وعلى العكس من هذه النتائج فقد وجد ويلسون ،بين الزوجين

عالقاتهم وايجابية في التكيف  ا أكثر في أظهروا تماسك، والقريبين في العمر من الطفل المعاق،الجنس
  .)2007،عبدات(بدون فوارق ذات داللة إحصائية

  
أن أخوة األطفال المعاقين عقليا ) Hallahan & Kauffman, 1991(ويذكر هاالهان  وكوفمان 

 األخوة أوقاتا يمضي بل يمكن أن ،يتعرضون لنفس االنفعاالت الضاغطة التي يشعر بها الوالدان
لكونهم أقل نضجا :  أوال ،كثر من الوالدين في التعامل مع هذه المشاعر وذلك لعدة أسبابعصيبة أ

 ليس اإلخوةأن :  ثانيا،يمكن أن يواجهوا صعوبة في وضع بعض مشاعرهم السلبية في منظور مناسب
ة يحتمل أال يشعر األخوة بالراح:  ثالثا،لديهم قاعدة عريضة من األفراد ليناقشوا  معهم مشاعرهم
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 مثال عما إذا كان سيحدث لهم ما حدث ألخيهم أو أنهم كانوا ،عندما يسألون الوالدين أسئلة تثير ضيقهم
  . بطريقة ما مسئولين عن إعاقة أخيهم 

  
قد أضاف سيمونسان  ف،وباإلشارة إلى العوامل التي تسهم في إحداث تأثير سلبي لدى أخوة المعاقين

ائص وراثية تسبب الخوف في إمكانية أن يكون لديهم  خص أن)Simeonssan & Mchale(وميشيل
 ويتضح هذا الخوف بشكل خاص في اإلعاقة غير الناتجة عن أسباب بيئية ،في المستقبل طفل معاق

  ).2003 ،حراحشة(واضحة 
  

 حيث أن األثر السلبي الناجم عن وجود فرد ،ظهر مسألة المتطلبات الناشئة عن وجود المعاقوقد تَ
 حالة االستياء أو المعاناة من الضغط النفسي التي تنشأ لدى أخوة المعاق بسبب معاق يظهر في

كما أن الطلب من . األعباء التي يتحملونها نتيجة وجود األخ المعاق والتي يفرض الوالدان بعضها 
دين األخوة العناية باألخ المعاق وأعمال بيتية أو مهمات ال يقومون بها في العادة نظرا النشغال الوال

إلى حد ما بالعناية باألخ المعاق الذي يحتاج إلى انتباه ورعاية خاصة يقلل من فرص النشاط 
   ). Siegel & Severston, 1994(االجتماعي والتفاعل مع الرفقاء 

   
كما ذكر حراحشة في دراسته  فينبه إلى عاملين آخرين أولهما التوقعات النفسية ) Lobato(أما لوباتو 

 أن الوالدين يتوقعان من أخوة المعاق التعويض عن إعاقته عبر مطالب مختلفة كالتفوق ويعني بذلك: 
 مما يساعد في ، وبالتالي يأخذ األخوة على عاتقهم تلبية الحاجات النفسية للوالدين،في مجال الدراسة

 حيث يبدو أنه يتمثل في شدة اإلعاقة) Lobato(أما العامل الثاني فيرى . زيادة الضغط النفسي عليهم 
أن الذين لديهم أخوة معاقون إعاقات بسيطة يقومون بأعمالهم أفضل وبشكل مستقل، ولديهم تكيف 

ويظهر هذا العامل جليا في حالة اإلعاقة العقلية فيتأثر األخوة .أفضل من أخوة ذوي اإلعاقات الشديدة
  ).2003 ،حراحشة(بشكل أكبر بارتفاع شدة اإلعاقة لدى أخوتهم

  
ورة وجود األخ المعاق على أخيه كلما صغرت األسرة خصوصا في حال وجود األخ وتزداد خط

فإذا .  وخاصة إذا كان الفاصل العمري بينهما صغيرا ،المعاق و أخ أو أخت واحدة له في األسرة
وجد أكثر من أخ للمعاق كان من السهل تحمل مسؤوليته وهذا يؤدي إلى نمو سليم ألخوته إذا ما 

   .)2003حراحشة، (خ واحد للمعاققورنت بوجود أ
  

وقد تعرضت بعض الدراسات إلى عامل آخر قد يترك أثرا على الصحة النفسية لدى إخوة ذوي 
 & Cavanagh(ففي دراسة أجراها كافاناخ وأشمان . اإلعاقة وهو مكان إقامة األخ المعاق 
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Ashman( ء األهل فرصة  تبين أن هناك حاجة لوضع الطفل في مؤسسة داخلية وذلك إلعطا
للمشاركة في األنشطة االجتماعية والتي هي جزء من الخبرة التي يعانيها أهل الطفل المعاق مع 

  .) (Cavanagh & Ashman,1985األسر األخرى في المجتمع 
 
 بعض األبحاث أظهرت أن إقامة الطفل المعاق إعاقة عقلية في دراستها إلى أن ) العداسي(وأشارت 

عد بالضرورة على أن يكون تكيف اإلخوة أفضل مما لو أقام اإلخوة المعاقين في خارج البيت التسا
  .)1994العداسي، (البيت  

  
أن غالبية إخوة المعاقين الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية إلى أن ) Eizenberg(ووجد أيزينبيرج 

  ).Eizenberg, 1993. (ذلك الوضع كان له تأثير ايجابي عليهم
  

  :النفسية التي تواجه أخوة المعاقين خالل المراحل النمائية لهم الضغوط  3.3.2

في دراسته لقلق األخوة العاديين  في المراحل النمائية  المختلفة لهم بشيء  ) 2007 (تطرق عبدات
 بما فيها القلق واالحباط ، وذكر أن األخوة يمرون بمجموعة من الخبرات االنفعالية،من التفصيل

 ويشعرون بالقلق ايضا تجاه مستقبل ،نهم ربما يكونون سببا في حدوث اإلعاقةوالشعور بالذنب بأ
  :وقد قسم الخبرات حسب المراحل العمرية كما يلي . والخوف بأن يصبحوا معاقين مثله ،أخيهم

  

  مرحلة الطفولة المبكرة: أوال 

 المدرسة يتسمون  أن األخوة صغار السن في مرحلة ما قبل(Lobato) أشار عبدات  نقال عن لوباتو 
 وإنهم غالبا يعتمدون على خبراتهم الخاصة وتصوراتهم ،بصعوبة فهم طبيعة وسبب إعاقة أخيهم

 بمجرد معرفتهما بإعاقة ، وإن حالة الحزن الشديدة التي يظهرها الوالدان،لتعريف وتفسير الموقف
 ،في مشكلة أخيهم هم سبب وهم يعتقدون بأن،طفلهما يتم إدراكها ومال حظتها من قبل األخوة الصغار

سواء ألنهم فشلوا في حمايته أو ألنهم ظهروا في بعض المواقف وكأنهم غير مطيعين لتعليمات 
دة ح لذلك فهم يحاولون التكفير عن أخطائهم بأن يتصرفوا بشكل الئق أكثر حتى يخففوا من ،الوالدين
 مما يؤثر على طاقتهم في تلبيتهم ،ا وجهدا وغالبا ما تأخذ اهتمامات الوالدين بابنهم المعاق وقت،قلقهم

  .)2007،عبدات( مما يثير مشاعر الحسد والغيرة تجاه الطفل المعاق ،الحتياجات األخوة
  

وباإلضافة لما ذكره عبدات فإن واحدا من أهم مصادر الضغوط التي يتعرض لها إخوة األطفال 
فمسؤولية . غال الوالدين باالبن المعاق المعاقين  في هذه المرحلة هو الشعور باإلهمال نتيجة إنش

رعاية األخ المعاق تحتاج إلى وقت وجهد زائدين مما يؤدي إلى افتقاد االتصال داخل األسرة 
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 وبسبب الرعاية المستمرة التي يحتاج ،واإلحساس باإلهمال من قبل الوالدان النشغالهما بالطفل المعاق
د اإلخوة العاديين من حقوقهم وبالتالي إهمال الوالدان لهم إليها الطفل المعاق فإن ذلك يتسبب في تجري

 وهذا ما أكده لوباتو ،ونتيجة لذلك يعاني اإلخوة ضغوطا كثيرة ومخاطر المشاكل النفسية
)Lobato,1991 (، وما ذكره ويسرمان )(Wasserman, 1983 في أن مالحظة األخ العادي  بأن 

 بأنه مهمل مما يؤدي ذلك إلى تبني الطفل العادي سلوكيات أخاه المعاق أخذ كل عناية والديه، يشعره
أن أخوة األطفال المعاقين يشاركون  )Lobato,1991(لوباتووقد وجد . معينة بهدف إثارة انتباه والديه

  .بشكل أكبر في اللعب الجماعي لكنهم يتفاعلون بشكل عدواني مما يشير إلى تأثرهم بإعاقة إخوانهم  
  

  :درسة مرحلة الم: ثانيا

 ، عادة هم عرضة لكم كبير من القلق المرتبط بأخوتهم المعاقين،إن األطفال في مرحلة المدرسة
 وهم بحاجة لنشر ،وغالبا ما يفتقر األخوة في هذا السن إلى المعلومات األساسية عن أخوتهم المعاقين

األحيان تطوير  وقد يكون من المهم في بعض ،المعلومات عن أخوتهم خاصة ألصدقائهم ومعلميهم
  .مهاراتهم في التعامل لضبط سلوك إخوتهم أو تعلم طرق جديدة لتكوين تواصل وتفاعل أفضل معهم 

  

 وتعزيز اهتماماتهم ونشاطاتهم خارج ،ويكافح األخوة في هذه المرحلة من أجل بناء هويتهم الخاصة
  ).2007 ،عبدات(لق والضغط  األمر الذي يشعرهم بالق، ويكلفون ببعض مهام العناية بأخوتهم،األسرة

  

 أن أخوة ذوي االحتياجات الخاصة يحتاجون إلى إعادة االقتناع بأن  إلى)Rolland (ويشير روالند
.  والبد من إخبارهم بأن اإلعاقة ليست معدية،هناك احتماال ضعيفا لإلصابة بنفس المرض أو اإلعاقة

 ، عميانا أو صما في المستقبلوان أن يصبحوأيضا ربما يشعر األخوة غير المعاقين الصغار بالقلق م
كما يلجأ األطفال غير المعاقين إلى إظهار الشكاوي الجسمية في محاوالتهم لكسب انتباه الوالدين 

(Rolland,1994)  .   
  

  مرحلة المراهقة :  ثالثا

ون إلى  وقد يتجه، غامضة عند األخوة الذين لديهم أخوة ذوي إعاقةقد تنتج في هذه المرحلة مشاعر
وفي الوقت الذي يكون لديهم تفهما أكبر ألخوتهم . عدم االنسجام في هذا السن بالمقارنة مع اآلخرين 

 باالعتبار آخذين ، فإن عنصر الشك موجود أيضا لديهم،ذوي اإلعاقة وإدراك للفروق الفردية بينهم
أن أخوة ذوي اإلعاقة   Michaelis )(  فقد ذكر عبدات نقال عن ميشيليس ،العوامل الوراثية لإلعاقة

عبدات، (عندما يكبرون ويدخلون مرحلة المراهقة يخافون من أن يصبحوا آباء ألطفال معاقين 
2007.(  

 بل ،نافي حين أن على المراهق أن يتحمل مسؤوليات محددة متوقعة منه كتلك التي يتحملها الوالد
ارهم لمهنة المستقبل إضافة  إلى قلق  فإن وجود أخ معاق يؤثر بشكل متكرر على اختي،أكثر من ذلك
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البديرات نقال   ومدى قبوله أو تحمله لألخ المعاق كما ذكر،األخوة فيما يتعلق بزوج أو زوجة المستقبل
  ).2006البديرات،) (Fish(عن فيش 

أن القلق عند األخوة يتفاقم عندما يعلمون بأن اإلعاقة  ) Featherstone,1980( ويقول فيثرستون 
األمر الذي يوضح مدى القلق و .   مثل االلتهاب السحائي أو الحصبة االلمانية ،مرضسببها 

  .الضغوط التي تصاحب األخوة عبر المراحل العمرية المتعاقبة  جراء وجود أخ معاق في األسرة 
  

إلى إمكانية التعرف على الضغوط النفسية التي   Turnubull.et al,1986)(ويشير تيرنبل وزمالؤه 
 .ه األخوة في المراحل النمائية لألخ المعاق نتيجة تفاعل األسرة وإدراكها لإلعاقةتواج

كما ) 1(الجدول ويمكن تلخيص الضغوط النفسية التي تواجه األخوة خالل مراحلهم النمائية من خالل 
  :يلي 

  الضغوط النفسية التي تواجه األخوة خالل المراحل النمائية) . 1.2(جدول 

  ضغوط التي يواجهها األخوةال  مرحلة النمو

   
  الطفولة المبكرة

   وقت وطاقة أقل من الوالدين الحتياجاتهم-
   مشاعر الغيرة نتيجة لوجود انتباه أقل -
   مخاوف تتعلق بسوء الفهم لإلعاقة-

  
  مرحلة المدرسة 

  

   تقسيم المسؤولية لتوفير احتياجات رعاية األخ المعاق -
  راتي ضغوط أكبر على األخوات الكب-
   محدودية المصادر العائلية للترفيه-
   إخبار األصدقاء والمدرسين-
   التفكير المستمر بتخطي األخوة األصغر سنا لألخ المعاق -
   الحاجة لمعلومات أساسية حول اإلعاقة  -

  
  المراهقة

  

   الرعاية الزائدة لألخ المعاق -
   تفهم أكبر لمفهوم الفروق بين األشخاص -
  ة على اختيار نوع المهنة لألخوة  تأثير اإلعاق-
   المشاركة في برامج تدريب األخ المعاق -

  الرشد 
  

   انشغال بقضية الوراثة، القضايا المتوقعة لمسؤولية الدعم المالي-
  .الزوجة/  تقديم األخ المعاق ألهل الزوج -
   الحاجة لمعلومات حول فرص العمل والحياة -
   األخ المعاق ورعايته  القضايا المحتملة بالوصاية على-

  

ومن الجدير بالذكر أن التواصل الصريح والمفتوح مهم بالنسبة لألسرة وقد يسهم انعدامه بين أفرادها 
 يجب ،فيما يتعلق بحالة الطفل المعاق في شعور األخوة العاديين بالوحدة، وإن مشاعرهم غير الودية

ة حالة األخ المعاق تبدو عليهم أخطار شكاوي فاإلخوة الذين يساء إخبارهم بطبيع. أن تبقى مكبوتة
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 إخفاء إعاقة الطفل عن النوالوالدان عادة ما يحاو. جسدية وإحساس زائد بالذنب والشعور بالغضب 
ونتيجة لوجود .  في حين ال يستطيعون ذلك إذا كانت اإلعاقة شديدة ،اإلخوة إن كانت اإلعاقة بسيطة

 وهذا يعتمد ، أو ايجابية، المحتمل أن تظهر ردود فعل سلبيةالطفل المعاق بين أخوته وأخواته فمن
 فقد ، فإذا كان االهتمام زائدا للطفل المعاق دون تفسير ذلك لألبناء،على العالقات األسرية السائدة

 في حين إذا قام الوالدان ، وتكوين مفهوم سلبي لذواتهم،يؤدي إلى شعور األخوات بالغضب والغيرة
 سينعكس إيجابا على  عالقة اإلخوة ،ة واالهتمام بالطفل المعاق لإلخوة واألخواتبتفسير سبب العناي

  . بالمعاق
  

 ، ومستوى شدتها وما ستؤدي إليه مستقبال،وإن األخوة بشكل عام يرغبون في معرفة أسباب اإلعاقة
ل كما يشيرون إلى ضرورة إجابة أسئلتهم بأقصى درجة ممكنة من الصدق حسب استيعاب وفهم الطف

 وإن ،فهم يحتاجون لطريقة ما للحصول على المعلومات لإلجابة عن أسئلتهم الشخصية. العادي 
 & Powell(ويتفق باول وجالجر . نظامهم المعلوماتي يجب أن يعكس حاجاتهم المثيرة 

Gallagher, 1993 ( لكن غير مستحيل،على أن الحديث إلى األبناء عن إعاقة األخ أمر صعب ، 
 ،اإلنصات االيجابي:  منها ،طا هادئة للتواصل في العالقة بين االبن وأبيه داخل األسرةويقدمان خطو
 واالستجابة للموقف ، واإلخالص واألمانة، واإلبقاء على بعض المعلومات الضرورية،وتوفير الوقت
  . وتقديم معلومات متوازنة، واتخاذ اتجاهات واضحة،بطريقة شاملة

  : ال يبين أهمية االتصال والتفاهم داخل األسرة وهو سؤا) 1985( ويورد الريحاني 
  

  هل يجب أن يعلم األطفال األسوياء حقيقة ما يعاني منه شقيقهم المعاق ؟ 

ويجيب عن السؤال بأن اإلخوة واألخوات يجب أن يعلموا حالة أخيهم المعاق ومن األفضل أن 
ألم بدال من أن تصدر بنوع من يحصلوا على هذه المعرفة من داخل األسرة سواء من األب أو ا

ويضيف بأن الوقت المناسب إلخبار اإلخوة األسوياء عن . السخرية واالستهزاء من قبل اآلخرين 
حقيقة ما يعاني منه أخيهم المعاق تعتمد على طبيعة ردود الفعل التي تظهر عند اإلخوة واألخوات 

 ،ر عادي في أخيهم وقاموا بالتساؤلفإذا الحظ اإلخوة واألخوات ما هو غي. نحو أخيهم المعاق 
 وإذا لم يالحظوا ولم يسألوا عن ،فاألفضل أن يخبروا بذلك حاال وبكل ما يمكن من الصراحة والصدق

 ويصبحوا أكثر ، فمن األفضل االنتظار إلى أن يكبروا قليال،المظاهر غير العادية في أخيهم المعاق
  .  قدرة على فهم حالة أخيهم غير العادية 

الرغم من كل الدراسات التي تشير إلى التأثيرات السلبية والضغوط النفسية  الناتجة عن وجود فرد وب
 ويقلل من تأثير وجود المعاق في الضغوط ، إال أن هناك ما يشير إلى عكس ذلك،معاق في األسرة

 معاق فليس من الضروري وقوع كارثة في األسرة بسبب وجود طفل. النفسية لدى األسرة بشكل عام 
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بل على العكس قد يدعم وجوده الصالت والروابط األسرية من خالل التعاطف الوجداني المتبادل 
ن إ و، فمشكالتهم ذات طبيعة عملية كالحاجة للوقت والمال،ورعايتهوالتعاون في مساعدة األخ المعاق 

  . يضخمون من تأثير المعاق على جوانب حياة األسرة  أحياناالمهنيين
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  الدراسات السابقة 4.2
  

تناولت العديد من الدراسات موضوع الضغوط النفسية لألسرة حول الكثير من القضايا منها 
 وأثر ذلك على ، وطبيعة تعايش أفرادها في ظل وجود معاق في األسرةاإلعاقةمشكالت أسر ذوي 

وقد تناولت الباحثة الدراسات التي . ة الوالدين واألخوة واألخوات في جميع مناحي الحياة اليومي
  :كما يليعنيت بهذا الموضوع 

   
 التي هدفت )Holt,1957(هولت خوة المعاقين دراسة إمن أقدم الدراسات التي تطرقت لدراسة 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن  .خوته العاديين إلمعرفة مدى تأثير الطفل المتخلف عقليا على 
. قد تأثروا بشكل سلبي بوجود طفل متخلف عقليا في األسرة ) 430(صل من أ%15أخا أي ) 65(
خوة يتعين عليهم العناية بالطفل إ) 8 (،أخا يستاءون من االهتمام الزائد بالطفل المتخلف عقليا) 18(

  .خوة يشعرون بالخزي ويتعرضون لمضايقات من قبل زمالئهم إ) 6 (،المتخلف
  

  دراسة يقارن فيها بين مفهوم الذات عند إخوة ذوي )Isarelite,1980( إزرايلتوقد  أجرى 
أخا ألطفال معاقين سمعيا تراوحت أعمارهم بين ) 14 (،خوة ألطفال عاديينإاإلعاقة السمعية و

 18- 16(أخا ألطفال اليعانون من اإلعاقة السمعية تراوحت أعمارهم بين ) 14( و،) سنة18 -14(
روق في الهوية الشخصية والذات االجتماعية بين  وقد أشارت النتائج إلى وجود ف،) سنة

خوة ألطفال معاقين إخوة المعاقين سمعيا أنفسهم كأفراد في المجتمع وإ فقد عرف ،المجموعتين
  .سمعيا مما أثر في شخصيتهم على مستوى المواقف االجتماعية 

  
صادر  دراسة هدفت لمعرفة م)Friedrich& Friedrich,1981(فريدريك وفريدريك أجرى و

 والصحة النفسية ،ألسر المعاقينالتوتر وقياس الضغوط النفسية ومستوى الرضا عن الحياة الزوجية 
 ليس لديها أسرة) 34( و،أسرة لديها أطفال معوقون)34(وشملت الدراسة . والدعم االجتماعي 

)  8: (ى سنة وقد تم توزيع أسر األطفال المعوقين إل) 16- 2(أطفال معوقون تراوحت أعمارهم بين 
أسرة لديها أطفال ) 11(أسر لديها أطفال معوقون عقليا و) 5(أسر لديها أطفال معوقون حركيا و

  ،معاقون عقليا وحركيا
وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين أسر االطفال المعاقين وأسر االطفال 

الزوجية والصحة النفسية والدعم غير المعاقين تشير إلى مستوى متدن من الرضا عن الحياة 
 وأن ،االجتماعي لدى آباء وأمهات األطفال المعاقين مقارنة بآباء وأمهات األطفال غير المعاقين

 ومحدودية العالقات ،مصادر الضغط والتوتر تتعلق بالحاجة إلى الوقت وعبء االهتمام بالمعاق



  39

فرص المهنية والمشاكل الصحية ونقص  وصعوبة في توفير ال، ونقص الدعم االجتماعي،االجتماعية
  .في المعلومات والخدمات 

  
للوقوف على مصادر الضغوط لعائالت األطفال   )James,1983( جيمس ولقد جاءت دراسة 

 ومعرفة عوامل الدعم المناسبة لمساعدتهم ،أثرهم في التكيف األسريالمصابين بالشلل الدماغي و
 وتكونت ،إلى المستوى المطلوب في التكيف مع اطفالهمفي التغلب على مشكالتهم والوصول بهم 

 وقد أشارت النتائج إلى أن ،عائلة لديها أطفال يعانون من الشلل الدماغي) 188(عينة الدراسة من 
الطفل المصاب   وأن ازدياد عمر،يتأثر بوجود إعاقة مصاحبة للشلل الدماغي األسريالتكيف 

قديم الرعاية المناسبة له يؤثران سلبا في ارتفاع مستوى في ت والجهد المبذول ،بالشلل الدماغي
  .الضغط لدى األسرة 

  
 فقد هدفت Wasserman ,Allen&Samon,1985)(وألن وسامون وسرمان أما دراسة 

 والتي أجريت ،للتعرف على الضغوط النفسية المرتبطة بمسؤولية الرعاية ألسر المعاقين حركيا
وأظهرت النتائج وجود ضغوط نفسية حركية المختلفة في الشدة، عاقات الأسرة لذوي اإل) 28(على 

 كما أنها أثرت في سلوكهم واتجاهاتهم نحو ،على أفراد األسرة بسبب تحمل مسؤولية الرعاية
 وأشارت أيضا إلى أن أسر األطفال المعاقين حركيا في مرحلة ما قبل المدرسة كانوا أقل ،اآلخرين

 ويعود ذلك إلى ،ذوي اإلعاقات الحركية للمراحل العمرية المتقدمةشعورا بالتوتر والضغط من أسر 
  .إلتزام األسرة بمساعدة الطفل في التنقل من وإلى المدرسة 

  
 بهدف معرفة تأثير )Macconachie & Domb,1987( ماكونشي ودمب وفي دراسة أجراها 

) 10(طفال معاقين عقليا وخوة ألإ) 10(وقد تم اختيار عينة تألفت من . خوته إ المعاق على األخ
ودلت النتائج على عدم وجود ، وقد تم استخدام أسلوب المقابلة كأداة للدراسة،خوة ألطفال عاديينإ

 وعلى عدم وجود ، وعدم وجود مستوى مرتفع من الصراع النفسي،فروق في التكيف األسري
خوة األطفال المعاقين إبها  وأن مهمات العناية والمساعدة التي يقوم ،فروق في حجم العمل المنزلي

  .خوة األطفال العاديين إلم تكن أكبر من مهمات العناية والمساعدة التي يقوم بها 
  

 مستوى ( بإجراء دراسة  مقارنة بعنوان)1988جرار،(وفيما يتعلق بالضغوط النفسية فقد قام 
وط النفسية بين  بهدف التعرف على مستوى الضغ)الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال المعوقين

عاقين م وبين أمهات األطفال ال،أمهات األطفال المعاقين عقليا وأمهات األطفال العاديين من جهة
وكانت عينة ،  إعاقة شديدة من جهة أخرى المعاقين عقلياًاألطفال وأمهاتعقليا إعاقة بسيطة 
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 ألطفال معاقين عقليا أما) 67(أما ألطفال عاديين و) 88(مفحوصا منهم ) 225(الدراسة مكونة من 
 حيث تم تطبيق استبيان هلرويد ،أما ألطفال معاقين إعاقة عقلية شديدة) 70(إعاقة بسيطة و

)Holroyd (وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أمهات األطفال المعاقين عقليا ، للضغوط  ومصادرها
 وأن ما تواجهه ،بسيطةإعاقة شديدة يواجهن ضغوطا أقل من أمهات األطفال المعاقين عقليا إعاقة 

  .أمهات األطفال المعاقين إعاقة بسيطة من ضغوط أعلى مما تواجهه أمهات األطفال العاديين 
  

بدراسة تهدف إلى التعرف على ) Hanold,1989(هانولد خوة المعاقين فقد قام أما بالنسبة إل
خوة العاديون في  يعانيه اإلط االنفعالي والعقلي والسلوكي الذيم موليا اهتماما بالناألسريالتفاعل 

أسر من مستويات اجتماعية  ) 8(حيث شملت الدراسة . ظل وجود طفل معاق في األسرة 
) 8(وتألفت العينة من ) سنوات8- 6( وقد كان عمر الطفل المعاق يتراوح بين ،واقتصادية متوسطة
 ،قة التوحدأخا غير معاق وكانت اإلعاقة مختلفة حيث تضمنت اإلعا) 14(أطفال معاقين و

 وقد أظهرت ، وقد اعتمدت الدراسة على المالحظة المباشرة والمقابلة،والمنغولية واإلعاقة البصرية
خوتهم أكثر من والديهم وأنه كلما تأخر خوة العاديين يؤكدون على السمات الطبيعية إلالنتائج أن اإل

خوة العاديين لديهم كما أن اإل ،مستوى التفاعل والتكيفبتشخيص الطفل المعاق تأثرت األسرة سلبا 
  .فضول في التعرف على إعاقة إخوانهم 

  
 دراسة بهدف التعرف إلى مصادر الضغط )Leyser &Dekel,1991(ليسر وديكل وقد أجرى 

عائلة يهودية تسكن في حي متدين من أحياء مدينة ) 82( وقد شملت عينتها ،النفسي ألسر المعاقين
 ،ال معاقا أو أكثر تفاوتت درجة إعاقتهم بين متوسطة إلى حادة وكانت كل عائلة تضم طف،القدس

أسرة لديها طفال ) 28( وتألفت العينة من ،وقد ضم المجتمع بشكل أساسي عائالت ملتزمة دينيا
أسرة لديها طفال ) 13(أسرة لديها طفال يعاني من إعاقة عقلية و) 33(يعاني من صعوبات تعلم و
أسر لديها طفال يعاني من إعاقة )3(سر لديها طفل يعاني من التوحد وأ) 5(يعاني من إعاقة سمعية و

فقرة تضم معلومات ) 34( مكونة من ستبانةا ولمعرفة مصادر الضغط النفسي تم استخدام ،حركية
 كما وتم مقابلة األسر وأخذ معلومات من أسرهم من خالل ،عن اآلباء واألطفال المعاقين

وقد  ،أسر) 5( وأحد معلمي المدرسة الذي قابل ،أسرة) 36 ( االجتماعي الذي قابلاالختصاصي
ن وجود أثر كبير أشارت النتائج إلى تباين إجابات األسر حول أثر وجود طفل معاق في األسرة بي

 وإلى اعتبار المشكلة المالية ونقص الدعم االجتماعي ،جدا وبين وجود أثر قليل أو عدم وجود أثر
 ، وإلى عدم توفر الوقت الكافي لرعاية الطفل المعاق، تواجه األسرةمن الصعوبات الرئيسية التي

 كما وأشارت النتائج إلى عدم قدرة ،وعدم أهلية أفراد األسرة للتعامل مع الطفل بالشكل الصحيح
 كما ، القيام بأعمال البيت ورعاية الطفل المعاق دون إهمال بقية أفراد األسرةعلىاألم بشكل خاص 
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 وتشير ، بمستقبل الطفل المعاق من أسباب التوتر األسري المستمر خاصة عند اآلباءترى أن التفكير
  .إلى ارتفاع مستوى الضغط والتوتر عند األسر قليلة األفراد واألسر التي تكون األم كبيرة السن

  
  )Bartnett,1992(بارتينت وألهمية التحصيل األكاديمي في حياة األفراد بشكل عام فقد أجرى 

خوة غير  لإلاألكاديمي هدفت إلى معرفة أثر وجود طفل معاق في األسرة على التحصيل دراسة
 وقد تم ،خوة غير معاقينطفال إل) 116(خوة معاقين بطفال إل) 111( حيث تم مقارنة ،المعاقين

خوة األطفال المعاقين إ وأشارت النتائج إلى انخفاض أداء ، الميالديوالترتيبضبط متغيري الجنس 
وربما يفسر ذلك .  األطفال غير المعاقين أخوةمقارنة مع ) القراءة والحساب(ميع المقاييس على ج

  . عدم أو سوء التكيف لدى أسر المعاقين
  

 الصحة النفسية ( بعنوان)1996،جبريل و أحمد(خوة المعاقين دراسة إومن الدراسات التي تناولت 
خوة المعاقين إلفروق في الصحة النفسية بين  حيث هدفت الدراسة إلى معرفة ا)خوة المعاقينإلدى 
خوة إ كما وهدفت إلى تبين ما إذا كانت هناك فروق في الصحة النفسية لدى ،خوة غير المعاقينإو

 وتكونت العينة من ، ونوع اإلعاقة لديهم،خوتهم المعاقينإالمعاقين تعزى إلى جنسهم أو جنس 
 حيث تم استخدام مقياس ،خوة غير المعاقينإمن ) 272( و،خوة المعاقينإمن ) 281 (،فردا) 553(

وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصحة ، الصحة النفسية كأداة للدراسة
خوة المعاقين إئج وجود فروق بين ا كما بينت النت،خوة غير المعاقينإخوة المعاقين وإالنفسية بين 

 حيث كان مستوى الصحة النفسية أعلى لدى الذكور ،عاقةخوة المعاقين ونوع اإلإتعزى إلى جنس 
 وأشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق بين ،خوة المعاقين بصريا وعقلياإمنه لدى اإلناث من 

  .خوة المعاقين تعزى إلى جنس األخ المعاق إ
  

خوة  إلاإلرشاديةالضغوط النفسية والحاجات ( فقد كانت بعنوان،)2000 ،راضي(أما دراسة 
خوة  وهدفت هذه الدراسة إلى فحص الضغوط النفسية والحاجات اإلرشادية إل)االمتخلفين عقلي
خوة تعزى إلى متغيرات  وما إذا كانت هناك فروق في الضغوط النفسية لدى اإل،المتخلفين عقليا
دي خوة العاديين والمستوى االقتصا وعدد اإل، وجنس األخ المتخلف،خوة العاديينعمر وجنس اإل

وقد تكونت عينة ، خوة المتخلفين عقليا إلاإلرشادية وهدفت أيضا إلى تحديد الحاجات ،لألسرة
 المتخلفين عقليا واستخدمت الباحثة مقاييس الضغوط النفسية واستبيان إخوةمن ) 210(الدراسة من 

طفل المتخلف خوة العاديين األكبر سنا من ال وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اإل،اإلرشاديةالحاجات 
خوة الذين يقتربون خوة األصغر منه سنا واإلعقليا يتعرضون للضغوط النفسية بدرجة أكبر من اإل

 كما أن األخ الوحيد يخبر ،خوة الذكوركما أن األخوات اإلناث أكثر معاناة من اإل. منه في العمر 
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أن الحاجات اإلرشادية  كما كشفت النتائج عن ،درجة أعلى من الضغوط مما لو وجد أخوان أو أكثر
 الحاجة إلى ،خوة هي الحاجة إلى المعلومات والحاجة إلى فهم متطلبات رعاية الطفل المتخلفلإل

  .استراتيجيات فعالة لمواجهة الضغوط 
  

 بدراسة هدفت Bruce.2001)(بروس وفيما يتعلق بالضغوط النفسية الواقعة على األسرة فقد قام 
 ولتحقيق ذلك ،طفال المعاقين للضغوط النفسية التي يتعرضن لهاللتعرف على تصورات أمهات األ
عمود فقري مفتوح ( بإعاقات حركية صابينأما ألطفال م) 160(قام الباحث باختيار عينة بلغت 

وتم تقسيم األمهات إلى  يراجعون عيادات لخدمات تأهيل األطفال المعاقين حركيا) وشلل دماغي 
وأمهات األطفال ) 46عدد(ال المصابون بالعمود الفقري المفتوح مجموعة أمهات األطف(مجموعتين 

 وتوصلت النتائج إلى أن معدل الضغوطات التي سجلت لدى ،)48عدد(المصابين بالشلل الدماغي 
األمهات في المجموعتين يرتبط بدرجة اإلعاقة وشدتها والقدرة على التكيف مع اإلعاقة من قبل 

  .سية تزداد بازدياد شدة اإلعاقة لدى الطفل  حيث وجد أن الضغوط النف،الطفل
  

 علىهدفت إلى التعرف دراسة  )Troster &Heinrich,2001(تروستر وهنريك وقد أجرى 
توفر (مجاالت الضغط والعوامل التي تسهم في وجوده والمتغيرات التي قد تخفف أو تزيد من حدته 

أما ) 47( وقد تكونت عينة الدراسة من ،) مستوى اعتمادية المعاق، شدة اإلعاقة،الدعم االجتماعي
ذكرا ) 25(أنثى و) 22(لديهن أطفال معاقون بصريا منهم ) سنة 46-24(تراوحت أعمارهن بين 
سنوات ممن يتواجدون في مراكز التدخل المبكر في ) 7(أشهر و) 8(تراوحت أعمارهم بين 

 بأمهات المعاقين بصريا مقارنة وأشارت النتائج إلى وجود ضغط مرتفع لدى أمهات األطفال،ألمانيا
 وان هذا الضغط ليس نتيجة الكتئاب مرتفع عند األمهات أو لمشكالت تتعلق ،األطفال غير المعاقين

.  وإنما هو نتيجة للرعاية المستمرة واالهتمام الدائم بالطفل المعاق ،بتقبل الطفل واالنتماء إليه
 ،واها التعليمي في ارتفاع وانخفاض الضغطوأشارت أيضا إلى عدم وجود أثر لمهنة األم ومست

وتشير أيضا إلى وجود ضغط مرتفع لدى أمهات األطفال متعددي اإلعاقة تفسره العناية والجهد 
 وأوضحت أيضا أن أمهات األطفال المعاقين بصريا بشكل جزئي يتعرضن ،الكبير الذي تبذله األم

  .لي لضغط أكبر من أمهات األطفال المعاقين بصريا بشكل ك
  

الضغوط (وكانت بعنوان  )2003حراحشة، ( دراسة خوة المعاقين ومن الدراسات التي تطرقت إل
 وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على )النفسية واستراتيجيات التوافق لدى أخوة المعاقين في األردن

 في التوافق االستراتيجيات المستخدمةق في األسرة وإلى الضغوط النفسية التي يسببها وجود المعا
 وهدفت أيضا إلى الكشف على داللة الفروق فيها التي تعزى ،خوة المعاقينإمع تلك الضغوط لدى 
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 ومستواه التعليمي ، وعمره، جنس األخ، نوع اإلعاقة، عمره،جنس الفرد المعاق: دة متغيرات هيلع
خوة إولديهم ) ما فوق سنة ف13(من الفئة العمرية خوة العاديين من اإل) 740(وتألفت العينة من . 

وأجاب معاقون سمعيا أو عقليا أو بصريا أو حركيا ينتفعون من مراكز التربية الخاصة الحكومية 
وقد استخدم الباحث ،) 242(واإلناث ) 152( وبلغ عدد الذكور،أخا وأختا) 394(على أداتي الدراسة 

يجيات التوافق مع الضغوط  وأخرى لقياس استرات،استبانة لقياس الضغوط النفسية: أداتين هما
أن درجة الضغوط النفسية لإلخوة كانت منخفضة على الدرجة وأشارت نتائج الدراسة ، النفسية

أن المعيقات البيئية الكلية لمقياس الضغوط النفسية في حين أشارت النتائج المتعلقة باألبعاد 
 كما وجدت ،خوة المعاقينإلدى وااللتزامات المادية لهما األثر األكبر في وجود الضغوط النفسية 

المعيقات البيئية (الدراسة   على أبعاد)نوع اإلعاقة( ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيراًروقف
 فالعقلية ثم ، لصالح اإلعاقة البصرية)وااللتزامات المالية والبعد االنفعالي وبعد الرعاية المستمرة

البعد (على ) نوع اإلعاقة (ة تعزى لمتغير دالبينما لم توجد فروق . السمعية وأخيرا الحركية 
أيضا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أبعاد الدراسة تعزى وتوصلت الدراسة  ،)االجتماعي
بالنسبة  أما ) ومستواه التعليمي، وعمره،جنس األخ العادي، عمره،المعاق جنس الفرد(لمتغيرات

 الهروب والتحاشي كانت أكثر إستراتيجية إلى أنالستراتيجيات التوافق فقد أشارت النتائج 
 فقد أشارت النتائج  لالستراتيجيات وعلى مستوى األداة الكلية.خوةاالستراتيجيات استخداما لدى اإل

ولصالح البكالوريوس ) المستوى التعليمي (إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغير 
  .مقارنة بالثانوية العامة

  
 الضغوط النفسية التي يعاني منها أولياء أمور المعاقين وأساليبهم ( بعنوان)2004 ،دوكم(أما دراسة 

 هدفت الدراسة إلى معرفة أكثر أنواع الضغوط النفسية شدة لدى أولياء أمور )في التعامل معها
ومعرفة األساليب األكثر شيوعا التي يستخدمها أولياء أمور المعاقين في التعامل مع  المعاقين
أبا ) 51(،من أولياء أمور المعاقين في محافظة تعز) 118( وبلغت عينة الدراسة ، النفسيةالضغوط

سية مقياس الضغوط النف:  هما سينوقد استخدمت الباحثة مقيا.خوة واألخوات من اإل) 3(أما ) 64(
) القلق على مستقبل الطفل (وقد كشفت نتائج الدراسة أن مجال ومقياس أساليب مواجهة الضغوط، 

مشاعر اليأس (كان من أكثر أنواع الضغوط شدة لدى أولياء األمور  في المقابل كان مجال 
أقلها شدة لدى أولياء األمور وقد بررت الباحثة ذلك نتيجة لطبيعة المجتمع اليمني ) واإلحباط 

ضغوط  أما فيما يتعلق بأكثر أساليب المواجهة لهذه ال، يزيد الرضا بالقضاءاإليمانالمتدين حيث أن 
وبالتالي يتضح ) الممارسات المختلطة ( وأقلها كانت ) الممارسات الوجدانية والعقائدية(كان أكثرها 

أنها ممارسات غير موجهة لخفض الضغوط حيث ذكرت الباحثة أنها ممارسات سلوكية ومرتبطة 
  .بطلب العون في األغلب 
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اغطة وعالقتها بالقلق واالكتئاب لدى  أحداث الحياة الض( بدراسة عنوانها)2006( بخش وقامت 

 وقد هدفت الدراسة إلى ) المعاقين عقليا والعاديين بالمملكة العربية السعوديةاألطفالعينة من أمهات 
 وعالقتها بالقلق واالكتئاب لدى عينة من أمهات األطفال الضاغطةمعرفة العالقة بين أحداث الحياة 

) 60(أما منهن ) 120( وتكونت العينة من ،لعربية السعوديةالمعاقين عقليا والعاديين بالمملكة ا
 وقد تم تطبيق مقياس أحداث الحياة ،أمهات ألطفال معاقين عقليا) 60(أمهات ألطفال عاديين و

" ت" وباستخدام معامالت االرتباط واختبار ، عليهنبلالكتئاالضاغطة ومقياس القلق ومقياس بيك 
 النتائج بوجود عالقة دالة وموجبة بين أبعاد أحداث الحياة أفادتقد و، لداللة الفروق بين المتوسطات

الضاغطة وبين كل من القلق واالكتئاب لدى عينة أمهات األطفال العاديين وأمهات األطفال 
 كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات األطفال العاديين ،المعاقين

  .اديين في كل من القلق واالكتئاب وأحداث الحياة الضاغطة وأمهات األطفال غير الع
  

مصادر الضغوط النفسية لدى إخوة ( بعنوان)2006البديرات،(ومن الدراسات الحديثة أيضا دراسة 
هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغوط وقد هدفت  ) يعانون من التوحداألطفال الذين

 ا بمتغير الجنس ودرجة التعليم والمستوى االقتصادي وتألفتالنفسية لدى إخوة التوحديين وعالقته
خوة األطفال الذين يعانون من التوحد والذين تم اختيارهم باألسلوب إردا من ف) 88(من العينة 

وقد توصلت ،  قبل الباحثالطبقي العشوائي من عدة مؤسسات وقد استخدم فيها مقياس مطور من
 ووجود فروق ذات ،خوةتباين في مصادر الضغوط لدى اإلوجود : هي الدراسة إلى عدة نتائج 

وجدت فروق ذات  وأيضا ،تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناثداللة إحصائية في درجة الضغوط 
 باإلضافة إلى ،لصالح التعليم األساسيداللة إحصائية في درجة الضغوط تعزى لمتغير درجة التعليم 

  .الدخل المتدني ل الشهري لصالح وجود فروق دالة أيضا تعزى لمتغير الدخ
  

 األشخاصخوة إاآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على (بدراسة بعنوان) 2007(عبدات وقام 
خوة المعاقين في دولة إهدفت إلى معرفة اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على ) المعاقين

اآلثار النفسية واالجتماعية تعزى لمتغير  ومعرفة إذا كان هناك فروق في ،اإلمارات العربية المتحدة
أخ وأخت ) 119( وقد تكونت عينة الدراسة من ،جنس األخ  وترتيبه الوالدي وعمره ونوع اإلعاقة

 وقد قام الباحث ببناء استبانة لآلثار النفسية واالجتماعية حيث قسم اآلثار ،من مراحل عمرية مختلفة
خوة المعاق جراء إ نفسية واجتماعية على اًن هناك آثار وقد توصلت دراسته إلى أ،إلى ستة أبعاد

 أما بقية األبعاد ، بعبء المسؤولية والتواصلاإلحساس: وجود طفل معاق في األسرة وفقا لبعدي 
وقد تبين وجود فروق بين الذكور واإلناث في أبعاد مشاعر . فلم تظهر تأثيراتها على أخوة المعاق 
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لصالح اإلناث ووجود فروق تعزى لنوع اإلعاقة على الدرجة الخوف والغضب والشعور بالذنب 
اتضح عدم وجود فروق تعزى للترتيب الوالدي ولمتغير الجنسية والعمر في  في حين ،الكلية لألداة

  .معظم األبعاد 
  

 احتياجات أسر ذوي االحتياجات الخاصة وعالقتها ( بعنوان بدراسة)2010( عبد الغني وقام
 وقد هدفت دراسته إلى معرفة ترتيب كل من االحتياجات )ساليب مواجهتهابالضغوط النفسية وأ

 ومعرفة عالقة تلك ،والضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى أسر ذوي االحتياجات الخاصة
مقياس : االحتياجات بالضغوط النفسية وأساليب مواجهتها وقد استخدم الباحث عدة مقاييس منها

وقد تكونت عينة ، حتياجات ومقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسيةالضغوط النفسية ومقياس اال
 من 22(من آباء وأمهات األطفال والمراهقين من ذوي االحتياجات الخاصة ) 50(من الدراسة 
وتوصلت نتائج الدراسة ، المقيمين بالدوحة من الجنسيات العربية المختلفة)  من األمهات 28اآلباء و

حتياجات والضغوط وإنه كلما زادت الحاجة إلى الدعم االجتماعي والدعم إلى وجود عالقة بين اال
المادي أدى ذلك إلى زيادة في األعراض السيكوسوماتية  والمشكالت االجتماعية وبخاصة بين 

كما وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة الدعم المادي المقدم للوالدين يؤدي إلى زيادة . الزوجين 
 وبهذه النتيجة يمكن أن تعد معرفة االحتياجات ،رفية المتخصصة والعامةاستخدام الممارسات المع

ودراستها وسيلة تنبؤية يمكن من خاللها معرفة كل من الضغوط التي تعانيها األسرة وكذلك أساليب 
  .مواجهتها ومن ثم يسهم ذلك في التخفيف من حدة تلك الضغوط 

  
 )2010( العتيبي والسرطاوية المعاقين دراسة خوإ التي اهتمت ب الحديثة  أيضا  الدراسات ومن

هة نظر األشقاء وأولياء األمور في جخوتهم المعاقين فكريا من وإعالقة األشقاء ب(وكان عنوانها
 طبيعة العالقة التي تربط بين األشقاء العاديين وإخوانهم من  إلى وقد هدفت التعرف)الرياض

 كذلك على االختالف في مدركات كل من األشقاء  والتعرف،األطفال المعاقين فكريا في األسرة
المختلفة لمقياس عالقات األشقاء وأولياء األمور حول العالقة مع األخوة المعاقين على األبعاد 

 تلك العالقة تأثركما سعت الدراسة أيضا إلى البحث عن الفروق بين المجموعتين ومدى  المستخدم
 وأشقاء أمور أولياءمن ) 482(وتكونت العينة من . بمتغيرات الجنس والعمر ودرجة اإلعاقة

من أولياء األمور ) 249(األطفال المعاقين فكريا المسجلين في معاهد وبرامج التربية الفكرية منهم 
وتوصلت الدراسة إلى أن طبيعة عالقة األشقاء بأخيهم المعاق فكريا بشكل  ،من األشقاء) 233(و

جابات أولياء األمور أن عالقات أبنائهم العاديين تتسم كثيرا  وقد أكدت است،عام تتسم بااليجابية
 كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بين ،بااليجابية مع إخوانهم المعاقين فكريا

 المقياس األربعة حول عالقتهم بأخوتهم المعاقين فكريا وبين استجابات أبعادعلى استجابات األشقاء 
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وتبين من خالل . هم للعالقة التي تربط أبنائهم العاديين بأخيهم المعاق فكريا أولياء أمورهم في نظرت
 وجود فروق تعزى للجنس والعمر ودرجة اإلعاقة بين األشقاء العاديين تجاه أخيهم أيضاالنتائج 

   .المعاق فكريا
  

  : على الدراسات السابقةالتعقيب 1.4.2
  

ي المجتمعات العربية واألجنبية تبين للباحثة  مراجعة الدراسات السابقة والتي ُأجريت فبعد
 :المالحظات التالية

  
أسر بالعينات التي تناولتها الدراسات السابقة، فقد أجريت بعض الدراسات على فيما يتعلق  :أوال

يتعرضون لها نتيجة وجود معاق في واهتمت بقياس الضغوط التي آباء وأمهات ك ذوي اإلعاقة 
 باإلضافة إلى )1988جرار،(، )2004 ،دوكم(، )2006 ،بخش(،)2010،نيعبد الغ(كدراسة األسرة 

، Troster &Heinrich,2001( ،)(Bruce.2001( كل من كدراسة ات األجنبيةدراسعدد من ال
)Friedrich& Friedrich,1981( ،)James,1983 ( دراسةو  )Leyser &Dekel,1991( 

  .Wasserman ,Allen&Samon,1985)(ودراسة 
  

 من حيث معرفة مدى تأثير وجود معاق في  خوة المعاقينإب اهتمت الدراسات األخرى في حين
 كما جاء  وعلى عالقاتهم داخل األسرة والنفسيةة من النواحي االجتماعياألسرة على اإلخوة العاديين

 )2006عبدات ( و)Macconachie & Domb,1987( و) Holt,1957(في دراسة كل من 
تأثير األخ المعاق على  ، وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات محدودية)2010السرطاوي والعتيبي،(و

 االجتماعي بين  التكيفالتي تتعلق بالعالقات و وايجابية التأثير في بعض النواحي لعاديين  ااإلخوة
  .اإلخوة العاديين واألخ المعاق في األسرة 

كما في خوة لإللمعرفة طبيعة التفاعل األسري عاقين أيضا خوة المإوقد تطرقت الدراسات الخاصة ب
  إزاريليتكما جاء في دراسة ومفهوم الذات لديهم )Hanold,1989(هولند  دراسة

)Isarelite,1980( بارتنتأخ معاق كما في دراسة، والتحصيل الدراسي ومدى تأثره بوجود  
)Bartnett,1992( .  
  

راضي  فقد كان من بينها دراسةخوة المعاقين إفسية عند أما الدراسات المتعلقة بالضغوط الن
حيث ارتبطت هذه الدراسات ). 2006 ( وأيضا دراسة البديرات)2003(، وحراحشة )2000(
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 وهذا )خوةاإل(والعينة )الضغوط النفسية (بموضوع الدراسة الحالية بشكل مباشر من حيث الموضوع
   . مقارنة النتائجعتبار المتغيرات و من حيث األخذ بعين االيدعم الدراسة الحالية

  
 ،ركزت على حاجة اإلخوة إلى المعلومات عن اإلعاقة وأسبابهاووجدت الباحثة أن تلك الدراسات 

انعكس ذلك ايجابيا على تفاعل وبينت نتائج الدراسات أنه كلما كان هناك معلومات عن ذوي اإلعاقة 
 واالعتناء المستمر باألخ المعاق للمعيقات البيئيةن ـ باإلضافة لذلك فقد كاالعاديين نحوهم خوة اإل

رى أظهرت تباينا في زيادة الضغوط على اإلخوة العاديين  وبعض الدراسات األخاألثر األكبر في 
  .مصادر الضغوط

  
 بعين االعتبار جنس تم األخذ وفيما يتعلق بالمتغيرات التي تناولتها الدراسات السابقة فقد : ثانيا 

االثنين كما في دراسة وبعضها تناول ق وبعضها اعتمد على جنس األخ العادي األخ المعا
 والمستوى إضافة إلى متغير العمر والمستوى التعليمي )2000(و راضي)2003(حراحشة

 حيث تم اختيار بعض ، والعمر ونوع اإلعاقة للمعاق،والترتيب الوالدي لألخ العادي االقتصادي 
 تفق مع الدراسات السابقة وخاصة المتغيرات الديمغرافية مثل العمر بما ي في الدراسةالمتغيرات

 والمستوى التعليمي لألخ العادي ونوع اإلعاقة لألخ العادي وللمعاق والعمر لألخ العادي وللمعاق
 وتم   بما يتفق مع الدراسات السابقة وقد تم اختيار جميع المتغيرات السابقة مجتمعة،خ المعاقلأل

  للمعاق ر شدة اإلعاقة متغيىباإلضافة إل،  بالنسبة لألخ المعاق العادي رتيب األخإضافة متغير ت
حسب طبيعة المعاقين المتواجدين في جمعية اإلحسان الذين هم من وتم تصنيف متغير نوع اإلعاقة 

 ،خوةالتي لم تتعرض لها الدراسات السابقة الخاصة باإلذوي اإلعاقة العقلية واإلعاقة المزدوجة 
دقيقة وذات عالقة مباشرة  للدراسة الحالية حتى يتم التوصل لنتائج رى الباحثة أهمية إضافتهاوت
   .الدراسة الحاليةعينة خصائص ب
  

البديرات   استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في الدراسة وهذا يتطابق مع دراسة آخرومن جانب
ولقد استفادت الباحثة من  ،)2010(و عبد الغني)2006(عبدات و، )2003(وحراحشة) 2006(

في صياغة أهدافها وأسئلتها وفروضها وكذلك والدراسات السابقة في تكوين فكرة الدراسة الحالية 
  والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسات ومن أهم هذه الدراساتالنتائجاألساليب اإلحصائية و

  .)2006(و البديرات )2003(حراحشة
  

 من ذوي خوة المعاقينإى ات السابقة بأن عينتها ُأجريت علن الدراستميزت هذه الدراسة ع :ثالثا
 حيث لم ، الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين اإلحسان المقيمين في جمعية اإلعاقة العقلية والمزدوجة
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في الفترة التي تمت  على المستوى الفلسطيني تحديداعن هذه العينة سات تتحدث اتجد الباحثة در
خوتهم إخوة ذوي اإلعاقة  بأن إمن  إضافة إلى تميز هذه العينة . السابقة فيهاتامراجعة الدراس

وقد يكون لهذا أثر في اختالف نتائج هذه ) جمعية اإلحسان(يقيمون في مؤسسة داخلية معظم الوقت 
  .خوة الدراسة من مستوى الضغوط التي يتعرض لها اإل
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  الفصل الثالث

___________________________________________________ 

  لطريقة واإلجراءاتا

  
   مقدمة1.3

  
 هذا الفصل منهجية الدراسة، ومجتمعها وعينتها، وأدوات الدراسة، وطرق التحقق من يوضح

  .صدقها وثباتها، وطريقة المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة
  

   منهج الدراسة2.3
  

يعة الدراسة وأهدافها استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وذلك لمالئمته استناداً إلى طب
ألغراض الدراسة، من خالل رصد وتحليل واقع مشكلة الدراسة في الوقت الحاضر وكما هي في 

 لمثل هذه -في رأي الباحثة-الواقع ووصفها، وتفسيرها، والتنبؤ بها، وهو المنهج المناسب واألفضل
  .الدراسات

 
   مجتمع الدراسة3.3

  
 الخيريـة لرعايـة     اإلحـسان  من نزالء جمعية     اإلعاقةإخوة ذوي   يتكون مجتمع الدراسة من جميع      

الجمعية مـن ذوي     حيث بلغ عدد نزالء   . 2012/2013 لعامل) 450( عددهم   البالغوتأهيل المعاقين   
االت تـم إدخالهـا     معاقا من بينهم حاالت كانت موجودة وما زالت في الجمعية وح          ) 450(اإلعاقة  

  .كإدخاالت مؤقتة وحاالت أخرى دخلت خالل تلك الفترة خالل فترة تعبئة االستبانة 
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   عينة الدراسة4.3
 الختيار على األسس اإلحصائية باالعتمادها ممثلة لمجتمعبحيث تكون عينة الدراسة  اختيارتم 

ين الذين يترددون إلدخال أو إخراج المعاقأو أخوات ولقد تم اختيار عينة متاحة من أخوة  العينات،
الستشارة األخصائية االجتماعية  من وإلى الجمعية أو يأتون لزيارتهم ومتابعة أحوالهم أو إخوتهم

) 0.05(، وبنسبة خطأ مقدارها اإلعاقةمن إخوة ذوي ) 207(من   العينةتوتكون. في شؤونهم
، www. surveysystem.com, sample size calculatorاستناداً إلى موقع حساب العينات 

). 1( مجتمع الدراسة، وذلك كما هو واضح في الملحق رقم من%) 46(وبذلك يبلغ حجم العينة 
 .للعينة الديمغرافية الخصائص )1( رقم الجدول ويوضح

  
  خصائص العينة الديمغرافية). 1.3(دول رقم ج

 القيم الناقصة %النسبة المئوية  العدد المتغيرات

   قجنس المعا

 42.0 87 ذكر

 58.0 120 أنثى

  
-  
 

   الفئة العمرية للفرد المعاق 

12- 38 18.4 

13-18 59 28.5 

19-25 62 30.0 

26+  48 23.2  

  
  
- 

   نوع االعاقة

 48.4 92 عقلية

 51.6 98 )عقلية وجسدية(مزدوجة 

  
17 

 

   شدة االعاقة

 22.6 45 متوسطة

 44.7 89 شديدة

 32.7 65 يدة جداًشد

  
  
8 

   جنس أخ المعاق

 60.9 126 ذكر

 39.1 81 أنثى

  
  
- 

   الفئة العمرية ألخ المعاق

13-18 62 30.0 

19-25 92 44.4 

  
  
- 
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26+ 53 25.6 

   المستوى التعليمي ألخ المعاق

 30.9 64 أساسي فما دون

 30.9 64 ثانوي

 14.5 30 دبلوم

 23.7 49  بكالوريوس فأعلى

  
  
- 

   الترتيب الودالي بالنسبة لألخ المعاق

 59.9 124 قبله

 40.1 83 بعده

  
- 

  
 

  داة جمع البياناتسلوب وأ أ5.3

إخوة  موضوع الضغوط النفسية لدى لفحص ستبانة أداةً لجمع البيانات،ا الدراسة الحالية ستخدمتا
ة ستباناة الباحثت طور ،ل المعاقين الخيرية لرعاية وتأهياإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

 والفئة المعاق، جنس: القسم األول معلومات عامة عن المعاقين من حيث شتملا، قسمينتكونت من 

 :حيث من اإلعاقة ذوي بأخوة الخاصة المتغيرات إلى إضافة وشدتها، ،اإلعاقة ونوع العمرية،
في حين ضم  المعاق، لألخ بالنسبة والديال الترتيب التعليمي، والمستوى العمرية، والفئة الجنس،

اة لماً بأن طريقة االجابة عن أدفقرة، ع) 40(لذي تكون من القسم الثاني مقياس الضغوط النفسية ا
، وذلك كما (Likert Scale)على نمط ليكرت خماسي لدراسة تركزت في االختيار من سلم ا

 .ة جداًبدرجة كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، وقليل: يأتي

  
  صدق أداة الدراسة 1.5.3

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين أبدوا عدداً من 
، هذا من ناحية، النهائيالمالحظات حولها التي تم أخذها بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها 

 لفقرات (Factor Analysis)املي التحليل العومن ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق بحساب 
  ).2.3( رقم الجدول، وذلك كما هو واضح في األداة

  
   الدراسةات مقياسفقر ل(Factor Analysis)نتائج التحليل العاملي ). 2.3(جدول رقم 

 درجة التشبع  الفقرات  الرقم

  0.71  أختي/يصعب علي تكوين صداقات مع الجنس اآلخر بسبب إعاقة أخي  .1
  0.60  أختي المعاقة /يق في مناسبة  من اجل أخي المعاقأشعر بالض  .2
  0.60  أختي/أشعر باألسى من المبالغ  التي تنفق على إعاقة أخي  .3
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أختي المعاقة غير قادر على القيام /أشعر بالغضب ألن أخي المعاق   .4
 باالعمال الحياتية  

0.70  

  0.64  الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين غير كافية   .5
  0.72  أختي المعاقة  مساعدة نفسه/بالضيق من عدم قدرة أخي المعاقأشعر   .6
 أختي المعاقة إلى المستشفيات وعيادات /تتعبني مرافقة أخي المعاق  .7

 االختصاص

0.69  

  0.73  أختي   تحد من حياتي العملية /  عنايتي بأخي  .8
 أشعر بالحرمان من القيام بالرحالت او الزيارات التي تضطرني لترك أخي  .9

  أختي المعاقة في البيت  /المعاق
0.64  

  0.64   أختي المعاقة /أبذل مجهودا مضاعفا  لمساعدة أخي المعاق  .10
  0.61  أختي/أشعر بالقلق  لعدم عالج اإلعاقة   ألخي  .11
 أختي المعاقة تقديم خدمات في /أشعر باإلحراج بسبب طلب أخي المعاق   .12

  أوقات صعبة
0.52  

  0.63  اختي المعاق /  اخيأشعر بالضيق لصعوبة تنقل   .13
  0.64   أختي المعاقة/أشعر باإلحباط ألنني غير قادر على مساعدة أخي المعاق  .14
  0.68  أختي المعاقة/تحدث مشاكل  في األسرة بسبب أخي المعاق  .15
  0.68   أختي /أشعر باإلحراج عندما يتهامس اآلخرون حول إعاقة أخي   .16
/ أختي المعاقة من وإلى الجمعية/أشعر باإلجهاد بسبب إيصال أخي المعاق   .17

  مكان رعاية المعاق 
0.60  

  0.60  أختي /أشعر  باليأس نتيجة إعاقة أخي   .18
  0.65   أختي المعاقة/أشعر باإلحراج عندما أعرف اآلخرين على أخي المعاق  .19
 بسبب األعباء المالية ألخي أعماليأشعر بالحزن ألنني ال أستطيع متابعة   .20

  ةأختي المعاق/المعاق
0.61  

  0.60  أختي المعاقة لن تجد المساعدة في المستقبل/أشعر بالخوف ألن أخي المعاق  .21
  0.56  أختي المعاقة/أشعر بعدم الراحة عند تقديم الخدمة ألخي المعاق  .22
  0.73  أختي المعاقة التعريف بنفسه/أشعر بالضيق لعدم قدرة أخي المعاق  .23
  0.64  د زواجيأشعر بالخوف من إصابة أطفالي باإلعاقة بع  .24
  0.65  أختي /أشعر بعدم إحساس اآلخرين بمعاناتي فيما يخص إعاقة أخي   .25
  0.60  أختي/أخشى فشل خططي المستقبلية بسبب إعاقة أخي  .26
أختي / من التمييز في المعاملة واالهتمام الخاص بأخي أشعر بالغضب   .27

 . قبل اآلخرينالمعاقة من 

0.54  

  0.60  أختي المعاقة/ب أخي المعاق تحدث المشكالت مع الجيران بسب  .28
  0.71  أختي المعاقة/تخيفني فرص النجاح القليلة ألخي المعاق  .29
  0.52  أختي /أشعر بعدم التركيز في العمل والدراسة نتيجة انشغالي بإعاقة أخي  .30
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أشعر بالحرج من دعوة األصدقاء للمشاركة في المناسبات الخاصة بالعائلة   .31
  ختي المعاقةأ/بسبب وجود أخي المعاق 

0.64  

  0.60  أختي المعاقة/تضايقني نظرات العطف والشفقة الموجهة ألخي المعاق  .32
أشعر باألسف ألن المساعدات المالية من الجهات الرسمية ال تكفي لإلنفاق   .33

  أختي المعاقة/على أخي 
0.69  

أو تقدم شخص لخطوبتي /أخشى الرفض في حالة تقدمي لخطوبة فتاة   .34
  أختي/ بسبب إعاقة أخي

0.60  

  0.61  تقلقني عدم كفاية الخدمات االجتماعية المقدمة للمعاقين  .35
  0.57  أختي /أشعر بالضيق بسبب صعوبة العيش مع أخي المعاق  .36
  0.60  أختي المعاقة من البيت /أشعر بالخوف إذا خرج أخي المعاق   .37
أختي /أشعر باإلحراج عندما أقوم بشراء واختيار المالبس ألخي المعاق  .38

  المعاقة
0.66  

  0.60  أختي المعاقة/أشعر بالغضب لغياب تقديم الخدمة ألخي المعاق   .39
  0.62  أشعر بعدم كفاية المعلومات الخاصة بإعاقة أخي  .40

 
فقرات أداة الدراسة دال  لجميعالتحليل العاملي أن ) 2.3(رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول 

مستوى الضغوط النفسية شبع، وأنها تشترك معاً في قياس إحصائياً، وتتمتع بدرجة مقبولة من الت
، في ضوء  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي لدى 

  .اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه
  

  :ثبات أداة الدراسة 2.5.3

االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة 
  ).3.3(ائج كما هي واضحة في الجدول رقم ، وقد جاءت النت)Cronbach Alpha(كرونباخ ألفا 

  

الدراسة ألداة ) Cronbach Alpha( نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا): 3.3(جدول رقم 

  بأبعادها المختلفة

  الرقم
 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة

  0.87 13 االجتماعي .1
 0.80 12  االنفعالي .2

 0.76 8  الرعاية المستمرة .3

 0.71 7  المعيقات البيئية .4

 0.93 40  الدرجة الكلية .5



  54

عالية بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة الدراسة  أن أداة )3.3(رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول 
  . من الثبات

  
  انات المعالجة اإلحصائية للبي7.3

لحاسوب ا ، وأدخلت إلى للحاسوبإلدخالهابمراجعتها تمهيداً ة حثاالبت ماق بعد جمع بيانات الدراسة
 بدرجة كبيرة اإلجابة أعطيت اللفظية إلى رقمية، حيث اإلجاباتبإعطائها أرقاماً معينة، أي بتحويل 

يلة جداً درجة  درجات، قليلة درجتين، وقل)3( درجات، متوسطة )4(كبيرة  درجات، )5(جداً 
 من نزالء اإلعاقةإخوة ذوي  الضغوط النفسية لدى ازداد مستوى الدرجةادت دزابحيث كلما واحدة، 
   .صحيحوالعكس  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين اإلحسانجمعية 

  
المتوسطات والنسب المئوية، وباستخراج األعداد،   الالزمة للبياناتاإلحصائية المعالجة توتم

، عن α≥0.05 فرضيات الدراسة عند المستوى تفحصقد و.  المعياريةواالنحرافات، الحسابية
 Oneتحليل التباين األحادي اختبار ، وT.Test)( اختبار ت:آلتية ااإلحصائيةطريق االختبارات 

Way) Analysis of Variance)،اختبار توكي  و(Tukey Test) ومعامل االرتباط بيرسون ،
(Pearson Correlation) ،معامل الثبات كرونباخ ألفا و(Cronbach Alpha)،  وذلك باستخدام

 ولفهم نتائج الدراسة .(SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعيةباستخدام برنامج الرزم  الحاسوب
   ).4.3 ( في الجدول رقمواضحيمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية وذلك كما هو 

  
  .وسطات الحسابية لسلم االجابةمفتاح المت:  )4.3(جدول رقم 

  درجة الضغوط النفسية  المتوسط الحسابي

  منخفضة 1-2.33
  متوسطة  3.67- 2.34

  عالية  5- 3.68
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  ل الرابـعـالفص

_____________________________________________________ 

  نتائـج الدراسـة
  

   مقدمة1.4
حول مستوى الضغوط النفسية لدى إخوة الدراسة، لنتائج  يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً

وذلك من خالل اإلجابة ، ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين
  . لتحقق من صحة فرضياتها باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبةاعن أسئلة الدراسة وأهدافها و

  
   أسئلة الدراسة2.4

  :ؤال األولالس 1.2.4

 الخيرية لرعاية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى   مستوىما
  ؟  وتأهيل المعاقين

 المعيارية، والنسب واالنحرافاتوالمتوسطات الحسابية، ، األعداد استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
 من نزالء جمعية اإلعاقةخوة ذوي إ الضغوط النفسية بأبعادها المختلفة لدى مستوىالمئوية ل
  . )1.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان

  
الضغوط مستوى  المعيارية، والنسب المئوية لواالنحرافاتاألعداد، والمتوسطات الحسابية، ). 1.4(جدول رقم 

   الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسانمن نزالء جمعية  اإلعاقةإخوة ذوي النفسية بأبعادها المختلفة لدى 

المتوسط   األبعاد
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  التقييم  %

 عالية 74.2 0.70  3.71 المعيقات البيئية

 متوسطة 69.8 0.71  3.49 االنفعالي

 متوسطة 68.8 0.63  3.44 الرعاية المستمرة

 متوسطة 62.6 0.82  3.13 االجتماعي

  متوسطة  68.0 0.64  3.40 جة الكليةالدر
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إخوة ذوي الضغوط النفسية لدى   مستوىأن) 1.4(يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم 
حيث بلغ المتوسط ، اً الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين كان متوسطاإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة

: وقد جاء في مقدمة هذه الضغوط). 0.64( معياري انحراف، مع )3.40(الحسابي لهذه الدرجة 
المعيقات البيئية، تالها االنفعالية، فالرعاية المستمرة، فاالجتماعية، وذلك كما هو واضح من 

  .المتوسط الحسابي في الجدول أعاله
  

 المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات الضغوط واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية، ). 2.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين مرتبة اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي ى االجتماعية لد

  حسب األهمية

المتوسط   مؤشرات الضغوط االجتماعية الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التقييم  %

أختي /أشعر بالضيق لعدم قدرة أخي المعاق  1
  المعاقة التعريف بنفسه

3.66 1.25 

73.2 

 متوسطة

عر بالحرمان من القيام بالرحالت او الزيارات أش  2
أختي المعاقة /التي تضطرني لترك أخي المعاق

 في البيت  

3.52 1.17  

70.4 

 متوسطة

تضايقني نظرات العطف والشفقة الموجهة ألخي   3
  أختي المعاقة/المعاق

3.46 1.22  

69.2 

 متوسطة

أخشى فشل خططي المستقبلية بسبب إعاقة   4
 أختي/أخي

3.41 1.36  

68.2 

 متوسطة

أختي  /أشعر بالخوف إذا خرج أخي المعاق   5
 المعاقة من البيت

3.40 1.33  

68.0  
  متوسطة

  1.31 3.28 أختي   تحد من حياتي العملية/عنايتي بأخي  6
 متوسطة 65.6

 /أشعر بالضيق في مناسبة  من اجل أخي المعاق  7

 أختي المعاقة

3.19 1.37  

63.8 

 متوسطة

أو /في حالة تقدمي لخطوبة فتاة أخشى الرفض   8
 أختي/تقدم شخص لخطوبتي بسبب إعاقة أخي 

3.10 1.38  

62.0  

  متوسطة

تحدث مشاكل  في األسرة بسبب أخي   9
 أختي المعاقة/المعاق

3.07 1.37  

61.4 

 متوسطة

أشعر بالحرج من دعوة األصدقاء للمشاركة في   10
المناسبات الخاصة بالعائلة بسبب وجود أخي 

 أختي المعاقة/ق المعا

2.93 1.37  

58.6 

 متوسطة
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أشعر باإلحراج عندما أعرف اآلخرين على أخي   11
  أختي المعاقة/المعاق

2.66 1.21  

53.2 

 متوسطة

تحدث المشكالت مع الجيران بسبب أخي المعاق   12
 أختي المعاقة/

2.64 1.44  

52.8 

 متوسطة

يصعب علي تكوين صداقات مع الجنس اآلخر   13
 أختي/اقة أخيبسبب إع

2.43 1.40  

48.6 

 متوسطة

 0.82  3.13  المتوسط الكلي للضغوط االجتماعية  
 متوسطة 62.6

 من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي مؤشرات الضغوط االجتماعية لدى ) 2.4(يوضح الجدول رقم 
عور شال: وقد جاء في مقدمتها الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين مرتبة حسب األهمية، اإلحسان

الضغوط لهذه الفقرة ستوى أن م حيث أختي المعاقة التعريف بنفسه/بالضيق لعدم قدرة أخي المعاق
 الزيارات التي تضطرني لترك أخي أوالشعور بالحرمان من القيام بالرحالت  ، تالها كان متوسطا 

رات ثم الضيق من  نظ ، وكانت الضغوط بمستوى متوسط أيضا أختي المعاقة في البيت/المعاق
 تالها فقرة أخشى فشل خططي المستقبلية ،أختي المعاقة/العطف والشفقة الموجهة ألخي المعاق

  أختي المعاقة من البيت / ثم تالها الشعور  بالخوف إذا خرج أخي المعاق ،أختي/بسبب إعاقة أخي
ط  الذي يبين أن مستوى الضغووذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

  .جتماعية كان متوسطا لجميع مؤشراتهااال
  

 المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية، ). 3.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط االنفعالية لدى 

  المعاقين مرتبة حسب األهمية

المتوسط   نفعاليةمؤشرات الضغوط اال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التقييم  %

1  
أختي المعاقة لن تجد /أشعر بالخوف ألن أخي المعاق

  المساعدة في المستقبل
4.12 1.09 82.4 

 عالية

2 
أختي المعاقة /أشعر بالضيق من عدم قدرة أخي المعاق

 مساعدة نفسه
3.99 1.12  79.8 

 عالية

3 
 قادر على مساعدة أخي أشعر باإلحباط ألنني غير

  أختي المعاقة/المعاق
3.92 1.16  78.4 

 عالية

4 
أشعر بعدم إحساس اآلخرين بمعاناتي فيما يخص إعاقة 

 أختي/أخي 
3.66 1.26  73.2 

 متوسطة

 متوسطة 72.6  1.23 3.63 أختي المعاقة/تخيفني فرص النجاح القليلة ألخي المعاق 5
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6 
املة واالهتمام أشعر بالغضب  من التمييز في المع

 . أختي المعاقة من قبل اآلخرين/الخاص بأخي 
3.58 1.18  71.6 

 متوسطة

 متوسطة 68.8  1.41 3.44  أشعر بالخوف من إصابة أطفالي باإلعاقة بعد زواجي  7

8 
أشعر باإلحراج عندما يتهامس اآلخرون حول إعاقة أخي 

  أختي/
3.40 1.35  68.0  

 متوسطة

9 
العمل والدراسة نتيجة انشغالي أشعر بعدم التركيز في 

 أختي/بإعاقة أخي
3.12 1.28  62.4 

 متوسطة

10 
أشعر بالضيق بسبب صعوبة العيش مع أخي 

 أختي المعاقة/المعاق
3.05 1.40  61.0  

 متوسطة

11 
أختي /أشعر بعدم الراحة عند تقديم الخدمة ألخي المعاق

 المعاقة
3.04 1.38  60.8 

 متوسطة

 متوسطة 60.6  1.35 3.03 أختي/ إعاقة أخي أشعر  باليأس نتيجة 12

 متوسطة 69.8 0.71  3.49  المتوسط الكلي للضغوط االنفعالية

  
 من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي مؤشرات الضغوط االنفعالية لدى ) 3.4(يوضح الجدول رقم 

شعور  ال:وقد جاء في مقدمتها الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين مرتبة حسب األهمية، اإلحسان
بالضيق من ، تالها الشعور أختي المعاقة لن تجد المساعدة في المستقبل/بالخوف ألن أخي المعاق
 ثم تالها الشعور باإلحباط ألنني غير قادر على ،أختي المعاقة  مساعدة نفسه/عدم قدرة أخي المعاق
بينما كان  ،ات عاليا وكان مستوى الضغوط المتمثلة بتلك المؤشر أختي المعاقة/مساعدة أخي المعاق

الخوف من  وأختي،/الشعور بعدم إحساس اآلخرين بمعاناتي فيما يخص إعاقة أخي في  متوسطا
مستوى الضغوط متوسطا في ، وأيضا كان  أختي المعاقة/فرص النجاح القليلة ألخي المعاق

  .أعالهوذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول  )6،7،8،9،10،11،12(المؤشرات
  

 المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية، ). 4.4(جدول رقم 

 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط الخاصة بالرعاية المستمرة لدى 

  لرعاية وتأهيل المعاقين مرتبة حسب األهمية

المتوسط   مرةمؤشرات الضغوط الخاصة بالرعاية المست الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التقييم  %

  عالية 84.0 0.96 4.20  أختي/أشعر بالقلق لعدم عالج إعاقة أخي  1
أختي المعاقة غير قادر /أشعر بالغضب ألن أخي المعاق   2

 على القيام باألعمال الحياتية  

4.05 1.12  
81.0 

  عالية

 متوسطة 73.0  1.04 3.65  أختي المعاقة/أبذل مجهودا مضاعفا  لمساعدة أخي المعاق  3
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أختي /أشعر بالغضب لغياب تقديم الخدمة ألخي المعاق   4
 المعاقة

3.60 1.22  
72.0 

 متوسطة

أختي المعاقة من /أشعر باإلجهاد بسبب إيصال أخي المعاق   5
 مكان رعاية المعاق/ وإلى الجمعية

3.38 1.20  
67.6 

 متوسطة

 أختي المعاقة إلى المستشفيات /تتعبني مرافقة أخي المعاق  6
 وعيادات االختصاص

3.22 1.21  
64.4 

 متوسطة

 أختي المعاقة /أشعر باإلحراج بسبب طلب أخي المعاق   7
 تقديم خدمات في أوقات صعبة

3.18 1.29  
63.6 

 متوسطة

أشعر باإلحراج عندما أقوم بشراء واختيار المالبس ألخي   8
 أختي المعاقة/المعاق

2.31 1.27  
46.2 

منخفضة

 متوسطة 68.8 0.63  3.44  المتوسط الكلي للضغوط الخاصة بالرعاية المستمرة

  
 اإلعاقةإخوة ذوي مؤشرات الضغوط الخاصة بالرعاية المستمرة لدى ) 4.4(يوضح الجدول رقم 
وقد جاء في  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين مرتبة حسب األهمية، اإلحسانمن نزالء جمعية 

بالغضب ألن أخي  الشعور ، تالهاأختي المعاقة/شعور بالقلق لعدم عالج أخي المعاقلا: مقدمتها
 حيث كان مستوى الضغوط الخاصة  الحياتيةباألعمالأختي المعاقة غير قادر على القيام /المعاق 

في ) 3،4،5،6،7(بينما كان متوسطا في المؤشرات  ، بالرعاية االجتماعية لهذين المؤشرين عاليا
وذلك كما هو  ،) 8(ن مستوى الضغوط الخاصة بالرعاية المستمرة منخفضا في المؤشر رقمحين كا

  .واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله
  

 المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية، ) 5.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل اإلحسان  من نزالء جمعيةاإلعاقةإخوة ذوي المعيقات البيئية لدى 

  المعاقين مرتبة حسب األهمية

المتوسط   مؤشرات المعيقات البيئية الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التقييم  %

أشعر باألسف ألن المساعدات المالية من الجهات   1
  أختي المعاقة/ على أخيلإلنفاقالرسمية ال تكفي 

4.13 1.06 82.6 
 عالية

 عالية 78.8  0.98 3.94دم كفاية الخدمات االجتماعية المقدمة للمعاقينتقلقني ع  2
 عالية 76.8  1.14 3.84 الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين غير كافية  3
  عالية  76.0  1.15 3.80 أختي المعاق/ أشعر بالضيق لصعوبة تنقل  أخي  4
أشعر باألسى من المبالغ  التي تنفق على إعاقة   5

 أختي/أخي
3.60 1.29  72.0 

  متوسطة
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 متوسطة 68.2  1.26 3.41 أشعر بعدم كفاية المعلومات الخاصة بإعاقة أخي  6
أشعر بالحزن ألنني ال أستطيع متابعة أعمالي بسبب   7

 أختي المعاقة/األعباء المالية ألخي المعاق
3.33 1.23  66.6 

 متوسطة

 عالية 74.2 0.70  3.71  المتوسط الكلي للضغوط الخاصة بالمعيقات البيئية

  
 من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي المعيقات البيئية لدى  مؤشرات) 5.4(يوضح الجدول رقم 

شعور ال: وقد جاء في مقدمتها الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين مرتبة حسب األهمية، اإلحسان
فقد ،تي المعاقةأخ/ على أخيلإلنفاقباألسف ألن المساعدات المالية من الجهات الرسمية ال تكفي 

ستوى الضغوط عاليا لهذا المؤشر ، وأيضا كان مستوى الضغوط عاليا في كان م
 وذلك كما هو واضح من ) 5،6،7(بينما كان متوسطا في المؤشرات ،)2،3،4(المؤشرات

  .المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله
  
  

  السؤال الثاني 2.2.4

إخوة ذوي االعاقة من نزالء جمعية االحسان  الضغوط النفسية لدى هل توجد فروق في مستوى

جنس المعاق، والفئة العمرية، ونوع االعاقة، : الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لمتغيرات

  وشدتها؟

     
 الضغوط النفسية مستوى على السؤال السابق وضعت الباحثة أربع فرضيات للفروق في لإلجابة
جنس :  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لمتغيراتحساناإل جمعية  مناإلعاقةإخوة ذوي لدى 

  :، وشدتها، وذلك كما يلياإلعاقةالمعاق، والفئة العمرية، ونوع 
   

  فرضيات الدراسة3.4

  

   الفرضية الرئيسية األولى1.3.4

الضغوط النفسية لدى  مستوىفي  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

:  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لمتغيراتاإلحسان من نزالء جمعية إلعاقةاإخوة ذوي 

  .، وشدتهااإلعاقةجنس المعاق، والفئة العمرية، ونوع 

  :وتفرع عنها الفرضيات اآلتية
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   الفرضية الفرعية األولى1.1.3.4

إخوة لنفسية لدى الضغوط ا مستوىفي  α≥(0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  . تعزى لمتغير جنس المعاق الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

الضغوط النفسية  مستوىفي للفروق ) T.test( اختبار ت استخدامللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
 تعزى لمتغير جنس ل المعاقين الخيرية لرعاية وتأهياإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي لدى 

 ).10(المعاق، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

إخوة الضغوط النفسية لدى  مستوىي للفروق ف) T.test(نتائج اختبار ت ). 6.4(جدول رقم 

 تعزى لمتغير جنس  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

  المعاق
المتوسط   العدد  الجنس  أبعاد الدراسة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

 الداللة االحصائية  قيمة ت المحسوبة

  االجتماعي  0.82  3.09  87  ذكر
  0.82  3.16  120  أنثى

  
205  

  
0.620-  

  
0.536  

  االنفعالي  0.67  3.46  87  ذكر
  0.73  3.52  120  أنثى

  
205  

  
0.651-  

  
0.516  

الرعاية   0.58  3.44  87  كرذ
  0.67  3.45  120  أنثى  المستمرة

  
205  

  
0.102-  

  
0.919  

  المعيقات البيئية  0.67  3.69  87  ذكر
  0.73  3.73  120  أنثى

  
205  

  
0.395-  

  
0.693  

  الدرجة الكلية  0.62  3.37  87  ذكر
  0.66  3.43  120  أنثى

  
205  

  
0.570-  

  
0.569  

  
 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )6.4(رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α)≥0.05( الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة درجة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي في 
  .لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس المعاق، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت

  
    الفرضية الفرعية الثانية2.1.4.3 

إخوة الضغوط النفسية لدى  مستوىفي  α≥0.05ق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فرو

  .اإلعاقة تعزى لمتغير نوع  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 
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الضغوط النفسية  مستوىفي للفروق ) T.test( اختبار ت استخدامللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
 تعزى لمتغير نوع  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةوة ذوي إخلدى 
 ).7.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم اإلعاقة

إخوة الضغوط النفسية لدى  مستوىي للفروق ف) T.test(نتائج اختبار ت ). 7.4(جدول رقم 

   تعزى لمتغير نوع االعاقةرعاية وتأهيل المعاقينذوي االعاقة من نزالء جمعية االحسان الخيرية ل

أبعاد 
  الدراسة

نوع 
  اإلعاقة

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  االجتماعي  0.77  3.28  92  عقلية
  0.81  3.01  98  مزدوجة

  
188  

  
2.335  

  
0.021*  

  االنفعالي  0.65  3.56  92  عقلية
  0.71  3.45  98  مزدوجة

  
188  

  
1.045  

  
0.298  

الرعاية   0.61  3.46  92  عقلية
  0.63  3.46  98  مزدوجة  المستمرة

  
188  

  
0.002  

  
0.999  

المعيقات   0.65  3.73  92  عقلية
  0.72  3.76  98  مزدوجة  البيئية

  
188  

  
0.350-  

  
0.727  

الدرجة   0.61  3.48  92  عقلية
  0.62  3.36  98  مزدوجة  الكلية

  
188  

  
1.254  

  
0.211  

  )α=0.05 ( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )7.4(رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول 
α)≥(0.05 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في 

، وكانت الفروق في بعد الضغوط االجتماعية، اإلعاقةة وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير نوع لرعاي
 بإعاقة عقلية، الذين كانت الضغوط االجتماعية عندهم أعلى، أخوةلصالح المبحوثين الذين لديهم 
  .وبذلك تكون الفرضية قد رفضت

 مستوى في )α≥0.05(مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ال بينما أظهرت النتائج عدم
الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين 

  . في البعد االنفعالي وبعد الرعاية والمستمرة وبعد المعيقات البيئية تعزى لمتغير نوع اإلعاقة
  

   الفرضية الفرعية الثالثة3.1.4.3

الضغوط النفسية لدى   مستوىفي α≥(0.05(لة إحصائية عند المستوى ال توجد فروق ذات دال

 تعزى لمتغير الفئة  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .العمرية للمعاق
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دى الضغوط النفسية للمستوى  المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  ولفحص هذه الفرضية تم حساب

  تعزى لمتغير الفئة العمرية للمعاقإخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين
  : اآلتي)8.4(والمبينة في الجدول رقم

  
 اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى لمستوى  المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ). 8.4(جدول رقم 

   تعزى لمتغير الفئة العمرية للمعاق الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسانة من نزالء جمعي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد الفئة العمرية  أبعاد الدراسة
12-  38  3.03  0.74  
13-18  59  3.11  0.86  
19-25  62  3.12  0.78  

  
  االجتماعي

26+  48  3.24  0.88  
12-  38  3.57  0.60  
13-18  59  3.51  0.76  
19-25  62  3.42  0.60  

  
  االنفعالي

26+  48  3.51  0.85  
12-  38  3.45  0.45  
13-18  59  3.41  0.71  
19-25  62  3.48  0.55  

  
  الرعاية المستمرة

26+  48  3.44  0.77  
12-  38  3.69  0.59  
13-18  59  3.80  0.70  
19-25  62  3.62  0.73  

  
  المعيقات البيئية

26+  48  3.75  0.75  
12-  38  3.39  0.54  
13-18  59  3.41  0.68  
19-25  62  3.37  0.58  

  
  الدرجة الكلية

26+  48  3.45  0.74  

  
 One Way Analysis( اختبار تحليل التباين األحادي استخدامللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of Variance ( جمعية  من نزالءاإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى درجة في للفروق 
 تعزى لمتغير الفئة العمرية للمعاق، وذلك كما هو واضح  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان

  ).9.4(في الجدول رقم 
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الضغوط النفسية لدى درجة في نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق ). 9.4(جدول رقم 

 تعزى لمتغير الفئة ية وتأهيل المعاقين الخيرية لرعااإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  العمرية للمعاق

أبعاد 
 الدراسة

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.322  0.966  3  بين المجموعات

  0.681  138.283  203  داخل المجموعات
  

االجتماعي
  -----  139.248  206  وعالمجم    

  
0.473  

  
0.702  

  0.209  0.627  3  بين المجموعات

  0.513  104.061  203  داخل المجموعات
  

 االنفعالي
  -----  104.687  206  المجموع

  
0.408  

  
0.748  

  0.049  0.147  3  بين المجموعات

  0.414  84.039  203  داخل المجموعات
  

الرعاية 
  -----  84.186  206  المجموع المستمرة

  
0.119  

  
0.949  

  0.355  1.066  3  بين المجموعات

  0.504  102.256  203  داخل المجموعات
  

المعيقات 
  -----  103.322  206  المجموع  البيئية

  
0.705  

  
0.550  

  0.061  0.183  3  بين المجموعات

  0.419  85.077  203  داخل المجموعات
  

الدرجة 
  -----  85.260  206  المجموع  الكلية

  
0.146  

  
0.932  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )9.4(ل رقم تشير المعطيات الواردة في الجدو
α)≥(0.05 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى  مستوى في 

  .قد قبلت تعزى لمتغير الفئة العمرية للمعاق، وبذلك تكون الفرضية لرعاية وتأهيل المعاقين
  

   الفرضية الفرعية الرابعة4.1.4.3

إخـوة  الضغوط النفسية لدى    درجة  في   α≥(0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

  .اإلعاقة تعزى لمتغير شدة  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

لمـستوى الـضغوط     المعيارية   واالنحرافاتسابية   المتوسطات الح  ولفحص هذه الفرضية تم حساب    
النفسية لدى إخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعـزى               

  :اآلتي) 10.4(لمتغير شدة اإلعاقة والمبينة في الجدول رقم
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وط النفسية لدى  الضغمستوىل المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ). 10.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير شدة اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  اإلعاقة

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد اإلعاقةشدة   أبعاد الدراسة

  0.83  3.09  45  متوسطة
  0.75  3.17  89  شديدة

  
  االجتماعي

  0.91  3.18  65  شديدة جداً
  0.72  3.41  45  متوسطة
  0.62  3.52  89  شديدة

  
  االنفعالي

  0.79  3.59  65  شديدة جداً
  0.61  3.30  45  متوسطة
  0.57  3.48  89  شديدة

  
  الرعاية المستمرة

  0.69  3.52  65  شديدة جداً
  0.64  3.66  45  متوسطة
  0.63  3.68  89  شديدة

  
  المعيقات البيئية

  0.80  3.87  65  شديدة جداً
  0.64  3.33  45  متوسطة
  0.56  3.42  89  شديدة

  
  جة الكليةالدر

  0.72  3.49  65  شديدة جداً
  

 مستوىفي  للفروق e اختبار تحليل التباين األحادي استخدامللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى 

  ).11.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم اإلعاقةى لمتغير شدة تعز
  

 الضغوط النفسية لدى مستوىفي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق ). 11.4(جدول رقم 

 من نزالء جمعية االحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير شدة اإلعاقةإخوة ذوي 

  اإلعاقة

أبعاد 
 ةالدراس

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

    0.134  0.269  2  بين المجموعات
  0.685  134.329  196  داخل المجموعات االجتماعي

  
0.196  

  
0.822  
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  -----  134.598  198  المجموع
  0.468  0.936  2  بين المجموعات
  0.499  97.720  196  داخل المجموعات

  
  االنفعالي

  -----  98.656  198  المجموع

  
0.939  

  
0.393  

  0.699  1.398  2  بين المجموعات
  0.390  76.498  196  داخل المجموعات

  
الرعاية 
  -----  77.897  198  المجموع  المستمرة

  
1.791  

  
0.169  

  0.843  1.687  2  بين المجموعات
  0.488  95.705  196  داخل المجموعات

  
المعيقات 
  -----  97.392  198  المجموع  البيئية

  
1.727  

  
0.180  

  0.374  0.748  2  بين المجموعات
  0.411  80.564  196  داخل المجموعات

  
الدرجة 
  -----  81.312  198  المجموع  الكلية

  
0.910  

  
0.404  

  
ق ذات داللة إحصائية عند  إلى عدم وجود فرو)11.4(رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول 

 اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في α≥0.05المستوى 
  .، وبذلك تكون الفرضية قد قبلتاإلعاقةالخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير شدة 

  : السؤال الثالث3.2.4

 اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةة ذوي إخو الضغوط النفسية لدى مستوىهل هناك فروق في 

جنس أخ المعاق، والفئة : الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين وفقاً للمتغيرات الخاصة بالمبحوثين

  العمرية ألخ المعاق، والمستوى التعليمي ألخ المعاق، والترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق؟
   

 الضغوط  مستوىباحثة أربع فرضيات للفروق في وضعت الالثالث للدراسة على السؤال لإلجابة
 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين وفقاً اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي النفسية لدى 

جنس أخ المعاق، والفئة العمرية ألخ المعاق، والمستوى التعليمي : للمتغيرات الخاصة بالمبحوثين
  :لألخ المعاق، وذلك كما يليألخ المعاق، والترتيب الوالدي بالنسبة 

  
  :الثانية الفرضية الرئيسية 2.3.4

الضغوط النفسية لدى  مستوىفي  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين وفقاً للمتغيرات اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 
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عاق، والفئة العمرية ألخ المعاق، والمستوى التعليمي ألخ جنس أخ الم: الخاصة بالمبحوثين

  .المعاق، والترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق

  :وتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية
  

 : الفرضية الفرعية األولى1.2.3.4

دى الضغوط النفسية ل مستوىفي  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 تعزى لمتغير جنس إخوة ذوي االعاقة من نزالء جمعية االحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين

  .أخ المعاق

الضغوط النفسية  مستوىفي للفروق ) t.test(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم إستخدام اختبار ت 
 تعزى لمتغير عاقينإخوة ذوي االعاقة من نزالء جمعية االحسان الخيرية لرعاية وتأهيل الملدى 

 ).12.4(جنس أخ المعاق، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 الضغوط النفسية لدى إخوة مستوىي للفروق ف) T.test(نتائج اختبار ت ). 12.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس أخ اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

  المعاق

أبعاد 

  سةالدرا

جنس أخ 

  المعاق

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  االجتماعي  0.81  3.19  126  ذكر
  0.82  3.03  81  أنثى

  
205  

  
1.384  

  
0.168  

  االنفعالي  0.66  3.56  126  ذكر
  0.77  3.40  81  أنثى

  
205  

  
1.564  

  
0.119  

الرعاية   0.59  3.48  126  ذكر
  0.70  3.39  81  أنثى  لمستمرةا

  
205  

  
0.914  

  
0.362  

المعيقات   0.65  3.82  126  ذكر
  0.76  3.55  81  أنثى  البيئية

  
205  

  
2.795  

  
0.006*  

الدرجة   0.61  3.47  126  ذكر
  0.67  3.30  81  أنثى  الكلية

  
205  

  
1.821  

  
0.070  

  )α=0.05 ( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*
  

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )12.4(رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول 
α)≥(0.05 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في 

يقات البيئية وكانت الفروق في بعد المع. لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس أخ المعاق



  68

لصالح أخوة المعاقين الذكور، الذين أكدوا بدرجة أكبر على المعيقات البيئية، وذلك كما هو واضح 
بينما أظهرت النتائج .من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت

ط النفسية لدى  في مستوى الضغوα≥(0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى  عدم وجود فروق
إخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس 

  . في بقية األبعادأخ المعاق
  
    الفرضية الفرعية الثانية2.2.4.3 

إخوة الضغوط النفسية لدى  مستوىفي  α≥(0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 تعزى لمتغير الترتيب  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اقةاإلعذوي 

  .الوالدي بالنسبة لألخ المعاق

الضغوط النفسية  مستوىفي للفروق ) T.test( اختبار ت استخدامللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
 تعزى لمتغير يل المعاقين الخيرية لرعاية وتأهاإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي لدى 

 ).13.4(الترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
  

 الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوىللفروق في ) T.test(نتائج اختبار ت ). 13.4(جدول رقم 

غير الترتيب الوالدي  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتاإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة

  بالنسبة لألخ المعاق

أبعاد 
  الدراسة

الترتيب 
  الوالدي 

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

الداللة 
  االحصائية

  االجتماعي  0.80  3.05  124  قبله
  0.84  3.24  83  بعده

  
205  

  
1.623-  

  
0.106  

  االنفعالي  0.71  3.40  124  قبله
  0.69  3.64  83  بعده

  
205  

  
2.405-  

  
0.017*  

الرعاية   0.62  3.36  124  قبله
  0.64  3.57  83  بعده  المستمرة

  
205  

  
2.403-  

  
0.017*  

المعيقات   0.71  3.66  124  قبله
  0.68  3.80  83  بعده  البيئية

  
205  

  
1.382-  

  
0.169  

الدرجة   0.62  3.32  124  قبله
  0.64  3.52  83  بعده  الكلية

  
205  

  
2.220-  

  
0.027*  

  )α=0.05 ( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى إلى ) 13.4( رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول

α)≥0.05( الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في 
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أهيل المعاقين تعزى لمتغير الترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق، وكانت الفروق في لرعاية وت
بعدي الضغوط االنفعالية والرعاية المستمرة، لصالح المبحوثين الذين ترتيبهم الوالدي بعد األخ 
المعاق، الذين كانت الضغوط االنفعالية ومشكالت الرعاية المستمرة عندهم أعلى، وبذلك تكون 

ذات داللة إحصائية عند المستوى  بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق.رضية قد رفضتالف
α)≥0.05( في مستوى الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية 

 في البعد االجتماعي لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق
  . المعيقات البيئيةوبعد

  

  الفرضية الفرعية الثالثة3.2.4.3

 الضغوط النفسية لدى  مستوى فيα≥(0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الفئة اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .العمرية ألخ المعاق

لمستوى الضغوط  المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  ية تم حسابولفحص هذه الفرض

النفسية لدى إخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى 

  :اآلتي) 14.4( والمبينة في الجدول رقم لمتغير الفئة العمرية ألخ المعاق
  

 الضغوط النفسية لدى إخوة مستوىل المعيارية واالنحرافاتبية المتوسطات الحسا). 14.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الفئة العمرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

  ألخ المعاق

الفئة العمرية ألخ   أبعاد الدراسة

  المعاق

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد

13-18  62  3.10  0.80  
19-25  92  3.13  0.83  

  
  االجتماعي

26+  53  3.16  0.83  
13-18  62  3.47  0.74  
19-25  92  3.55  0.64  

  
  االنفعالي

26+  53  3.43  0.78  
13-18  62  3.38  0.67  
19-25  92  3.53  0.53  

  
  الرعاية المستمرة

26+  53  3.38  0.75  
13-18  62  3.64  0.67    

  0.68  3.77  92  25-19  المعيقات البيئية
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26+  53  3.70  0.77  
13-18  62  3.36  0.64  
19-25  92  3.45  0.60  

  
  الدرجة الكلية

26+  53  3.38  0.71  

 one Way Analysis of( اختبار تحليل التباين األحادي استخدامللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

Variance ( اإلحسانء جمعية  من نزالاإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى  مستوىفي للفروق 
 تعزى لمتغير الفئة العمرية ألخ المعاق، وذلك كما هو واضح في الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين

  ).15.4(الجدول رقم 
  

) one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 15.4(جدول رقم 

 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية عاقةاإل الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوىفي للفروق 

  لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الفئة العمرية ألخ المعاق

أبعاد 
 الدراسة

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.050  0.099  2  بين المجموعات
  0.682  139.149  204  داخل المجموعات

  
االجتماعي

  -----  139.248  206  المجموع

  
0.073  

  
0.930  

  0.282  0.564  2  بين المجموعات
  0.510  104.124  204  داخل المجموعات

  
االنفعالي

  -----  104.687  206  المجموع

  
0.552  

  
0.577  

  0.556  1.113  2  بين المجموعات
  0.407  83.073  204  مجموعاتداخل ال

  
الرعاية 
  -----  84.186  206  المجموعالمستمرة

  
1.366  

  
0.257  

  0.353  0.707  2  بين المجموعات
  0.503  102.615  204  داخل المجموعات

  
المعيقات
  -----  103.322  206  المجموع  البيئية

  
0.702  

  
0.497  

  0.167  0.334  2  بين المجموعات
  0.416  84.926  204  اتداخل المجموع

  
الدرجة 
  -----  85.260  206  المجموع  الكلية

  
0.401  

  
0.670  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )15.4(رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول 
 من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى  مستوى في α≥(0.05(المستوى 
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متغير الفئة العمرية ألخ المعاق، وبذلك تكون  تعزى ل الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان
  .الفرضية قد قبلت

  

  الفرضية الفرعية الرابعة4.2.4.3

الضغوط النفسية لدى  مستوىفي  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 تعزى لمتغير  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .المستوى التعليمي ألخ المعاق

لمستوى الـضغوط    المعيارية   ولفحص هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات       

النفسية لدى إخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى              

  :اآلتي) 16.4(لمتغير المستوى التعليمي ألخ المعاق المبينة في الجدول رقم
  

 الضغوط النفسية لدى مستوىل المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ). 16.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  المستوى التعليمي ألخ المعاق

  االنحراف المعياري  سابيالمتوسط الح  العدد  المستوى التعليمي  أبعاد الدراسة
  0.88  3.20  64  أساسي فما دون

  0.85  3.15  64  ثانوي
  0.58  3.13  30  دبلوم

  
  االجتماعي

  0.83  3.00  49  بكالوريوس فأعلى
  0.71  3.69  64  أساسي فما دون

  0.70  3.52  64  ثانوي
  0.60  3.32  30  دبلوم

  
  االنفعالي

  0.72  3.32  49  بكالوريوس فأعلى
  0.57  3.51  64  أساسي فما دون

  0.64  3.57  64  ثانوي
  0.54  3.40  30  دبلوم

  
   المستمرةالرعاية

  0.72  3.22  49  بكالوريوس فأعلى
  0.62  3.86  64  أساسي فما دون

  0.74  3.77  64  ثانوي
  0.69  3.59  30  دبلوم

  
  المعيقات البيئية

  0.74  3.53  49  بكالوريوس فأعلى
    0.63  3.53  64  ونأساسي فما د

  0.65  3.45  64  ثانوي  الدرجة الكلية
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  0.52  3.32  30  دبلوم
  0.67  3.23  49  بكالوريوس فأعلى

  

 One Way Analysis( اختبار تحليل التباين األحادي استخدامللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of Variance ( من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي الضغوط النفسية لدى  مستوىفي للفروق 
 تعزى لمتغير المستوى التعليمي ألخ المعاق، وذلك كما  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقينإلحسانا

  ).17.4(هو واضح في الجدول رقم 
  

 الضغوط النفسية لدى مستوىفي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق ). 17.4(جدول رقم 

عاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير  الخيرية لراإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  المستوى التعليمي ألخ المعاق

درجات  مصدر التباينأبعاد الدراسة

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  0.391  1.173  3  بين المجموعات
  0.680  138.075  203  داخل المجموعات

  
  االجتماعي

  -----  139.248  206  المجموع

  
0.575  

  
0.632  

  1.631  4.892  3  بين المجموعات
  0.492  99.795  203  داخل المجموعات

  
  االنفعالي

  -----  104.687  206  المجموع

  
3.317  

  
0.021*  

  1.221  3.662  3  بين المجموعات
  0.397  80.524  203  داخل المجموعات

  
الرعاية 
  -----  84.186  206  وعالمجم  المستمرة

  
3.077  

  
0.029*  

  1.215  3.644  3  بين المجموعات
  0.491  99.678  203  داخل المجموعات

  
المعيقات 

  -----  103.322  206  المجموع  البيئية

  
2.474  

  
0.063  

  0.906  2.719  3  بين المجموعات
  0.407  82.542  203  داخل المجموعات

  
  الدرجة الكلية

  -----  85.260  206  المجموع

  
2.229  

  
0.086  

  )α=0.05 ( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
α)≥(0.05 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في 

 في البعد االنفعالي وبعد الرعاية متغير المستوى التعليمي ألخ المعاقلرعاية وتأهيل المعاقين تعزى ل
فروق ذات داللة  بينما أظهرت النتائج عدم وجود.، وبذلك تكون الفرضية قد رفضتالمستمرة 
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 من نزالء اإلعاقة مستوى الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي في α≥(0.05(إحصائية عند المستوى 
 في اية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير المستوى التعليمي ألخ المعاقجمعية االحسان الخيرية لرع

) Tukey( مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي وإليجاد .البعد االجتماعي وبعد المعيقات البيئية
 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى فيللفروق 

ين تعزى لمتغير المستوى التعليمي ألخ المعاق، وذلك كما هو واضح في لرعاية وتأهيل المعاق
  ). 18.4(الجدول رقم 

  

 الضغوط النفسية لدى إخوة مستوى فيللفروق ) tukey(نتائج اختبار توكي ). 18.4(جدول رقم 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير المستوى اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

  تعليمي ألخ المعاقال

  أساسي  المقارنات  أبعاد الدراسة

  فما دون

بكالوريوس   دبلوم  ثانوي

  فأعلى

  أساسي
  فما دون

    
0.17188  

  
0.37179  

  
*0.36918  

  0.19731  0.19991      ثانوي
  -0.00261        دبلوم

  
  

  االنفعالي

بكالوريوس 
  فأعلى

        

  أساسي
  فما دون

    
0.05273-  

  
0.11341  

  
0.28799  

  0.34072*  0.16615      ثانوي
  0.17457        دبلوم

  
  

الرعاية 
  المستمرة

بكالوريوس 
  فأعلى

        

الضغوط النفسية لدى  مستوى فيتشير المقارنات الثنائية الواردة في الجدول السابق أن الفروق 
 تعزى لمتغير  الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقيناإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

: مستوى التعليمي ألخ المعاق في بعدي الضغوط االنفعالية والرعاية المستمرة كانت كما يليال
 ذوي التعليم األساسي فما دون اإلخوةبالنسبة لبعد الضغوط االنفعالية كانت الفروق بين 

والبكالوريوس فأعلى، لصالح ذوي التعليم األساسي فما دون، الذين كانت الضغوط االنفعالية عندهم 
خوة ذوي التعليم الثانوي والبكالوريوس أعلى، وبالنسبة لبعد الرعاية المستمرة كانت الفروق بين اإل

فأعلى، لصالح ذوي التعليم الثانوي، الذين كانت ضغوط الرعاية المستمرة عندهم أعلى، وذلك كما 
  ).    18.4(هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مناقشة النتائج

في هذا الفصل ستقوم الباحثة بعرض طريقة تفسير ومناقشة النتائج وفق الترتيب الذي عرضت فيه  
النتائج في الفصل الرابع، وفي نهاية هذا الفصل سوف تتوجه الباحثة بعدد من التوصيات في ضوء 

  .سة ومناقشتهانتائج الدرا
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس1.5
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس1.1.5
  

 الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي االعاقة من نزالء جمعية االحسان الخيرية لرعاية مستوىما 

  وتأهيل المعاقين؟  

  

 الضغوط النفسية لدى إخوة مستوىأن  )5.4( رقم دولتوصلت النتائج التي عرضتها الباحثة في الج
، حيث بلغ ة الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين كان متوسطاإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةذوي 

خوة ذوي إأن مما يدل على ).0.64( معياري انحراف، مع )3.40(المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 
:  وقد جاء في مقدمة هذه الضغوط.متوسطة اإلعاقة يتعرضون لضغوط نفسية ولكن بدرجة 

، )3.49 ( بمتوسط حسابي االنفعاليةلضغوطا تالها ،)3.71( بمتوسط حسابيالمعيقات البيئية
خوة من الضغوط معاناة اإلدرجة  ويشير ذلك إلى أن.االجتماعية ضغوطالفالرعاية المستمرة، ف

  .كانت عالية  فقرات المعيقات البيئيةالمتضمنةالنفسية 
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الشعور باألسف ألن المساعدات المالية "فقرة وجاء في مقدمة الضغوط المرتبطة بالمعيقات البيئية 
 وانحراف )4.13(بمتوسط حسابي " أختي المعاقة/ على أخيلإلنفاقمن الجهات الرسمية ال تكفي 

  . )1.06(معياري
ى أن وجود اإلخوة النفسية التي جاءت بدرجة متوسطة إلنتائج مستوى الضغوط وتعزو الباحثة 

قد يلعب ) كجمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين (المعاقين في مؤسسة للرعاية الداخلية 
 حيث أن المعاق ال يمكث مع أسرته سوى فترة ،في التخفيف من حدة تلك الضغوطدورا رئيسا 
 الضغوط المرتبطة ىمستوالدوافع والعوامل التي تزيد من  وهذا بدوره يقلل من ،قصيرة شهريا

  .بوجود أخ معاق 
  

 الضغوط المرتبطة بالمعيقات البيئية وخاصة المعيقات المرتبطة مستوىأما فيما يتعلق بارتفاع 
 ،لإلنفاق على المعاق شعور اإلخوة باألسف ألن المساعدات المالية من الجهات الرسمية ال تكفي 

 المساعدة لذوي اإلعاقة تختص بتقديملرسمية التي الجهات اأن  حيث ،فقد توقعت الباحثة هذه النتيجة
مساعدات قليلة ومحدودة وال تغطي تلك المساعدات سوى جزء بسيط من تكلفة تقدم في فلسطين 

ذوي اإلعاقة وخصوصا فئة اإلعاقات إخوة أفراد العينة الذين يعانون من إعاقات من الدرجة 
   . حتى األسرة متوسطة الدخل تغطية تكاليفهم تستطيع حيث ال ،المتوسطة والشديدة والشديدة جدا

  
 تبين أنها تتفق  فيما يتعلق ببعد المعيقات البيئيةنتائج الدراسات السابقة ولدى مقارنة هذه النتيجة مع 

في أن المعيقات البيئية كان لها األثر األكبر في معاناة إخوة المعاقين ) 2003( ةحراحش مع دراسات
 ، 2.02( المعيقات البيئية في تلك الدراسة لبعد بلغ المتوسط الحسابي حيث  النفسيةمن الضغوط

 ذلك على عينة الدراسة الحالية في هذا البعد وأثره على رفع مستوى الضغوط النفسية وانطبق
  .الناتجة من وجود أخ معاق

  

راسة  في درجة الضغوط الكلية، ففي دواختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة
كانت درجة مصادر الضغوط مرتفعة وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الضغوط  )2006( البديرات

أن درجة  على الدرجة الكلية أظهرت نتائجها  )2003( ، في حين أن دراسة حراحشة) 3.75(
أي أن درجة معاناة )  1.49 (الضغوط كانت متدنية جدا حيث بلغ المتوسط الحسابي لتلك الضغوط 

، مما يدل على تناقض  نتائج الدراسة الحاليةالضغوط النفسية قليلة وهذا ال يتوافق مع  خوة من اإل
بين تلك الدراسات والدراسة الحالية وقد يعود هذا التناقض إلى اختالف نوع اإلعاقات وشدتها في 

  .كل دراسة واختالف المؤشرات التي تقيس درجة تلك الضغوط
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  :تعلقة بفرضيات الدراسة مناقشة النتائج الم2.5. 
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.2.5.
  

 الضغوط النفسية لدى مستوى في α)≥(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .المعاق

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 10.4(تائج الجدول رقم أظهرت ن
α)≥(0.05 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في 

بأنه ال  قد قبلت السابقة لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس المعاق، وبذلك تكون الفرضية 
تعزى لكون األخ ذوي اإلعاقة إخوة ذوي اإلعاقة  لدى ة الضغوط النفسيمستوى في  فروقيوجد

   .ذكرا أم أنثى 
  

 ألنه الضغوط لدى إخوة المعاقين تعزى لجنس المعاق وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في مستوى
ون في حال وجود معاق في األسرة في مجتمعنا الفلسطيني فإن األسرة واإلخوة  يتأثرون ويتعرض

 ومسؤولية الرعاية  أم أنثى، ألن اإلعاقة بحد ذاتها تشكل ضغطاًاًللضغوط سواء كان المعاق ذكر
  . بسبب اإلعاقة نفسهاوإنماتختلف بسبب  جنس المعاق  والضغط التي يتعرض لها اإلخوة ال

  
 إحصائيا  دالة  فروقبعدم وجود فيما يتعلق  ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة 

  .)2003(  فقد اتفقت مع هذه النتيجة دراسة حراحشةتعزى لجنس األخ ذوي اإلعاقة
 

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.2.5.
  

 الضغوط النفسية لدى مستوى في α)≥(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

يرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير نوع  الخاإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .اإلعاقة

 في α≥(0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )11.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 
 الخيرية لرعاية وتأهيل اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى

وكانت الفروق في بعد الضغوط االجتماعية، لصالح المبحوثين ، اإلعاقةالمعاقين تعزى لمتغير نوع 
 بإعاقة عقلية، الذين كانت الضغوط االجتماعية عندهم أعلى، وبذلك تكون الفرضية إخوةالذين لديهم 
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أن البعد االجتماعي ألخوة ذوي اإلعاقة العقلية جاء في ) 11.4(وأظهرت نتائج الجدول .قد رفضت
تماعي حداث ضغوط نفسية لإلخوة حيث بلغ المتوسط الحسابي للبعد االج من حيث إالمرتبة األولى

 حيث بلغ المتوسط الحسابي للبعد االجتماعي ألخوة ذوي اإلعاقة العقلية ،ألخوة ذوي اإلعاقة العقلية
)3.28.(  
  

خوة ذوي اإلعاقة تعزى لنوع اإلعاقة الضغوط النفسية إلوتعزو الباحثة وجود فروق في مستوى 
 كونها تؤثر في المظهر الخارجي للمعاق ككبر حجم الرأس وسيالن اللعاب مما يجعل المعاق العقلية

 حيث يقوم البعض بمناداته بألقاب ،عرضة للسخرية واالنتقاد من أبناء الجيران والحي بشكل عام
تؤجج مشاعر الغضب وتثير االنفعال لدى إخوته فيعمد إخوته في أثرها إلى الحد من خروجه 

  .في مناسباتهم االجتماعية اء عليه في البيت أو في المؤسسة الداخلية ويتجنبون أشراكهواإلبق
  

 أن المعاق عقليا معرض لإلصابة بنوبات صرع من شأنها إشاعة الحزن اًومما قد يزيد األمر سوء
خوته  إضافة إلى أن المعاقين عقليا يتميزون بالعناد وإتالف األشياء فيثير ذلك أ،واألسى بين إخوته

 وتظهر معاناة اإلخوة مع أخيهم كذلك من خالل ،إذا ما كانت الحاجات المتلفة تتعلق بأمور دراستهم
 وذلك لعدم إدراك المعاق عقليا لمعايير وقيم ،الشعور بضرورة توفير الرعاية والحماية المستمرة

هذا األمر اتضح للباحثة الدوافع الجنسية، ووالمجتمع المتعلقة بالسلوك االجتماعي المرتبط بالرغبات 
بشكل واضح من خالل المعرفة والتواصل المستمر مع ذوي اإلعاقة العقلية من الذكور واإلناث 

 ومن خالل سماع شكاوى اإلخوة واألسر المستمرة فيما يتعلق بسلوكهم ،المقيمين في أقسام الجمعية
ياد فقد يستغل جنسي من قبل ، حيث أن ذوي اإلعاقة العقلية يتميزون بسهولة االنقجتماعيإالال

 فكيف يكون الضغط إذا ما ،ضعاف النفوس وهذا بحد ذاته يمثل ضغطا كبيرا في الخوف من حدوثه
  وقع عليه اعتداء جنسي؟ وماذا ستكون النتيجة إذا ما كانت المعاقة أنثى؟

  
اقة العقلية بأن  للضغوط النفسية ألخوة ذوي اإلعاألولىوقد يفسر وجود البعد االجتماعي في المرتبة 

اإلعاقة وخصوصا العقلية مازالت ال تأخذ اهتماما كبيرا من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة 
 وعدم إتاحة ،بالشكل المطلوب، مما يؤثر على إبقاء النظرة السلبية كما هي عن ذوي اإلعاقة العقلية

  . ارسة حياته بشكل طبيعي ما أمكنمالمجال له لم
  

  بوجود فروق تعزى لنوع اإلعاقة لنتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق ولدى مقارنة هذه ا
 حيث )2003( حراحشة :والتي أمكن للباحثة االطالع عليها ومراجعتها تبين أنها تتفق مع دراسات 

وكانت ولكن  درجة الضغوط تعزى لنوع اإلعاقة أظهرت نتائج هذه الدراسات بأنه توجد فروق في



  78

عبدات  مع دراسة الدراسة الحالية أيضانتائج واتفقت  . اإلعاقة البصرية ثم العقليةلحالفروق لصا
تعزى  في التأثيرات النفسية واالجتماعية  والتي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائياً) 2007(

  نتائج دراسة مع  هذه النتيجة وتعارضت .اإلعاقة العقلية   وكانت الفروق لصالحلنوع اإلعاقة
حيث أظهرت أن مستوى الصحة النفسية أعلى ألخوة المعاقين بصريا )1996 (جبريل وأحمد 

                  .وعقليا
 

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة3.2.5.

 الضغوط النفسية لدى مستوى في )α)≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

ء جمعية االحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الفئة إخوة ذوي االعاقة من نزال

  .العمرية للمعاق
  

 α≥(0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )13.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 
 الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي االعاقة من نزالء جمعية االحسان الخيرية لرعاية مستوىفي 

  .المعاقين تعزى لمتغير الفئة العمرية للمعاق، وبذلك تكون الفرضية قد قبلتوتأهيل 
  

 الضغط الناتج  فإن وبالتالي،  وحتى الموتعاقة موجودة منذ الوالدة إلى أن اإلوتعزو الباحثة ذلك 
خصوصا فيما يخص اإلعاقات عنها يبدأ منذ الوالدة وحتى الموت وال يختلف من مرحلة لمرحلة 

  .يختلف عليها شي منذ الوالدة وحتى مراحل العمر المتقدمة   في الجمعية فهي إعاقات الالموجودة
  

مع ، وتعارضت )2007(  وعبدات)2003( وتتفق نتائج هذه الفرضية مع نتائج دراسة حراحشة
فقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك فروق دالة في تأثر ) 2010(دراسة العتيبي والسرطاوي

 )12- 6(وكانت هذه الفروق لصالح الفئة العمرية منة العاديين مع أشقائهم ذوي اإلعاقة عالقة اإلخو
  .فوق سنة فما )13(سنة والفئة العمرية 

  
 الفرضية الفرعية الرابعة4.2.5 

 الضغوط النفسية لدى مستوى في α)≥(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير شدة اإلحسانعية  من نزالء جماإلعاقةإخوة ذوي 

  .اإلعاقة

 0.05)≤(αعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 14.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 
 الخيرية لرعاية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوىفي 

و اتضح من الجدول . ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلتاإلعاقةمتغير شدة وتأهيل المعاقين تعزى ل
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كان بعد المعيقات البيئية ألخوة في الضغوط النفسية  األولىأن البعد الذي احتل المرتبة ) 16.4(رقم 
  .)  3.87(وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد الشديدة جدا ذوي اإلعاقة 

  
 طبيعة إعاقات اإلخوة نزالء جمعية دالة تعزى لشدة اإلعاقة إلى أنعدم وجود فروق وتعزو الباحثة 

اإلحسان ال يتفاوتون من حيث درجة وشدة اإلعاقة بشكل واضح  بالنسبة لإلخوة أو األسر فتصنيف 
 دركون على تقارير وتقييمات طبية دقيقة قد ال يدركها األخوة وال ياًعاقتهم من حيث الشدة كان مبنيإ

ان أن درجة إعاقة أخيهم متوسطة وان هناك ما هو أشد منها فأغلب األخوة يرون في معظم األحي
 وبالتالي فإن الضغوط ، هو شخص معاق وعاجز دون تمييز نقاط القوة والضعف لديهأخاهمأن 

  .النفسية ال تتفاوت فيما بين اإلخوة تبعا لمتغير شدة اإلعاقة 
  

 العتيبي طرقت لمتغير شدة اإلعاقة كما في دراسة ولقد تعارضت هذه النتيجة مع الدراسات التي ت
  .)2010(والسرطاوي 

  
  :الخامسةالفرضية  5.2.5

  
 الضغوط النفسية لدى مستوى في α)≥(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .أخ المعاق
  

 )α≥0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 16.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 
 الخيرية لرعاية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوىفي 

ة لصالح أخوة وكانت الفروق في بعد المعيقات البيئي. وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير جنس أخ المعاق
حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المعاقين الذكور، الذين أكدوا بدرجة أكبر على المعيقات البيئية، 

  .، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت)3.82(البعد عند الذكور 
  

 الضغوط النفسية وخصوصا في بعد المعيقات وتعزو الباحثة وجود فروق دالة لصالح الذكور في
وخصوصا في مجتمعنا الفلسطيني هم المعيلون الماديون ألخوتهم اإلخوة الذكور  إلى أن البيئية

 الكافيةالمساعدات  وبالتالي إذا لم تتوفر ألخوتهم المعاقين متوفىالمعاقين خصوصا إذا كان األب 
من الجهات المختصة وهذا ما هو عليه الواقع حاليا فإن ذلك سيؤدي إلى رفع درجة الضغوط 

 إلى أن وجود إضافة ،لعدم قدرته على تغطية تكاليف أخيه المعاقإلخوة الذكور النفسية لدى ا
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وذلك بسبب مرافقته ألخيه المعاق قد يحد من حياة األخ العملية فال يستطيع متابعة أعماله كما يجب 
 وما إلى ذلك من المستلزمات مشافيلنقله من وإلى الجمعية فترة الزيارات المنزلية ومرافقته إلى ال

وبالرغم من اختالف العديد من الدراسات واألدبيات مع هذه النتيجة إال  .البيئية لألخ ذوي اإلعاقة 
 أخوة المعاقين في الدراسة الحالية من حيث ا أكثر لخصائصيأن الباحثة ترى ذلك متوقعا ومنطق

رعاية  فوجود المعاق في مركز للرعاية يخفف من مستوى الضغوط الناتجة عن ال،مكان اإلقامة
 فيبقى الحمل األكبر يتعلق بالنواحي ،ون من مسؤولية اإلناث في األسرةالمستمرة التي عادة ما تك

   .البيئية والتنقل وااللتزامات المادية التي عادة ما تقع على كاهل األخ الذكر 
  

حيث أظهرت )2010(  دراسة العتيبي والسرطاويومن الدراسات التي اتفقت مع هذه النتيجة
عالقة األشقاء بأخوتهم المعاقين تعزى لمتغير جنس األخ العادي جها وجود فروق دالة في نتائ

 في حين .فقد تبين أنهم أكثر تجنبا وشعورا بالخجل في عالقتهم باألخ المعاق فكريا لصالح الذكور 
 وأيضا البديرات )2007( وعبدات )2000(وراضي  )1996( جبريل وأحمد: أن دراسات 

أما دراسة حراحشة . دالة تعزى للجنس لصالح اإلناث ت نتائجها  وجود فروق أظهر) 2006(
فقد أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الضغوط النفسية تعزى ) 2003(

  .لمتغبر جنس األخ العادي
  

   :السادسةالفرضية  6.2.5

 الضغوط النفسية لدى مستوىي  ف)α)≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .الترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )17.4(أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم 
α)≥(0.05 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةوط النفسية لدى إخوة ذوي  الضغمستوى في 

لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الترتيب الوالدي بالنسبة لألخ المعاق، وكانت الفروق في 
بعدي الضغوط االنفعالية والرعاية المستمرة، لصالح المبحوثين الذين ترتيبهم الوالدي بعد األخ 

نت الضغوط االنفعالية ومشكالت الرعاية المستمرة عندهم أعلى، وبذلك تكون المعاق، الذين كا
  .الفرضية قد رفضت

الرعاية المستمرة لصالح ودالة إحصائيا في بعدي الضغوط االنفعالية وجود فروق وتعزو الباحثة 
ء التكيف  يعانون من سو إلى أن األخوة األصغر سنااإلخوة الذين ترتيبهم الوالدي بعد األخ المعاق 

 ويرى نفسه عاجزا عن ،إعاقة أخيه بحقيقة ويتفا جئ حيث أنه يكبر ،معاق في األسرة من وجود أخ
مساعدته كما اإلخوة األكبر منه باإلضافة إلى تولد مشاعر الغيرة من االهتمام الزائد باألخ المعاق 
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عاق له في حال زواج اية األخ الموأيضا التخوف من انتقال مسؤولية رع. في مرحلة من المراحل 
   .أو خروج اإلخوة األكبر سنا من البيت 

  
إلى وجود فروق دالة تعزى للترتيب الميالدي ) 2010(العتيبي والسرطاوي ولقد أشارت دراسة

 ولكن هذه النتيجة جاءت من حيث ايجابية العالقة وأن ،من األخ المعاقلصالح األخوة األصغر سنا 
نا واألخ المعاق ايجابية مقارنة بالعالقة بين األخ األكبر سنا من  اإلخوة األصغر سنبيالعالقة 

 دراسة راضي وأيضا  . ولعل هذا عكس ما توصلت له تلك الفرضية المعاق وأخيه المعاق
 مع نتيجة الدراسة الحالية من حيث وجود فروق دالة إحصائيا تعزى متعارضةجاءت ) 2000(

على عدم وجود فروق نتائجها أكدت ) 2007(اسة عبدات في حين أن در،للترتيب الميالدي لصالح
 وبالرغم من وجود بعض الدراسات التي تتوافق مع الدراسة .دالة إحصائيا تعزى للترتيب الميالدي 

  .الفئة التي تكون الفروق لصالحها عنها من حيث الحالية من حيث وجود فروق ولكن تختلف 
  
 السابعةالفرضية  7.2.5 

 الضغوط النفسية لدى مستوى في )α)≥0.05ت داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فروق ذا

إخوة ذوي االعاقة من نزالء جمعية االحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الفئة 

  .العمرية ألخ المعاق

  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند)19.4(أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم 
 من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في α≥(0.05(المستوى 
 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير الفئة العمرية ألخ المعاق، وبذلك تكون اإلحسان

  .الفرضية قد قبلت
  

جميع بأن لمعاق وتعزو الباحثة عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الفئة العمرية ألخ ا
فالكل األخوة بمختلف فئاتهم العمرية يتعرضون للضغوط النفسية بكافة أبعادها بمستويات متقاربة 

 في أسر متماسكة ومترابطة تشعر في األسرة يؤثر ويتأثر وعلى كافة المستويات فما زلنا نعيش
مرتبطة بطبيعة تلك إضافة لذلك فإن لكل مرحلة عمرية ضغوطها ال. وتتأثر بشكل عام ألي طارئ 

وأبعادها من مرحلة ألخرى ولكن ال تختلف في شدتها أو قلتها المرحلة فقد تختلف مصادر الضغوط 
من مرحلة عمرية ألخرى تبعا لما تم ذكره في المادة النظرية فيما يتعلق بالضغوط النفسية التي 

  .يواجهها األخوة في مراحل نموهم المختلفة 
  



  82

 بعدم وجود فروق دالة )2006(و عبدات )2003(مع دراسة حراحشة  وقد اتفقت هذه النتيجة
تلك النتيجة مع نتيجة دراسة كل  في حين اختلفت ،إحصائيا تعزى للفئة العمرية ألخوة ذوي اإلعاقة

التي أشارت نتائجها أن األكبر سنا يتعرض لضغوط بشكل أكبر من األخ ) 2000(راضي : من 
  .األصغر سنا 

   
 الثامنةية الفرض 8.2.5  

 الضغوط النفسية لدى مستوى في α)≥(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةإخوة ذوي 

  .المستوى التعليمي ألخ المعاق

  

فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  إلى وجود )21.4(أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم 
α)≥(0.05 الخيرية اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقة الضغوط النفسية لدى إخوة ذوي مستوى في 

لرعاية وتأهيل المعاقين تعزى لمتغير المستوى التعليمي ألخ المعاق، وبذلك تكون الفرضية قد 
أن الفروق في درجة  )22.4(لجدول رقم  المقارنات الثنائية الواردة في اأشارت نتيجة و.رفضت

 الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين اإلحسان من نزالء جمعية اإلعاقةالضغوط النفسية لدى إخوة ذوي 
تعزى لمتغير المستوى التعليمي ألخ المعاق في بعدي الضغوط االنفعالية والرعاية المستمرة كانت 

 ذوي التعليم األساسي فما دون اإلخوةنت الفروق بين بالنسبة لبعد الضغوط االنفعالية كا: كما يلي
والبكالوريوس فأعلى، لصالح ذوي التعليم األساسي فما دون، الذين كانت الضغوط االنفعالية عندهم 
أعلى، وبالنسبة لبعد الرعاية المستمرة كانت الفروق بين األخوة ذوي التعليم الثانوي والبكالوريوس 

 الثانوي، الذين كانت ضغوط الرعاية المستمرة عندهم أعلى، وذلك كما فأعلى، لصالح ذوي التعليم
  ).20.4(التي وردت في الجدول رقم  هو واضح من المتوسطات الحسابية

  
وتعزو الباحثة وجود فروق في مستوى الضغوط النفسية ألخوة ذوي اإلعاقة تعزى للمستوى 

، إلى أن األخوة من مستويات يم الثانويالتعليمي لصالح مستوى التعليم األساس فما دون والتعل
 حيث أن التعليم وخصوصا في مراحله ،بحاجة لمن يساعدهم على مواجهة الضغوطالتعليم المتدني 

المتقدمة يزيد من قدرة األخوة العاديين على المواجهة االيجابية لألحداث الضاغطة التي يعرضون 
 وقد يخف الضغط عندما يتم إدراك المشاكل ،لها بسبب وجود أخ يعاني من إعاقة  داخل األسرة

وقد يؤدي انخفاض التعليم إلى . بصراحة وبطريقة مفتوحة المتوقعة والحلول الممكنة ويتم مناقشتها 
 تفكيره مرتكزا فيكون ،من المستقبل فيما يتعلق بالرعاية المستمرة لألخ المعاقالخوف بشكل أكبر 

 ، طموحات أو أفكار لتحسين المستقبلأي يوجد في مخيلته على أن مستقبله مرتبط بأخيه المعاق وال
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من ذوي التعليم المتدني من قضية الرفض عند الزواج وهذا يظهر جليا في خوف األخ أو األخت 
 في حين أن األخوة من المستويات التعليمية المتقدمة قد ال ،ألن مستقبله يتحدد فقط في هذه الزاوية

البحث عن فرص عمل مستقبلهم من خالل ل اًطاج فهم يرسمون خطيقلقون بشأن المستقبل والزو
إضافة لذلك فإن األخ من المستوى التعليمي .  ذلك من الطموحات إلىأفضل وتطوير للذات وما 

 نظرا لقلة المعرفة والتواصل واالنفتاح المتدني قد يتعرض لضغوط أكثر من وجود األخ المعاق
خ من المستويات التعليمية المتقدمة قد يقرأ ويشارك ويتابع على قضايا المعاقين في حين أن األ

القضايا المحلية والعالمية المتعلقة باإلعاقة من حيث طبيعة اإلعاقة  وأسبابها ومعرفة حقوق 
وما إلى ذلك من األمور التي قد تخفف من حدة الضغوط المعاقين والمؤسسات التي تختص بهم 

  .المرتبطة بوجود أخ معاق
التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق دالة في ) 2006( دراسة البديراتقت مع تلك النتائج وقد اتف

في حين اختلفت مع هذه النتيجة .الضغوط النفسية تعزى للمستوى التعليمي لصالح التعليم األساسي 
 التي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى )2003(دراسة حراحشة 

  .تعزى للمستوى التعليميالضغوط 
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  :التوصيات
  

  : توصي الباحثة بما يلي في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها
  

من بأخوة ذوي اإلعاقة التي تعنى  التجريبية والوصفية إجراء المزيد من الدراسات والبحوث  -1
 وأيضا ، ذوي اإلعاقةةاإلخوفي تخفيف الضغوط النفسية  اإلرشاديةحيث دراسة فعالية البرامج 

المقيمين في مؤسسات داخلية وأخوة ذوي اإلعاقة ء دراسة مقارنة بين أخوة ذوي اإلعاقة إجرا
  .المقيمين في المنزل 

  
 وإدراجها ضمن خطط وبرامج ألخوة ذوي اإلعاقة وتدريبية  يةو بناء برامج إرشادية وتوع-2

وأن تتضمن تلك البرامج توعية بحقوق  .عاقة التي تعمل في حقل اإل  الحكومية واألهلية المؤسسات
دريبهم على التعامل مع إعاقة  إضافة إلى ت،وتوعيتهم بكيفية المطالبة بحقوق إخوتهمذوي اإلعاقة 

  .األخ 
  
تنسيق فعاليات للضغط والمناصرة من قبل أهالي المعاقين بما فيهم اإلخوة  والمؤسسات ذات  -3

 مجتمعناوالوزارات المختلفة لتحسين أوضاع المعاقين في  رالعالقة للتأثير على صناع القرا
ووسائل النقل والمساندة االجتماعية والمادية والرعاية الصحية الفلسطيني من حيث قضايا المواءمة 

  .لذوي اإلعاقة 
  
عمل يين والمرشدين االجتماعيين العاملين في حقل اإلعاقة على اصصتتمكين وتدريب االخ -4

الجمعية والفردية للتعامل مع المشكالت النفسية والسلوكية التي قد تنشأ ادية والعالجية البرامج اإلرش
    .عند إخوة ذوي اإلعاقة 
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، مطابع الدستور التجارية،عمان 2 ط.التخلف العقلي). 1985(الريحاني،سليمان  •
 . األردن.

 جامعة .مستوى القلق كحالة وكسمة لدى طلبة جامعة صنعاء .)1997(أحمد ,الزعبي •
 .قطر

ترجمة إيمان فؤاد  . د األسرة والطفل لمواجهة اإلعاقةإعدا .)2000 (سيلجمان ودارلينغ •
 . دار قباء للنشر والتوزيع ،، القاهرة الكاشف

علم النفس البيئي التلوث الكيميائي واالضطرابات ). 1997(الصبوة، محمد نجيب  •

 .دار الفكر العربي، القاهرة . النفسية والعصبية لدى بعض عمال الصناعة 

 : من الموقع االلكتروني)2011(االضغوط النفسية وعالجه •
)http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=143871(  

ه ـرق عالجـ تشخيصه ط–مفهومه ، الضغط النفسي .)1994(عبد الرحمن الطريري، •

 ) .بدون دار نشر ( ، ومقاومته
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احتياجات أسر ذوي االحتياجات الخاصة وعالقتها بالضغوط ) . 2010(عبد الغني، خالد  •

رابطة  . بحث مقدم للمؤتمر االقليمي الثاني لعلم النفس. لنفسية وأساليب مواجهتهاا
 .584- 565ص . األخصائيين النفسيين المصرية 

 األشخاصاآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على أخوة ) . 2006(عبدات، روحي  •

 . مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  . )دراسة ميدانية(المعاقين

اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على أخوة ). 2007(ات، روحي مروح عبد-  •

 .مدينة الشارقة للخدمات االنسانية : الشارقة .األشخاص المعاقين 

عالقة األشقاء بأخوتهم المعاقين فكريا من ) . 2010(العتيبي، بندر وزيدان السرطاوي  •

جامعة . الدولية لألبحاث التربوية المجلة .وحهة نظر األشقاء وأولياء األمور في الرياض
 .87- 59 . )27(. اإلمارات العربية المتحدة 

رسالة  .الصحة النفسية لدى األطفال إخوة المعاقين). 1994(العداسي، سمر حمدي  •
 .ماجستير غير منشورة،  الجامعة األردنية، األردن 

 . القاهرة, صرية، مكتبة األنجلو المعلم الصحة النفسية):1998(عبد الفتاح  , غريب •

فعالية برنامج في اإلرشاد النفسي الجماعي في تخفيف الضغوط ). 1999(الغرير، أحمد  •

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة النفسية لدى معلمات التربية الخاصة،

 ،التعامل مع الضغوط النفسية .)2009(الغرير، أحمد نايل، أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف  •
 .و الطباعة،عمان،األردن شروق للنشردار ال

، المؤتمر مستوى ضغط المعلم وعالقته ببعض المتغيرات) . 1990(الفرماوي، حمدي  •
 .427، ص"تنشئة ورعايته" السنوي الثاني للطفل المصري 

أثر . ) 2009 (، ربا والغفري، نضال أحمد عباس عزيز وقبالن، صبحي والعبادي، •
 الضغوط النفسية لدى أسر األطفال المصابين بالشلل برنامج إرشادي معرفي على خفض

 - ، كلية التربية الرياضية مجلة بحوث التربية الرياضية.  الدماغي في محافظة جرش
  .98 -89 ،)80(43 ،جامعة الزقازيق 

االسناد االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى أفراد ) . 2012(الكردي، فوزية  •

 رسالة ماجستير غير منشورة . مة في المملكة العربية السعوديةالجالية الفلسطينية المقي
 . األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،

 ورقة عمل قدمت إلى مركز .أثر اإلعاقة على التكيف األسري) . 1987(مسعود، وائل  •
 .البحث والتطوير التربوي، جامعة اليرموك، إربد، األردن 
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الكويتيين  مصادر ضغوط العمل لدى المدرسين) 2002(عويد سلطان , المشعان •
 ، النفسية المجلة المصرية للدراسات ،والمعديين في المدارس الثانوية بدولة الكويت
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قائمة بأسماء المحكمين): 1(ملحق   

، وقد مقياس وتحكيم الآرائهم إلبداءتم عرض المقاييس على عدد من المحكين 
.يالت بعين االعتبار تم اخذ التعد  

 
محسن عدس            جامعة القدس.  د  
بسام بنات                جامعة القدس.د  
جمال ابو مرق            جامعة الخليل.د  
حاتم عابدين             جامعة الخليل. د  
عبد الناصر السويطي    جامعة الخليل. د  
كامل كتلو                 جامعة الخليل.د  
نبيلة الدقاق        جامعة بيت لحم: الستاذة ا  

محمد الفي         جامعة بيت لحم: االستاذ   
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  االستبانة بصورتها النهائية): 2(ملحق رقم 
    اهللا الرحمن الرحيمبسم

 
  

  

  

             س القدجامعة

  الدراسات العلياعمادة  

  
  :الشخص ذوي اإلعاقة)  أخت ،أخ( عزيزتي عزيزي،

  

  : طيبة وبعدتحية
  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

   
  

 ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية  لدى إخوةمستوى الضغوط النفسية " 
   "وتأهيل المعاقين

  
  

 الدراسة  أهداف  ولتحقيق  ، النفسي والتربوياإلرشادوذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في تخصص     

رة      ،ين يديك استبانة  لجمع المعلومات الالزمة للدراسة        ب أضع فإنني  والمرجو من حضرتكم قراءة آل فق

تمعن  دا ب ى ح ةعل اواإلجاب ة ، عليه ان ) ×( بوضع عالم ي المك د ،المناسبف ه ال توج ا بأن ة علم  إجاب

ك          وأخرى  ،صحيحة ر تل ة ولكن تعب ات  خاطئ ا    ، عن رأيك الشخصي      اإلجاب ة     أن آم  المعلومات المقدم

  . شاآرة لكم حسن تعاونكم ، البحث العلمي فقطألغراض إالتتسم بالسرية ولن تستخدم سوف 

  
  
  
  
  
 الباحثة
 سحر منير مسوده
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   األوليةالبيانات : األول القسم

  
 المعاقة/ الخاصة بالمعاق األساسية البيانات

  :بة لك داخل المربع مقابل اإلجابة المناس) X(ي إشارة /األخت األعزاء الرجاء ضع/األخ 
  :  األسرة في المعاق الفرد جنس*

  أنثى -2                       ذكر -1

  سنة18 إلى سنة 13 -2                 سنة 12 من أقل -1 :  األسرة في المعاق الفرد عمر*

                           فوق فما سنة 26 - 4                سنة 25 إلى سنة 19 -3                                     

 )وجسدية عقلية (مزدوجة  -2                      عقلية -1 :   اإلعاقة نوع *

   جدا شديدة -3                    شديدة -2                      متوسطة -1   :اإلعاقة شدة *

  
  اإلعاقة ذوي خوةإب الخاصة األساسية البيانات

  

  :  الجنس *
  أنثى -2                     ذكر -1

 سنة 18 إلى سنة13 -1  :العمر *

  25 إلى سنة 19 -2        
  فوق فما سنة 26  -3        

  
                                                                           دبلوم -3                             دون فما إعدادي -1: التعليمي المستوى *

                         
  عليا دراسات -5                    بكالوريوس -4                                                 عامة ثانوية -2    
  
  
  :المعاق لألخ بالنسبة الوالدي الترتيب*
  
  بعده -2                                 قبله -1
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 فقرات االستبانة: القسم الثاني
  مقياس الضغوط النفسية الخاصة بأخوة ذوي اإلعاقة من نزالء جمعية اإلحسان الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين

  
بدرجة   اتالفقر الرقم

قليلة 
  جدا

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  ةآبير

بدرجة 
آبيرة 
  جدا

يصعب علي تكوين صداقات مع الجنس اآلخر بسبب   1
  أختي/إعاقة أخي

          

أختي  /أخي المعاق من اجل أشعر بالضيق في مناسبة   2
  المعاقة

          

 التي تنفق على إعاقة أشعر باألسى من المبالغ   3
  أختي/أخي

          

غير أختي المعاقة /أشعر بالغضب ألن أخي المعاق   4
  ادر على القيام باالعمال الحياتية ق

          

             غير آافية الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين  5
أختي المعاقة /أشعر بالضيق من عدم قدرة أخي المعاق  6

  مساعدة نفسه
          

أختي المعاقة إلى  /تتعبني مرافقة أخي المعاق  7
 المستشفيات وعيادات االختصاص

          

            تحد من حياتي العملية  أختي  /  عنايتي بأخي  8
الزيارات التي او أشعر بالحرمان من القيام بالرحالت   9

  أختي المعاقة في البيت  /تضطرني لترك أخي المعاق
          

 أختي / المعاقمساعدة أخيلأبذل مجهودا مضاعفا    10
  المعاقة 

          

            أختي/خيأل أشعر بالقلق  لعدم عالج اإلعاقة    11
 أختي /أشعر باإلحراج بسبب طلب أخي المعاق   12

  المعاقة تقديم خدمات في أوقات صعبة
          

            اختي المعاق / لصعوبة تنقل  اخيأشعر بالضيق   13
 أخي مساعدةأشعر باإلحباط ألنني غير قادر على   14

   أختي المعاقة/المعاق
          

أختي / في األسرة بسبب أخي المعاق مشاآل تحدث  15
  لمعاقةا

          

أشعر باإلحراج عندما يتهامس اآلخرون حول إعاقة   16
   أختي /أخي 

          

أختي /أشعر باإلجهاد بسبب إيصال أخي المعاق   17
   مكان رعاية المعاق/ المعاقة من وإلى الجمعية

          

            أختي /اليأس نتيجة إعاقة أخي أشعر  ب  18
على أخي أشعر باإلحراج عندما أعّرف اآلخرين   19

   أختي المعاقة/المعاق
          

 بسبب اعماليأشعر بالحزن ألنني ال أستطيع متابعة   20
  أختي المعاقة/األعباء المالية ألخي المعاق

          

أختي المعاقة لن تجد /أشعر بالخوف ألن أخي المعاق  21
  المساعدة في المستقبل

          

 تقديم الخدمة ألخي بعدم الراحة عندأشعر   22
  أختي المعاقة/قالمعا

          

أختي المعاقة / لعدم قدرة أخي المعاقبالضيقأشعر   23
  التعريف بنفسه
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 الرقم

بدرجة   اتالفقر
قليلة 
  جدا

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
آبيرة 
  جدا

            أشعر بالخوف من إصابة أطفالي باإلعاقة بعد زواجي  24
خرين بمعاناتي فيما يخص أشعر بعدم إحساس اآل  25

  أختي /إعاقة أخي 
          

أخشى فشل خططي المستقبلية بسبب إعاقة   26
  أختي/أخي

          

 من التمييز في المعاملة واالهتمام أشعر بالغضب   27
  . قبل اآلخرينأختي المعاقة من /الخاص بأخي 

          

تحدث المشكالت مع الجيران بسبب أخي المعاق   28
  أختي المعاقة/

          

أختي /تخيفني فرص النجاح القليلة ألخي المعاق  29
  المعاقة

          

أشعر بعدم الترآيز في العمل والدراسة نتيجة انشغالي   30
  أختي /بإعاقة أخي

          

أشعر بالحرج من دعوة األصدقاء للمشارآة في   31
المناسبات الخاصة بالعائلة بسبب وجود أخي المعاق 

  أختي المعاقة/

          

ضايقني نظرات العطف والشفقة الموجهة ألخي ت  32
  أختي المعاقة/المعاق

          

أشعر باألسف ألن المساعدات المالية من الجهات   33
  أختي المعاقة/الرسمية ال تكفي لإلنفاق على أخي 

          

أو تقدم /أخشى الرفض في حالة تقدمي لخطوبة فتاة   34
  أختي/شخص لخطوبتي بسبب إعاقة أخي 

          

تقلقني عدم آفاية الخدمات االجتماعية المقدمة   35
  للمعاقين
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