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 شكر وتقدير

ل َأْعَمكلَ  َوَأنْ  َواِلكَديَّ  َوَعَمك    َعَمكيَّ  َأْنَعْمكتَ  الَِّتكي ِنْعَمتَككَ  َأْشككررَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َرب  ):  تعالى قاؿ        ًً  َصكلِل

َمِتكَ  َوَأْدِخْمِني َتْرَضلهر  ًْ ينَ ا ِعَبلِدكَ  ِفي ِبَر ًِ لِل  .النمؿ سكرة (﴾٩١﴿ لصَّ

 أجمعيف. والكريـ سيدنا محمد كعمى آلة كصحبكالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو  ،الحمد هلل حمد الشاكريف

لػي طريقػة مػف  يػر كيسػر  ،بداية أحمد اهلل كأشػكر ضلػمو الػذم مػف عمػي إلنجػاز ىػذا العمػؿ المتكالػع

 .حكؿ مني كال قكة

 قػػدـ بالشػػكر كاالمتنػػاف إلػػى أسػػتاذمإنػػو ليسػػرني كليػػثم  صػػدرم أف أتض ؛انطبلقػػا مػػف العرضػػاف بالجميػػؿك 

الذم مدني مف منابع عممو بالكثير، كالػذم مػا تػكانى يكمػا عػف مػد يػد  عمر الريماكمكمشرضي الدكتكر 

 متؤللئػان  كعسى أف يطيؿ عمره ليبقى نبراسان  هلل بأف يسره ضي دربي كيسر بو أمرم المساعدة لي، كحمدان 

 .ـ كالعمماءضي نكر العم

 قػراءة ضػي عنػاء مػف تكبػدكه ما عمى المكقريف النقاش لجنة أعلاء أساتذتي إلى الشكر بجزيؿ أتقدـ كما
 . القيمة بمقترحاتيـ كا  نائيا ،المتكالعة رسالتي

لػى عممنػا دركب ضػي شػمعة أشػعؿ مف كؿ إلى كالعرضاف كالتقدير الشكر بفائؽ أتقدـ أف أنسى كلف كلـ  كا 
 .الكراـ األساتذة ىـ دربنا لينير ؛ضكره حصيمة مف كأعطى نابرالم عمى كقؼ مف

 نصػػائحيف ضػػي كسػػعان  يػػدخرف لػػـ البلتػػي صػػديقاتي لجميػػع كالتقػػدير الشػػكر بجزيػػؿ التقػػدـ يفػػكتني ال كمػػا
 .الرسالة ىذه إنجاز ضي لي كمساعدتيف
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 :ممخصال

ة المدركة لمطمبة المكفكضيف اللغكط النفسية كعبلقتيا بالكفاءة الذاتي إلىالتعرؼ  ىدضت الدراسة

ك  ،عاقػةدرجػة اإل ،التاليػة )العمػر كالجػنسضي لكء المتغيػرات ك ضي مدارس الدم  ضي محاضظة الخميؿ، 

المكفػكضيف جزئيػا ككميػا، تتػراكح  ( طالب كطالبػة مػف الطمبػة124)المديرية(. كتككنت عينة الدراسة مف  

 العينة الطبقية.كتـ اختيارىـ بطريقة  ،سنة  (19 -13عمارىـ مف )أ

االرتباطي لمبلءمتػو لطبيعػة الدراسػة كأىػداضيا، كلتحقػؽ أىػداؼ  التحميمي اتبعت الدراسة المني  الكصفي

 كمقياس الكفاءة الذاتية المدركة. ،الدراسة أستخدـ مقياسيف  كىما: مقياس اللغكط النفسية

 الذاتية المدركة بدرجة متكسطة. ف الدرجة الكمية لملغكط النفسية ك الكفاءةأكأظيرت نتائ  الدراسة 

طمبػػة لػػى كجػػكد عبلقػػة عكسػػية بػػيف اللػػغكط النفسػػية كالكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػدل الإكتكصػػمت النتػػائ  

الكفػاءة اللػغكط النفسػية لػدل المكفػكضيف قمػؿ ذلػؾ مػف أم أنو كممػا زادت  ؛س الدم ار المكفكضيف ضي مد

الدراسػػػة كجػػػكد ضػػػركؽ ضػػػي اللػػػغكط النفسػػػية لػػػدل كأظيػػػرت نتػػػائ   الذاتيػػػة المدركػػػة، كالعكػػػس صػػػحي .

المكفكضيف ضي مدارس الدم  ضي محاضظة الخميؿ تعزل لمتغير العمر. ككانت الفركؽ لصال  عمر )مػف 

سنة(، كلمتغير الجنس. ككانت الفركؽ لصػال  اإلنػاث، كلمتغيػر درجػة اإلعاقػة كانػت الفػركؽ  16-19

كانت الفركؽ بيف شماؿ الخميػؿ كجنكبػو لصػال  شػماؿ  ةلمتغير المديريك لصال  الكؼ البصرم الكمي،  

كمػػا أظيػػرت نتػػائ  الدراسػػة كجػػكد ضػػركؽ  الخميػػؿ، كبػػيف تربيػػة يطػػا كجنػػكب الخميػػؿ لصػػال  تربيػػة يطػػا.

 لمتغيػر العمػر لمكفاءة الذاتية المدركة ضػي مػدارس الػدم  ضػي محاضظػة الخميػؿ لكػؿ مػف المتغيػرات التاليػة

سػػنة(، كلمتغيػػر درجػػة اإلعاقػػة كانػػت الفػػركؽ لصػػال  الكػػؼ  15-13كانػػت الفػػركؽ لصػػال  عمػػر )مػػف 

كانػػت الفػػركؽ بػػيف جنػػكب الخميػػؿ كشػػمالو لصػػال  جنػػكب الخميػػؿ،  لمتغيػػر المديريػػةك البصػػرم الجزئػػي،  

كبيف الخميؿ كشماؿ الخميؿ لصال  الخميؿ، كبيف جنكب الخميؿ كتربية يطا لصال  جنكب الخميؿ. بينما 



 د

الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارس الدم  ضػي محاضظػة الخميػؿ تبيف عدـ كجكد ضركؽ ضي 

 يعزل لمتغير الجنس.  

جتمػػاعي، كتأىيػػؿ تقػػديـ الػػدعـ النفسػػي كاإلكضػػي لػػكء مػػا تػػـ التكصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائ  تكصػػي الباحثػػة 

عػػداد المعممػػيف كالطمبػػة بحيػػث يسػػيؿ التعامػػؿ كالتكاصػػؿ معيػػـ كتقػػبميـ، جيات كخطػػط كتطػػكير اسػػتراتي كا 

جػػػراء المزيػػػد ؛تطكيريػػػة عاقػػػة مػػػف الدراسػػػات حػػػكؿ األشػػػخاص ذكم اإل لمتغمػػػب عمػػػى ىػػػذه الصػػػعكبات، كا 

 عاقة ضي المدارس.شخاص ذكم اإلية، كالصعكبات التي تكاجو دم  األالبصر 
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Psychological Pressures and its Relation to Perceived Self Efficacy of 

Blind Students at the Integration Schools  

Prepared by: Aziza Al-Rajabie. 

Supervised by: Dr. Omar Al-Rimawe.  

Abstract: 

This  study aims to investigate psychological pressures and its relation to perceived self 

efficacy of blind students at the integration schools in Hebron governorate in light of the 

following variables (age, sex, degree of disability, level of achievement, and the 

directorate). The study sample consists of (124) students, visually impaired or blind, whose 

ages range between (13-19) following a stratified sample. 

The study utilized using the descriptive correlational strategy due to its suitability to the 

study and its objectives. In order to achieve the objectives of the study, two scales were 

mainly used: the scale of psychological pressure and perceived self efficacy. 

The study results showed the total degree of psychological pressure and perceived self 

efficacy  within an intermediate degree. 

The results also showed the existence of an inverse relation between psychological 

pressures and perceived self efficacy for blind students at the integration schools, this 

means that, the more the psychological pressure on the blind increases, the less perceived 

self efficacy is, and vice versa.  

The study results also showed differences in psychological pressures for blind students in 

the integration schools in Hebron governorate that are related to the age variable. The 

difference were in favor of ages between (16-19) years old, and as for the sex variable, the 

differences were in favor of female students. As for the degree of disability variable, the 

differences were in favor of complete visual blindness. Regarding for the directorate 

variable, differences between North and South Hebron were in favor of North of Hebron, 

and it was in favor of Yatta directorate when compared between Yatta and South of 

Hebron. 

Moreover, the study results showed differences in the perceived self efficacy in the 

integration schools in Hebron governorate regarding the following variables:  



 و

As for age variable, the differences were in favor of ages between (13-15) years old, 

however, regarding the variable of degree of disability, the differences were in favor of the 

visually impaired. As for the directorate variable, differences between North and South of 

Hebron were in favor of North of Hebron, and it was in favor of Yatta directorate when 

compared between Yatta and South of Hebron. However, there were no differences in the 

perceived self efficacy for the blind students at the integration schools that might be related 

to the sex variable. 

In light of the study results, the researcher recommends providing psychological and social 

support, preparing teachers and students for better communication, developing strategies 

and improvement plans to overcome the difficulties, and conducting more studies on the 

visually impaired and the difficulties that face integrating them in schools.  
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 الفصل األول:

______________________________________________________ 

 :خمفية الدراسة وأىميتيل

 

 مقدمة الدراسة 1.1

نظرا لممكاقؼ البيئية  ؛الكفيؼ ةضي تككيف شخصي ضعاالن  الكفيؼ دكران تمعب البيئة التي يعيش ضييا       
المكاقؼ التي يغمب عمييا كبيف  ،شفاؽلمساعدة كالمعاكنة المشكبتيف باإلالتي يغمب عمييا سمات ا

المعتدلة التي يغمب عمييا  قؼف ىذيف الطرضيف المتطرضيف المكاكتقع بي ،عدـ القبكؿىماؿ ك سمات اإل
سمات المساعدة المكلكعية التي تستيدؼ تنظيـ شخصية الكفيؼ حتى تنمك ضي اتجاىات استقبللية 

ضعاؿ تصدر عف الطفؿ الكفيؼ مع بيئتو أجتماعية المختمفة ردكد كيترتب عمى تمؾ المكاقؼ اإل ،كلةمقب
  .حكلو مف لغكطتو عمى تحمؿ ما تحممو البيئة دل قدر كم

 ؛تعد اللغكط النفسية إحدل ظكاىر الحياة اإلنسانية التي يتعرض ليا اإلنساف ضي مكاقؼ متباينةك 
عادة التكاضؽ مع البيئة، كظاىرة اللغكط ال تختمؼ عف بقية الظكاىر  ،ضيي تتطمب منو التكاضؽ كا 

 ،كال تككف دائماى عمى نحك سمبي ،مف نكات  مبلزمة الكجكد اإلنسانيضيي  ،كاإلحباط ،النفسية كالقمؽ
خفاقو ضي الحياة. النفسية  ،تعني بكلكح نقص ضعاليات الفرد ؛ضمحاكلة اليركب منيا  ،الطبلع)كا 

2000) . 

را نظ ؛خاصة ضي مرحمة المراىقة ،قرانو المبصريف عرلو لمقمؽأكثر مف أف المعكؽ بصريا ألكحظ  لقد
عكبات ضي تحقيؽ درجة عالية مف جتماعي كما يكاجو مف صح مستقبمو الميني كااللعدـ كلك 

  .(2001،ضي العادة )القريكتي كاخركف كف جميعان يسعى ليا المراىق يستقبللية كالتاال

حيث  ؛النماذج المعرضية ىـأحداث اللا طة مف ضي تفسير األ Lazarus ))  نمكذج الزاركس عديك 
يتكقؼ عمى تقييمو المعرضي ليذا  ،د بالتيديد كالعجز عف السيطرة عمى المكاقؼف شعكر الفر أيشير الى 
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ضي حالة  لمتيديد نحك ذاتو ضي مكقؼ ما عمى طبيعة السمة التى تجعمودراؾ الفرد إكيتفاعؿ  ،المكقؼ
 .(1993 ،السمادكني)تكتر كقمؽ زائد كشعكر باللغط 

 ك الحالة التى تحدث لمفرد عندما تؤدمى ؛ف اللغطإض  (KaradeMas, 2004)كارديماسلكطبقا 
دراؾ تعارض بيف متطمبات البيئة ككسائؿ الفرد ضي الكضاء بيذه المطالب إلى إتعامبلتو مع البيئة 

 .عجزه عف التكيؼ مع ىذه المطالبك 

ف أر (  أىمية كبيرة لدل المربيف عمى اعتباSelf Efficacyيمثؿ مفيكـ الكفاءة الذاتية المدركة )
ضي استنياض يساىـ يجابية كبكفاءة مدركة عالية إنفسيـ بصكره أيركف  بةى جعؿ الطمالعمؿ عم

لى مزيد مف الكفاءة كالفاعمية ضي إتقكد  ةف الكفاءة المدركة المرتفع، كأكاضة المجاالتقدراتيـ ضي 
ىـ ضي ىتماـ بيذا المفيكـ ككنو يسالى اإلإالحياة مما دضع عمماء النفس  التعامؿ مع الكثير مف مياـ

المياـ المختمفة كبمستكل  مىالتغمب ع مىلى تكقعات ذاتية حكؿ قدرة الفرد عإ تعديؿ السمكؾ كيؤشر
  .(Weiten & Lioyd,1997متميز )

ف ك  ف أى إلنجاز مياميـ إضي  ستمرارساعدىـ عمى اإليد االيجابي نحك كفاءتيـ المدركة ضرااتجاه األا 
ابرة كتحقيؽ التقدـ كالتميز ثدضعيـ الى المي مساعدان  عامبلن  لدييـكيصب  ضي حياتيـ  ميمان  ان ءتصب  جز 

 .(2003 ،تحصيميـ كمياميـ )الخطيب ضي

 -Selfىمية الكفاءة الذاتية المدركة )أكد عمى أ( عندما Bandura,1987ليو باندكرا )إر اشكىذا ما أ 
Efficacy)ات حكؿ قدرة الشخص التكقع مىع ضي تعديؿ السمكؾ كمؤشران  كسيطان  لككنيا تعد عامبلن  ؛

كمتمثمة ضي  ،اقعيةك ت مختمفة كأدائيا بصكرة ناجحة كالتخطيط ليا بصكرة اميم مىالتغمب ع مىع
كمدل التحمؿ عند تنفيذ  ،دراؾ حجـ القدرات الذاتية التي تمكنو مف تنفيذ سمكؾ معيف بصكرة مقبكلةإ

ك أيجابية إ ف تككفأيمكف ث يبح ،نماط التفكير كالسمكؾأكؾ كما أنيا تؤثر بشكؿ مباشر ضي ىذا السم
الذاتية يميمكف ضي تفكيرىـ نحك تحميؿ المشكبلت يجابي بكفاءتيـ إشعكر ضراد الذيف لدييـ ألاسمبية ض

ضراد الذيف تفكير األ فأ ضي حيف ،لحمكؿ منطقية بما يؤثر ضي سمككيـ بشكؿ ضعاؿمحاكليف التكصؿ 
اتيـ يككميف عند مكاجيتيـ لمياميـ متردديف ضي سيـ ملطربمضي كفاءتيـ الذاتية يجع بتدني يشعركف

  .لقدراتيـ المعرضيةالفعاؿ ستخداـ االك ير قادريف عمى  ،مف كفاءتيـ الشخصية فيممقم
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 مشكمة الدراسة 1.2

ضي تككيف شخصيتو كبناء  ضعاالن  تمعب البيئة المحيطة بالمعاؽ بشكؿ عاـ كالكفيؼ بشكؿ خاص دكران 
اعدة كالخكؼ الممزكجة جتماعية التي يعيشيا كالتي يغمب عمييا صفة المسلممكاقؼ اإل ان ضققدراتو ك 
، ضعاؿ مف الطالب الكفيؼأمؾ المكاقؼ مف ردكد كما يترتب عمى ت ،ك السخرية كالتيميشأ ،بالشفقة

 .ما يتعرض لو مف لغكط نفسية مكاجية عمى كمدل قدرتو

ضي حياتيـ  ةلو مف لغكط نفسي فلك يتعر المكفكضيف الحظت مدل ما  ةكمف خبلؿ عممي مع الطمب 
 ةالذاتيدراكيـ لكفاءتيـ إثر عمى ؤ ف تأكالتي يمكف  ،ةك المدرسأسرة سكاء داخؿ نطاؽ األ ةاليكمي

ضي  ميـ جزءه  ةط التي تكاجييـ، كالبيئة المدرسيكتعامميـ مع اللغك  ،كبالتالي يؤثر عمى استجابتيـ
تمثؿ مصدر لملغكط التي تؤثر سمبية  قؼلمكا ياضيرض تعف يأكالتي يمكف  ،طالب الكفيؼال ةحيا

عبلقتيا ك  ةاللغكط النفسي إلىتعرؼ مالدراسة لكقد جاءت ىذه  ،ةدراؾ الكفيؼ لكفاءتو الذاتيإعمى 
 .س الدم ار مدضي المكفكضيف  ةلدل الطمب ةالمدرك ةبالكفاءة الذاتي

 

 أىمية الدراسة 1.3

المجتمع، ضيـ مف ذكم اإلعاقة الذيف لدييـ قدرة  يشكؿ ذكم اإلعاقة البصرية شريحة ميمو مف شراي 
كبيرة عمى اإلندماج ضي المجتمع بصكرة ضعالة، كمنتجو أذا ما اتيجت ليـ الظرؼ البيئية المبلئمة 
لذلؾ، ضالبيئة السميمة كالمعدة كالمكاءمة بطريقة صحيحة تؤدم إلى تعزيز قدرات كثقة الكفيؼ بنفسة، 

 شخصيتو.كتؤدم دكران ضاعبلن ضي بناء 

مكانياتو تتطكر عبر التنشئة اإلجتماعية كالمكاقؼ رد عف ذاتو كا  كما كاف الصكرة التي يككنيا الف
 .الحياتية كالخبرات التي يتعرض ليا

المكفكضيف كمستكل  ةلدل الطمب ةمستكل اللغكط النفسي إلىالدراسة ضي التعرؼ  ةىميأف تكملذلؾ 
الدراسات كالبحكث حكؿ اللغكط  ةندر باإللاضة إلى  قة بينيـ،كالعبل ،لدييـ ةالمدرك ةالكفاءة الذاتي

 .لدل المكفكضيف، كمستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ ةالنفسي

 ىمية الدراسات ذات العبلقة بشريحة الطمبة المكفكضيف لممعمميف كأخصائي التربية الخاصة كاإلرشاد.  أك 
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 ىداف الدراسة أ 4.1

للغكط النفسية كعبلقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة لدل الطمبة المكفكضيف ضي ا إلىالتعرؼ سعت الدراسة 
 مدارس الدم  ضي محاضظة الخميؿ كذلؾ مف خبلؿ:

 مستكل اللغكط النفسية لدل الطمبة المكفكضيف. إلىالتعرؼ  .1

 مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدل الطمبة المكفكضيف. إلىالتعرؼ  .2

 .للغكط النفسية كالكفاءة الذاتية المدركةالعبلقة بيف ا إلىالتعرؼ  .3

 الدم  ضي لدل المكفكضيف ضي مدارس الكفاءة الذاتية المدركةك  اللغكط النفسية مستكل إلىالتعرؼ  .4
 .إلعاقة،  المديريةمحاضظة الخميؿ باختبلؼ المتغيرات التالية: العمر، الجنس، درجة ا

 

 سئمة الدراسة أ 1.5

 ئمة التالية:ساأل إلى تحقيؽ الدراسة تسعى

 ؟ محاضظة الخميؿ  الدم  ضي مستكل اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارسما  .1

 ؟ محاضظة الخميؿ  الدم  ضي مستكل الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارسما  .2

لدل المكفكضيف ضي  اللغكط النفسيةىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أضراد عينة الدراسة لمستكل  .3
محاضظة الخميؿ باختبلؼ المتغيرات التالية: العمر، الجنس، درجة اإلعاقة،  الدم  ضي مدارس

 المديرية؟
لدل المكفكضيف  الكفاءة الذاتية المدركةىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أضراد عينة الدراسة لمستكل  .4

محاضظة الخميؿ باختبلؼ المتغيرات التالية: العمر، الجنس، درجة  الدم  ضي ضي مدارس
 اإلعاقة،  المديرية؟

لدل المكفكضيف  المدركةكالكفاءة الذاتية  ،اللغكط النفسيةىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة  .5
 ؟محاضظة الخميؿ الدم  ضي ضي مدارس
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 فرضيلت الدراسة:  6 .1

ضي اللغكط النفسية لدل  (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةال تكجد ضركؽ ذات دالل -
 .يعزل لمتغير العمر ؛ي مدارس محاضظة الخميؿالمكفكضيف ض

ضي اللغكط النفسية لدل  (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةال تكجد ضركؽ ذات دالل -
 .يعزل لمتغير الجنس ؛المكفكضيف ضي مدارس محاضظة الخميؿ

لدل  ضي اللغكط النفسية (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةال تكجد ضركؽ ذات دالل -
 .يعزل لمتغير درجة اإلعاقة ؛المكفكضيف ضي مدارس محاضظة الخميؿ

ضي اللغكط النفسية لدل  (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةال تكجد ضركؽ ذات دالل -
 .يعزل لمتغير المديرية ؛ضظة الخميؿالمكفكضيف ضي مدارس محا

ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل  (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةال تكجد ضركؽ ذات دالل -
 .يعزل لمتغير العمر ؛حاضظة الخميؿالمكفكضيف ضي مدارس م

ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل  (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةال تكجد ضركؽ ذات دالل -
 .يعزل لمتغير الجنس ؛حاضظة الخميؿالمكفكضيف ضي مدارس م

ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل  (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةدالل ال تكجد ضركؽ ذات -
 .يعزل لمتغير درجة اإلعاقة ؛لخميؿالمكفكضيف ضي مدارس محاضظة ا

ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل  (α 0.05≥) إحصائية عند مستكل الداللة ةال تكجد ضركؽ ذات دالل -
 .لمديريةيعزل لمتغير ا ؛يؿالمكفكضيف ضي مدارس محاضظة الخم

اللغكط النفسية ( بيف درجة α 0.05≥ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
 .محاضظة الخميؿ الدم  ضي لدل المكفكضيف ضي مدارس المدركةكالكفاءة الذاتية 
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 مصطمًلت الدراسة  1.7

  :الضغوط النفسية

نو عبلقة بيف الفرد أب ؛اللغط النفسي(  Folkman & Lazarus, 2005)يعرؼ ضكلكماف كالزاركس 
 كتعرض كجكده لمخطر. ،كالبيئة يقيميا الفرد بأنيا مرىقة كتتجاكز قدراتو، كمصادره

ىك ما يحدث لمفرد عندما يتعرض لمكاقؼ  ؛ف اللغط النفسيأ (1998،السرطاكم، الشخصكيكل  )
ردكد ضعؿ انفعالية كعلكية كعقمية لتالي يتعرض كبال ،تتلمف مؤشرات يصعب عميو مكاجية متطمباتيا

 تتلمف مشاعر سمبية كأعراض ضسيكلكجية تدؿ عمى تعرلو لملغط.

مقياس اللغكط  عمىالطالب  اىي الدرجة التي يحصؿ عمييك  ؛جرائي لمضغوط النفسيةالتعريف اإل
 النفسية.

 الكفلءة الذاتية المدركة:

كما تنطكم عميو مف  ،ك قدرتو الذاتيةألفرد ضي امكاناتو بأنيا اعتقاد ا ؛( 2001كعرضيا )الزيات، 
 ،لمعالجة المكاقؼ كالمياـ كالمشكبلت ،كحسية عصبية ،كانفعالية داضعية ،مقكمات عقمية معرضية

 .حداث لتحقيؽ إنجاز ماكالتأثير ضي األ

كالتي  ،حددةداء ميمة مأنيا تكقع الفرد لقدراتو عمى أب ؛( الكفاءة الذاتية1994بك ىاشـ، أ)كعرؼ 
بؿ ال  ،كأنيا كحدىا ال تحدد السمكؾ عمى نحك كاؼ ،تعنى استبصار الفرد بإمكاناتو كحسف استخداميا

 ك العقمية.أستطاعة الفسيكلكجية بد مف تكاضر قدر مف اال

مقياس الكفاءة  عمىالطالب  اىي الدرجة التي يحصؿ عميي جرائي لمكفاءة الذاتية المدركة؛التعريؼ اإل
 المدركة. الذاتية

 علقة البصرية:تعريف اإل

نيف يبصاره بأقكل العإىك ذلؾ الشخص الذم تقؿ حده  ؛ف الشخص الكفيؼإمف كجية النظر الطبية ض
درجة  ( (20ك يقؿ مجالو البصرم عف زاكية مقدارىاأ ،200/20اك  60/6بعد التصحي  عف 

(Chapman et al,1988 .) 
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ك الذم لـ تت  لو البقايا أبصار،عمى اإل اى ىك مف ضقد القدرة كميف الكفيؼ إض ؛كمف كجية النظر التربكية
البصرية القدرة عمى القراءة كالكتابة العادية حتى بعد استخداـ المصححات البصرية، مما يحتـ عميو 

 .(2001خركف، آ)القريكتي ك  Braille استخداـ حاسة الممس لتعمـ القراءة كالكتابة بطريقة برايؿ

 تمؿ ضصكؿ كمدارس التعميـ العاـ عمى جميع الطبلب بغض النظر عف الذكاء ف تشأىك  ؛الدمج
 ،سيسالـ)قتصادم أك الخمفية الثقاضية لمطالب جتماعي كاإلأك المكىبة أك اإلعاقة أك المستكل اإل

2001.) 

 

 :الدراسة ًدود 1.8

 الخميؿ. محاضظة :الحدكد المكانية

/  2014ي مف العاـ الدراسي )لفصؿ الدراسي الثانتـ تطبيؽ ىذه الدراسة ضي ا :الحدكد الزمنية
2015.) 

الكفاءة الذاتية  ،اللغكط النفسية)المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة ضي الدراسة  :الحدكد المفاىيمية
 .(مدارس الدم  ،الطمبة المكفكضيف ،المدركة

الدراسة  ةنكدرجة صدقيا كثباتيا، كعمى عي، ةدكات الدراسأاقتصرت عمى  :جرائيةاإلحدكد لا
 كخصائصيا كالمعالجة االحصائية المستخدمة.
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 طلر النظري والدراسلت السلبقةاإل: الفصل الثلني

 اللغكط النفسية 1. 2

 الكفاءة الذاتية المدركة 2. 2

 اإلعاقة البصرية 3. 2

 الدم   4. 2

 الدراسات السابقة 5. 2

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 6. 2
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 :صل الثلنيالف

______________________________________________________ 

 طلر النظري والدراسلت السلبقةاإل

بات، أثناء دمجيـ ضي نظاـ التعميـ العاـ إلى العديد مف الصعك يتعرض ذكم اإلعاقة البصرية         
ف بعض لكفاءة يجعؿ الفرد يقرر أر بعدـ ادراكيـ لكفاءتيـ الذاتية، ضالشعك كالعكائؽ التي قد تكثر عمى إ
ف الشعكر بالكفاءة يزيد مف شعكر الفرد دـ القدرة عمى مكاجيتيا، ضي حيف أالمكاقؼ لا طة، كبالتالي ع

 يتعرض ليا. يمكف أف بالقدرة عمى مكاجية الصعكبات التي
 

 الضغوط النفسية 1. 2
يقاع األاإلعندما تتلمف البيئة  تنشأ مستقبلن  اللغكط باعتبارىا عامبلن ف إ  ذل بو،زعاج لمفرد، بؿ كا 

كيبرز ىذا النمكذج ما يسمى بحدكد المركنة المتكضرة لدل الفرد،  ،كعندئذ يستشعر اللغط كاإلجياد
، كقد يؤدم ىذا المكقؼ الى حدكث كالتي تعكس مدل تحممو لدرجة اللغط حتى يستعيد التكازف لديو

 (. 2006،طفى)مص لمفرد ك النفسيألرار عمى المستكل البدني أ
 ،كالكراثية، كالمكاقؼ الشخصية لؤلزمات ،ةيئمجمكعة التراكمات النفسية، كالبياللغكط النفسية ىي ك 

كما تتغير  ،ث شدتياكالظركؼ الصحية القاسية التي يتعرض ليا الفرد، كتختمؼ مف حي ،كالتكترات
إذا ما  طكيبلن  قد تبقى كقتان  بؿ أنيا ،دضيا الفردلتكرار المكاقؼ الصعبة التي يصا ان عبر الزمف تبع

 (.1996 ،دسكقي)نفسية سيئة عمى الفرد  كتترؾ آثاران  ،لظركؼ المقيدة ليااستمرت ا
كالشدة الناتجة عف المتطمبات التي تستمـز نكعاى مف  ،كالتكتر ،ىي تمؾ الظركؼ المرتبطة باللغطك 

كقد تنت  اللغكط كذلؾ مف  ،كما ينت  عف ذلؾ مف آثار جسمية، كنفسية ،إعادة تكاضقو عند الفرد
 .(2001 ،عثماف)كالقمؽ  ،كالحرماف ،كاإلحباط ،الصراع
عمى أنو العنصر المجدد لمطاقة التكيفية لكؿ مف العقؿ  ؛اللغط النفسي (1989،ضكنتانا)كيعرؼ 
لمنة ضييا ضإف ستشارة المتا احتكاء المتطمبات، كتستمتع باإلضإذا كانت ىذه الطاقة يمكني ،كالجسـ
يلعفيا ضإف اللغط ال يككف ستشارة كجكد اإل ،ما إذا كانت ال تستطيع، أكمفيدان  غط يككف مقبكالن الل
  .ك ير مفيد بؿ لار ،مقبكالن 
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 :أنواع الضغوط 2 .1 .2

 نكاع ىي :ثبلثة أ إلى (2006 )  انـحيث أشار  ،النفسيةنكاع اللغكط تعددت أ
 كالبراكيف ك يرىا. ف كالزالزؿ، العكاصؼنساضييا اإلكىي التي ال يتدخؿ  ؛اللغكط الطبيعية .1

كالقمؽ كالخكؼ كضقداف  ؛يا باختبلؼ البيئة ضينتاب الطفؿ بسببيا عدة عكامؿ نفسيةتكتختمؼ حد
 عمى التركيز كصعكبة اتخاذ القرار.القدرة 

سرية باستمرار أحب كاألماف لمطفؿ، كحدكث خبلضات سرة ىي مصدر الاأل اللغكط الكالدية؛ .2
ضتزيد لديو حاالت  .منو النفسيأكييدد  ،عمى الطفؿ ة بيف الزكجيف قد ينعكس سمبان قكي كمشاحنات

،  ،كالخكؼ ،القمؽ  ،جع دراسياتر  ،العنؼ ،ىركب مف المدرسة)مشاكؿ مدرسية ك الطرابات النـك
 التدخيف ك يرىا(.

 مكر مثؿ كثاضةكلياء األأرسة مشاكميا الخاصة التي يعمميا ف لكؿ مدإ ية؛اللغكط المدرس .3
 ،سمكب التمقيف ضي التدريس، صعكبة المناى  ك يرىاأاتباع  ،لتمييز العنصرم، العقابا ،الفصكؿ

استمرار ىذه  فأك  ،كمتعب لمغاية ككؿ ىذا يجعؿ الطالب يشعر ككأف الذىاب لممدرسة شيء مقزز
 القمؽ،ك لى العديد مف المظاىر كالكسؿ إبالنسبة لمطالب يقكده  نفسيان  المشاكؿ سيشكؿ لغطان 

ك الغياب أاليركب مف المدرسة ك العناد ك ة ضرط الحركك العنؼ بأشكالو المختمفة ك الجنكح ك العدكاف ك 
 .المتكرر

 

 سبلبيل:أط النفسية و مصلدر الضغو  3 .1. 2

ف أىـ مصادر اللغكط النفسية تتمثؿ ضي المشكبلت الذاتية لمفرد أ( ب1994،الطريرم)كيكل  
 كأىميا:

 كالثكرة كالغلب كاالكتئاب كالفتكر كاإلثارة كسرعة التيكر. ؛(يةاالنفعال)المشكبلت النفسية  .1
ألضراد الذيف يعيشكف ضي ىـ ا ؛النفسيةضاألضراد الذيف يعانكف مف اللغكط  ؛المشكبلت االقتصادية .2

مستكل اقتصادم كاجتماعي منخفض، كأف ىؤالء يعيشكف الطرابات أسرية كيعانكف مف ارتفاع 
 سية الجسمية.معدؿ اإلصابة باألمراض النف

 .كصعكبة تككيف صداقات ،المتمثمة ضي سكء العبلقة باآلخريف جتماعيةاللغكط اال .3
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جتماعية كالمشكبلت األسرية مف أسباب متعددة داخؿ حيث تنشأ اللغكط اال ؛ت األسريةالمشكبل .4
 األسرة مثؿ المرض ك ياب أحد الكالديف عف األسرة كالطبلؽ. 

شخصية حسب تصكر " جيرالد بيمز " ضي تفاعميا باللغط ضيناؾ نمطاف مف ال ،نمط الشخصية .5
 :كىي

كما يتميز ىذا  ،النمط االكؿ: كىك يتميز بارتفاع الطمكح كالر بة المستمرة ضي تحقيؽ النجاح . أ
النمط بالر بة ضي تنفيذ أشياء عديدة ضي نفس الكقت، ليذا ضيـ يلعكف أنفسيـ ضي حالة 

 مستمرة مف الشعكر باللغط
لذلؾ ضيك يتميز باليدكء  ،كىك يتميز بالقناعة كالشعكر بالرلا بما يقكـ بو :النمط الثاني . ب

 .(2002 ،البحراكم)راى بالشعكر باللغط رخاء مما يجعمو أقؿ تأثكاالست
 

 :نموذج كوبر ًول بيئة الفرد كنموذج لمضغوط 4 .1. 2

حاجات الفرد أك خطر لملغكط مما ييدد كجكد حاجة مف  رئيسيه  ف بيئة الفرد مصدره إلى أشار ككبر أ
ستراتيجيات غط النفسي كيحاكؿ استخداـ بعض اإلضي الحياة ضيشعر بحالة مف الل وىداضأييدد الفرد ك 

 ،رة طكيمةضي التكيؼ عمى المشاكؿ كاستمرت اللغكط لفت ج ضاذا لـ ين ،لمتعايش كالتكيؼ مع المكقؼ
ة القمؽ كاالكتئاب كضقداف تقدير الذات كزيادة حد ،مراض العقمية كأمراض القمبضيذا يؤدم الى بعض األ

 (2001عثماف، )
 

 :لمكونلت الضغوط النفسية وعواممي 5. 1. 2

لمفرد كىي:  مف المككنات الثبلثة لممجاؿ الحيك ف تنشأ العكامؿ المثيرة لملغط كالتكتر مأمف الممكف 
ضيتلمف  ؛امؿ الثانيطة، أما العكىك مجمكعة مف الخبليا المركزية كالمحي كؿ ىك الشخص؛العامؿ األ

كيكثر ظيكر استجابتاف  ،كىي ردكد الفعؿ النفسية أك الجسمية أك السمككية تجاه اللغط ؛ستجابةاال
ك داخمية أك أالعكامؿ المثيرة مف بيئة خارجية ضيك التفاعؿ بيف  ؛أما العامؿ الثالث ،ىما اإلحباط كالقمؽ

ضإف ذلؾ يككف ضي الكظيفة الناتجة  ،ما الطرابان يعاني  مضالشخص الذ ،مف الفرد نفسو كاالستجابة ليا
أنو يقع تحت تأثير لا ط نتيجة  يكىذا ما يعن ،لمفرد ممككنات المجاؿ الحيك  إحدلؿ ما ضي عف خم
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ستقرار النفسي ف إحباط كقمؽ يجعمو ال يتمتع باإلالتفاعؿ بيف العكامؿ المثيرة كاالستجابة المكررة ليا م
 (.2002)شقير، 

 :التعلمل مع الضغوط  ليبسلأ 6. 1 .2

 يعتمدأساليب التعامؿ مع اللغكط  أشارك إلى أف بعض عمماء النفس ( أف  2008كأشار ) أبك دلك 
 :عمى أنيا

 ب اللغط كسيمة تعديؿ أك محك المكقؼ الذم يزيد مف حدة المشكمة التي تسب .1
 كسيمة التحكـ اإلدراكي كاستدعاء الخبرات لتحييد المشكمة. .2
 .ستجابة الناجحة لمحؿنفعالية لممشكمة لمف حدكد اإلبالنتائ  اإل كسيمة التحكـ .3

 :النظريلت المفسرة لمضغوط  7. 1 .2

 :( Behavioural Theory) النظرية السموكية .1

ية التعمـ كمنطؽ مف خبللو يتـ معالجة ممعتماد عمى عأف اللغكط تتمثؿ ضي اإل لىإ يشير السمككيكف
مع  ات شرطيان عمكمكالمثيرة لملغط، كترتبط ىذه الم عرض ليا الفردمعمكمات المكاقؼ الخطرة التي يت

كامؿ، )كمقمقة  ةنيا مخيفأف الفرد يصنفيا عمى إك مرتبطة بخبرة سابقة ضأزمة ثناء األأمثيرات حيادية 
1998). 

 :(  Sepelbergr Theory) نظرية سبيمبرجر .2

كيميز بيف  ،كالتي تككف لا طة ،المحيطةطار المرجعي لنظريتو بتحديد طبيعة الظركؼ البيئية ضي اإل 
كانيزمات الدضاع التي تساعد عمى تجنب تمؾ يبينيا كبيف ممؽ الناتجة عنيا، كيحدد العبلقة حاالت الق

ثـ  ،ولا طة التي أثارت حالة القمؽ لديالنكاحي اللا طة، ضالفرد ضي ىذا الصدد يقدر الظركؼ ال
ك يستدعي سمكؾ التجنب أ ،كبت، إنكار إسقاط()لتخفيؼ اللغط يستخدـ الميكانيزمات الدضاعية المناسبة 

بيعة المكاقؼ ذا كاف سبيمبرجر قد اىتـ بتحديد خصائص كطا  يسم  باليرب مف المكقؼ اللا ط، ك الذم 
اللغط، )مفيكميف نو ال يساكم بيف الأال إلى مستكيات مختمفة لحالة القمؽ، إاللا طة التي تؤدم 

النفسي كقمؽ الحالة يكلحاف الفركؽ بيف خصائص القمؽ كرد ضعؿ انفعالي ف اللغط كذلؾ أل ،(القمؽ
لى تتابع االستجابات المعرضية إضالقمؽ كعممية انفعالية تشير  ،كالمثيرات التي تستدعي ىذه اللغكط
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 العممية بكاسطة مثير خارجي لا ط كتبدأ ىذه ،السمككية التي تحدث كرد ضعؿ لشكؿ ما مف اللغط
 .(1999،الرشيدم)

؛ ضكممة لغط تشير كيميز سبيمبرجر أيلا بيف مفيكـ اللغط كمفيكـ التيديد، ضكبلىما مفيكميف مختمفيف
المكلكعي، أما كممة تيديد لى االختبلضات ضي الظركؼ كاألحكاؿ البيئية التي تتسـ بدرجة ما مف الخطر إ

م بمعنى تكقع الخطر أك أك مخيؼ ألى التقدير كالتفسير الذاتي لمكقؼ خاص عمى أنو خطير إضتشير 
 .(1999،الرشيدم)دراؾ ذاتي لمخطر إ

عمى الفرد كخكاص  القكة الخارجية التي تحدث تأثيران بأنيا  ؛( اللغكط1971كقد عرؼ )سبيمبرجر 
 . (2003أبك حطب، )مكلكعات بيئية، أك ظركؼ مثيرة تتميز بدرجة مف الخطر المكلكعي 

إذ يرل أف  ؛عمى نظرية الدكاضع لملغكط النفسية معتمدان  ران ر مف العمماء الذيف كلعكا تفسيكسبيمبرج
عمى  كيحدد بناءن  ،ؾ الفرد لياار ات عمى مستكل الدكاضع ضي لكء تداللغكط تمعب دكراى ضي إثارة االختبلض

 (.2009الغرير كأبك اسعد )التعميـ ، القمؽ.، اللغط :ذلؾ ثبلثة أبعاد رئيسة ىي

 :محتكل النظرية ضيما يمي (2009) الغرير كأبك اسعديحدد  بعاد الثبلثةكبناءى عمى ىذه األ

 .التعرؼ عمى طبيعة اللغكط كأىميتيا ضي المكاقؼ المختمفة .1
 قياس الفركؽ الفردية ضي الميؿ إلى القمؽ. .2
 تكضير السمكؾ المناسب لمتغمب عمى القمؽ النات  عف اللغكط. .3
 ة.قياس مستكل القمؽ النات  عف اللغكط ضي المكاقؼ المختمف .4
لخفض مستكل  ؛تكلي  تأثير الدضاعات السيككلكجية لدل األضراد المطبؽ عمييـ برام  التعميـ .5

 القمؽ.
 تحديد مستكل االستجابة. .6
 قياس ذكاء األشخاص الذيف تجرل عمييـ برام  التعمـ كمعرضة قدراتيـ عمى التعمـ. .7
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 (. Hans Seeley Theory)نظرية ىلنز سيمي  .3

ككف مف تمؾ المجمكعة مف ردكد الفعؿ التي أطمؽ عمييا التكيؼ العاـ، يرل سيمي أف اللغكط تت
 لسيمي كضقان أنو  (2006)عبد المعطي كأشارتكيؼ مع اللغكط، يك يقابؿ التحدم لمبيئة  (ضالجسـ )عادةن 

 :مراحؿ ضإف التكيؼ العاـ يتككف مف ثبلث

  ؿ كالجياز الغدم، كيظير الجسـ تـ استثارة الجياز العصبي المستقيضييا  ؛(ويالتنب)مرحمة اإلنذار
 .ينخفض مستكل المقاكمة ونفسكضي الكقت  ،تغيرات مميزة لمتعرض المبدئي لملا ط

 كذلؾ وب الفسيكلكجية التي تقع عمى كاىمكضييا يحاكؿ الجسـ التكيؼ مع المطال ؛مرحمة المقاكمة ،
الجسـ عمى المقاكمة  يتـ استنزاؼ طاقة يديد، كعندما يككف اللا ط مستمران بمقاكمة مصدر الت

 .كيدخؿ الكائف الحي ضي المرحمة الثالثة
 نييار الصحي لمتكيؼ، كيحدث اإل كضييا تنيؾ طاقة الكائف البلزمة ؛(نياؾاإل)ستنزاؼ مرحمة اإل

كمعاناة الجسـ مف تمؼ أك لرر ال يمكف إيقاضو بعد التعرض لفترة طكيمة لمثير لا ط، كقد 
 ف جديد أك يمكت الكائف الحي.تظير عبلمات استجابة اإلنذار م

 
 (.Theory Rogers)نظرية روجرز  .4

ركز ركجرز عمى استبصار الفرد بذاتو كالخبرات التي خبرىا ضأنكرىا أك حرضيا، ثـ عمى محاكلة 
ة لنمك سميـ كمتكاضؽ كأحداث التطابؽ بيف الذات كالخبرات، مما يعطي الفرد الفرص ،التقريب بينيا
كترتبط ىذه النظرية بما يسمي باإلرشاد كالعبلج المتمركز حكؿ  ،تكامؿ األداءكم ان سكي ان كيصب  إنسان

ضراد كالجماعات ضي مكاقؼ الجماعي بأنو يقدـ مساعدة لؤلإذ يصؼ اإلرشاد كالعبلج  ،المسترشد
االلطراب النفسي كالصراع كاللغكط، كأف لكؿ ضرد قدرات داخمية يمكف استخداميا لفيـ ذاتو كتعديؿ 

كىذا يحتاج إلى تكاصؿ المرشد كالمسترشد  ،خريفو كتعديؿ سمككو كاتجاىاتو نحك اآلذات مفيكمو عف
ـ المسترشد بتكجييو نحك كىنا يقك  ،مف خبلؿ تييئة الجك المناسب لمتخمص مف اللغكط النفسية

 .(2008 ،الغرير)نفعالي كحؿ مشكبلتو بنفسو النل  اإل
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 لمعرفي.التقدير ا  Lazarus Theoryنظرية الزاروس  .5
ف اللغكط تنشأ عندما يكجد تناقض بيف متطمبات الشخصية لمفرد، كيؤدم ذلؾ إلى أيرل الزاركس 

دراكو ضي مرحمتيف األتقييـ ا كمعرضة أف بعض األحداث ضي حد ذاتيا  كلى ىي الخاصة بتحديدلتيديد، كا 
ضي المكقؼ،  ساليب حؿ المشكبلت التي تظيرأكط، كالثانية ىي التي يحدد ضييا شي يسبب اللغ

 ،خرآما ال يعتبر كذلؾ بالنسبة لفرد  بالنسبة لفرد ف ىذه النظرية أف ما يعتبر لا طان كيتل  م
كميارتو ضي تحمؿ اللغكط، كحالتو  ،كخبراتو الذاتية ،كيتكقؼ ذلؾ عمى سمات شخصية الفرد

 ،جتماعياإلجتماعية كالتغيير بالمكقؼ نفسو، كعكامؿ البيئة اال الصحية، كعمى عكامؿ ذات صمة
 .(2006مكت، الكحمكت كالكح)كمتطمبات الكظيفة 

أكؿ مف قدـ كجية النظر النفسية لملغكط حيث عرؼ  يعتبر الزاركسأف  (2003) أبك حطبكأشار 
اللغكط بالشيء الذم يقيمو الفرد بأنو لار، أك ميدد، أك متحد، كلقد كلع ضكرة التقييـ كذكر نكعيف 

 :لمتقييـ كىما
ـ أ ،تقييـ الفرد لمحدث ىؿ ىك سمبيكيقصد بو  ؛((Primary Appraisal كؿالتقييـ األ .1

أك ميدد  (Harm)ىك لار  مو ىؿدرؾ الفرد بأنو سمبي يقكـ بتقييأأـ عادم ضإذا  ،يجابيإ
Threat))  أك متحدChallenge)). 

إلمكانات الشخصية  كيقصد بو تقييـ الفرد ؛(Secondary Appraisal)التقييـ الثانكم  .2
 جتماعية لمكاجية الحدث الذم قيمو حدث لا ط.دية، كاالكالما

  :ف بعدة عكامؿ ىياف متأثر يكبل التقييمأف  (Lorentzen, 2010)أشار ك 
 طبيعة المنبو نفسو. .1
 خصائص الفرد الشخصية. .2
 الخبرة السابقة بالمنبو. .3
 ذكاء الفرد. .4
 المستكل الثقاضي لمفرد. .5
 ـ الفرد إلمكانياتو.ييتق .6
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 (Cannon Theory) :نظرية كلنون .6

لى مفيكـ استجابة المكاجية أك إؿ الجسـ ضي حالة الطكارئ، كأشار نو ردكد ضعأب ؛عرؼ كانكف اللغط
المؤلمة ضي البيئة كتعتبر التي قد يسمكيا الفرد حياؿ تعرلو لممكاقؼ  (،Fight or Flight)اليركب 
نيا ف تككف لارة لمفرد ألأرد، كيمكف ستجابة بسرعة الفنيا تمكف الفرد مف اإلأل ةابة تكيفيستجىذه اإل

ك أط المستمرة كال يستطيع المكاجية نفعالي كالفسيكلكجي عند التعرض لملغك دائو اإلأمف  تزيد
 ؛اليركب، كيحدث تنشيط لمجياز العصبي السمبثاكم كالجياز الغددم مما يحدث تغيرات ضسيكلكجية

 ؛نساف مزكد بميكانيـزف جسـ اإلأانكف كيرل ك،التيديد أك اليركب تجعؿ الشخص مستعد لمكاجية
تزاف، أم قدرة الجسـ عمى مكاجية التغيرات التي تحدث كالميؿ لمعكدة الى حتفاظ بحالة اإليساىـ ضي اإل

ضي ذا ضشؿ الجسـ إم متطمب بيئي أف إالذم كاف عميو قبؿ اللغط، لذلؾ ضالكلع الفسيكلكجي 
 (.2001 ،عثماف)نت  المرض كمف ثـ ي ،تزافالتعامؿ معو ضإنو يخؿ بيذا اإل

 :(Critical Life Events Theory ) نظرية أًداث الًيلة الضلغطة ليولمز وراىي .7

ف ألى إشار أك  ،لمفرد ف تسبب لغطان أنيا أك سمبية مف شأيجابية إسكاء كانت حداث الحياة أف أيرل 
كترتبط أحداث  ،لمفردؼ لعلمشقة كاليحدث ا (اللغكط البيئية)حداث الحياة اللا طة أتكدس كتراكـ 

كتئاب كالقمؽ المشقة النفسية، ككذلؾ ترتبط باإلالحياة اللا طة التي تيدد الفرد كال يمكف التحكـ بيا ب
الطرابات عراض ك ألى إرانكيا كالشيزكضرينيا، كقد تؤدم لطرابات الذىنية مثؿ الباكظيكر بعض اال

 (.Freud,2010نفسية )

 :(Williamson)لوليلمسون  نظرية التوافق بين الفرد والبيئة .8

كاختبلؿ التكازف بيف  ،ككف نتيجة الفجكةتف اللغكط تأعمى تقكـ ىذه النظرية أف  (2001)العزة أشار 
ية التغيرات الحياتية كمكاج ،الفرد كالبيئة، ضالفرد يحاكؿ االحتفاظ بالتكازف بيف الجانب العقمي كالبدني

أم أف اللغكط تنت  مف سكء التكاضؽ بيف الفرد  .لتكازفنيا أف تؤدم إلى الخمؿ ضي ىذا اأالتي مف ش
 كالبيئة كينت  سكء التكاضؽ مف جانبيف أساسييف ىما:

 نسجاـ بيف القدرات كميارتو الشخصية مع المطالب المطركحة.مدل اال .1
 لييا الفرد.إمي لمحاجات كالتكقعات التي يطم  تباع الفعمدل اال .2
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كما لديو  ،إدراؾ الفرد إحدل المياـ إدراكو عمى إكماؿ ىذه الميمةكد ىذه النظرية عمى العبلقة بيف ؤ كت
مف حاضز عمى إكماليا كبالتالي تفترض بأف مشاعر اللغط ال بد كأف تزداد عند اتساع الفجكة بيف 

جرير، )كبالتالي مقدار اللغط يتفاكت بحسب مستكل التحدم الذم يفلمو الفرد  ،الفرد كالبيئة
2008 .) 

  (: (Learned Helplessness Theory لمكتسب لسيمجملننظرية العجز ا .9

تطيع التحكـ ضي ف تكرار تعرض الفرد لملغكط مع اعتقاده بأنو ال يسألى إيرجع مفيكـ العجز المتعمـ 
كبالتالي يبالغ ضي  ،القيمة ضإف ىذا يجعؿ الفرد يشعر بالعجز كعدـ ؛ك مكاجيتياأالمكاقؼ اللا طة 

كبعدـ قدرتو عمى مكاجيتيا مما يجعمو  ،التي يمر بيا كيشعر بالتيديد منيالؤلحداث كالمكاقؼ  وتقييم
ف ضشمو كعدـ قدرتو عمى مكاجيتيا ضي المالي كالحالر أكيدرؾ  ،يشعر بالفشؿ بشكؿ مستمر

الذات كنقص  كانخفاض تقدير ،كالمستقبؿ كمف ثـ يشعر باليأس كبالتالي الشعكر بالسمبية كالببلدة
 .(Brown, 2008) كتئابالداضعية كاإل

 :عدة عكامؿ ىي ىلإ تعكدسباب العجز المتعمـ أأف  (Brown, 2008)أشارك 

 جتماعية لمفرد.سرية أك المينية أك االؿ بيئية لا طة سكاء ضي الحياة األعكام .1
نكع  كالتي عمى أساسيا يتحدد ،عكامؿ ذاتية تتعمؽ بالشخص نفسو كبخصائص شخصيتو .2

  .حداث اللا طةاأل ستجابة التي تصدر عنو إزاءاال
 

 :(Self- Efficacy theory ) نظرية فعللية الذات لبلندورا .11

ؼ عمى درجة حداث الصادمة كالخبرات اللا طة تتكقف قدرة الفرد عمى التغمب عمى األأ ؛يرل باندكرا
مكاناتو الشأضاعمية الذات لديو، ك   ،خصيةف ضاعمية الذات لدل الفرد تنمك مف خبلؿ إدراؾ الفرد لقدراتو كا 

الخبرات التي يمر بيا ضي حياتو، حيث تعمؿ ىذه الخبرات ضي مساعدة الفرد عمى  دكمف خبلؿ تعد
ف الفرد عندما يكاجو مكقؼ معيف ضإنو يقيـ ألى إكيشير  ،ياب عمى المكاقؼ اللا طة التي يكجيالتغم

  المكقؼ مف خبلؿ نكعيف مف التكقعات ىما:

 .ةالشخصي الذم يؤدم الى نتيجة معينكو الشخص لسمك  ـييتق كىك ؛تكقع النتيجة .1
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كىك اعتقاد الشخص كقناعتو بأنو يستطيع تنفيذ السمكؾ الذم يتطمب حدكث  ؛تكقع الفاعمية .2
 .(Bandura, 1977)النتيجة بشكؿ ناج  

 
 .(Psychoanalytic Theory)لتًميل النفسي انظرية  .11

دلة كعمى الصداـ بيف الجكانب الثبلثة ف ديناميات الشخصية تنطكم عمى التفاعبلت المتباأرل ضركيد ي
الجانب السيككلكجي  ؛(Ego)كىك الجانب البيكلكجي لمشخصية، كاألنا  ؛(Id)لمشخصية كىي اليك

السعي  ئمان ضاليك تحاكؿ دا ،كيعكس قيـ كمعايير المجتمع ؛(Super Ego)لمشخصية، كاألنا األعمى 
ذه المحفزات كالر بات الغريزية  الصادرة مف م  ليكدضاعات األنا ال تس ،غريزيةشباع المحفزات الانحك 

 ،كيتـ ىذا عندما تككف األنا قكية ،اليك باإلشباع ما داـ ىذا اإلشباع ال يتسؽ مع قيـ كمعايير المجتمع
كبالتالي ال  ،ضسرعاف ما يقع الفرد ضريسة لمصراعات كالتكترات كالتيديدات ؛لكف عندما تككف لعيفة

كظائفيا كال تستطيع تحقيؽ التكازف بيف مطالب كمحفزات اليك كمتطمبات الكاقع تستطيع األنا القياـ ب
 .(Freud,2010)كعمى ىذا ينت  اللغط النفسي  ،الخارجي

لطرابات النفسية، أنو نات  عف اللغط النفسي كمسبب لؤلمراض كاإل عمى أف (Jung)كنغ جكيؤكد 
رىا خبرات الطفكلة تنت  سمككيات ضطرية كتطك  كىذه الطاقة ،نساف بالفطرةلدل اإل تكجدالطاقة التي 

مف الصراعات النفسية  نكاعان أذا ما كاجو اإلنساف ا  ك  ،المستقبمية كسمككو المتكقع تومما يككف شخصي
كىك ما يسمى بالمرض النفسي  ،مختمفة يتغير السمكؾ المتكقع حدكثو ةنتيجة لغكط حياتيالداخمية 

 (.1998، يحيى)ج النات  عف اللغكط الذم يحتاج إلى عبل
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 Perceived Self – efficacy الكفلءة الذاتية المدركة   2 .2

 :مفيوم الكفلءة الذاتية 1 .2. 2

يسيـ ضي تغيير السمكؾ  ؛كمفيكـ معرضي  ((Bandura, 1977 عمى يد ظير مفيكـ كفاءة الذات
حياة، ضكؿ ضرد لديو نمط ضريد مف عمى تنظيـ تصرضاتيـ ضي ال ضراد حكؿ قدراتيـلى معتقدات األإير كيش
دات داضعية ضيي تعمؿ كمحد ؛كالتي يتجنبيا ،نشطة التي يقكـ بياكالذم يحدد األ ،اءة الذات المدركةكف

 (Bandura, 1977).نساني خمؼ السمكؾ اإل

ف سمكؾ أالتي تتلمف  ؛(Self _ Efficacy)نظريتو ضي الكفاءة الذاتية  (Bandura)قدـ باندكرا 
تو ءعمقة بمياراتو السمككية كمدل كفاحكاـ الفرد كتكقعاتو المتأكالمثابرة لدل الفرد يعتمد عمى  المبادرة

ضي  ىامان  م باندكرا تمعب دكران أكىذه العكامؿ ضي ر  ،ركؼ المحيطةلمتعامؿ بنجاح مع تحديات البيئة كالظ
حمدم )الية السمككية نفعم عبلج لممشكبلت االأكضي تحديد مدل نجاح  ،لطراباتكاالالتكيؼ النفسي 

 .(2000كداكد، 

ف أحيث ذكر  ؛تو المعرضية االجتماعيةمفيكـ كفاءة الذات ضي نظري ((( Bandura, 1986كقد طكر
ف ىذا اللبط يمثؿ أك  ،ـلمشاعرىـ كأضكارىـ كأضعالي كف معتقدات تمكنيـ مف ممارسة لبطضراد يمتمكاأل
 .(2001،الزيات)ك محتكاىا أ ،مستكاىا الصادرة عنيـ مف حيث طار المعيارم لمسمككياتاإل

كىـ ،لدل الفردعمى عدة مصادر رئيسة تعمؿ عمى تدعيـ الكفاءة الذاتية  (Bandura)كيؤكد باندكرا  
ضي تنمية  كبيران  ىـ المصادر التي تمعب دكران أف كاألصدقاء. كلكف الكالديف مف ك ف كالمدرساالكالد

براز ىداؼ الكذلؾ مف خبلؿ ترتيب األ ،الطفكلةكتطكير الكفاءة الذاتية ضي سنكات  تي نج  بيا الفرد كا 
نجازىا ضعبل مف ىذه إـ عرض النماذج المبلئمة التي تـ ث ،م معرضة الخبرات الناجحةأ ؛أضلميا

قناع المفظي كالتشجيع لتقكية القدرات التي ترضع مف اإل الخبرات كاستخداميا ضي تدعيـ الفرد مف خبلؿ
 (.Kelly,2002لمفرد ) ةمستكل الكفاءة الذاتي

ماعية لباندكرا، كالذم يقكـ عمى جتىـ اضترالات النظرية المعرضية االأكيعد مبدأ الحتمية المتبادلة مف 
ضاألضراد  ،حداث كالعكامؿ البيئية كالعكامؿ الداخمية تتفاعؿ مع السمكؾ بطريقة تبادليةف األأساس أ

كمف خبلؿ القدرات المعرضية يمارسكف التحكـ ضي  ،البيئيةيستجيبكف معرضيان كانفعاليان كسمككيان لمعكامؿ 
 .(Bandura, 1986) نفعاليةم يؤثر عمى الحاالت المعرضية كاإلكالذ ،سمككيـ الذاتي
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سرية األ ة كالمعرضية التي تطكرت عبر التنشئةيمكانياتو العقمإف الصكرة التي يككنيا الفرد عف إ
ك أبتصكر يحدد ضيو تكقعاتو لمنجاح  دهتزك ك تي تفاعؿ معيا رات السابقة البكالمكاقؼ الحياتية كالخ

لكفاءة الذاتية المدركة ف مفيكـ اإكبالتالي ض ،الفشؿ الذم يكاجيو عند تعرلو  لمكاقؼ كخبرات معينة
رات السابقة بذا كانت الخإفشؿ كنحك ال ،السابقة ناجحةذا كانت الخبرات إداضع نحك النجاح ك يعمؿ
الذاتية المدركة عمى المقارنات التي يجرييا بيف ما لديو مف  وتءضي تطكير كفا كيعتمد الفرد ،طةبمح
مكانيات ك قدر  مكانياتيـ ك  ستعداداتاات كا   .(2001 ،الزيات)ستعداداتيـ ا  كبيف قدرات رضاقو كا 

ك تحقيؽ أنجاز الميمات إة المدركة تتحدد بمدل نجاحنا ضي ف الكفاءة الذاتيأب ؛كليـ جيمس كأشار
ف الكفاءة إير ىاـ بالنسبة لنا، ضنجازات  حد اإلأذا كاف إض ،تبرىا ذكات قيمة بالنسبة لناعنالتي ىداؼ األ

الذيف يعتقدكف  س كاف عمى صكاب، ضاألضرادف جيمأتتيدد، كقد كجد عدد مف الباحثيف الذاتية لدينا ال 
حؽ كيككف لدييـ احتراـ لؾ النيـ قادركف كمتمكنكف ضي ذأة الذاتية لدييـ متكضرة يشعركف بف الكفاءأب

كلذلؾ يفلؿ مساعدة الطمبة عمى النجاح ضي  ،عمى مف الطمبة الذيف يتشكككف ضي كفاءتيـأذات 
 .( Woolfolk,1998ف بالنسبة ليـ )أمشاريع كالميمات التي تككف ذات شال

ىتماـ إلا مىجتماعي ضي الكفاءة الذاتية لدل الفرد مف خبلؿ القدرة عدلر الى البعد اإلأشار أك كما 
ىي اللماف الكحيد لبقاء الجنس البشرل ككجكده مف خبلؿ  ؛جتماعيةلعبلقات االضا ؛جتماعياال

ضراد مسالؾ بيف األ ال ضي مجتمع ضيوإ أر ال تنشادك أقؿ كالمنطؽ كاألخبلؽ كالجماليات التفكير كالع
جتماعية كتمثيمو اة االمكاجية مغريات الحي  مىف قدرة الفرد عأك  ؛صد منيا حفظ الحلارة مف التحمؿالق

اطؼ جتماعية كالتعحتراـ القيـ اإلاك  جتماعيىتماـ االإلنفعاالت الشخصية المقبكلة كاالسمات كاال
جتماعية ضي التبصر كىنا يبرز دكر الكفاءة اال ،لؿأضجتماعية لى عبلقات اإكالتكالع الحقيقي يؤدم 

 (.1998عبد الرحمف، )بالقيـ كالمعايير

ع الداخمي لتككيد لى جنب مع الداضإجتماعي جنبا اتية المدركة كنتاج لمتفاعؿ االلذكتنمك الكفاءة ا
سرية. ضالفرد الذم ينشأ ضي ثر بالخصائص األأعكر بالكفاءة الذاتية المدركة يتف الشإكذلؾ ض ،الذات

  .(Diehl& Pront,2002)  وسرة تحيطو بالعناية كالتقبؿ يرضع مف قدراتو كاىتماماتو ككفاياتو عف نفسأ

  

 



22 

 :أنواع الكفلءة الذاتية 2 .2 .2

 :يمكف التميز بيف أنكاع محددة مف الكفاءة الذاتية كىيإلى أنو (2009) خركفآالرضكع ك أشار  

 كيعبر عنيا ضي األداء األكاديمي. ،الكفاءة المعرضية .1
 كيعبر عنيا مف خبلؿ العبلقة مع اآلخريف. ،جتماعيةالكفاءة اال .2
 عنيا ضي النشاط الريالي. كيعبر ،الكفاءة الجسمية .3
 كيعبر عنيا بالرلا العاـ عف الذات. ،الكفاءة العامة .4

 

 :مصلدر الكفلءة الذاتية 3. 2. 2

 :ربعة مصادر لكفاءة الذات ىيأ ((Bandura, 1997حدد باندكرا 

ـ الكفاءة الذاتية لدل ف خبرات النجاح تدعأحيث  ؛(Mastery Experiences)تقاف خبرات اإل .1
ف تكرار أالذاتية ضي حيف  ازداد شعكره بالكفاءة ةعماؿ معينأا تكرر نجاح الفرد ضي ذإض ،الفرد

 الفشؿ يقمؿ مف شعكره بالكفاءة الذاتية.

يحصؿ عمييا  كتسمى بالخبرات البديمة التي ؛(  (Vicarious Experiencesنابة خبرات اإل .2
 .جتماعية المحيطة بوالفرد مف النماذج اإل

م يتمقاه الفرد حيث تتأثر الكفاءة الذاتية باإلقناع الذ ؛( (Verbal Persuasionقناع المفظي اإل .3
 .داء ميمة ماأشخاص المكثكؽ بقدراتيـ عمى مف األ

ستثارة ثر الكفاءة الذاتية بمستكل اإلأحيث تت ؛(Emotional Arousal)ستثارة االنفعالية اال .4
ستثارة ى الكفاءة الذاتية بينما تؤدم اإلعم نفعالية الشديدة سمبان ستثارة اإلحيث تؤثر اإل ،نفعاليةاال
 .داء كرضع الكفاءة الذاتيةلى تحسيف مستكل األإلمتكسطة نفعالية ااال
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 :الكفلءة  الذاتية مكونلت 4. 2.  2

 بعاد كىي:أالكفاءة الذاتية تتككف مف ثبلثة ف أ (Bandura,1997)يرل باندكرا 

جتماعية ية السمككية مف خبلؿ الميارات االكف تقييـ الكفاءة الذاتحيث يم ؛الكفاءة الذاتية السمككية :كالن أ
خبلؿ التماريف ضلؿ طريقة لتغيير السمكؾ مف أىي  ،ية الكفاءة الذاتية السمككيةالسمكؾ التككيدم كنظر 
ى إلتقكد  ةديمة ضي مكاقؼ جديدك قأالتماريف الناجحة لميارات جديدة ىتماـ ك لمسمكؾ ضي مجاؿ اال

ستمرار ضي مكاجية ى المبادأة ضي سمككيات جديدة كاإلجع الفرد التش يالكفاءة الذاتية الت يف مستكلتحس
 .الصعكبات

ك أاج بشكؿ عاـ مف خبلؿ القدرة عمى السيطرة عمى المز  يتـ ىذا التقييـ ؛نفعاليةالذاتية اال : الكفاءةثانيان 
لى معتقدات الفرد حكؿ إنفعالية اإلكتشير الكفاءة الذاتية  ،ؿ السيطرة عمى القمؽثضي مكاقؼ محددة م

 .نفعالية لؤلضرادفرد كمزاجو كاإلحساس بالكفاءة اإلنفعالية لمضتؤثر عمى الحالة اإل ،ضعالوأداء أ

مثؿ التخيؿ كاإلدراؾ تحدث داخؿ الفرد  يالعقمية التكىي العمميات  ؛الكفاءة الذاتية المعرضية :ثان ثال
 ،ضكارك األأالقدرة عمى السيطرة عمى الغرائز كيتـ التقييـ مف خبلؿ  ،كالتفكير كالتحدث الذاتي كالقناعات

ضكاره أقدرتو لمتدريب عمى  السيطرة عمى رد حكؿ راؾ الفدإلى إالذاتية المعرضية  كتشير الكفاءة
ضكار التي تقؼ خمفو كتسيؿ ؾ يقاد مف خبلؿ األف السمك أجتماعي كتفترض نظرية التعمـ اال ،كمعتقداتو

ضي  ةىـ عناصر التدخبلت الفاعمأضكار كالمعتقدات مف محددة لذا تعتبر السيطرة عمى األ لكجكد نتائ 
 .جتماعينظرية التعمـ اإل

لى كجكد ثبلثة عناصر معرضية تعتبر إ تشيرنظرية الكفاءة الذاتية أف  Maddux, 1987)أشار )ك 
 :مككنات ميمة لكثير مف المشكبلت النفسية كىذه المككنات ىي

سمكؾ معيف يكصمو الى كتعني قناعة الفرد بقدرتو الشخصية عمى القياـ ب ؛ءة الذاتيةتكقع الكفا .1
 .نتائ  محددة

لى نتائ  إف يؤدم السمكؾ ألتخيؿ( لمفرد كالمتعمقة باحتماؿ كىي التصكرات العقمية )ا ؛تكقع النتائ  .2
 .محددة

  .صؿ اليياكىي القيمة الذاتية التي يعطييا الفرد لمنتائ  التي تك  ؛قيمة النتائ  .3
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 :بعلد الكفلءة الذاتيةأ  5. 2.  2

  بعاد لكفاءة الذات كىي:أثبلثة  (Bandura, 1997)ندكرا احدد ب 

 كيتكقؼ عمى طبيعة  ،كىي مستكل قكة دكاضع الفرد لؤلداء ضي المكاقؼ المختمفة ؛قدر الفاعمية
ف التحديات أ (اندكراب)كقد ذكر  ،كيتكقؼ عمى طبيعة المكقؼ كمستكل صعكبتو ،المكقؼ المختمفة

اإلتقاف كبذؿ  مستكل ؛ىمياأالتي تكاجو ضاعمية الذات يمكف الحكـ عمييا مف خبلؿ عدة كسائؿ 
 .لتيديد، كمستكل التنظيـ الذاتيكمستكل ا ،نتاجيةكمستكل اإل ،الجيد

تبلؼ ضراد باخف قدر الفاعمية يختمؼ لدل األأ حيث أشار الى ؛(2001كد عمى ذلؾ الزيات )أك 
 .كمدل تحمؿ اللغكط كاللبط الذاتي ،جياد كمستكل الدقةكمدل تحمؿ اإل ،ل الميارةمستك 

 ة ى المكاقؼ المشابية كتختمؼ درجة العمكميإلىي انتقاؿ تكقعات ضاعمية الذات ك  ؛العمكمية
كتختمؼ  ،ةك مياـ محددأ ،ك نشاطأ ،حادية التي تقتصر عمى مجاؿبيف البلمحدكدية كالمحدكدية األ

انفعالية "  ،معرضية ،مكانية " سمككيةككسائؿ التعبير عف اإل ،األنشطة اختبلؼ درجة تشابوالعمكمية ب
 ككذلؾ خصائص كؿ مف الشخص كالمكقؼ. 

 نشطة مكف مف اختيار األكىي تعبر عف المثابرة العالية كالقدرة المرتفعة التي ت ؛القكة كالشدة
ضراد سكؼ يحكمكف عمى ثقتيـ ف األإض حالة التنظيـ الذاتي لمفاعمية كضي ،نجاحلم مالتي تؤد

 .داء النشاط أمكانية إضي 
 

 :تأثير كفلءة الذات عم  سموك اإلنسلن 6.  2.  2

نشطة كالمياـ التي يشعر ضالفرد ينخرط ضي األ ،ضو كمكاقفوكأىدا دتؤثر كفاءة الذات عمى اختيارات الفر 
لؾ ضإف الكفاءة الذاتية لذ ،يشعر إزائيا بذلؾ نشطة كالمياـ التي الكيتحاشى األ ،يا بالكفاءة كالثقةإزائ

ضي تحديد كاكتساب الخبرات كتشكيؿ حياة الفرد. كتحدد مقدار الجيد الذم سكؼ يبذلو  ميمان  ليا دكران 
 هالذات زاد جيده كصمكد ضكمما زادت كفاءة ،ضي النشاط كالصمكد ضي مكاجية المكاقؼ اللا طة

 . (2001بدكم، )كمثابرتو 

ضي عدد مف المشكبلت النفسية  رئيسان  كىي تمعب دكران  ،ضؽ النفسي لمفردالتكا يلان أالذات  كتحدد كفاءة
لذلؾ تعتبر كفاءة الذات مف ،عراض الميمة الكتئاب الفردالذاتية مف األ الشائعة، حيث أف انخفاض
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نشاط  ضي داضعية الطالب لمقياـ بأم عمؿ أك ميمان  كتمثؿ مركزان  ،مات القكل الشخصيةأىـ ميكانيز 
 .(2001بدكم، )غكط األكاديمية ضيي تساعد الطالب عمى مكاجية الل ،دراسي

  :مستكيات مف السمكؾ ىي ةلى تأثير الكفاءة الذاتية المدركة ضي ثبلثإ( 2002 كعدس، قطاميكأشار )

كالتي يستطيع  ،ختيارالمكانات حرية الفرد ضي اإقؼ التي تككف لمف اك المك أاختيار المكقؼ  .1
 .مشكبلتيا مىعالسيطرة 

 .بذكلة عند حؿ لممشكمةالمتحدد بشدة المساعي كالمثابرة يالفرد ك  والجيد الذاتي الذم يبذل .2
المكقؼ مف خبلؿ شعكر الفرد بدرجة عالية مف الكفاءة الذاتية  مىالمثابرة ضي السعي لمتغمب ع .3

بات التي ف الصعك النجاح بغض النظر ع مىمما يعطي المزيد مف الثقة كالقدرة ع ؛المدركة
يؿ مف لى بذؿ القمإدضع الفرد تلمنخفض لمكفاءة الذاتية المدركة ف التقدير اأستكاجيو ضي حيف 

 .لطراب ثـ الفشؿلى اإلإيؤدم  هكىذا بدكر  ،الجيد كالمثابرة
 

 

 اإلعلقة البصرية 3.  2

 :مفيوم اإلعلقة البصرية  1. 3 .2

ضييا المقدرة عمى استخداـ  حاسة البصر بفعالية مما عمى أنيا حالة يفقد الفرد  ؛عرؼ اإلعاقة البصريةتي 
يؤثر سمبان ضي أدائو ك نمكه، ك يعرؼ إشركضت ك زكمبكف اإلعاقة البصرية عمى أنيا حالة عجز أك 
لعؼ ضي الجياز البصرم تعيؽ أك تغير أنماط النمك عند اإلنساف، ك كما يعرؼ ديمكت اإلعاقة 

ائؼ البصرية الخمسة ك ىي: البصر المركزم، البصر عمى أنيا لعؼ ضي أم مف الكظ ؛البصرية
ذلؾ نتيجة تشكه تشريحي أك إصابة ك  ،المحيطي، التكيؼ البصرم، الصكر الثنائي، ك رؤية األلكاف

اإلعاقات التي تشمؿ البصر  ،ن بمرض أك جركح ضي العيف، ك مف أكثر أنكاع اإلعاقات البصرية شيكعا
 .(2000عبيد، ) اللكئي نكسارلتكيؼ البصرم ك اإلالمركزم ك ا

( ضي العيف 20/200ىك الشخص الذم ال تزيد حدة البصر المركزم لديو عف ) ؛ضالمكفكؼ طبيان 
مجاؿ بصرم محدكد جدان  و، أك ىك الشخص الذم لدي(النظارةاستعماؿ )األضلؿ حتى بعد التصحي  

مجاؿ الرؤية أك حقؿ ( درجة ضي أحسف العينيف، ك المقصكد ب20بحيث ال يزيد بصره المحيطي عف )
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ىك المساحة الكمية التي يستطيع الشخص أف يراىا ضي كقت معيف دكف تحريؾ المقمتيف، ك  ؛اإلبصار
يقاس حقؿ اإلبصار بالدرجات ضبعض األضراد يككف حقؿ اإلبصار لدييـ ليؽ جدان بحيث يسمى 

 ،اؿ مف مكاف آلخرنتق( ك يككف مف الصعب عمى ىؤالء اإلTunnel visionبصرىـ بالبصر النفقي )
( درجة، إف مجاؿ البصر لئلنساف العادم 20ك ىذا ما ينطبؽ عمى مف لديو مجاؿ بصرم يقؿ عف )

 . (2000عبيد، )( درجة ضالشخص يعتبر مكفكضان قانكنيان 20( درجة ضإف أصب  أقؿ مف )180حكالي )

 التعريف القلنوني لإلعلقة البصرية:

( أك أقؿ ضي العيف األقكل بعد اتخاذ 20/200)دة بصر تبمغ حىك شخص لديو  ؛المكفكؼ - أ
  ( درجة.20أك لديو حقؿ إبصار محدكد ال يزيد عف ) ،اإلجراءات التصحيحية البلزمة

ك لكف  ،(20/200ىك شخص لديو حدة بصر أحسف مف ) ؛(المبصر جزئيان )لعيؼ البصير  - ب
 .(200 ،عبيد)( ضي العيف األقكل بعد إجراء التصحي  البلـز 20/70أقؿ مف )

 
 

 :كما يمي  إلعاقة البصريةلذكم االتربكم  اتالتعريفإلى  (2000 ) عبيدكأشار 
  ىك شخص يتعمـ مف خبلؿ القنكات الحسية أك السمعية. ؛المكفكؼ . أ

لعؼ بصرم شديد بعد التصحي  ك لكف يمكنو مف تحسيف  وشخص لدي ىك ؛لعيؼ البصر . ب
  الكظائؼ البصرية لديو.

 .عتياديةبشكؿ محدكد ضي الظركؼ اإلالبصر  ىك شخص يستخدـ ؛محدكد البصر . ت
 

 :فيمل يمي تعريف منظمة الصًة العللمية لإلعلقة البصرية (2000)عبيد، وذكر
  حالة يؤدم الشخص ضييا الكظائؼ البصرية عمى مستكل محدكد. ؛اإلعاقة البصرية الشديدة . أ

ي تأدية الكظائؼ البصرية حالة يجد ضييا اإلنساف صعكبة بالغة ض ؛اإلعاقة البصرية الشديدة جدان  . ب
  األساسية.

  حالة الطراب بصرم ال يعتمد ضييا عمى البصر. ؛شبو العمى . ت
  .ضقداف القدرات البصرية ؛العمى . ث
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 :سبلب اإلعلقة البصريةأ 2.  3.  2

 الى عدة أسباب تؤدم إلى االصابة باإلعاقة البصرية كىي: (2008عبد العزيز) ك مجيد أشار 

 :الى جانبيف ىـكتقسـ  ،سباب كالديةأ .1
 :كتسبب ضقداف البصر ىي ،ن سباب التي تنقؿ كراثياكمف ىذه األ ،سباب كراثيةأ . أ
 مراض حجر العيف.أ -
 مراض القرنية.أ -
 نكسارات اللكئية.خطاء اإلأ -
 الحكؿ. -
 خطاء الشبكية.أ -
 مراض العصب البصرم أ -
 مكراثة بيا كمنيا:ثر لأم أثناء ضترة الحمؿ كالكالدة دكف أي التي تحدث كى ؛سباب  ير كراثيةأ . ب
 .لتيابات الشديدة كالسؿلمانية كاإلالحصبة األ ،ـ ضي ضترة الحمؿمراض التي تصيب األاأل -
 ثناء الحمؿ.أـ دكية التي تتناكليا األبعض األ -
 ـ بارتفاع سكر الحميب ضي الدـ.صابة اإلإ -
 ـ.بيف دـ الجنيف كدـ اال RHختبلؿ العامؿ الريسز ا -
 كدمات ك يرىا .كال ،ثناء الكالدةأت صاباإ -
 

مى ضقداف البصر بعد الكالدة  سباب التي تؤدم كىي األ ؛مكتسبةالسباب إلى األ (2008)مجيد كأشار  .2
 :كمنيا

 ككسجيف ضيحدث عندىـ اعتبلؿ بالشبكية.حاالت الخدج حيث يحتاجكا الى األ بعض -
 مراض التيابية قد يصاب بيا الفرد كالسؿ كالحمى المتدرجة.أ -
 .كالجركح كالحركؽ لحكادث كالكدماتا -
 كراـ كالسرطانات.األ -
 .ك الرمد أصابة العيكف بالتراخكما إ -
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 :علقة البصريةمظلىر اإل  3. 3.  2

لى كجكد ىذه إدت أباألسباب التي تتأثر عاقة البصرية مظاىر اإلأف  (2008 ،عبد العزيز)يرل 
 :المظاىر كمنيا

ـ البعيدة ألف ية الشخص لؤلجساكتتلمف ىذه الحالة صعكبة ضي رؤ  :((Myopiaقصر النظر  .1
كؿ مف طكليا الطبيعي كيستخدـ طالعيف أ كرةكذلؾ ألف  ،ماـ شبكية العيفأصكرة األجساـ تقع 

شياء جاؿ الرؤية لديو لكي يسقط لكء األالشخص المصاب بيذه الحالة عدسات مقعرة لتصحي  م
 عمى الشبكية نفسيا.

كليس البعيدة  ،ي صعكبة رؤية األشياء القريبةض الة: كتتلمف ىذه الح(Hyporopai)طكؿ النظر  .2
يا الطبيعي كيحتاج ف كرة العيف أقصر مف طكلجساـ المرئية تقع خمؼ الشبكية ألألف صكرة األ

 لى عدسات محدبة لتصحي  مجاؿ الرؤية.إالشخص المصاب 
كتتلمف عدـ قدرة الشخص عمى رؤية األجساـ  :(Astigmatism)حالة صعكبة تركيز النظر  .3

لى إيحتاج الشخص المصاب بيذه الحالة ك  ،ؿ مركز بسبب كلع  ير طبيعي لقرنية العيفبشك
 سطكانية لتجميع األشعة الساقطة كتجمعيا عمى الشبكة.أعدسات 

 (:Glaucoma)الجبلككما  .4
ئؿ المائي المكجكد ضي القرنية كىك حالة تنت  مف ازدياد ضي إضراز السا ،يلا باسـ الماء األزرؽأكيعرؼ 

 ةيؤدم الى ارتفاع اللغط داخؿ مقم أك يقؿ تصريفو نتيجة النسداد القناة الخاصة بذلؾ، مما ،ميةمااأل
كاللغط عمى العصب البصرم الذم ينت  عنو لعؼ البصر. كيعد ىذا المرض سبباى مف  ،العيف

ية لبصر لئلعاقة ا ما يككف سببان  كنادران  ،المعاقيف بصريان أسباب اإلعاقة البصرية لدل كبار السف مع 
 .(1997 ،سيسالـ) لدل صغار السف المعاقيف بصريان 

 

 :خصلئص األفراد المكفوفين  4.  3.  2

 خصائص النمك العقمي كالمعرضي: .1

كىذا التأثير يعتمد عمى طبيعة اإلعاقة كعمر  ،عاقة البصرية عمى مظاىر النمك المختمفةثر اإلؤ ت
 (.2008 ،عبد العزيز) ة لياقالمصاب كدرجة كشدة اإلعاقة كنكعيا كاإلعاقة المرض
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 الذكاء: . أ

ف ألى إشار أتجاه األكؿ: اال ،ف ضي تقدير ذكاء المكفكضيفاىناؾ اتجاىإلى اف  (2008) مجيدأشار 
داني مف تجاه نتيجة التعاطؼ الكجكلـ يتـ االتفاؽ عمى ىذا اإل ،صرذكاء الكفيؼ ال يقؿ عف ذكاء المب

 خريف اتجاه المكفكضيف اآل

لى نكع المقاييس التي كلعت إو بيف المكفكضيف كالمبصريف يرجع لى أف المقارنإيشير  تجاه الثاني:اال
عباقرة مف  ف ىناؾ ايلان أنبكغ بعض العباقرة المكفكضيف ك لى إتجاه صحاب ىذا اإلأاء كأشار لقياس الذك
 .المبصريف

كاء العاـ لممكفكضيف ذالف أ تدؿي طبقت عمى المكفكضيف كالمبصريف ختبارات التنتائ  اال إلى أف اركأش
لمعمكمات العامة ضقد تفكؽ كضي قياس ا ،مف الذكاء العاـ لممبصريف جدان  بسيطةة قؿ نسبأبصكرة عامة 

 .منطقية بحكـ امتبلكيـ حاسة البصرنتيجة  هكىذ ،ف عمى المكفكضيفك المبصر 

 التصكر البصرم: . ب

ف المصاب بالعمى إحيث  ؛بةصالمعمر الذم حدثت ضيو اإل مؼ التصكر البصرم لممكفكضيف تبعان يخت
ضي  هبصار إراتو كتجاربو التي اكتسبيا خبلؿ نتيجة لخب ؛ضي عمر متقدـ لديو قدرة عمى التصكر البصرم

مجيد، )كلى مف عمر الطفؿ شير األك ضي األأذا كانت اإلصابة مف الكالدة إحيف تكاد تنعدـ ىذه القدرة 
2008). 

 :القدرة عمى التخيؿ . ت

شطة أنضي الخياؿ كقصكر ضي  يعانكف نقصان  لى أف المعاقيف بصريان إ( 1998أشار عبد الرحمف )
 .لممفاىيـ المحسكسة ك ميؿن أالمعب، مما يدؿ عمى قصكر ضي القدرة عمى التجريد 

كبالتالي ال يتمكف  ،كالتي ال تكجد ضي ذاكرة الكفيؼ ،كأف معظـ التخيبلت تعتمد عمى الصكر البصرية
 تركيب تخيبلت جديدة منيا.
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ألنيا تحد مف إمكانية  ؛اإلعاقة البصرية تعيؽ النمك المعرضي أف (2008 ،عبد العزيز)كما كأشارك 
كمف  ،كضيـ الخبرات التي يمر بيا اإلنساف المبصر بصكرة طبيعية مف خبلؿ حاسة البصر ،تكامؿ

 :عاقة البصرية ما يميمظاىر عدـ النمك المعرضي لذكم اإل

 صعكبات ضي تعمـ المفاىيـ. -
 درة الكفيؼ عمى تنظيـ العالـ الخارجي.عدـ ق -
 عتماد عمى حكاس السمع كالبصر لتككيف المفاىيـ.اال -
 .قرانيـ المبصريفأمع  ةى اختبارات الذكاء المقننة مقارنعاقة البصرية عمتدني أداء ذكم اإل -
 :الخصائص الشخصية .2
ة مما يؤدم الى و يقبؿ المساعدأف حاجة الكفيؼ لممساعدة ضي األماكف التي ال يألفيا تجعم . أ

 عتماد عمى اآلخريف ضي قلاء حاجاتو.اال
يركب مف الكلع الذم ف بعض الحيؿ الدضاعية التي تساعدىـ عمى الك يستخدـ المكفكض . ب

 حبلـ اليقظة كالتبرير كالنككص كالتعكيض.أمثؿ  ،يعيشكنو
ة ضقداف كذلؾ لشعكرىـ بالنقص نتيج ،خريفنعزاؿ عف اآلنطكائية كااليتسـ بعض المكفكضيف باال . ت

 .ذم يمنعيـ مف التفاعؿ مع اآلخريفالبصر ال
نتيجة ضقداف البصر  ،ستقرارنفعالي كعدـ اإللطراب اإلإلتتسـ الحياة العاطفية لممكفكضيف با . ث

 كما يترتب عميو مف ضقداف المدركات.
كال  ،لعؼ مفيكـ الذات عند المكفكضيف ال سيما عند الذيف ال يتمكنكف التكيؼ مع البيئة . ج

ا يؤدم ما تككف سمبية مم ف ضكرة اآلخريف عنيـ كالتي  البان كيأتي ىذا العجز م ،عجزىـ البصرم يتقبمكا
 .كالدكنية كلعؼ الذات ،لى مشاعر النقصإ
 :الخصائص النفسية .3

عاقة م اإلك كالطفؿ ذ ،تمؼ عنو عند المبصريفعاقة البصرية ال يخم اإلك النمك النفسي لمطفؿ ذ
ة التي قد تظير لدل نفعاليلطرابات االالية متميزة عف اآلخريف كاالانفع البصرية ال يكاجو صعكبات

ة جىي ذاتيا التي يمكف أف يتعرض ليا الطفؿ المبصر مع ضرؽ ضي الدر  ؛عاقة البصريةالطفؿ ذكم اإل
الطفكلة المبكرة سرية ضي كتمعب الخبرات األي  ،صرية مف لغكطعاقة الباإل كبحكـ ما يتعرض لو ذك 
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جية كدرجة تكاضقو النفسي ضي تحديد مفيـك الطفؿ لذاتو مف  كبيران  جتماعية لمطفؿ دكران كنمط التنشئة اال
  .(2001 ،القريكتي كآخركف) خرلأمف جية 

مرحمة المراىقة لعدـ لى القمؽ خاصة ضي إقرانو المبصريف أكثر مف أعاقة البصرية معرض ف ذكم اإلأك 
 ،ستقبلليةعكبات ضي تحقيؽ درجة عالية مف االجتماعي كما يكاجيو مف صالميني كاال وكلكح مستقبم

 (.2001 ،القريكتي كآخركف)كالتي يسعى ليا جميع المراىقيف ضي العادة 

 :الخصائص األكاديمية .4

 :يمي ضيما ( الخصائص األكاديمية لممعاقيف بصريان 2004)محمد لخص 

 ؼ العادية.بطء معدؿ سرعة القراءة سكاء كانت المادة مطبكعة بطريقة برايؿ أك باألحر  . أ
 .ستفادة مف المني  التعميمي بشكؿ جيدمبصريف ضي قدرتيـ عمى التعمـ كاالال يختمفكف عف ال . ب

 .تكجد لدييـ أخطاء ضي القراءة 
 :نفعاليجتماعي كاإلخصائص النمك اال .5

 نفعاليجتماعي كاإلاإلإلى مجمكعة مف الخصائص  (2002 ) نصر اهللأشار 
 خريف.البصرية نحك نفسو كنحك اآل عاقةتدني مفيـك الذات لدل ذكم اإل -
 لعؼ الثقة بالذات. -
 جتماعي مع اآلخريف.لعؼ التكاصؿ اال -
 عتماد عمى اآلخريف.السمبية كاال -
 الشعكر باإلحباط كالعجز كالفشؿ. -
 ف طريؽ البصر.خريف عالراجعة مف اآل التغذية يلعؼ تمق -
  جتماعيستقرار النفسي كالتكيؼ اإلعدـ اال -
 دل الكفيؼ.لعؼ اللبط الداخمي ل -
 .جتماعيةلعؼ اكتساب الميارات اال -
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 :بعكامؿ كثيرة منياتتأثر خصائص الكفيؼ ( اف 2002يرل نصر اهلل ) ك 

لبصرم يؤثر العمر عند اإلصابة ضي درجة كجكد التخيؿ ا مر عند اإلصابة باإلعاقة البصرية؛الع .1
لخبرات البصرية التي مر قبؿ الخمس سنكات ال يستطيع استرجاع ا هضإذا ضقد بصر  ،لدل الكفيؼ

 .بعد مف ذلؾأ ضي ضترات هكىذا عمى خبلؼ الذم ضقد بصر  ،ياب
جتماعية كالنفسية عند مف ف المشكبلت اإلألى إىؿ اإلعاقة البصرية كراثية أـ مكتسبة ؟ حيث يشار  .2

 خرل.أضقدكا بصرىـ ضي مراحؿ عمرية  مف ليست كما ىك عميو عند ؛كلدكا باإلعاقة البصرية
ضي التكيؼ مع اإلعاقة  والشخصية لمكفيؼ ضي نجاحو أك ضشم تؤثر السمات ؛لكفيؼشخصية ا .3

 البصرية.
د عف طريؽ الحكاس تحدد شدة اإلعاقة البصرية بنكع التعمـ الذم سيتمقاه الفر  ؛شدة اإلصابة .4

 خرل.األ
ة ف تقبؿ الكفيؼ لئلعاقة البصرية يجعؿ نظرتو لمحياأحيث  ؛لكفيؼ مف اإلعاقة البصريةمكقؼ ا .5

يجابية كلكف رضلو ليا ضم  عاني مف الصراعات النفسية كاإلحباط كالشعكر بالفشؿ.يي سى نو إتفائمة كا 
 

 :تصنيف المكفوفين 5 .3.  2

 :لعدة عكامؿ كىي ان عالمكفكضيف تب (2008) عبد العزيز صنؼ 
 :تصنيف المكفوفين ًسب شدة اإلعلقة البصرية

كىـ مف ضقدكا بصرىـ  200/20بصارىـ أقؿ مف إحدة  كىـ األضراد الذيف تككف ؛(Blind)المكفكضيف  .1
 .أك الذم يرل اللكء ضقط كيعتمد عمى حاسة السمع كالحس ضي عممية التعمـ  كامبلن 

 200/20األضراد الذيف تتراكح حدة إبصارىـ ما بيف  ـكى ؛(Partislly sighted) المبصريف جزئيان  .2
تمثؿ ذلؾ ضي عدـ قدرة الفرد عمى تأدية كي ،ضي العيف األضلؿ كاألقكل بعد التصحي  70/20 –

 . كظائفو المختمفة بدكف استخداـ أجيزة بصرية مساعدة تعمؿ عمى تكبير المادة المكتكبة
 :إل  مل يمي المكفوفين ًسب العمر عند اإلصلبة بلإلعلقة البصرية (2008مجيد، ) فنصو 
لطفؿ المصاب ضي ىذا العمر ال اك  ؛أك يصاب ضي سف الثالثة أك الرابعة الطفؿ الذم يكلد كفيفان  .1

كالطفؿ الكفيؼ ضي ىذا العمر ال يستطيع  ،كبرأالتي يشعر بيا ضاقد البصر ضي سف يشعر بالصدمة 
 لكاف كمعرضتيا.ز األيشياء كتصكرىا كتمياأللبط 
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مف حياتو يبصر  الكفيؼ ضي ىذا العمر عاش جزءان  ؛ةسن (15 – 5)ي المرحمة العمرية الكفيؼ ض .2
 سيؿ.ألبصرية، لذلؾ يصب  تعميميـ مف الذاكرة ا جي ضيك يتصكر األشياء كلديو نكعان العالـ الخار 

قد كىذه الفترة مف أشد المراحؿ ضي تأثيرىا عمى الكفيؼ حينما يف ؛ةسن (30 – 15)الكفيؼ ضي عمر  .3
لى عقد نفسية تعيؽ تكيفو السميـ إليـ مما قد يؤدم بو الحادث األ اضيك ال يستطيع تقبؿ ىذ ،بصره

 .مع الحياة اليكمية
النقص ضي  فعمى النفس كالمجتمع أل لبصر بيذا السف يكاد يككف طبيعيان ف ضقداف اإ ؛الكفيؼ المسف .4

 .علاء الجسـأ مب أىذا العمر يككف ضي 
 

 :صلبة بلإلعلقة البصرية وتًوليل وتوضح بمل يميلتغير اإل المكفوفين وفقلً  (2118)مجيد  فصنو 
 .مطمقان المكفكضيف الذيف ال يركف  .1
 .بصارمف اإل لفترة طكيمة ثـ استردكا جزءان  ضراد الذيف كانكا مكفكضيف كميان األ .2
دراؾ لؤللكاء مثؿ ببعض اإل فنيـ يحظك أركا مكفكضيف مف ناحية عممية إال المكفكضيف الذيف اعتب .3

 .(لكء النيار كالظبلـ كاأللكاف)
 .ضيف كميان صبحكا مكفك أبصار تاـ ثـ إالمكفكضيف الذيف كانكا يتمتعكف ب .4
 بصار تاـ.إبصار الطفيؼ بعد تمتعيـ بلى اإلإاألضراد الذيف تحكلكا  .5
  . نصاؼ مبصريفأكانكا  فأبعد  تامان  ضقدكا اإلبصار ضقدانان األضراد الذيف  .6

 

 :مشلكل المكفوفين  6.  3.  2

ف، ك الطمبة المبصر  اف بعض المشكبلت التي ال تختمؼ عف المشكبلت التي يكاجييك جو المكفكضايك 
ف ك نيا المكفكضبالبصر، كلكف ىناؾ مشكبلت خاصة قد يعاني م ليا عبلقةال حيث أف ىذه المشكبلت 
 :مجمكعة منيا كىي (2008 ) مجيدحيث أشار نتيجة اإلعاقة البصرية 

 كاألكؿ كالشرب كمراعاة النظاضة الشخصية. ،ضقداف ضنيات الحياة اليكمية .1
دركو ألنو يعتمد عمى ف الكفيؼ ال يأحيث  ؛لجماؿدراؾ البصرم لمفاىيـ السركر كاضقداف اإل .2

 حاسة البصر.
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خكؼ مف المستقبؿ كتحقيؽ القمؽ اتجاه المستقبؿ الميني كضرص التكظيؼ كالعمؿ، كالشعكر بال .3
 .الطمكحات

 لييـ .إ ةخريف ضي حياتو كيبقى بحاجنو يعتمد عمى اآلأحيث  ؛ضقداف استقبلؿ الشخصية .4
 ،جتماعيةنطكاء كالخجؿ كالعزلة االمشكبلت العدكاف كاإلإلى  (2008)عبد العزيز كأشار  .5

يذاء الذات.كالتشتت ضي التفكير كالقيرية كاال  كتئاب  كأحبلـ اليقظة كا 
ف ممارسة على عجز الطفؿ الكفيؼ إ تؤدم عاقة البصريةاإلإلى أف  (1996)القريطي كأشار  .6

لى الطراب حركتو إدم تي يمارسيا الطفؿ المبصر، كتؤ نشطة كاألعماؿ الالعديد مف األ
كتعيؽ ضرص المعب لدل الطفؿ ضي البيئة كبالتالي التقميؿ مف  ،كقصكر قدرتو عمى التنقؿ

ؼ البصر يكلع كىكذا ضإف المعاؽ بصريان  ،يطة بوضرصة تعرضو عمى بيئتو الخارجية المح
تجاىات عمييما آثار عجزىما مف جانب، كاالضي عالـ محدكد كليؽ تفرلو  فيعيشا
 عية نحكىما مف جانب آخر.جتمااال

الطفؿ ذكم اإلعاقة البصرية منذ الكالدة قد ال أف  (Wolffe, & Sacks  1997) كيرل  .7
جتماعية مع يتعرض لو خبلؿ تفاعمو كعبلقتو االيعاني مف مشاعر الحرماف إال أف ما 

 اآلخريف يكلد ىذا الشعكر لديو نتيجة نقص قدرتو عمى ما يمي:
 حظة كضيـ مشاعر اآلخريف.عدـ قدرة الكفيؼ عمى مبل . أ

 . مثؿ إيماءات الجسد ، ير المفظية عدـ قدرة الكفيؼ عمى المسايرة . ب
 ( الى بعض المشكبلت التي تكجة ذكم اإلعاقة البصرية كمنيا :2000كما كأشار عبيد )

ت سكء تكيؼ الكفيؼ مع ك يمكف اختصار ىذه النقطة ضي مشكبل ؛جتماعيةالمشكبلت اإل .1
 الخاصة لكؿ ضرد. جتماعيةالبيئة اإل

 المشكبلت األسرية: إف إعاقة الفرد ىي إعاقة ألسرتو ضي نفس الكقت، ك كلع المعاؽ ضي . أ
لطراب طالما كانت إعاقتو تحكؿ دكف كفايتو مف أداء دكره أسرتو يحيط بعبلقاتيا قدر مف اإل

 جتماعي بالكامؿ.اإل
ستمتاع بأكقات ضرا و حيث عاقة تؤثر عمى قدرة المعاؽ ضي اإلالمشكبلت التركيحية: إف اإل . ب

 .كضر لديوأنيا تتطمب طاقات أخرل قد ال تت
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مشكبلت الصداقة: إف عدـ شعكر الكفيؼ بالمساكاة مع زمبلئو ك عدـ شعكر ىؤالء بكفايتو  . ت
ليـ يؤدم إلى استجابات سمبية تجعؿ المعاؽ البصرم ينكمش مع نفسو ك ينسحب مف ىذه 

 الصداقات.
عاقة إلى ترؾ المعاؽ لعممو أك تغيير دكره ليتناسب مع كلعو مشكبلت العمؿ: قد تؤدم اإل . ث

 الجديد.
مشكمة تدريبيـ إف ك  ،المشكبلت التعميمية: يثير عالـ المعاقيف مشكمة تعميميـ إف كانكا صغاران . 2

 :كانكا كباران، ك المشكبلت التي تكاجو العممية التعميمية ىي
 عدـ تكضير مدارس خاصة ك كاضية لممعاقيف. . أ

 ار النفسية إللحاؽ الطفؿ المعاؽ بصريان بالمدارس العادية.اآلث . ب
سو عمى سمكؾ شعكر الرىبة ك الخكؼ الذم ينتاب التبلميذ عند رؤية المعاؽ بصريان ك انعكا . ت

 .ابيان ك عدكانيان كعممية تعكيليةنسحإالذم يككف ك  ،المعاؽ
لطرابات فسية، كتنتشر االـ كعمى صحتيـ النعمى مفيكميـ لذاتي كتؤثر اإلعاقة البصرية سمبيان 

 (.2001البببلكم، ) نيـ، كيعتبر القمؽ ىك أكثر شيكعان بي النفسية كثيران 

 أصنلف ردود الفعل لممكفوفين: 7 .3 .2

 ثبلثة أصناؼ رئيسية ك ىي:  مف خبلؿتصنؼ ردكد ضعؿ المكفكضيف ( 2000اكل  عبيد )

مف قبؿ المبصريف، ضتصب  ىذه  بعض المكفكضيف يتقبمكف ما يعزل إلييـ مف مفاىيـ ك خصائص .1
 .لمفاىيـ جزءان مف مفيكميـ لذاتيـالخصائص ك ا

 جتماعية.دـ قدراتيـ عمى تقبؿ المكاقؼ اإلبعليـ اآلخر ينطككف عمى أنفسيـ كنتيجة لع .2
المجمكعة الثالثة يحاكلكف مكاجية العالـ المبصر ك تداضع عف حقكقيا ك تظير عدـ الر بة ضي أخذ  .3

 .ذم تتكقعو الجماعة المبصرةلية الدكر اإلتكا

 نسبة انتشلر اإلعلقة البصرية: 8 .3 .2

 وف ىناؾ شبأية مف دكلة ألخرل إال عاقة البصر صة بذكم اإلر ـ االختبلؼ ضي اإلحصائيات الخا
ف ىذه ا  ك  ،شخص لدييـ إعاقة بصرية شديدة (1000)مف كؿ  (50 -15)إجماع عمى أف مف بيف 
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مف أطفاؿ سف المدرسة يعانكف مف  ( % 0.5 -%  1.5)ف ا  ك  ،النسبة تزداد مع تقدـ العمر
 .(2008عبد العزيز، )الطرابات بصرية ذات داللة 

مميكف شخص ضي بمداف العالـ يعانكف مف  (180)كما كأعمنت منظمة الصحة العالمية أف حكالي 
اقة البصرية كيعيش معظـ ىؤالء مف ذكم اإلع ،مميكف كفيؼ( 40)اإلعاقة البصرية كمف بينيـ حكالي 

 .(2000 ،يكسؼ)ضريقية مف ىؤالء يعيشكف ضي الدكؿ اإل( %  60)ك  ،ضي البمداف النامية مف العالـ

 ،نكف مف الطرابات بصريةمف األطفاؿ ضي سف المدرسة يعا (% 0.04 )لى أف ما يقرب مفإكيشار 
ية ت تعميمية أك رعامف ىؤالء ال ينالكف أم خدما( %  75)ف أك  ،لى برام  تعميمية خاصةإكيحتاجكف 

مف سكاف الدكؿ النامية كحكالي ( %  25)حصائيات العالمية أف حكالي كتشير اإل ،مينية أك اجتماعية
 ،عكاد)مف ذكم اإلعاقة البصرية ضي العالـ ىـ مف األطفاؿ دكف سف الخامسة عشر  ان مميكن 136

1994.) 

كمنيا ما قاـ  ،كالت لبعض المؤسساتحصائيات عمى عدد قميؿ مف المحاقتصرت اإلاأما ضي ضمسطيف ض
الغربية يبمغ  ضي اللفة ف عدد المعاقيف بصريان أكأشار إلى  (،2000م الفمسطيني الجياز المركز )بو 

ككاف تكزيعيـ النسبي  ،ضردان  (2136عددىـ ما يقارب مف ) كضي قطاع  زة بمغ، ( ضردان 4591حكالي )
 ،%(15ناث حكالي )إلعاقات األخرل، ضكانت نسبة اإلبا ةرالي الفمسطينية مقارنلمجنس ضي األ كضقان 

ما يقارب مف  نتشارىا بيف اإلعاقات األخرلكبذلؾ قدر متكسط نسبة ا ،%(15.3كالذككر )
كنسبة  ،(2.9)الغربية  ةعاقة ضي اللفضراد ذكم اإلكانت نسبة األ (2001)كضي عاـ ، (14.6%)

ضراد المجتمع أعاقة البصرية بيف ة انتشار اإلما نسبأ ،(3.6) االعاقة ضي محاضظة الخميؿانتشار 
 ،(0.6 ) ( ضي اللفة الغربية)صعكبة كبيرة، ال يستطيع كميان  لمتعريؼ الليؽ الفمسطيني كضقان 

 ،(2.5)فة الغربية ( ضي الليستطيع كميان بعض الصعكبة، كالصعكبة كبيرة، ال )كالتعريؼ الكاسع 
مركز ) (21.9)عاقة ضي اللفة الغربية راد ذكم اإلضعاقة البصرية مف مجمؿ األكتكزيع نسبة اإل

 (.2011 ،حصاء الفمسطينياإل
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 :الدمج 4 .2 

 :مفيوم الدمج 1. 4. 2

 ف تشتمؿ ضصكؿ كمدارس التعميـ العاـ عمى جميع الطبلب بغض النظر عف الذكاء أىك 
 ،سيسالـ)ة لمطالب لخمفية الثقاضيقتصادم أك اجتماعي كااللمكىبة أك اإلعاقة أك المستكل االأك ا

2001.)  

مكانية المعاممة كاآلخريف، ك كالدم  يعني انعداـ العزؿ، كالتقبؿ مف قبؿ المجتمع،  التمتع بحؽ مثؿ ا 
العمؿ ك الذىاب إلى السينما، ك ممارسة الريالة، كما تعني حظيـ ضي أف تككف ليـ عائمة، ك أف 

التحرؾ ك أف يفعمكا ما يريدكف، ك أف ك  كةبالمشار مكا ك ة، ك أف يقيككف ليـ أصدقاء ك حياة عاطفي
يزاكلكا الدراسة مع الرضاؽ  ير المعاقيف حتى مستكل الجامعة، ك أف يساضركا ضي كسائؿ النقؿ العمكمي 

  (.2000 ،عبيد)دكف ملايقة أم شخص 

 عاقة ليـ الحؽ ضياإل كو كمكاىبو، كلذلؾ ضالطبلب ذك نساف بغض النظر عف قدراتإف التعميـ حؽ لكؿ إ
مة مناىجيا كأساليبيا كأدكاتيا ئعمى ىذه المدارس أف تعمؿ عمى مكاك  ،التعميـ ضي المدارس العامة

لو المؤتمر العالمي لميكنسكك  اكىذا ما دع ،عاقةة ذكم اإلمبييا لكي تتناسب مع احتياجات الطكمبان
إلى جنب  نبان كالذم ينص عمى " إتاحة ضرص تعميـ الطبلب المعكقيف ج(، 1994)الذم عقد ضي عاـ 

  (.2001،سيسالـ)مع زمبلئيـ  ير المعكقيف ضي المدارس العامة 

مكلكع دم  األطفاؿ المعاقيف بصريان مع األطفاؿ المبصريف ضي مراحؿ قد شاع ضي ىذه الفترة ك 
ف ضي المجتمعات المبصرة ضإنيـ يحتاجكف إلى ك أعلاء ضاعم كفك إذا ما أريد أف يككف المكفكض ،التعميـ

ثر كقت ممكف أثناء سنكات تقكيميـ ك تنشئتيـ ضي تمؾ المجتمعات، ك لقد أنشئت ضي ىذا قلاء أك
 (.2000 ،عبيد)ىذا النظاـ معمكؿ بو حاليان ك  ،رف أعداد كبيرة مف برام  الدم الق

 :علقة البصريةتطور ًركة دمج ذوي اإل 2 . 4.  2

كالذم صدر ألكؿ مرة ضي عاـ  ،"كاف لكتاب ثكماس كتسفكرث " المكفكضيف ضي المدرسة كالمجتمع 
 تكالتحؽ بمدرسة داخمية لممكفكضيف ككان ؼ مكفكضان دكر كبير ضي تطكر حركة الدم ، ضالمؤل 1933

سفكرت بشجب كبناء عمى نتائ  دراستو قاـ كت ،ة حكؿ المدارس الداخمية لممكفكضيفارسالتو  لمدكتكر 
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لشبكية النات  عف ااعتبلؿ  انتشر مرضم الخمسينات كالستينات كضي عقد، ممارسات ىذه المدارس
طفاؿ بأمراض العيكف الخطيرة الؼ مف األصيب عشرات اآلأي  كنتيجة لذلؾ ؛الخدج كالحصبة األلمانية

  .(1998الحديدم، )كباإلعاقة البصرية 

مريكية ضبادرت المؤسسة األ ،ربكم التقميدمىمية إعادة النظر ضي النمكذج التأكنتيجة لذلؾ برزت 
النظر ضي برنام   يف كالجمعية الكطنية لمكقاية مف العمى لعقد ندكات كمؤتمرات لممطالبة بإعادةلممكفكض

ف طفاؿ ألضي تعميـ ىؤالء األ ةكبالممارسات كاإلجراءات المتبع اد معممي االطفاؿ المعكقيف بصريان عدإ
طفاؿ المعكقيف زايدة مف األحتياجات المتداخمية محددة كال تكفي لتمبية اإلستيعابية لممدارس الالطاقة اال

ية الخاصة نشاء المدارس النيار إلى إكبريطانيا  ككؿ مف كندا ،مريكاأت ر . كبناء عمى ذلؾ بادبصريان 
عاقات متعددة إف البعض كاف يعاني مف أحيث  كلكف ىذا لـ يكف كاضيان  ،لمطبلب المعكقيف بصريان 

رة عمى تمبية المدرسة العادية قاد خرل لـ تكفأكمف جية  ،المكفكضيف استقباليـ رضلت مدارس
 .(1998الحديدم، )كالمعدات البلزمة  ةر المدربضتقار لمخبرات كالككاداحتياجاتيـ بسبب اال

 س الدمج الشلمل:ار سبلب تطور مدأ  3. 4 .2

 .Ethical Comsiderationsخبلقية عتبارات األاال .1

 ،نقؿ الطبلب مف برام  الفئات الخاصة ضراد ضيخبلقية عمى العدالة كحقكؽ األعتبارات األتقكـ اإل
ربية نكعية كحياة شبيية لى تإلمكصكؿ بيـ  ؛كتقديـ الدعـ لممجتمعات المحمية الستقباؿ ىؤالء الطبلب

 ،ليتمكنكا بعد ترؾ المدرسة مف العيش كالعمؿ كالمعب بالقرب مف بيكتيـ ،خريف ضي مجتمعيـبحياة اآل
 .(200 ،السرطاكم، كآخركف)خكانو كأقرانو إكىذا مف شأنو أف يمغي عزؿ الطفؿ عف 

 .Legal Lssaesالقلايا القانكنية  .2

كقانكف تربية األضراد المعكقيف  ،الذم ينص عمى التربية لجميع الطبلب 94/142ينص القانكف العاـ 
 ف يتـأكاشترطت ىذه القكانيف  ،قؿ تقييدان ب المعكقكف تربيتيـ ضي البيئة األأف يتمقى الطبل 1990لعاـ 

 (. 2000،السرطاكم كآخركف)يـ الخدمات كأشكاؿ الدعـ المختمفة لمطالب ضي ىذه البيئة دتق

 :عمى أنو 2004لسنو  (7)مف قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ  (41)كما كنصت المادة 
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حتياجات الخاصة الحؽ ضي التعميـ كالتدريب بنفس المدارس كالمراكز المعدة لمطفؿ ذم اال .1
 لمتبلميذ.

ستثنائية تمتـز الدكلة بتأميف التعميـ كالتدريب ضي ضصكؿ أك مدارس أك عاقات اإلإلضي حالة ا .2
  :مراكز خاصة لمف الشركط التالية

 .أف تككف مرتبطة بنظاـ التعميـ العادم كمبلئمة لحاجات الطفؿ . أ
 الكصكؿ إلييا. يسيؿف تككف قريبة مف مكاف إقامتو ك أ . ب
 تياجاتيـ.أف تكضر التعميـ بأنكاعو كمستكياتو حسب اح . ت
الييئة المستقمة لحقكؽ )لتعميميـ كتدريبيـ حسب إعاقتيـ  ف تكضر المؤىميف تربكيان أ . ث

 (.2006المكاطف،

لكف لـ يقـ مجمس الكزراء إلى اآلف بكلع الئحة تنفيذية لتنظيـ تطبيؽ ىذه المادة أك أم مف مكاد 
الييئة المستقمة لحقكؽ )مف ذات القانكف  (73)القانكف حسب التكميؼ المكجو لو بمكجب المادة 

 .(2006المكاطف،

  Educational Value .القيمة التربكية .3
نو ألى " إكدت منظمة الدضاع عف حقكؽ المعكقيف كتربيتيـ عمى القيمة التربكية لمدم  حيث أشارت أ
الطبلب المعكقيف  ى، ضكمما قلجتماعي، كالجنس كنكع اإلعاقةغض النظر عف العرؽ، كالمستكل اإلب

مع تقدميـ ضي  كمينيان  تحصيميـ تربكيان أطكؿ ضي ضصكؿ المدرسة العادية ضي الصغر، كمما زاد  كقتان 
 (.2000،كآخركف ،السرطاكم) لعمر "ا
 

 .Perparing for Indasive Schoolsإعداد مدارس الدمج الشلمل  4. 4 .2

ع الطبلب ضي المدرسة س التربية العامة عمى الترحيب بجميار ياسة الدم  الشامؿ لمطمبة ضي مدتقكـ س
 :عتبار عند اتخاذ خطكة الدم  الشامؿ كتتلمفخذىا ضي عيف االأكىناؾ عدة عكامؿ يجب  ،المحمية

 تييئة جك كضمسفة مدرسية قائمة عمى الديمقراطية كالمساكاة. . أ
 الحصكؿ عمى دعـ جميع مف سيقكمكف بالمشاركة. . ب
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بية الخاصة كالعامة مف العمؿ تر ال كعامميف كالمصادر بحيث يتمكف معممتكامؿ الطبلب كال . ت
 .معان 

 .(2000السرطاكم  كآخركف، )ضلؿ الممارسات التربكية التي تكضرىا المدرسة أمف  ستفادةاال . ث
 

 :ىداف الدمجأ  5. 4 .2

الكاردة     Kauffman (1991), Ashley (1980), Hillman Macmillan (1982)حدد  كؿ مف
 -:يتكخى تحقيقيا نتيجة لتطبيؽ برنام  الدم   منياىداؼ مف األ عددان  (1998 ) الركساف ضي

ثار السمبية المرتبطة باإلعاقة حيث يعمؿ برنام  الدم  عمى زيادة ثقة التمميذ بنفسو تخفيؼ اآل .1
 .زالة الكصمةإبالتالي ك ككنو ضي مدرسة عادية 

التبلميذ  لتفاعؿ الصفي بيفكالتي تعمؿ عمى زيادة ا ،المناسبة لمتعمـ ةتكضير الفرص التربكي .2
زيد مف ضرص التعمـ الحقيقي لممتعمميف بصنفييـ مما يترتب عمى ييف كأقرانيـ العادييف مما قالمعا
 .لى تقبؿ التبلميذ المعاقيفإجتماعي الذم يؤدم التفاعؿ الصفي زيادة التفاعؿ اال ىذا

نام  الدم  مف كذلؾ لما يبرزه بر  ،عاقة كالفئات الخاصةتجاىات السمبية نحك اإلتعديؿ كتغيير اإل .3
بداعات التبلميذ المعاقيف  .مكاىب كا 

 قتصادية البلزمة لفت  مؤسسات التربية الخاصة عباء االتخفيؼ األ .4
 
 :الفوائد التي يجنييل الطالب من عممية الدمج 6. 4.  2

ذكم  ف الطمبةألى إ (2001 ) سيسالـضي  ( الكارد  (Brinker and Thorpe, 1983, 1984أشار 
 ،ةضلؿ ضي ضصكؿ الدم  منيا ضي ضصكؿ التربية الخاصأعاقات المختمفة يتعممكف بصكرة مستكيات اإل

 عاقة عندما تتكضر التجييزاتعاقة ك ير ذكم اإلسكؼ تنج  مع جميع الطمبة ذكم اإل ف عممية الدم أك 
  :، كسكؼ تعمؿ عمى تحقيؽ عدة ضكائد منياكاألدكات كالخدمات المناسبة ليـ

 :ابيةنمك االتجاىات اإليج .1

ف كأكلياء يجتماعيف كااليىمية تكضير اإلرشاد مف جانب المدرسيف كاألخصائييف النفسيأكيبرز ىنا 
تجاىات اإليجابية نحك الطبلب ذكم اإلعاقة ضي ضصكؿ كمدارس يساعد عمى نمك اإل الذم األمكر
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مف  ير ذكم ب ب ذكم اإلعاقة كالطبلالدم ، كتساىـ ضي تسييؿ عممية التفاعؿ كالتكاصؿ بيف الطبل
 .ؿ مبدأ كجكد الفركؽ بيف األضرادكضيـ كتقب ،ىتماـ المتبادؿحتراـ كاإلاإلعاقة كتنمية اال

 :جتماعيةكتساب الميارات األكاديمية كاالا .2

لى التفاعؿ اليكمي المباشر مع المدرسيف مف إف الطبلب كمف بينيـ الطبلب ذكم اإلعاقة بحاجة إ
ارات كمي ،جتماعيةكاال كاديميةيساعد عمى نمك الميارات األضيذا  ،كمع بعليـ مف جية أخرل ،جية

 خريف. يجابي مع اآلالحياة اليكمية كالتكاصؿ اإل

 :جتماعيةاإلعداد لمحياة اال .3

لى إتاحة الفرصة إبنائيـ ضي التعميـ العاـ يؤدم أيعرؼ أكلياء أمكر الطبلب ذكم اإلعاقة أف دم  
جتماعية المختمفة بعد انتياء ضترة لتفاعؿ ضي المكاقؼ اإلكا ،تماعيةجماميـ لمتكيؼ مع الحياة االأ

يتعممكف بمعزؿ عف الطبلب مف  ير  كاألبنائيـ عندما كان ان كىذا التكيؼ كاإلعداد لـ يكف متكضر  ،التعميـ
 . م اإلعاقة  ضي مدارس كضصكؿ الدم ذك 

 تفادم التأثير السمبي لنظاـ العزؿ: .4

ر ضي نمك ضصكؿ كمدارس خاصة يؤدم الى تدمير أك قصك ف عممية ضصؿ الطبلب ذكم اإلعاقة ضي إ
العديد مف  ((Wehman ,1990جرل أقد ك  ،عاقةجتماعية كالمينية لذكم اإلالجكانب األكاديمية كاال

س لى أف عزؿ أك ضصؿ الطبلب المعكقيف ضي برام  كمدار إكأشار  ،الدراسات حكؿ ىذا المكلكع
كلكف عمى العكس  ،أك الثقة بالنفس ،جتماعيةاال أك الكفاءةستقبللية خاصة بيـ ال يساعد عمى بناء اإل

 .(2001 ،سيسالـ)ؿ سكؼ ينمي لدييـ الشعكر بالعزلة مف ذلؾ ضإف ىذا العز 

 أنواع الدمج التربوي: 2.4.7

 ضيما يمي: أنكاع الدم  التربكم إلى( 2000أشار عبيد )

 عتيادية: اصة تقع قرب الصفكؼ ك المدارس اإلكحدات دراسية خ .1
قد تـ تبني ىذا المفيكـ عندما اىتـ التشريع بتربية األطفاؿ المعاقيف لمف إطار البناء التربكم، ك ل

ك يعتبر ىذا جزءان مف الدم   ،ألنو يشمؿ عددان كبيران مف الطبلب ذكم اإلعاقة ؛يعتبر ىذا حبلن ميمان 
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ك تككف عمى  ،لعاديةالتربكم ضي حاؿ كجكد ركابط ك عبلقات بيف األطفاؿ ك  يرىـ مف المدارس ا
 تتلمف األلعاب ك الحفبلت بالذات. شكؿ نشاطات مدرسية

 الدركس الخاصة اإللاضية: .2
ستراتيجية  لمدم  التربكم لؤلطفاؿ الذيف يكاجيكف مصاعب تتطمب العكف المتخصص بيف اكىي 

 .الحيف ك اآلخر
 مساعدة المدرس المتجكؿ:  .3

بينما يقدـ العكف بصكرة دكرية مف قبؿ مدرس  كيتـ ذلؾ عف طريؽ دم  األطفاؿ ضي صفكؼ عادية
متجكؿ يراضقو أحيانان متخصصكف آخركف يعممكف بالتعاكف مع المدرسيف الرا بيف ك مدير المدرسة أك 

 مباشرة مع التبلميذ.
 العكف المقدـ ضي الفصكؿ:  .4

التدريس ك ىتماـ بالمشاكؿ الفردية عند ك يسم  باال ،الفصكؿ أك ضي المدرسةالعكف ضي داخؿ يككف 
 .م  األطفاؿ ضيما بينيـ بشكؿ أضلؿيؤدم إلى د

 برنلمج التعميم الجلمع في فمسطين:   8. 4 .2

عبر  (1997)عميـ الجامع ضي مدارسيا عاـ تبنت كزارة التربية كالتعميـ العالي ضي ضمسطيف ضمسفة الت
رت بتطبيؽ مشركع كباش ،دم  ضئة ذكم اإلعاقة بشكؿ تدريجي ضي المدارس الفمسطينية الحككمية

 ،السكيدية النركيجية (دياككنيا كناد)( بتمكيؿ مف مؤسسة 97،98،99تجريبي لمدة ثبلث سنكات )
شركع ضيـ طمبة كمؤسسة إنقاذ الطفؿ السكيدية، كبدعـ ضني مف اليكنسكك. أما الفئة المستيدضة ضي الم

ـ لجميع الطمبة بما ضييـ لى تكضير التعميإكييدؼ البرنام   ،بع االساسيار الصؼ األكؿ حتى ال
لبلندماج ضي النظاـ المدرسي عف طريؽ تطكير قدرات المعمميف لمتعامؿ مع الطمبة ذكم  ،المعكقيف
ككذلؾ تطكير كتأىيؿ المدارس بإيجاد بنية تحتية مبلئمة الحتياجات ىذه الفئة مف الطمبة،  ،اإلعاقة

الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ )بة كتطكير طرؽ كأساليب تعميمية تراعي الفركؽ الفردية لمطم
 .(2006،المكاطف

يستفيدكف ( 1119)منيـ  2003/2004خبلؿ العاـ  طالبان (  2380)ة ذكم اإلعاقة مبكقد بمغ عدد الط
مدرسة خبلؿ العاـ  (305)مكزعيف عمى  ،مف برنام  التعميـ الجامع الذم بادرت إليو الكزارة
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مبنى مدرسي حككمي الستقباؿ طمبة ىذه  (523)التعميـ بتأىيؿ كقامت كزارة التربية ك  ،2003/2004
 .2003/2004ة المستيدضة حتى العاـ الفئ

الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ )بسيطة كالقابمة لمتعمـ كقد تـ دم  الطمبة ذكم اإلعاقات ال
 .(2006،المكاطف
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 الدراسلت السلبقة 5 .2

 :سلت المتعمقة بللضغوط النفسيةالدرا 1.  5.  2

 الدراسلت العربية: 

 :(2111دراسة الشلوي )

المرحمػػػة  بػػػةعبلقتيػػػا باللػػػغكط النفسػػػية لػػػدل طماسػػػتراتيجيات المكاجيػػػة ك  إلػػػىالتعػػػرؼ  ىػػػدضت الدراسػػػة
كانػػػػت النتػػػػائ  اللػػػػغكط طالػػػػب، ك  (600)مػػػػف الدراسػػػػة عينػػػػة  تككنػػػػتالجامعيػػػػة ضػػػػي مدينػػػػة الريػػػػاض، 

ا ىػػػي الدينيػػػة، ثػػػـ اللػػػبط سػػػتراتيجيات التػػػي يمجػػػأ الطالػػػب إلييػػػأىػػػـ اإلرتبػػػة األكلػػػى، ك ليػػػة ضػػػي المنفعااإل
ضي المستكيات الدراسػية العميػا  عدـ كجكد ضركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات الطبلبك  الذاتي، 

عػدـ الدنيا ضي أبعاد اللغكط النفسية ما عدا بعد اللػغكط الدراسػية لصػال  طػبلب المسػتكيات الػدنيا، ك 
منخفلػي اللػغكط النفسػية ف متكسطات درجات الطػبلب مرتفعػي ك كجكد ضركؽ ذات داللة إحصائية بي

 ضي استراتيجيات المكاجية، ما عدا استراتيجيات التخطيط لصال  الطبلب مرتفعي اللغكط.

 :(2118دراسة عبد القلدر )

الخػػػدمات النفسػػػية ضػػػي اؿ ىػػػدضت الدراسػػػة إلػػػى معرضػػػة درجػػػة اللػػػغكط النفسػػػية لػػػدل العػػػامميف ضػػػي مجػػػ
تحديػػػد الفػػػركؽ ضػػػي اللػػػغكط النفسػػػية تبعػػػان لممتغيػػػرات )الجػػػنس، العمػػػر، المسػػػمى الػػػكظيفي، ضمسػػػطيف، ك 

أخصػػائية ضػػي محاضظػػات شػػماؿ أخصػػائي ك  (249)تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف ك  ،الخبػػرة، مكػػاف العمػػؿ(
( أخصػػػػائي 154) مػػػػف الدراسػػػػةعينػػػػة  تككنػػػػتك  ،(نػػػػابمس، قمقيميػػػػة، سػػػػمفيت، جنػػػػيف، طػػػػكلكـر)ضمسػػػطيف 

قػػػػد أظيػػػػرت النتػػػػائ  كجػػػػكد ضػػػػركؽ ذات داللػػػػة ـ بالطريقػػػػة الطبقيػػػػة العشػػػػكائية، ك أخصػػػػائية، تػػػػـ اختيػػػػارىك 
باإللػػػاضة إلػػػى أنػػػو ال تكجػػػد ضػػػركؽ تبعػػػان لممتغيػػػرات )الجػػػنس، العمػػػر،  ،إحصػػػائية بػػػيف مجػػػاالت الدراسػػػة

 المسمى الكظيفي، الخبرة، مكاف العمؿ(.

 

 :(2114ىميل ) دراسة
أطفػاؿ مرحمػػة التعمػػيـ  العبلقػة بػػيف االنتمػاءات، ك اللػػغكطات النفسػية لػػدل إلػػىراسػػة التعػرؼ الد تدضىػ

 تػػػوعبلقنتمػػػاء الطفػػػؿ ك إأ-عػػػة المدرسػػػةنتمػػػاء الطفػػػؿ لجماإ -نتمػػػاء الطفػػػؿ لجماعػػػة األسػػػرةإ)األساسػػػي 
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راكح ية تتطالبة ضي الثاني اإلعدادم بمحاضظة الدقيمك  ان طالب (500)تككنت عينة الدراسة مف ك  ،(بالرضاؽ
 (األسػػرة، المدرسػػة، الرضػػػاؽ)نتمػػاء لجماعػػة مقيػػاس اإلتػػـ اسػػػتخداـ قػػد ( سػػنة، ك 14-12أعمػػارىـ بػػيف )

نتمػاء لجماعػة األسػرة، راسة عف كجكد عبلقة سمبية بػيف اإلنتائ  الد شارتكأ، مقياس اللغكط النفسيةك 
سية، كما لـ تسفر النتائ  عف نفلجماعة الرضاؽ مع زيادة اللغكط الة المدرسة، ك نتماء لجماعكذلؾ اإلك 
مقيػػاس \نتمػػاء لجماعػػة األسػػرة، المدرسػػة، الرضػػاؽ ك اإلنػػاث عمػػى مقيػػاس اإليف الػػذككر ك جػػكد ضػػركؽ بػػك 

نتمػػاء لجماعػػة عينػػة الحلػػر عمػػى مقيػػاس اإلالريػػؼ ك اللػػغكط النفسػػية، كمػػا ال تكجػػد ضػػركؽ بػػيف عينػػة 
 مقياس اللغكط النفسية. ة، المدرسة، الرضاؽ ك األسر 

 
 :(2111البرعلوي ) دراسة

عبلقتيمػا ي تقػدير مصػادر اللػغكط النفسػية، ك الفػركؽ بػيف طمبػة الجامعػة ضػ إلىىدضت الدراسة التعرؼ 
بكؿ مف الجػنس، مسػتكل الدراسػة، نػكع الدراسػة، مكػاف اإلقامػة، الكشػؼ عػف مسػتكل معانػاة الطمبػة مػف 

عينػة  تككنػتلػدييـ، ك  كؿ لػغطان كػذلؾ األبعػاد التػي تشػؼ ك التعرؼ عمى أكثر المكاقػالنفسية ك  اللغكط
قػػد اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة طػػبلب الجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة، ك  طالبػػة مػػف( طالبػػان ك 650الدراسػػة مػػف )

نتػػائ  الدراسػػة عػػف كجػػكد  شػػارتأك ، إعػػداد الباحػػث مػػف مصػػادر اللػػغكط النفسػػية لػػدل طمبػػة الجامعػػة
نفعاليػػػػة، البيئيػػػػة، ، اإلالدراسػػػػيةك كمنيػػػػا اللػػػػغكطات النفسػػػػية  ،غكطات يعػػػػاني منيػػػػا طمبػػػػة الجامعػػػػةلػػػػ

 ،كط النفسيةلـ تظير ضركؽ ضي تقدير الطمبة لمصادر اللغجتماعية، المالية كاألسرية، ك الشخصية، اال
ط النفسية تعزل نكع الدراسة، بينما تكجد ضركؽ ضي تقدير الطمبة لمصادر اللغك تعزل لعامؿ الجنس ك ك 

 مكاف اإلقامة.لمستكل الدراسة ك 

 (:2111يد )دراسة الفل 

حػػداث ضػػي ة مػا قػػد تسػػببو ىػذه األضػػكمعر  ،حػداث الحيػػاة المثيػػرة لملػغكطلػػى تنػػاكؿ أإىػدضت ىػػذه الدراسػة 
مف الػذككر الراشػديف المقيمػيف بحػي حمػكاف  (324مف )الدراسة  كتككنت عينة ،اختبلؿ صحتيـ النفسية

مػف ميػف مختمفػة معػات ( مػف مسػتكل خريجػي الجا35-24كقػد تراكحػت أعمػارىـ بػيف ) ،بمدينة القػاىرة
كلتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة  ،ة أحػداث الحيػاة اللػا طةانسػتطبلعية لبنػاء اسػتبحػث دراسػة االبا لجػر أكقد 

محمػػد  وكقػػاـ بتعريفػػ (1983)صػػؿ ضػػي األ واف المسػػاندة االجتماعيػػة الػػذم كلػػعاسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبي
 ريػػػب عبػػػد الفتػػػاح  عػػػدادإكتئػػػاب مػػػف كقائمػػػة بيػػػؾ المختصػػػرة لئل (1990الشػػػناكم كسػػػامي ابػػػك بيػػػة )



46 

حػداث الحيػاة أف أالدراسة  نتائ  أظيرتك  ،د الباحثداعإبانة أحداث الحياة اللا طة مف ت( اس1985)
متكسػط درجػات  مػىاللغكط الحياتيػة ع كضقد حصؿ مرتفع ؛لصحة النفسيةا مىاللا طة تؤثر سمبيا ع

 ايجابيان  جتماعية تأثيران دة االالمسان تؤثر،ك كتئابية أكثر مف منخفلي اللغكط الحياتية راض االعضي األ
 كقائيػان  جتماعيػة عػامبلن ندة اإلتمثػؿ المسػاك كتئابيػة عػراض  اإلضي خفض لػغكط الحيػاة كخفػض شػدة األ

ضػػراد منخفلػػك حيػػث حصػػؿ األ ؛اع مسػػتكل لػػغكط الحيػػاةرتفػػإلسػػمبية الناتجػػة عػػف اثػػار مػػف اآل ان لػػمخف
متكسػػط درجػػات المسػػاندة االجتماعيػػة أكبػػر مػػف  ىمػػكتئابيػػة مػػف ذكم اللػػغكط المرتفعػػة ععػػراض االاأل
 .كتئابية مف ذكم اللغكط الحياتية المرتفعةعراض اإلضراد مرتفعي األاأل

 :(Karadmas & Kalantizi ,2004)وكالنتيزى  ،دراسة كلرديملس

متحاف عمى الصحة النفسية لدل عينة مف طبلب ى معرضة تأثير اللغكط ضي ضترة االلإت الدراسة ىدض
كاختيار ،كدكرىا ضي شعكر الفرد بالصحة النفسية ،كأيلان ضحص تأثير تكقعات الكفاءة الذاتية ،امعةالج

 يككر مف كميتمف الذ (90)،مف األناث (201)الفرد ألساليب مسايرة اللغكط، كتككنت عينة الدراسة مف 
 ،متحاف كالكفاءة الذاتيةؽ عدد مف المقاييس لقياس لغكط االكعمـك الفيزياء مف جامعة أثينا كطب ،الفمسفة

ضي المخاطرة( كالمخطط المعر  –التحدم  -التيديد)كأساليب المسايرة كالتقييـ اإلدراكي  ،كالصحة النفسية
ككشفت النتائ  عف أف تكقعات الكفاءة الذاتية تمعب دكران أساسيان  .متحافالذاتي لمقدرات الشخصية ضي اال

كضئات التقييـ ىذه تؤثر بالتالي عمى الصحة ،كالتحدم ،اللرر(كالمخاطرة ) (،التيديد)ضي تشكيؿ الخطر 
كأف الكفاءة الذاتية تعمؿ كمتغير كسيط كأساسي ضي عممية  .النفسية لمطالب كاستراتيجيات مسايرة اللغكط

 ككمتغير كسيط كأساسي أيلان بيف البناء المعرضي الداخمي كنتائ  اللغكط.،التقييـ المعرضي
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 :اسلت المتعمقة بللكفلءة الذاتية المدركةالدر  2.  5 .2

 الدراسلت العربية:

 (: 2113دراسة الًمران وطالفًة )

نفعػالي ضػي لنمػكذج التفاعػؿ  المعرضػي  اإل ضقػان لى معرضة أثر تطكير كحدة تعميمية ك إىدضت ىذه الدراسة  
ساسػػي العاشػػر األلػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ تػػدريس مبحػػث الجغراضيػػا  عمػػى الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة 

ىا كضػػػؽ كلتحقيػػػؽ ىػػػدؼ  الدراسػػػة قػػػاـ الباحثػػػاف بتحلػػػير دركس لػػػمف كحػػػدة المشػػػكبلت  البيئيػػػة أعػػػدا
تيػػػة المدركػػػة نفعػػػالي كمػػػف ثػػػـ قػػػاـ الباحثػػػاف باسػػػتخداـ اسػػػتبانة الكفػػػاءة الذانمػػػكذج التفاعػػػؿ المعرضػػػي اإل

ساسػي تػابعيف ألربػع شػر األطالبا كطالبػة مػف الصػؼ العا (112كتككنت عينة مف ) ،لديفكنبكرت كالني
بالطريقػػػة العشػػػكائية كمػػػف خػػػبلؿ المعاينػػػة بطريقػػػة العينػػػة العنقكديػػػة مػػػف مدرسػػػتيف  تػػػـ اختيػػػارىـشػػػعب 
 ،ما تجريبيػػػػةحػػػداىإلػػػى مجمػػػكعتيف إ حيػػػث قسػػػمت الشػػػعب عشػػػكائيان  ؛تيف تػػػابعتيف لمػػػكاء الطبيػػػةيحكػػػكم
 (نفعػالي)نمكذج التفاعؿ المعرضي اإلريبية كأظيرت النتائ  تفكؽ طمبة المجمكعة التج ،خرل لابطةكاأل

حصػائية إذات داللػة  ضي مقياس الكفػاءة الذاتيػة المدركػة ككػؿ كمجاالتػو الخمػس كلػـ تجػد الدراسػة ضركقػان 
  .لى الجنسإ لتعز 

 :(2113) دراسة عوض و مًمد

 ةبػدل طمجتماعيػة لػكلية االؤ ة الذاتيػة المدركػة كالمسػالعبلقػة بػيف الكفػاء التعرؼ عمػى إلى الدراسة تىدض
ككػػػذلؾ  التعػػػرؼ عمػػػى الفػػػركؽ بػػػيف الطػػػبلب ضػػػي الكفػػػاءة الذاتيػػػة  ،سػػػكندريةجامعػػػة اإل –كميػػػة التربيػػػة 
لتعرؼ عمػى الفػركؽ بػيف ا إلى باإللاضة (النكع –التخصص  –متغيرات )الفرقة الدراسية لم المدركة كضقان 

شػػممت عينػػة  ،النػػكع –تخصػػص ال –لمتغيػػرات الفرقػػة الدراسػػية  جتماعيػػة كضقػػان كلية اإلؤ ب ضػػي المسػػالطػػبل
 –كلى األ) ةيجامعة االسكندرية مف الفرؽ الدراس–طالبا كطالبة مف طبلب كمية التربية ( 410)الدراسة 
جتماعية مػف الكفاءة الذاتية المدركة  كمقياس المسئكلية اإلكاستخدـ مقياس  ،(الرابعة –الثالثة  –الثانية 

كجػػػػػكد ضػػػػػػركؽ عبلقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػة دالػػػػػػة مكجبػػػػػػة عنػػػػػػد  لػػػػػػىإ نتػػػػػػائ  الدراسػػػػػػة كأشػػػػػػارت، فيعػػػػػداد البػػػػػػاحثتإ
كدرجػػػاتيـ عمػػػػى مقيػػػػاس درجػػػػات الطػػػبلب عمػػػػى مقيػػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػػة المدركػػػػة بػػػػيف  (0001)مسػػػتكل

بػػيف الطػػبلب ضػػي الكفػػاءة  النتػػائ  عػػف كجػػكد الفػػركؽ دالػػة احصػػائيان  تجتماعيػػة كمػػا كشػػفالمسػػئكلية اإل
كبػيف الثانيػة  ،بيف الفرقة الثالثػة كالرابعػة لصػال  الفرقػة الرابعػةالذاتية ترجع لمتغير الفرقة الدراسية كذلؾ 
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ككجػػكد ضػػركؽ ضػػي الكفػػاءة الذاتيػػة  (دبػػيأ ،كبػػيف الفرقػػة لمتخصػػص )عممػػي ،لصػػال  الفرقػػة الثانيػػة ةكالثالثػػ
كجػػكد ضػػركؽ دالػػة ضػػي المسػػئكلية  الطػػبلب الػػذككر بينمػػا كشػػفت نتػػائ  الدراسػػة عػػف عػػدـ لصػػال  ترجػػع
 .أك النكع،أك التخصص ،ةيب ترجع الى الفرقة الدراسجتماعية لمطبلاإل

 :(2113دراسة اليوسف )

تحصػيؿ الدراسػي جتماعية كالكفاءة الذاتيػة المدركػة كالى تحديد العبلقة بيف الميارات اإلالدراسة ال ىدضت
ة المرحمػػة المتكسػػػطة ضػػػي منطقػػة حائػػػؿ بالمممكػػػة العربيػػة السػػػعكدية ضػػػي لػػكء عػػػدد مػػػف يػػػالعػػاـ لػػػدل كم

كقػد تككنػت عينػة  .قتصػادم لؤلسػرةجتماعي كاالنس كالمستكل الدراسي كالمستكل االالج ؛تغيرات ىيالم
مػػف طمبػػة المرحمػػة المتكسػػطة ضػػي المػػدارس الحككميػػة التابعػػة لػػئلدارة العامػػة  ( طالبػػان 290الدراسػػة مػػف )

ة بػػػيف الميػػػارات ة ارتباطيػػػة دالػػػلػػػى كجػػػكد عبلقػػػإأشػػػارت نتػػػائ  الدراسػػػة  .ة كالتعمػػػيـ بمنطقػػػة حائػػػؿلمتربيػػػ
ضػػػراد عينػػػة الدراسػػػة كمػػػا أشػػػارت أركػػػة كالتحصػػػيؿ الدراسػػػي العػػػاـ لػػػدل جتماعيػػػة كالكفػػػاءة الذاتيػػػة المداال

لة الى كجكد ضركؽ دإلى المستكل الدراسي، كما أشارت إ لى كجكد ضركؽ ضي ىذا الجانب تعزل إالنتائ  
ككر كضركؽ ذات داللة لصػال  المسػتكل لى الجنس لصال  الذإل الكفاءة الذاتية المدركة تعزل مستك ضي 
 مػا ماا ،مستكل الدراسياللى  إلى عدـ كجكد ضركؽ ذات داللة تعزل ا  ك  ،قتصادم المرتفعجتماعي االاال

جػػػنس لصػػػال  ال إلػػػى لػػػى كجػػػكد ضػػػركؽ ذات داللػػػة تعػػػزلإشػػػارت أسػػػي العػػػاـ ضقػػػد يتعمػػػؽ بالتحصػػػيؿ الدرا
كؿ سػػتكل الدراسػػػي لصػػال  طمبػػة الصػػػؼ األالم متغيػػرتعػػػزل إلػػى  ككػػذلؾ كجػػكد الفػػػركؽ داللػػة ،نػػاثاإل
سرة ككانت لصال  قتصادم لؤللى المستكل اإلإلى كجكد ضركؽ ذات داللة تعزل إمتكسط كما كأشارت ال

 قتصادم المرتفع.ذكم المستكل اإل

 (:2112دراسة يعقوب )

نجػػاز كالتحصػػيؿ تيػػة المدركػػة كعبلقتيػػا بداضعيػػة اإللػػى الكشػػؼ عػػف مسػػتكل الكفػػاءة الذاإىػػدضت الدراسػػة  
ـ كاسػػػتخد ،المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكديةكػػػاديمي لػػػدل طمبػػػة كميػػػات جامعػػػة الممػػػؾ خالػػػد ضػػػرع بيشػػػة ضػػػي األ

 مػف ةكطبقت عمى عينة مككن ،نجازداضعية اإلالباحث ضي ىذه الدراسة مقياسي الكفاءة الذاتية المدركة ك 
ف أكاظيػػرت النتػػائ   ،قػػة المتيسػػرة( اختيػػركا بالطري2011العػػاـ الدراسػػي ) خػػبلؿكطالبػػة  ( طالبػػان 115)

اءة الذاتيػػػة فػػػقػػػد ضسػػػرا مػػػف التبػػػايف ضػػػي مسػػػتكل الككػػػاديمي نجػػػاز كمتغيػػػر التحصػػػيؿ األمتغيػػػر داضعيػػػة اإل
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المتغيػرات قػدرة عمػى التنبػؤ ضػي  كثػرأكػاديمي كػاف لتحصػيؿ األ( كاف متغيػر ا0.679المدركة ما نسػبة )
 (.0.603لمفسر )مستكل الكفاءة الذاتية المدركة اذ بمغ تباينو ا

 (: 2111دراسة خميفة وعبد الخللق وعمي )

ثير كؿ مف أساليب مكاجية اللغكط ككذلؾ بحث تأت الدراسة الى بحث العبلقة بيف كفاءة الذات ك ىدض
راسة المني  الكصفي المقارنة كتككنت عينة الد كاعتمد الباحث ،جتماعي عمى كمييماكل اإلنكع كالمستال

كقػػػد أظيػػػرت نتػػػائ   ،(نػػػاثاإل 74،الػػػذككر73مرحمػػػة الثانكيػػػة )كلػػػى بالرقػػػة األ( مػػػف طمبػػػة الف147مػػػف )
لبة دالػة كفػاءة الػذات كحػؿ المشػكمة كعبلقػة سػاحصػائية بػيف إتباطية مكجبة دالة الدراسة كجكد عبلقة ار 

بينمػا لػـ تكجػد عبلقػة دالػة بػيف كفػاءة  ،نفعالي كالتجنب كاليػركباحصائية بيف كفاءة الذات كالتنفيس اال
جتمػػاعي تػػأثير نتػػائ  أنػػو لػػيس لمنػػكع كالمسػػتكل اإلسػػمكب طمػػب الػػدعـ كالمسػػاندة كمػػا أظيػػرت الألػػذات ك ا

 .كفاءة الذات كأساليب مكاجية اللغكطمف عمى كؿ 

 :(2111د )يدراسة المسلع

ىػػػدضت الدراسػػػة إلػػػى معرضػػػة مسػػػتكل التفكيػػػر العممػػػي عنػػػد طمبػػػة جامعػػػة آؿ البيػػػت، ك عبلقتػػػو بكػػػؿ مػػػف 
( طالبػان ك طالبػة 255ة ك الجػنس، حيػث تألفػت عينػة الدراسػة مػف )يالسنة الدراس ،ة العامةالكفاءة الذاتي

 ةاسػػتبانمقيػػاس لمتفكيػػر العممػػي، ك  ىمػػا:مػػف طمبػػة معمػػـ الصػػؼ، ك قػػد اسػػتخدمت ىػػذه الدراسػػة أداتػػيف، 
رضػة العبلقػات تحميؿ التبػايف الثنػائي لمعك  ،لقياس الكفاءة الذاتية العامة، كما تـ استخداـ معامؿ االرتباط

بيف متغيرات الدراسة، ك قد أشارت نتائ  الدراسػة إلػى كجػكد معامػؿ ارتبػاط إيجػابي بػيف التفكيػر العممػي 
ضػي مسػتكل التفكيػر العممػي ذات داللػة  التبػايف كجػكد ضػركؽو ك الكفاءة الذاتية، كما أظيػرت نتػائ  تحميػؿ 

بػػة األعمػػى ضػػي السػػنة الدراسػػية، إال أف إحصػػائية بػػيف السػػنكات الدراسػػية المختمفػػة، ك ذلػػؾ لصػػال  الطم
 النتائ  لـ تظير ضركقان ذات داللة إحصائية بيف الذككر ك اإلناث.

 (: 2111دراسة السيد )

نجػاز لػدل ئللعبلقة بيف الكفاءة الذاتيػة المدركػة  بأبعادىػا كبػيف الػداضع لى الكشؼ عف الإىدضت الدراسة 
كؿ دراؾ طالبػػات الصػػؼ األإير المسػػتكل الدراسػػي ضػػي ثػػأثكتحديػػد مػػدل  ،كؿ الثػػانكمصػػؼ األطالبػػات ال

بعػاد الكفػاءة أخػبلؿ  نجػاز مػفئللتنبػؤ بالػداضع ال عػف ضلػبلن  ،نجازلكفاءاتيـ الذاتية كداضعيتيـ لئل الثانكم
ة سكقد تككنت عينة الدرا.نة الطائؼكؿ مف المرحمة الثانكية بمدياتية المدركة لدل طالبات الصؼ األالذ
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لػػى إكتكصػػمت الدراسػػة  ،كؿ الثػػانكم بمحاضظػػة الطػػائؼف بػػيف طالبػػات الصػػؼ األ( طالبػػة مػػ318مػػف )
تيػػة المدركػػة  )الكفػػاءة نجػػاز لمطالبػػات كػػؿ مػػف الكفػػاءات الذاقػػة ارتباطيػػة دالػػة بػػيف داضعيػػة اإلكجػػكد عبل

 ،يػػة، ككفػػاءة ضػػي التصػػرؼكالجاذبيػػة العاطف ،كاديميػػةككفػػاءة األ ،اءة الظيػػكر الفيزيقػػيككفػػ ،جتماعيػػةاال
 بػػػيف  الطالبػػػات المتػػػأخرات دراسػػػيان  كػػػذلؾ تبػػػيف كجػػػكد ضػػػركؽ دالػػػة احصػػػائيان ك  ،جماليػػػة  لمػػػذاتيمػػػة اإلكق

لى كجكد إأشارت النتائ  .كلصال  العاديات مف الطالبات ،كالعاديات ضي جميع الكفاءات الذاتية المدركة
مكف أكذلؾ ك  ،ت العادياتلصال  الطالبانجاز ت دراسيا كالعاديات ضي داضعية اإلخراأالمتبيف ضركؽ دالة 

اءة الظيػػػػػػكر الفيزيقػػػػػػي كالكفػػػػػػاءة نجػػػػػػاز لمطالبػػػػػػات مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ كفػػػػػػصػػػػػػيا ة معػػػػػػدؿ تنبػػػػػػؤ بداضعيػػػػػػة اإل
 كالمستكل الدراسي لمطالبات.،جمالية لمذاتاإلكالقيمة  ،ككفاءة التصرؼ،كاديميةاأل

 :(2119) النصلصرة دراسة

بعػػض متحػػاف ضػػي لػػكء كعبلقتيػػا بقمػػؽ االلذاتيػػة المدركػػة لػػى  التعػػرؼ عمػػى الكفػػاءة اإىػػدضت الدراسػػة 
خػػتبلؼ ضػػي كػػؿ مػػف الكفػػاءة اإل عمػػىطمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة كػػذلؾ التعػػرؼ المتغيػػرات الديمغراضيػػة لػػدل 

ك  ان طالبػ 687مسػتكل الدراسػي تككنػت العينػة مػف اللممتغيرات الجنس عمى  ان عبمتحاف تكقمؽ اإل الذاتية
إلػػى شػػارت النتػػائ  أك  ،متحػػافاتيػػة المدركػػة كمقيػػاس قمػػؽ االة الذاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس الكفػػاءك  ،طالبػػة

طمبػػػة متحػػػاف لػػػدل الكفػػػاءة الذاتيػػػة المدركػػػة كقمػػػؽ االحصػػػائية بػػػيف إ ةعكسػػػية ذات داللػػػكجػػػكد عبلقػػػة 
بػيف المتكسػػطات حصػائية إ ةال تكجػد ضػركؽ ذات داللػ ونػألػى إت النتػائ  الثانكيػة شػار أذلؾ كػك  ،الثانكيػة

 دلجػػػنس كالحصػػػااك لػػػى الػػػدكر إ لعػػػز ة عمػػػى مقيػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة تي الدراسػػػ عينػػػةضػػػراد أالحسػػػابية ألداء 
 .كاديمياأل

 (: 2119دراسة الزق ) 

كالفركؽ ردنية مية المدركة لدل طمبة الجامعة األكاديذاتية األلى معرضة مستكل الكفاءة الإىدضت الدراسة 
ي كالتفاعؿ بينيما تألفػت عينػة الدراسػة متغيرات الكمية الجنس كالمستكل الدراسل المستكيات تبعان  هضي ىذ
مػػػف  خػػػركنصػػػفيـ اآل ،يـ مػػػف الكميػػػات العمميػػػةكطالبػػػة مػػػف طمبػػػة البكػػػالكريكس نصػػػف ان طالبػػػ (400مػػػف )

مػػػف الػػػذككر  (160مػػػنيـ ) ،بعػػػةار كلػػػى حتػػػى العمػػػى السػػػنكات األمػػػكزعيف بالتسػػػاكم  ،نسػػػانيةاإل الكميػػػات
 ػػراض كاديميػة المدركػة الػذم طػكر ألالذاتيػة األالباحػث مقيػاس الكفػػاءة كقػد طبػؽ  ،نػاثمػف اإل (240)

ة المدركػػة لػػدل طمبػػة ف مسػػتكل الكفػػاءة الذاتيػػأالدراسػػة ظيػػرت نتػػائ  أ .ضػػراد العينػػةأالدراسػػة عمػػى جميػػع 
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ف ألممسػتكل الدراسػي حيػث  شػارت النتػائ  الػى كجػكد ضػركؽ كضقػان أكما  ،كانت متكسطةردنية الجامعة األ
مف الدراسة الجامعية دنى مستكياتيا ضي بداية السنة الثانية أمدركة تككف ضي كاديمية الالكفاءة الذاتية األ

ت الدراسة سبب تدني مستكل شعكر ز كع .بعةار مستكياتيا ضي السنة العمى أرتفاع لتككف ضي ثـ تبدأ باإل
ة ضػي ؿ التي يمػر بيػا طمبػلى بعض خبرات الفشإالطمبة بكفاءتيـ الذاتية ضي السنة الثانية باعتباره راجع 

لى إشارت أكلى أك لعؼ استراتجيات التعمـ لدل ىؤالء الطمبة ضي بداية حياتيـ الجامعية كما السنة األ
ف ىنالػػؾ تفػػاعبلت بػػيف الجػػنس كمسػػتكل الدراسػػي ألػػى إلمجػػنس  كضقػػان  حصػػائيان إعػػدـ كجػػكد ضػػركؽ دالػػة 

 .الكمية

 (2119خرون )آدراسة الرفوع و 
كلتحقيػػؽ  ،بػػيف الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة عمػػى حػػؿ المشػػكبلتلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة إىػػدضت الدراسػػة 

 ،مقياس الكفاءة الذاتية المدركة الذم تـ تعديمو مػف قبػؿ البػاحثيف :ـ أداتيف ىمااىدؼ الدراسة تـ استخد
كتػػػػـ التأكيػػػػد مػػػػف دالالت صػػػػدقيما  ،ردنيػػػػةمراحػػػػؿ المشػػػػكبلت المعػػػػدؿ لمبيئػػػػة األكمقيػػػػاس القػػػػدرة عمػػػػى 

نتػػػائ   ، كأشػػػارتكطالبػػػة مػػػف طمبػػػة جامعػػػة الطفيمػػػة التقنيػػػة ( طالبػػػان 320مػػػف ) كتككنػػػت عينػػػة.كثباتيمػػػا
ف مسػتكل الطمبػة ضػي القػدرة عمػى أضػي حػيف  ،أف مسػتكل الكفػاءة الذاتيػة المدركػة كػاف عاليػان  لىإ الدراسة

كاديمي كلصال  ذكم ألككجكد ضركؽ لمجنس كلصال  الذككر كلمتخصص ا حؿ المشكبلت كاف متكسطان 
بيف متكسػطات درجػات أضػراد عينػة  حصائيان إرت الدراسة كذلؾ كجكد ضركؽ دالة ممي كأظيالتخصص الع

كػػاديمي لمجػػنس كلصػػال  الػػذككر كلممسػػتكل األ لقيػػاس القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكبلت تعػػز الدراسػػة عمػػى الم
 ضػرادأبػيف الػدرجات  حصائيان إ الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية دالة تكشفك   ،كلصال  المستكل الثالث

 .تيـ عمى مقياس حؿ المشكبلتعينة الدراسة عمى مقياس الكفاءة الذاتية المدركة كدرجا

 :(2116دراسة عبد ا )

كالكفػػاءة الذاتيػػة كاسػػتراتيجيات  ىػػدضت الدراسػػة إلػػى تحديػػد العبلقػػة بػػيف أبعػػاد كػػؿ مػػف: الػػذكاء الكجػػداني
ي كأبعػػػػاده ك الكفػػػػاءة الذاتيػػػػة ف المعممػػػػيف ضػػػػي الػػػػذكاء الكجػػػػداندراسػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػيمكاجيػػػػة اللػػػػغكط، ك 

سنكات الخبرة ضي   (أدبي ،عممي)التخصص ك  (إناث ،ذككر)استراتيجيات مكاجية اللغكط تبعاى لمنكع ك 
اسػػػػتراتيجيات مكاجيػػػػة كاء الكجػػػػداني بالكفػػػػاءة الذاتيػػػػة ك التنبػػػػؤ مػػػػف خػػػػبلؿ درجػػػػات أبعػػػػاد الػػػػذالتػػػػدريس، ك 
قػد اسػتخدـ مػف معممػي المرحمػة االبتدائيػة، ك  ةمعممػ( معممػان ك 425) مػفعينة الدراسػة تككنت اللغكط، 

التحميػؿ العػاممي التككيػدم نحػدار ك تحميؿ التبػايف المتعػدد، تحميػؿ اإلمنيا  ؛الباحث األساليب اإلحصائية
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اء الكجػػداني كالكفػػاءة تػػـ إعػػداد مقيػػاس الػػذك  ااختبػػار )شػػيفيو( لممقارنػػات البعديػػة، كمػػك اختبػػار )ت( ك 
نػػاؾ عبلقػػة بػػيف الػػذكاء الدراسػػة إلػػى أف ى كأشػػارت نتػػائ ت مكاجيػػة اللػػغكط، قائمػػة اسػػتراتيجياالذاتيػػة ك 

ة ممػا سػتجابات المناسػبة لمكاضػؽ الحيػاة المختمفػتية تساعد الفرد ضي قدرتو عمػى اإلالكفاءة الذاالكجداني ك 
اإلنػػاث ضػػي بعػػض أبعػػاد الػػذكاء الكجػػداني يجعػػؿ الفػػرد أكثػػر تكيفػػان. ككػػذلؾ ال يكجػػد ضػػركؽ بػػيف الػػذككر ك 

عمػػى الكفػػاءة  (عممػػي ،أدبػػي)لمتخصػػص ك  (إنػػاث ،ذكػػكر)لصػػال  الػػذككر، كػػذلؾ ال يكجػػد تػػأثير لمنػػكع 
 الذاتية لممعمميف، يكجد تأثير لمخبرة )لصال  سنكات الخبرة األكثر(  عمى الكفاءة الذاتية لممعمميف. 

 :(2115) دراسة الشلفعي

اللغكط كؿ مف الكفاءة الذاتية العامة، ك يف بىدضت الدراسة إلى بحث عبلقة الكفاءة المينية لدل المعمم
النفسػية المرتبطػة بمينػة التعمػيـ، المعتقػدات التربكيػة لػدل أربػع ضئػات مػف المعممػيف: قبػؿ الخدمػة، ك ىػـ 

معممػي ة، ك عممػي المرحمػة المتكسػطرج، معممػي المرحمػة االبتدائيػة ك طبلب ضي كميػة المعممػيف قبيػؿ التخػ
( متطكعان مػف كػؿ ضئػة مػف الفئػات 50بكاقع ) ( متطكعو 200) مف الدراسة تككنت عينة المرحمة الثانكية.

نيػػػػة لػػػػدل طرديػػػػة ذات داللػػػػة بػػػػيف الكفػػػػاءة المي ةظيػػػػرت النتػػػػائ  كجػػػػكد عبلقػػػػة ارتباطيػػػػقػػػػد أ، ك ةاألربعػػػػ
المعتقدات التربكية، كما أشارت إلى كجػكد ضػركؽ ذات داللػة المعمميف، ككؿ مف الكفاءة الذاتية العامة، ك 

ة ضي الكفاءة الذاتية المينية، كالكفاءة العامة، كاللغط يف المعمميف ضي مراحؿ التعميـ المختمفإحصائية ب
 المعتقدات التربكية.النفسي كالميني ك 

 :الدراسلت االجنبية

 : (Mohamadari, 2012)دراسة 

اديمي الدراسة الى الكشؼ عف العبلقػة بػيف كػؿ مػف كفػاءة الػذات المدركػة كالقمػؽ كالتحصػيؿ االكػ ىدضت
كقػد كشػفت نتػائ  الدراسػة عػف كجػكد  ( طالبػا، 240كتككنػت عينػة الدراسػة مػف ) ،لػدل طػبلب الجامعػة

ككجػػػكد ضػػػركؽ دالػػػة  ،عبلقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة مكجبػػػة بػػػيف التحصػػػيؿ االكػػػاديمي كضعاليػػػة الػػػذات المدركػػػة
  .رلصال  الطبلب الذكك  (إناث ،ذككر)احصائيان ضي ضعالية الذات ترجع لمنكع 
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 :( (Akanbi & Gundokun 2006سة درا
لػػػى الكفػػػاءة الذاتيػػػة المدركػػػة ضػػػي خفػػػض اضاعميػػػة اسػػػتراتيجية مسػػػتنده  الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى الدراسػػػة ىػػػدضت

كقػػد تػػػـ  ،كطالبػػػة يدرسػػكف التمػػريض ان طالبػػ (205)كتككنػػت عينػػػة الدراسػػة مػػف  ،االمتحػػاف لػػدل الطمبػػة
لػػػى  برنػػػام  إالمشػػػاركيف الػػػذيف  تعرلػػػكا  فألػػػى إشػػػارات النتػػػائ  كأ  ،اسػػػتخداـ مقيػػػاس قمػػػؽ االمتحػػػاف

 ،بالمجمكعة اللابطة ةكاديمي مقارناحصائيا ضي ادائيـ األ داالن  ان تحسن ابدك ألى الكفاءة الذاتية إالمستند 
داء اءة الذاتيػػػة المدركػػػة ضػػػي مسػػػتكل األلػػػى كجػػػكد التفاعػػػؿ بػػػيف قمػػػؽ االمتحػػػاف كالكفػػػإ  شػػػارات النتػػػائأك 

  .نو يمكف التنبؤ بالتحصيؿ االكاديمي لئلناث مف خبلؿ القمؽألى إ كما كأشارت ،كاديمياأل

 (: (Larose,et al, 2006 خرونوآ دراسة الروس

كاديمي ضي األ ىدضت الدراسة معرضة االرتباطات بيف معتقدات الكفاءة الذاتية لنمك الطمبة كالتكاضؽ
  سةظيرت نتائ  الدرا، كقد أبةك طال طالبان  (411مريكية تألفت عينة الدراسة مف )جامعة لكيزيانا األ

ظيرت كما أ مف الطمبة ضقد تراجعكا ضي الكفاءة الذاتية %(30أما ) ،ة ضي اعتقادات الكفاءة الذاتيةدزيا
 .أضلمية الكفاءة الذاتية ضي  ناثبلل ضركؽ ذات داللة احصائية لصال  

 :( (Landine & Stewart,2000دراسة 

يف القدرات ضكؽ المعرضية كالكفاءة الذاتية المدركو كتحصيؿ الكشؼ عف العبلقة ب لىإىدضت دراسة 
قياس الكفاءة م دكات الدراسةأ ،مف المستكل الصؼ الثاني عشر طالبان  108الدراسي تككنت العينة مف 

اءة الذاتية المدركة كالتحصيؿ كجكد عبلقة ايجابية بيف الكفلى إالدراسة كأشارت نتائ   ،الذاتية المدركة
 .كاديمياأل
 

 الدراسلت المتعمقة بللعالقة بين الضغوط النفسية والكفلءة الذاتية 3. 5 .2

 :((Chunping, et al, 2012  ئودراسة شلمبنج وزمال 

كعدد مف العكامؿ ،كتقدير الذات ،لى بحث العبلقة بيف أساليب مسايرة اللغكطإىدضت الدراسة 
طبلب التمريض الصينييف بالمرحمة كالصحة النفسية كالعقمية لدل عينة مف  الشخصية الذاتية،

 ،((SCI-90 ،تـ تقييميـ باستخداـ قائمة ضحص األعراض ،طالبان ( 515)كتألفت العينة مف ،الجامعية
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كاستمارة بيانات شخصية كاعتمادان عمى ،كمقياس لتقدير الذات ،كاستفتاء استراتيجيات المسايرة المبسط
 ان طالب (100، )مف مرتفعي الدرجات كمجمكعة ان طالب( 100)تـ اختيار  ،قائمة ضحص األعراض

كتقدير  ،كقد أظيرت النتائ  أف األساليب الفعالة لمسايرة اللغكط .الدرجات  يمنخفل كمجمكعة
الذات المرتفع تميزت بو مجمكعة األصحاء بينما تميز  ير األصحاء بأساليب مسايرة  ير ضعالة 

كمشكبلت  ،ار متعدد المتغيرات أف لعؼ المذاكرةنحدكما كشؼ تحميؿ اإل .كانخفاض تقدير الذات
الصحة الجسمية ضي العاـ السابؽ عمى تطبيؽ الدراسة كانت عكامؿ خطيرة كمؤثرة عمى الصحة 

الشخصي( كالمستكل المرتفع مف تقدير )بينما الرلا عف األداء الذاتي  ،النفسية بيف طبلب التمريض
  .كانت عكامؿ كقائية –الذات 

 :(Moeini , et al. 2008)  ئوزمال دراسة موني و 

 ( (Perceived Stressالعبلقة بيف كؿ مف اللغكط المدركة  عمى ىدضت الدراسة الى التعرؼ
 .مذككر بإيرافلكالصحة النفسية لدل المراىقيف مف طبلب المدارس العميا  ،كالكفاءة الذاتية العامة

 كبمغ متكسط أعمارىـ ،طالبان  (866) بمغت طالبان تـ سحبيـ مف عينة كمية (154)مف  العينة كتككنت
مف أربعة  تكتككن ،السعادة النفسية :مف المقاييس ىي كقد استخدـ ضي الدراسة عدده  ا،ن عام (17.5)

كىك مف إعداد جكلدبرج  .كتئاب الشديداالك سكء التكاضؽ االجتماعي ك  ،القمؽك أبعاد ىي البعد الجسمي 
عبارة  (14) كيتككف مف ،تخدـ مقياس اللغكط المدركةكما اس(   Goldberg & Hillier)كىيمر 

 .عداد شكارزر كجيركزاليـإكمقياس لمكفاءة الذاتية العامة مف  .كارتفاع الدرجة يدؿ عمى شدة اللغكط
كشفت النتائ  عف كجكد ارتباطات سالبة ذات داللة بيف اللغكط المدركة كالكفاءة الذاتية العامة ك 

تـ الكشؼ عف أف اللغكط المدركة كالكفاية  ،نحدار المتعدداـ تحميؿ اإلكباستخد ،كالسعادة النفسية
  .الذاتية كانا منبئيف قكييف باألعراض النفسية

 : (2115دراسة مطر )

ىدضت الدراسة إلى كشؼ طبيعة العبلقة بيف اللغكط النفسية ك ضعالية الذات النكعية لدل معممي 
( مف معممي التربية الخاصة مكزعيف كما يمي: 90مف )التربية الخاصة، حيث تككنت عينة الدراسة 

( مف معممي المعاقيف 30( معممة، )14( معممان ك )16( مف معممي المعاقيف سمعيان منيـ )30)
( معممان ك 12( مف معممي ذكم اإلعاقة الفكرية منيـ )30( معممة، )16( معممان ك )14بصريان منيـ )
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مقياس اللغكط النفسية لمعممي التربية الخاصة  ؛كىيلدراسة ( معممة. استخدـ الباحث أدكات ا18)
(، ك مقياس ضعالية الذات العامة ك المدركة ك مقياس ضعالية ذات المعمـ 2003إعداد  سماح االكسر )

ترجمة ك تقنيف الباحث. ك قد أظيرت النتائ  كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة بيف مستكل اللغكط النفسية 
السمعية، البصرية، الفكرية( )امة ك النكعية لدل معممي ك معممات التربية الخاصة ك ضعالية الذات الع

حيث تكجد داللة إحصائية بيف مستكل اللغكط النفسية ك ضعالية الذات النكعية لدل معممي ك 
معممات التربية الخاصة، ك يمكف التنبؤ بمستكل اللغكط النفسية لدل معممي ك معممات التربية 

 بلؿ ضعالية الذات العامة ك النكعية لدييـ كضقان لنكع اإلعاقة التي يتعاممكف معيا.الخاصة مف خ

 

 :المتعمقة بذوي االعلقة البصرية دراسلتال 4 .5.  2

  :(2111) العجميةدراسة 

دعـ االجتمػػاعي كعبلقتيػػا بالكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػدل مسػػتكيات الػػإلػػى  التعػػرؼىػػدضت ىػػذه الدراسػػة 
( مػػف الػػذككر 25( طالبػػان كطالبػػة، مػػنيـ)50سػػة مػػف )ار عينػػة الدمطنة عيمػػاف، كتككنػػت المكفػػكضيف ضػػي سػػ

( ضقػرة تكزعػت عمػى 60مقيػاس الػدعـ االجتمػاعي، كقػد تكػكف مػف ) دكات الدراسة:أ( مف اإلناث. 25ك)
( ضقػػػرة، كقػػػد تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف 60كتكػػػكف مػػػف ) ،سػػػتة مجػػػاالت، كالثػػػاني مقيػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة المدركػػػة

  كثباتيما. صدقيما 

أف مستكل الدعـ االجتماعي لدل المكفكضيف ضي سمطنة عماف جاء متكسطان ضػي لى إالنتائ   شارتكقد أ
، كبالنسػػػػبة لمكفػػػاءة الذاتيػػػػة المدركػػػة لػػػػدل المكفػػػكضيف ضقػػػػد جػػػاءت الدرجػػػػة الكميػػػة أيلػػػػان كاضػػػةالمجػػػاالت 

ـ كجػػػكد ضػػػركؽ ذات داللػػػة متكسػػػطة. كمػػػا كشػػػفت النتػػػائ  كجػػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائيان، كعػػػد
إحصػػائية بػػيف مجػػاالت الػػدعـ االجتمػػاعي ككػػؿ مػػا عػػدا مجػػاؿ الػػدعـ االجتمػػاعي مػػف الكالػػديف كمقيػػاس 
الكفػػػاءة الذاتيػػػة. كمػػػا بينػػػت النتػػػائ  إلػػػى عػػػدـ كجػػػكد ضػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية تعػػػزل لمتغيػػػر الجػػػنس 

ء تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم لمعرضػػػة كالعمػػػر ضػػػي الكفػػػاءة الذاتيػػػة كمسػػػتكيات الػػػدعـ االجتمػػػاعي. كتػػػـ إجػػػرا
الفػػركؽ تبعػػان لمتغيػػر العمػػر ضػػي مسػػتكيات الػػدعـ االجتمػػاعي كالكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة، حيػػث لػػـ تكجػػد 

 . ضركؽ ذات داللة إحصائية
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 : (2111دراسة مًمد )

 طفػػاؿ المكفػػكضيف جزئيػػا كعبلقتيػػا بالتفاعػػؿلتعػػرؼ عمػػى اللػػغكط النفسػػية لػػدل األلػػى اإىػػدضت الدراسػػة 
طفاؿ المكفكضيف ناث مف األإ( 30( ذككر ك)30( طفؿ كطفمة )60كتككنت عينة الدراسة ) ،االجتماعي

كمقيػاس  ،ة بيانات شخصػية كاجتماعيػةاستمار  دكات الدراسة:أ ،( سنة12-9جزئيا تتراكح أعمارىـ مف )
 .عداد الباحثةإمف التفاعؿ االجتماعي 

 مايمي: الى نتائ  الدراسةكأشارت 

ة ارتباطيػػو دالػػة احصػػائيا بػػيف اللػػغكط النفسػػية كاللػػغكط االجتماعيػػة لػػدل عينػػة مػػف تكجػػد عبلقػػ -1
 .االطفاؿ المكفكضيف جزئيا

ككػػبل مػػف التفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػع  ،كال يكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػو دالػػة احصػػائيا بػػيف اللػػغكط النفسػػية -2
 .ئيااالسرة كالتفاعؿ االجتماعي داخؿ المدرسة لدل عينة مف االطفاؿ المكفكضيف جز 

كال تكجد عبلقة ارتباطيو دالة احصػائيا بػيف اللػغكط االجتماعيػة كالتفاعػؿ االجتمػاعي عمػى داخػؿ  -3
 .المدرسة لدل عينة مف االطفاؿ المكفكضيف جزئيا

نػاث لػػدل بعػاد مقيػػاس اللػغكط لصػػال  اإلذككر كاإلنػاث عمػػى األتكجػد ضػػركؽ دالػة احصػػائيا بػيف الػػ -4
 طفاؿ المكفكضيف جزئيا.عينة مف األ

عمػى ابعػاد  (عاقة البصرية المختمفة )بسيطة كشديدةمجمكعتي اإل فتكجد ضركؽ دالة احصائيا بي ال -5
 .مقياس اللغكط لدل عينة مف االطفاؿ المكفكضيف جزئيا

عمػى أبعػاد  (حصائيا بيف مجمكعتي االعاقة البصرية المختمفة )بسيطة كشديدةإال تكجد ضركؽ دالة  -6
 .طفاؿ المكفكضيف جزئياطفاؿ مف األاأل س التفاعؿ االجتماعي لدل عينةمقيا

 :(2113دراسة الرشيدي والمعيمي )

اتجاىػػػات الطمبػػػة المكفػػػكضيف الػػػذيف التحقػػػكا بالمػػػدارس العاديػػػة نحػػػك عمميػػػة  لػػػىإالدراسػػػة التعػػػرؼ  ىػػػدضت
كمػا تيػدؼ كػذلؾ الػى التعػرؼ عمػى االتجاىػات الطمبػة المكفػكضيف الػذيف لػـ يمتحقػكا بالمػدارس  ،االندماج
ككيت بعػد تخػرجيـ مػف ة نحك عممية االندماج ضلبل عف التعرؼ عمى كاقع المكفكضيف ضي دكلة الالعادي

أف نصػؼ المكفػكضيف كأشػارت نتػائ  الدراسػة الػى  . طالبػا  كطالبػة( 11)حيػث تػـ مقابمػة . مدراس النكر
كيػػة الرجػػاء المرحمػػة المتكسػػطة ضػػي مػػدارس النػػكر يفلػػمكف االلتحػػاؽ بثان امػػف البنػػيف كالبنػػات الػػذيف أنيػػك 
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نيػػػـ حققػػػكا ضكائػػػد اجتماعيػػػة كشخصػػػية مػػػف كراء أكيػػػرل  البيػػػة المكفكضػػػكف  .الخاصػػػة بػػػالمعكقيف حركيػػػا
كما يعاني الطمبة المكفكضيف الذيف دخمكا الثانكية العادية مف صعكبات دراسية  ،التحاقيـ بالثانكية العامة

تماعيػػة أكثػػر منيػػا مشػػاكؿ نفسػػية كاجضػػي حػػيف ركػػز أكلئػػؾ الػػذيف لػػـ ينػػدمجكا ضػػي الثانكيػػة العاديػػة عمػػى 
 .ذا اندمجكاإنيا ستكاجييـ أدراسة يعتقدكف 

ساس الذم يمكف لممكفكؼ لثقة بالنفس كقكة الشخصية ىما األف اأف المكفكضيف يركف أكأظيرت الدراسة 
 بيػػان ايجا ىػػؿ كالييئػػة التدريسػػية يمعبػػكف دكران مػػف األ ف كػػبلن أكمػػا أظيػػرت  ،مػػف االنػػدماج بالمػػدارس العاديػػة

  .ضي حث المكفكؼ عمى اكماؿ دراستو ضي المدارس العامة

 : (Montilha, et al, 2000) واخرون دراسة مونتيمو

تصػػكرات الطمبػػة المعػػاقيف بصػػريان حػػكؿ مدارسػػيـ ك خصائصػػيـ ضيمػػا  عمػػىىػػدضت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ 
مدرسػػػة ضػػػي كاليػػػة ( 26يتعمػػػؽ بتعمػػػيميـ الخػػػاص، ك قػػػد أجريػػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف الطػػػبلب ضػػػي )

%( إناث، ك 50%( ذككر ك )50ك ىي مف مجمكعتيف ) ،( سنة22-15برازيمية أعمارىـ تتراكح مف )
%( مػف 60نتائ  تحميؿ المقاببلت إف ) شارتقد استخدـ الباحثكف المقابمة كأداة لجمع البيانات، ك قد أ

مػػزكدة بمصػػادر الػػتعمـ، ك قػػد الطػػبلب المعػػاقيف بصػػريان يظيػػركف ر بػػة قكيػػة ضػػي االلتحػػاؽ بالمػػدارس ال
ة ك ي%( مػػف الطػػبلب أنيػػـ يكاجيػػكف صػػعكبات ضػػي الكتابػػة ك ضػػي قػػراءة الكتػػب المدرسػػ80أظيػػر أف )

المشػػاركة ضػػي دركس الفيػػديك ك العمػػؿ مػػع المجمكعػػات، كمػػا أنيػػـ يعػػانكف مػػف صػػعكبة ضػػي ضيػػـ بعػػض 
الطػبلب زيػادة المعممػيف ليػـ  المكاد ك خاصة الرياليات ك المشاركة ضي النشػاط الريالػي، ك قػد اقتػرح

ك كػػذلؾ تكسػػيع مركػػز المصػػادر، تػػكضير المػػكاد الدراسػػية بمغػػة برايػػؿ، ك تزكيػػد المدرسػػة بقاعػػة حاسػػكب 
  مزكدة ببرام  خاصة ك بطابعة برايؿ. 

 

 

 

 

 



58 

 التعقيب عم  الدراسلت السلبقة  6 .2

النفسية كالكفاءة الذاتية مستكل اللغكط التعرؼ عمى ىمية أ  مف خبلؿ الدراسات السابقة مدل يتل
دراكيـ لقدراتيـألما ليا مف  فكالعبلقة بينيـ لدل شريحة الطمبة المكفكضي  كبالر ـ مف ،ثر عمى حياتيـ كا 

ف معظـ الدراسات لـ تتناكؿ العبلقة أال إتعدد الدراسات حكؿ اللغكط النفسية كالكفاءة الذاتية المدركة 
  تعمقة بيذه المتغيرات لدل شريحة ذكم االعاقة البصرية.بينيـ باإللاضة الى ندرة الدراسات الم

 الدراسلت المتعمقة بللضغوط النفسية 

لػػى التعػػرؼ عمػػى إمػػف ىػػدؼ  ؛ىػػداؼ الدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت اللػػغكط النفسػػية ضمنيػػاتنكعػػت أ
فسػية كمنيػا مػف تنػاكؿ العبلقػة بػيف اللػغكط الن ،،2008كدراسػة عبػد القػادر  مستكل اللػغكط النفسػية

كالتعػػػرؼ عمػػى مصػػػادر اللػػػغكط  ، 2004، كدراسػػػة ىميػػؿ 2010كدراسػػة الشػػػاكم كبعػػض المتغيػػػرات 
، كمنيػػػا مػػػف تنػػػاكؿ اللػػػغكط النفسػػػية كعبلقتيػػػا 2001كدراسػػػة البرعػػػاكم  كعبلقتيػػػا بػػػبعض المتغيػػػرات

ر دراسػة مطػ ،2011اسػة خميفػة كعبػد الخػالؽ كعمػي كدر  ،2008دراسة مكني كزمبلؤه بالكفاءة الذاتية ك
 .2012كدراسة شامبن  كزمبلؤه  ،2005

ما بالنسبة لعينة الدراسات  ضقد اىتمت ىذه الدراسات بعينات متنكعة كمختمفة، معظـ الدراسات اىتمت أ
ـ تكبعلػيـ اىػ ،2012، كدراسػة شػامبنخ كزمػبلؤه 2001كدراسػة البرعػاكم  بدراسة ضئة طمبة الجامعػات

، 2008اسػة مػكني كزمػػبلؤه ، كدر 2004دراسػة ىميػؿ كعػاـ 20 - 16بدراسػة طمبػة المػدارس ضػكؽ عمػر
 16لفئػػػة العمريػػػة تحػػػت عمػػػر باىتمػػػت كدراسػػػات ا ،2001، كدراسػػػة الفايػػػد 2008دراسػػػة عبػػػد القػػػادر ك 

، 2008كدراسة عبد القادر  ختيار العينات ضي الدراسات السابقة باأل مب بالطريقة العشكائيةتـ إك  عاـ،
 .2001كدراسة البراعاكم 

( دراسػة 866كبػر عينػو )، حيػث كانػت أ( ضػردان 154-866ة بػيف )عينػات الدراسػات السػابقكتراكح حجـ 
 .2008( دراسة عبد القادر 154قؿ عينو )،  كأ2008مبلؤه مكني كز 
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 الدراسلت المتعمقة بللكفلءة الذاتية المدركة

لػى التعػرؼ عمػى إؼ ىداؼ الدراسات السابقة التي تناكلت الكفاءة الذاتية المدركة ضمنيا مػف ىػدتنكعت أ
كمنيػػػا مػػػف تنػػػاكؿ  ،2012كدراسػػػة يعقػػػكب  ،2010كدراسػػػة العجميػػػة مسػػػتكل الكفػػػاءة الذاتيػػػة المدركػػػة 

 ،2012، كدراسػػػة شػػػامبن  كزمػػػبلؤه 2008مػػػكني كزمػػػبلؤه  الكفػػػاءة الذاتيػػػة كعبلقتيػػػا اللػػػغكط النفسػػػية
 .2115، كدراسة مطر 2114كدراسة كارديماس ككبلنتيزم 

الدراسات  ضقد اىتمت ىذه الدراسات بعينات متنكعة كمختمفة، معظـ الدراسات اىتمت ما بالنسبة لعينة أ
ـ تكبعلػػيـ اىػػػ، 2012كدراسػػة يعقػػػكب  ،2013كدراسػػػة عػػكض كمحمػػػد  بدراسػػة ضئػػة طمبػػػة الجامعػػات

 باإللاضة لممعمميف ، 2013، كدراسة اليكسؼ 2013ة كدراسة الحمراف كطبلضح بدراسة طمبة المدارس
عاقػة ، كدراسة كاحدة تنػاكؿ األشػخاص ذكم اإل2005، كدراسة الشاضعي 2009كاخركف  كدراسة الرضكع

 ، كتػػـ اختيػػار العينػػات ضػػي الدراسػػات السػػابقة باأل مػػب بالطريقػػة العشػػكائية2010كىػػي دراسػػة العجمػػي 
 .2012كدراسة يعقكب ك المتيسرة أ ،2013كعكض  ،كدراسة محمد2013الحمراف كطبلضحة كدراسة 

( دراسػة 687) ( ضػردا، حيػث كانػت أكبػر عينػة112-425ة بػيف )عينػات الدراسػات السػابقكتراكح حجـ 
 .2013ة ( دراسة الحمراف كطبلضح112،  كأقؿ عينة )2009اصرة النص

كما كتنكعت الدراسات السابقة ضي اسػتخداميا إلجػراءات البحػث مػف حيػث المػني  كاألدكات المسػتخدمة 
دكات المسػتخدمة تػـ تطكيرىػا سة كضركلػيا، حيػث أف معظػـ األة حسب ىدؼ الدراكالمعالجة االحصائي

كدراسػػة عػػكض  مػػف خػػبلؿ البػػاحثيف بحيػػث تتناسػػب كأىػػداؼ كعينػػات الدراسػػة كمػػا ضػػي الدراسػػة الحاليػػة
 .2009كدراسة الرضكع كآخركف  ،2013كمحمد 

 ،2011كدراسػػػة خميفػػػة كعبػػػد الخػػػالؽ كعمػػػي لدراسػػػات المػػػني  الكصػػػفي، ضػػػي حػػػيف اسػػػتخدمت معظػػػـ ا
كدراسػػػة الحمػػػراف  المػػػني  التجريبػػػي تبعػػػا ألىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدمت كالػػػبعض، 2010كدراسػػػة السػػػيد 

 . 2013ة كطبلضح

 سػػالبة بػػيف اللػػغكط النفسػػية كالكفػػاءة الذاتيػػة، إلػػى كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػةكقػػد كشػػفت نتػػائ  الدراسػػات 
اشػارت بعػض ك  ،2012كدراسػة شػامبن  كزمػبلؤه  ،2005دراسػة مطػر  ،2008دراسػة مػكني كزمػبلؤه ك

كعبػػد  ، كدراسػػة خميفػػة2113كطبلضحػػة الحمػػراف  كدراسػػةعػػدـ كجػػكد ضػػركؽ تعػػزل لمجػػنس  لػػىإالدراسػػات 
 ،2119كدراسػػة النصاصػػرة  ،2111كدراسػػة العجمػػي  ،2111، كدراسػػة المسػػاعيد 2111الخػػالؽ كعمػػي 
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دراسػة لمجػنس، ك، كأشارت بعليا الى كجػكد ضػركؽ تعػزل 2116كدراسة عبد اهلل  ،2119كدراسة الزؽ 
كدراسػػػة الرضػػػكع  ،Mohamadari 2012كدراسػػػة  ،2113كدراسػػػة اليكسػػػؼ  ،2113عػػػكض كمحمػػػد 

 .2116الركس كراتيؿ كآخركف كدراسة  ،2119كآخركف 

، كدراسػػػة 2010كدراسػػػة العجمػػػي  لػػػى مسػػػتكل متكسػػػط مػػػف الكفػػػاءة الذاتيػػػةإكأشػػػارت بعػػػض الدراسػػػات 
 . 2012يعقكب 
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 الفصل الثللث:

______________________________________________________ 

 

 :الطريقة واإلجراءات

لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسة، كىك معرضة مستكل اللغكط النفسية كالكفاءة الذاتية المدركة 
لمطمبة ذكم االعاقة البصرية ضي مدارس الدم  كالعبلقة بينيما، ضي لكء المتغيرات الديمغراضية لمدراسػة 

 .(المديرية  ،درجة االعاقة،العمر ،الجنس) ؛كىي

ىػذا الفصػؿ مػف الدراسػة بتنػاكؿ عرلػان لمخطػكات كالمراحػؿ كضقػا لممػني  العممػي، مػف  قامت الباحثة ضػي
جػػػػراءات  خػػػػبلؿ تحديػػػػد مجتمػػػػع الدراسػػػػة كعينتػػػػو، كاألدكات المسػػػػتخدمة كمتغيػػػػرات الدراسػػػػة المسػػػػتقمة، كا 

ئؿ اإلحصػػػػائية المسػػػػتخدمة ضػػػػي معالجػػػػة البيانػػػػات المتعمقػػػػة التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ األداة كثباتيػػػػا، كالكسػػػػا
 باستجابة أضراد العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبار ضرلياتيا.  

 منيج الدراسة 1 .3

كىػػك المػػني  الػػذم ييػػدؼ إلػػى  ،االرتبػػاطي التحميمػػي المػػني  الكصػػفي ضػػي ىػػذه الدراسػػة تبعػػت الباحثػػةا
ـ ألنػو يبلئػ ؛اـ ىػذا المػني  ضػي صػكرتود تػـ اسػتخدكصؼ خصائص الظػاىرة كجمػع معمكمػات عنيػا، ضقػ

طبيعػػة كأىػػداؼ الدراسػػة معتمػػدان عمػػى أسػػمكب الدراسػػة الميدانيػػة ضػػي جمػػع المعمكمػػات، ليفػػي بأ رالػػيا 
 كيحقؽ أىداضيا كاختبار صحة ضرلياتيا كتفسير نتائجيا.   

 مجتمع الدراسة  2 .3

سػػكاء ضػػي القطػػاع  ضػػي محاضظػػة الخميػػؿ، الػػدم مجتمػػع الدراسػػة مػػف الطمبػػة المكفػػكضيف ضػػي مػػدارس  تكػػكف
طالبػا كطالبػة كػؼ بصػرم  (34، البػالغ عػددىـ )ان عامػ (19/ 13) ك القطاع الخاص،  مف عمػرأالعاـ 
اسػتنادان إلػى  ( طالبػان كطالبػة167)  أم مػا مجمكعػة ،كطالبة كػؼ بصػرم جزئػي ان ( طالب133ك ) ،كمي

ضي الفصؿ الثػاني  ، قسـ التعميـ الجامع،لقطاع الخاصتربية كتعميـ محاضظة الخميؿ كا اتمصادر مديري
 .ـ2014/2015مف العاـ الدراسي 



63 

 وصف مجتمع الدراسة   3. 3

 .الدراسة ًسب المديرية مجتمعأفراد  أعداد (: توزيع3.1جدول )

 العدد المديرية

 23 شماؿ الخميؿ

 39 الخميؿ

 86 جنكب الخميؿ

 19 يطا

 

 عينة الدراسة  4 .3

 -13عمارىـ مف )أالمكفكضيف جزئيا ككميا، تتراكح  كطالبة مف الطمبة ان ( طالب124راسة عمى )طبقت الد
 ةكتػػػـ اختيػػػار العينػػػ ،  ضػػػي مػػػدارس الػػػدم  ضػػػي مػػػديريات محاضظػػػة الخميػػػؿ كالقطػػػاع الخػػػاص،ان عامػػػ (19

يريات % مف كؿ مديريػة بنػاء عمػى قػكائـ مػد70حيث تـ اخذ ما نسبتو  العشكائية الطبقية ةبطريقة العين
 .التربية كالتعميـ

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  5. 3 

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة ًسب متغيرات 2.3جدول )

 النسبة المئوٌة العدد المستوى المتغٌر

 11.3 14 شماؿ الخميؿ المديرية

 21.0 26 الخميؿ

 58.9 73 جنكب الخميؿ

 8.9 11 تربية يطا

 62.9 78 سنة 15-13 العمر
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 37.1 46 سنة 16-19

 61.3 76 ذكر الجنس

 38.7 48 أنثى

 18.5 23 كؼ بصرم كمي درجة اإلعلقة

 81.5 101 كؼ بصرم جزئي

 

 دوات الدراسةأ 6 .3

اكلػػت دكات كمقػػاييس تنأخدامو ضػػي الدراسػػات السػػابقة مػػف تػػـ اسػػاعتمػػدت الباحثػػة ضػػي إعػػدادىا عمػػى مػػا 
العبلقػة بعنػكاف الدراسػة،  دب التربكم ذمكعمى مراجعة األ ،اليةالدراسة الحب عبلقةضييا المتغيرات ذات ال

س الػػدم  ضػػي محاضظػػة عاقػػة البصػػرية ضػػي مػػدار طمبػػة ذكم اإلثػػـ بنيػػت االسػػتبانو تمييػػدان لتطبيقيػػا عمػػى ال
بلثػػة ، حيػػث تككنػػت االسػػتبانة مػػف ثالخميػػؿ لدراسػػة اللػػغكط النفسػػية كعبلقتيػػا بالكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة

 قساـ ىي:أ

 ( ضقرات.5المعمكمات العامة، كعدد ضقراتو ) :االكؿ

 ( ضقرة.33)كعدد ضقراتو  ،مقياس اللغكط النفسية :الثاني

 .( ضقرة34كعدد ضقراتو ) ،مقياس الكفاءة الذاتية المدركة :الثالث

 الضغوط النفسية مقيلس  :اوالً 

جعة عدد مف الدراسات السابقة كاالدكات ضي لكء مرالقياس اللغكط النفسية أداة الباحثة طكرت 
دخاف  لػ لغط النفسيالكمقياس  ،(1997)كحمدم كد دالػ  اللغكط النفسيةمقياس ك المستخدمة ضييا،

داة لمتتناسب لعبلقة بمكلكع الدراسة، كطكرت األدب التربكم ذك اكمراجعة األ ،(2006) الحجارك 
الفقرات السمبية  ،( ضقرة33داة ضي صكرتيا النيائية مف )كتككنت اال ،كالبيئة الفمسطينية كاىداؼ الدراسة

  .(29)ضقرة كاحدة كىي ضقرة 
  كقد صيغت ضقرات المقياس بتككف استجابة المفحكصيف كطريقة التصحي  كضقان لمقياس ليكرت

(Likert Scale) حيث تككف استجابة المفحكصيف عمى الفقرات كطريقة التصحي   ،خماسي األبعادال
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درجة(.  1، أبدان )(درجة 2)درجات(، نادران  3)، أحيانان (درجات 4)،  البان (درجات 5)دائمان  :كاالتي
 كقد بنيت الفقرات باالتجاىيف السمبي كااليجابي.

كتعبػػر الدرجػػة المرتفعػػة عمػػى المقيػػاس عمػػى مسػػتكل مرتفػػع ضػػي اللػػغكط النفسػػية، بينمػػا تعبػػر الدرجػػة 
 سية.فض ضي اللغكط النفعمى مستكل منخ المنخفلة عمى المقياس

 ،نفسػػػوببرايػػػؿ بحيػػػث يتػػػاح لمطالػػػب الكفيػػػؼ الكمػػػي االجابػػػة عمػػػى المقيػػػاس  ةبمغػػػ يػػػاسكتػػػـ طباعػػػو المق
 .المبصر لممكفكضيف جزئيا مع استخداـ االدكات المساعدة ةبمغ طباعتوبااللاضة الى 
 صدق األداة

بطريقػػة  ؽ مػػف صػػدؽ أداة الدراسػػةبصػػكرتيا األكليػػة، كمػػف ثػػـ تػػـ التحقػػ المقيػػاسقامػػت الباحثػػة بتصػػميـ 
ة ضػػي مجػػاؿ االرشػػاد احممػػة شػػيادة الػػدكتكر مػػف ( محكمػػان 8)بعرلػػيا عمػػى المشػػرؼ ك صػػدؽ المحكمػػيف

  البحػػث العممػػي كالتربيػػة النفسػػي كالتربػػكم كالصػػحة النفسػػية كعمػػـ الػػنفس االكمينكػػي كعمػػـ الػػنفس كمنػػاى
بػػدكا بعػػض المبلحظػػات حكليػػا، الػػذيف أك ، (1ممحػػؽ رقػػـ )، مػػف جامعػػة القػػدس كجامعػػة الخميػػؿ الخاصػػة

 بصكرتيا النيائية. المقياسككضؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج 
بحسػػػاب معامػػػؿ بطريقػػػة الصػػػدؽ العػػػاممي كذلػػػؾ مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ األداة أيلػػػان 

ميػػع كاتلػػ  كجػػكد داللػػة إحصػػائية ضػػي جلفقػػرات االسػػتبانة مػػع الدرجػػة الكميػػة لػػؤلداة، االرتبػػاط بيرسػػكف 
 ضقرات االستبانة كيدؿ عمى أف ىناؾ التساؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكليف التالييف يبينا ذلؾ:

( لمصفوفة ارتبلط فقرات Pearson Correlationنتلئج معلمل ارتبلط بيرسون )(: 3.3جدول )
 لدى المكفوفينالضغوط النفسية استملرة 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلًصلئية

دالة ال Rقيمة  الرقم
 اإلًصلئية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلًصلئية

1 0.619
**

 00000 12 0.666
**

 00000 23 0.779
**

 00000 

2 0.589
**

 00000 13 0.631
**

 00000 24 0.545
**

 00000 

3 0.375
**

 00000 14 0.440
**

 00000 25 0.503
**

 00000 

4 0.395
**

 00000 15 0.217
*
 00016 26 0.673

**
 00000 

5 0.587
**

 00000 16 0.712
**

 00000 27 0.540
**

 00000 

6 0.523
**

 00000 17 0.670
**

 00000 28 0.431
**

 00000 

7 0.455
**

 00000 18 0.303
**

 00001 29 0.378
**

 00000 

8 0.409
**

 00000 19 0.199
*
 00027 30 0.330

**
 00000 

9 0.541
**

 00000 20 0.596
**

 00000 31 0.472
**

 00000 

10 0.618
**

 00000 21 0.659
**

 00000 32 0.697
**

 00000 

11 0.344
**

 00000 22 0.557
**

 00000 33 0.455
**

 00000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبلت الدراسة 

حسػػاب ثبػػات الدرجػػة طريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي ب ثبػػات األداة، مػػف خػػبلؿ قامػػت الباحثػػة مػػف التحقػػؽ مػػف
لمسػػػتكل اللػػػغكط الكميػػػة لمعامػػػؿ الثبػػػات حسػػػب معادلػػػة الثبػػػات كركنبػػػاخ الفػػػا، ككانػػػت الدرجػػػة الكميػػػة 

لػػػى تمتػػػع ىػػػذه االداة بثبػػػات يفػػػي بػػػأ راض إكىػػػذه النتيجػػػة تشػػػير  ،(0.912لػػػدل المكفػػػكضيف )النفسػػػية 
 .الدراسة

 الكفلءة الذاتية المدركة مقيلس :ثلنيل

مقيػػاس ك  ،(2009) كالقرارعػػة القيسػػيك الرضػػكع  دراسػػةكلقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة تػػـ مراجعػػة مقيػػاس 
كمقياس الكفاءة الذاتية المدركة لركمانك الذم طكره الجبكر  ،(2004 )الكفاءة الذاتية الذم طكره الشبكؿ

دب التربػػػكم ذك كمراجعػػػة األ، (2010ة)معجميػػػلمكفػػػكضيف ، كمقيػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة المدركػػػة لم(2002)
داة طينية كأىػػداؼ الدراسػة، كتككنػػت األداة لمتتناسػب كالبيئػػة الفمسػلعبلقػة بمكلػػكع الدراسػة، كطػػكرت األا

، 28، 26، 21، 15، 14، 12، 10، 9، 6، 1الفقرات السمبية ) ،( ضقرة34ضي صكرتيا النيائية مف )
33) . 

  اس بتكػػػػكف اسػػػػتجابة المفحكصػػػػيف كطريقػػػػة التصػػػػحي  كضقػػػػان لمقيػػػػاس ليكػػػػرتكقػػػػد صػػػػيغت ضقػػػػرات المقيػػػػ
(Likert Scale) عمػى الفقػرات كطريقػة التصػحي   حيث تككف استجابة المفحكصػيف ،خماسي األبعادال

درجػة(.  1، أبػدان )(درجػة 2)درجػات(، نػادران  3)، أحيانػان (درجػات 4)،  البػان (درجػات 5)دائمػان  :تيكاآل
  قرات باالتجاىيف السمبي كااليجابي.كقد بنيت الف

كتعبر الدرجة المرتفعة عمى المقياس عمى مستكل مرتفع ضي الكفاءة الذاتية المدركة، بينما تعبر الدرجػة 
  المنخفلة عمى المقياس عمى مستكل منخفض ضي الكفاءة الذاتية المدركة.

 ،س نفسػػػواالجابػػػة عمػػػى المقيػػػابمغػػػو برايػػػؿ بحيػػػث يتػػػاح لمطالػػػب الكفيػػػؼ الكمػػػي  يػػػاسكتػػػـ طباعػػػو المق
 .مغو المبصر لممكفكضيف جزئيا مع استخداـ االدكات المساعدةبااللاضة الى الطباعة ب

 : صدق األداة

بطريقػػة  بصػػكرتيا األكليػػة، كمػػف ثػػـ تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الدراسػػة المقيػػاسقامػػت الباحثػػة بتصػػميـ 
ة ضػي مجػاؿ االرشػاد اة شػيادة الػدكتكر ( محكمػيف مػف حممػ8بعرليا عمى المشػرؼ ك) صدؽ المحكميف،
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النفسػػي كالتربػػكم كالصػػحة النفسػػية كعمػػـ الػػنفس االكمينكػػي كعمػػـ الػػنفس كمنػػاى  البحػػث العممػػي كالتربيػػة 
، كالػذيف ابػدكا بعػض المبلحظػات حكليػا، (1)الخاصة ف مف جامعة القدس كجامعة الخميؿ، ممحؽ رقـ 

 يا النيائية.ككضؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرت

 

 ثبلت الدراسة 

مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة بطريقة االتساؽ الداخمي قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، 
 لمستكل( 0.872)حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية  الكمية لمعامؿ الثبات،

لى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأ راض إتشير كىذه النتيجة ، الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف
  الدراسة.

 الدراسة تطبيق إجراءات  6 .3

كاخراجيا ضي صكرتيا النيائية، تكجيػت الباحثػة الػى مػديريات  بعد التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة،
د الطمبة ذكم عداتعميـ الجامع لمحصكؿ عمى قائمة بأسماء كأقسـ ال ،التربية كالتعميـ ضي محاضظة الخميؿ

باختيػػار  تحديػػد عينػػة الدراسػػة،االعاقػػة البصػػرية ضػػي مػػدارس الػػدم  كتػػـ تحديػػد مجتمػػع الدراسػػة كمػػف ثػػـ 
يف طريقػػة كلػػحت لممفحكصػػكأ ،رة مػدارس الػػدم  بالمحاضظػػةاطريقػة العينػػة الطبقيػػة، كقامػػت الباحثػػة بزيػػ

 ضقػػػط  اض البحػػػث العممػػػياالجابػػػة عمػػػى المقػػػاييس، كأكػػػدت لممفحكصػػػيف أف ىػػػذه الدراسػػػة تسػػػتخدـ أل ػػػر 
سػػكاء ذكم  كتػػـ االجابػػة مػػف قبػػؿ المفحكصػػيف قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ األداة عمػػى أضػػراد عينػػة الدراسػػة،ك 

مػػت حيػػث قا ءة كالكتابػػةار عػػدا الطمبػػة الػػذيف ال يتقنػػكف القػػ نفسػػيـ مػػاالكػػؼ البصػػرم الكمػػي أك الجزئػػي بأ
مػػف أضػػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ عمييػػا  تاناكبعػػد أف اكتممػػت عمميػػة تجميػػع االسػػتبي الباحثػػة بمسػػاعدتيـ،

المسػػػػتردة الصػػػػالحة كالتػػػػي خلػػػػعت لمتحميػػػػؿ  تبطريقػػػػة صػػػػحيحة، تبػػػػيف لمباحثػػػػة أف عػػػػدد االسػػػػتبيانا
 .( استبانة124اإلحصائي: )
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 متغيرات الدراسة  7 .3

 المتغيرات المستقمة:

  (نثىأ ،ذكر)الجنس.  
 العمر. 
  بصرم جزئي(.كؼ بصرم كمي ػ كؼ )درجة االعاقة البصرية 
 المديرية .  

  :المتغيرات التلبعة

 النفسية اللغكط. 

 الكفاءة الذاتية المدركة. 

 

 المعللجة اإلًصلئية   8 .3

معينػة(، كذلػؾ تمييػدا  قامػان كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أر  تبعد جمع االستبيانا
معالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء ال

كضقػػا ألسػػػئمة الدراسػػة بيانػػػات الدراسػػة، كقػػػد تمػػت المعالجػػػة اإلحصػػائية لمبيانػػػات باسػػتخراج المتكسػػػطات 
(، كاختبار التبايف t- testالحسابية كاالنحراضات المعيارية لكؿ ضقرة مف ضقرات االستبانة، كاختبار )ت( )

(، كمعامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػكف، كمعادلػػػػػة الثبػػػػػات كركنبػػػػػاخ ألفػػػػػا One Way ANOVAاألحػػػػػادم )
(Cronbach Alpha( كذلػؾ باسػتخداـ الػرـز اإلحصػائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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  الفصل الرابع

____________________________________________________ 

 نتلئج الدراسة

 تمييد 1 .4

 ؛تلمف ىذا الفصؿ عرلا لنتائ  الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكلكع الدراسة كىكي
كبياف أثر كؿ  ،في مدارس الدمج لدى المكفوفين للكفلءة الذاتية المدركةوعالقتيل ب الضغوط النفسية

دراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أضراد العينة عمى أداة ال
 لمعيارد عينة الدراسة تـ اعتماد االحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أضرا

 :تياال

 مدى متوسطيل الًسلبي تقييم االستجلبلت

 2333مف  أقؿ منخفلة

 3366-2333 متكسطة

   3366أكثر مف عالية
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 الدراسة نتلئج أسئمة  2 .4

 النتلئج المتعمقة بللسؤال األول:   1.  2 .4

 ؟  مًلفظة الخميل الدمج في الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس مستوىمل 

عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسػطات الحسػابية كاالنحراضػات المعياريػة السػتجابات  لئلجابة
اللػػغكط النفسػػية لػػدل المكفػػكضيف ضػػي مػػدارس  عػػفالتػػي تعبػػر االسػػتبانة  ضقػػرات أضػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى

 . محاضظة الخميؿ

مضغوط (: المتوسطلت الًسلبية واالنًرافلت المعيلرية الستجلبلت أفراد عينة الدراسة ل3.1جدول )
 مًلفظة الخميل الدمج في النفسية لدى المكفوفين في مدارس

الرقم 
 الرقم الترتيبي

المتوسط  المجلل
 الًسلبي

نًراف اال 
 المعيلري

 تقييمال

 عللية 0.970 4.40 .أشعر بالقمؽ مف حدكث مكركه لؤلشخاص الذيف يعتنكف بي 15 .1
 عللية 1.048 3.92 .أشعر بالممؿ 16 .2
 عللية 1.378 3.77 أشعر بالخجؿ عند االصطداـ باألشياء أماـ االخريف. 32 .3
 عللية 1.173 3.72 .ال أستطيع مصارحة االخريف بمشكبلتي 3 .4
 عللية 1.294 3.70 .االخريف يتكقعكف مني اكثر مما استطيع 4 .5
 متوسطة 1.146 3.61 أتعامؿ بعنؼ مع مف يثير  لبي. 2 .6
 متوسطة 1.062 3.56 .أشارؾ ضي االنشطة المدرسية المختمفة 29 .7
 متوسطة 1.315 3.56 .مف الصعب عمي أف أتحدث لجميكر كبير 27 .8
 متوسطة 1.484 3.53 .مف قمة المراضؽ الحيكية التي تتناسب مع إعاقتي أعاني 21 .9

 متوسطة 1.231 3.44 .يسيطر عمي الخجؿ عندما أككف ضي جماعة 13 .10
 متوسطة 1.035 3.40 أستغرؽ بأحبلـ اليقظة )السرحاف(. 1 .11
 متوسطة 1.144 3.37 .أجد نفسي ضي مكاقؼ مربكة 23 .12
 متوسطة 1.208 3.33 ألداء المياـ التي تطمب مني.أشعر بالكسؿ  20 .13
 متوسطة 1.441 3.19 .أضلؿ البقاء كحيدان  12 .14
 متوسطة 1.256 3.18 .يلايقني أنني سريع الغلب 14 .15
 متوسطة 1.176 3.15 .أشعر بأف لدم مشكبلت أكثر مف االخريف 26 .16
 متوسطة 1.106 3.11 .ال أعرؼ كيؼ أعبر عف نفسي بكلكح 17 .17
 متوسطة 1.262 3.03 .لدم مشكمة ضي السيطرة عمى اندضاعي 22 .18
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الرقم 
 الرقم الترتيبي

المتوسط  المجلل
 الًسلبي

نًراف اال 
 المعيلري

 تقييمال

 متوسطة 1.287 2.97 .يناديني زمبلئي بألقاب ال أحبيا 10 .19
 متوسطة 1.340 2.90 .أبكي بسرعة دكف سبب معركؼ 25 .20
 متوسطة 1.175 2.80 .أدائي االكاديمي سيء 28 .21
 متوسطة 0.992 2.72 .دعابةأضتقر الى ركح المرح كال 18 .22
 متوسطة 1.158 2.63 .زمبلئي ال يحبكنني 9 .23
 متوسطة 1.091 2.56 .أجد صعكبة ضي تحمؿ المسؤكلية 5 .24
 متوسطة 1.284 2.54 .أشعر أف المعمـ/ة ال ييتـ بي 7 .25
أشعر أف االعاقة البصرية تقؼ حاجزان أماـ التعامؿ مع األشخاص  31 .26

 .المبصريف
 متوسطة 1.236 2.40

 متوسطة 1.110 2.39 .أشعر أف المعمميف يتعاممكف معي مف منطؽ الشفقة 33 .27
 منخفضة 0.964 2.31 .لدم شعكر بعدـ االماف 24 .28
 منخفضة 1.268 2.26 .غلبأحطـ االشياء المكجكدة حكلي عند ال 19 .29
30. 8 .  منخفضة 1.183 2.23 أعاني مف صعكبة بالنـك
 منخفضة 1.248 2.17 .يصعب عمي السيطرة عمييالدم حركات ال ارادية  30 .31
 منخفضة 1.047 2.10  .أعاني مف ضقداف الشيية 11 .32
 منخفضة 0.841 2.02 .عبلقتي بالمدرسيف سيئة 6 .33

 متوسطة 1.60898 3.0293 الدرجة الكمية 
النحراضات المعيارية الستجابات أضراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كا

المتكسػط  أف محاضظػة الخميػؿ الدم  ضػي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارسعينة الدراسة عمى 
اللػغكط النفسػية لػدل أف كىػذا يػدؿ عمػى  ،(13618( كانحراؼ معيػارم )3312) لمدرجة الكميةالحسابي 

 اءت بدرجة متكسطة.ج محاضظة الخميؿ الدم  ضي المكفكضيف ضي مدارس

ضقػػػرة جػػػاءت ( 22)جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة ك ات( ضقػػػر 5( أف )1.4كمػػػا كتشػػػير النتػػػائ  ضػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )
. كحصمت الفقرة " أشعر بالقمؽ مف حدكث مكػركه ( ضقرات جاءت بدرجة منخفلة6، ك)بدرجة متكسطة

أشػػػعر بالممػػػؿ " (، كيمييػػػا ضقػػػرة " 4.40لؤلشػػػخاص الػػػذيف يعتنػػػكف بػػػي " عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي )
عبلقتػػػي بالمدرسػػػيف سػػػيئة " عمػػػى أقػػػؿ متكسػػػط حسػػػابي  (. كحصػػػمت الفقػػػرة "3.92بمتكسػػػط حسػػػابي )

 (.2.10(، يمييا الفقرة " اعاني مف ضقداف الشيية " بمتكسط حسابي )2.02)
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 لنتلئج المتعمقة بللسؤال الثلني: ا 2. 2 .4 

 ؟  مًلفظة الخميل الدمج في مدارسفي  الكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين مستوىمل 

عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسػطات الحسػابية كاالنحراضػات المعياريػة السػتجابات  لئلجابة
الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػدل المكفػػكضيف ضػػي  عػػفاالسػػتبانة التػػي تعبػػر  ضقػػرات أضػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى

 . محاضظة الخميؿ الدم  ضي مدارس

(: المتوسطلت الًسلبية واالنًرافلت المعيلرية الستجلبلت أفراد عينة الدراسة لمكفلءة 2.1جدول )
 مًلفظة الخميل الدمج في الذاتية المدركة لدى المكفوفين في مدارس

الرقم 
 الرقم الترتيبي

المتوسط  المجلل
 الًسلبي

االنًراف 
 المعيلري

 تقييمال

 عللية 0.860 4.52 ألتـز بأدب الحديث مع اآلخريف. 20 .1
 عللية 0.891 4.26 أتصرؼ بمباقة ضي المكاقؼ المدرسية المختمفة. 24 .2
 عللية 0.908 4.15 أنفذ تكجييات المعمـ. 23 .3
 عللية 0.840 4.10 اتصرؼ بشكؿ مناسب ضي المكاقؼ االجتماعية. 32 .4
 عللية 0.928 3.98 أقدـ المساعدة لآلخريف عند الحاجة. 19 .5
 عللية 1.219 3.96 ضظ عمى تكازني اثناء الحركة.أحا 13 .6
 عللية 0.859 3.90 مف السيؿ عمّي تحقيؽ أىداضي مع أىمي. 25 .7
 متوسطة 1.138 3.61 أستطيع أف أحسف مف مستكام الدراسي عندما أريد ذلؾ. 22 .8
 متوسطة 1.379 3.41 أشعر أف جسمي ال يختمؼ عف اجساـ زمبلئي. 31 .9

 متوسطة 1.363 3.35 إيجاد جماعة مف المعاقيف بصريان لمتفاعؿ معيـ.أضلؿ  12 .10
 متوسطة 1.087 3.33 أشعر أني سأحقؽ خططي المستقبمية. 4 .11
 متوسطة 1.309 3.27 أتقبؿ اعاقتي البصرية. 11 .12
 متوسطة 1.203 3.15 أشعر باالرتباؾ عند حلكرم أم مناسبات. 15 .13
 متوسطة 1.173 3.12 عف القدرات الشخصية.أنسحب عند الحديث  10 .14
 متوسطة 1.142 3.07 أشعر انني ميـ بالنسبة لزمبلئي. 29 .15
 متوسطة 1.370 3.02 إعاقتي ىي سبب تعرلي لممخاطر. 14 .16
 متوسطة 0.984 3.01 لدم القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجيني. 7 .17
 متوسطة 1.209 2.97 عندما تبدك صعبة لي. أتجنب محاكلة تعمـ األشياء الجديدة 9 .18
 متوسطة 1.128 2.94 لدم القدرة عمى مكاجية األحداث المفاجئة. 3 .19
 متوسطة 1.167 2.90 أرل بأني قادر عمى تحقيؽ مكانة اجتماعية أضلؿ مف أقراني. 34 .20
 طةمتوس 1.009 2.88 أجد صعكبة ضي معرضة إجابات األسئمة التي تطرح عمي. 1 .21
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الرقم 
 الرقم الترتيبي

المتوسط  المجلل
 الًسلبي

االنًراف 
 المعيلري

 تقييمال

 متوسطة 1.111 2.87 أستطيع التعبير عف انفعاالتي لآلخريف. 18 .22
 متوسطة 1.236 2.87 لدم احساس أني أمتمؾ قدرات خاصة. 2 .23
 متوسطة 1.275 2.87 ينتابني شعكر بالقمؽ ضي  رضة الصؼ. 21 .24
 متوسطة 1.134 2.85 أتعمـ باستقبللية دكف مساعدة اآلخريف. 16 .25
 متوسطة 1.280 2.85 ارؾ أىمي ضي كلع الخطط المستقبمية. أش 27 .26
 متوسطة 1.290 2.84 أحاكؿ لفت انتباه أىمي لممشكبلت التي أعايشيا. 28 .27
 متوسطة 1.129 2.81 أحب المكاقؼ التي ضييا قدر كبير مف التحدم. 8 .28
 متوسطة 1.266 2.78 اعتمد عمى االخريف ضي حؿ مشكبلتي الخاصة. 33 .29
 متوسطة 1.221 2.75 استطيع اداء كاجباتي المدرسية بالكقت المحدد. 17 .30
 متوسطة 1.114 2.69 ىناؾ ميارات أعجز عف امتبلكيا. 6 .31
 متوسطة 1.124 2.67 اقـك بجميع النشاطات مع زمبلئي. 30 .32
 متوسطة 1.026 2.61 أستطيع أف أقنع أم شخص بكجية نظرم. 5 .33
 متوسطة 0.941 2.37 عمى أىمي ضي العبلقات االجتماعية.أعتمد  26 .34

 متوسطة 1.49711 3.1985 الدرجة الكمية 
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحراضات المعيارية الستجابات أضراد 

 أف محاضظػػة الخميػػؿالػػدم  ضػػي الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػدل المكفػػكضيف ضػػي مػػدارس عينػػة الدراسػػة عمػػى 
الكفػاءة الذاتيػة أف ( كىػذا يػدؿ عمػى 13497( كانحػراؼ معيػارم )3319)لمدرجػة الكميػةالمتكسط الحسابي 

 جاءت بدرجة متكسطة. المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارس محاضظة الخميؿ

ضقػػػرة جػػػاءت ( 27)جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة ك ات( ضقػػػر 7( أف )2.4كمػػػا كتشػػػير النتػػػائ  ضػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )
بدرجػػػة متكسػػػطة. كحصػػػمت الفقػػػرة " ألتػػػـز بػػػأدب الحػػػديث مػػػع اآلخػػػريف " عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي 

(. 4.26(، كيمييػػػا ضقػػػرة " أتصػػػرؼ بمباقػػػة ضػػػي المكاقػػػؼ المدرسػػػية المختمفػػػة " بمتكسػػػط حسػػػابي )4.52)
 (، يمييا2.37أعتمد عمى أىمي ضي العبلقات االجتماعية " عمى أقؿ متكسط حسابي ) كحصمت الفقرة "

 (.2.61الفقرة " أستطيع أف أقنع أم شخص بكجية نظرم " بمتكسط حسابي )

 النتلئج المتعمقة بللسؤال الثللث:  3.  2 .4 

في لدى المكفوفين  الضغوط النفسية مستوىىل تختمف متوسطلت تقديرات أفراد عينة الدراسة ل
 ؟المديرية،  جة اإلعلقةدر الجنس، العمر، بلختالف المتغيرات التللية: مدارس مًلفظة الخميل 
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  التللية:الفرضيلت ولإلجلبة عن ىذا السؤال تم تًويمو إل  

 فككي (α 0.05≥) ال توجككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة نتككلئج الفرضككية األولكك :
 .العمرمًلفظة الخميل يعزى لمتغير  الدمج في الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس

 أضػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك حسػػاب نتػػائ  اختبػػار "ت" ب األكلػػى الصػػفريةة حػػص الفرلػػيتػػـ ض
يعػزل لمتغيػر  ،محاضظة الخميػؿ الدم  ضي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارس ضيعينة الدراسة 

 .العمر

ة لدى الضغوط النفسيفي  العينة أفرادالستجلبة لمعينلت المستقمة نتلئج اختبلر "ت"  (:1.1جدول )
 العمريعزى لمتغير مًلفظة الخميل  الدمج في المكفوفين في مدارس

المتوسط  العدد العمر
 الًسلبي

االنًراف 
 المعيلري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

13-15 78 2.9499 0.64637 2.023 0.046* 
16-19 46 3.1640 0.51894 

 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة *

(، أم 13146(، كمستكل الداللة )23123سابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ ال
عزل تمحاضظة الخميؿ  الدم  ضي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارسأنو تكجد ضركؽ ضي 

 سنة(، كبذلؾ تـ رضض الفرلية األكلى.   19-16. ككانت الفركؽ لصال  عمر )مف العمرلمتغير 

 فككي (α 0.05≥) ال توجككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة نتككلئج الفرضككية الثلنيككة:
 .الجنس مًلفظة الخميل يعزى لمتغير الدمج في الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس

 أضػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك حسػػاب نتػػائ  اختبػػار "ت" ب الثانيػػة الصػػفريةحػػص الفرلػػية تػػـ ض
يعػزل لمتغيػر  ،محاضظة الخميػؿ الدم  ضي لنفسية لدل المكفكضيف ضي مدارساللغكط ا ضيعينة الدراسة 

 .الجنس
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الضغوط النفسية لدى في  العينة أفرادالستجلبة لمعينلت المستقمة نتلئج اختبلر "ت"  (:1.1جدول )
 الجنسيعزى لمتغير مًلفظة الخميل  الدمج في المكفوفين في مدارس

المتوسط  العدد الجنس
 الًسلبي

ًراف االن
 المعيلري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 *0.021 2.343 0.64428 2.9338 76 ذكر
 0.51966 3.1806 48 أنثى

 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة *

(، أم 13121(، كمستكل الداللة )23343يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
يعزل  ،محاضظة الخميؿ الدم  ضي ل المكفكضيف ضي مدارساللغكط النفسية لدأنو تكجد ضركؽ ضي 

 . ككانت الفركؽ لصال  اإلناث، كبذلؾ تـ رضض الفرلية الثانية.  الجنسلمتغير 

 فككي (α 0.05≥) نتككلئج الفرضككية الثللثككة: ال توجككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة
 .درجة اإلعلقة ًلفظة الخميل يعزى لمتغيرم الدمج في الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس

 أضػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك حسػػاب نتػػائ  اختبػػار "ت" ب الثالثػػة الصػػفريةحػػص الفرلػػية تػػـ ض
يعػزل لمتغيػر  ؛محاضظة الخميػؿ الدم  ضي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارس ضيعينة الدراسة 
 .درجة اإلعاقة

الضغوط النفسية لدى في  العينة أفرادالستجلبة لمعينلت المستقمة "ت"  نتلئج اختبلر (:1.5جدول )
 درجة اإلعلقةيعزى لمتغير مًلفظة الخميل  الدمج في المكفوفين في مدارس

المتوسط  العدد درجة اإلعلقة
 الًسلبي

االنًراف 
 المعيلري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 *0.001 3.425 0.37923 3.4058 23 كؼ بصرم كمي
 0.62008 2.9436 101 بصرم جزئيكؼ 

 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة *

(، أم 13111(، كمستكل الداللة )33425يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
يعزل  ؛محاضظة الخميؿ الدم  ضي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارسأنو تكجد ضركؽ ضي 

 . ككانت الفركؽ لصال  الكؼ البصرم الكمي، كبذلؾ تـ رضض الفرلية الثالثة.  قةدرجة اإلعالمتغير 
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 فككي (α 0.05≥) ال توجككد فككروق ذات داللكو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة تكلئج الفرضككية الرابعككة:ن
 .المديريةيعزى لمتغير  مًلفظة الخميل الدمج في الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس

 عمػىعينػة الدراسػة  أضػرادتػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الرابعػة الصػفريةلفحص الفرلػية ك 
 .المديريةلمتغير  يعزل ؛محاضظة الخميؿ الدم  ضي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارس

مضغوط النفسية ل المتوسطلت الًسلبية واالنًرافلت المعيلرية الستجلبة أفراد عينة الدراسة (:6.4)جدول 
 المديريةيعزى لمتغير  مًلفظة الخميل الدمج في دى المكفوفين في مدارسل

 االنًراف المعيلري المتوسط الًسلبي العدد المديرية
 0.38043 3.4329 14 شماؿ الخميؿ

 0.52563 3.0583 26 الخميؿ
 0.64866 2.8892 73 جنكب الخميؿ
 0.38267 3.3774 11 تربية يطا

 اللػػغكط النفسػػية لػػدل المكفػػكضيف ضػػي مػػدارسضػػي  كجػػكد ضػػركؽ ظػػاىرة (9.4)يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ 
تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  ، كلمعرضػػة داللػػة الفػػركؽالمديريػػةيعػػزل لمتغيػػر  ،محاضظػػة الخميػػؿ الػػدم  ضػػي
 كما يظير ضي الجدكؿ التالي: (one way ANOVA)األحادم 

في الضغوط النفسية لدى العينة  أفرادة الستجلب األًلدينتلئج اختبلر تًميل التبلين : (7.4)لجدو
 المديريةمًلفظة الخميل يعزى لمتغير  الدمج في المكفوفين في مدارس

مجموع  مصدر التبلين
 المربعلت

متوسط  درجلت الًرية
 المربعلت

 قيمة "ف"
 المًسوبة

 مستوى الداللة

 5.000 1.690 3 5.069 بيف المجمكعات
 

*0.003 
 0.338 120 40.547 داخؿ المجمكعات 

 123 45.616 المجمكع 
 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة * 

مف مستكل الداللة  أقؿكىي  ،(0.003( كمستكل الداللة )5.000) يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية
(α ≥ 0.05)أم أنو تكجد ضركؽ دالة إحصائيان ضي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارس ؛ 

شمال الخلٌل وجنوبه لصالح ككانت الفركؽ بيف  .يعزل لمتغير المديرية ،ة الخميؿمحاضظ الدم  ضي 



78 

 .الرابعةالفرلية  رضضكبذلؾ تـ شمال الخلٌل، وبٌن تربٌة ٌطا وجنوب الخلٌل لصالح تربٌة ٌطا، 
 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

لبية الستجلبلت أفراد ( لممقلرنلت البعدية بين المتوسطلت الًسLSD(: نتلئج اختبلر )8.4الجدول )
 المديريةعينة الدراسة ًسب 

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطلت

مستوى 
 الداللة

 0.054 0.37463 الخميؿ شماؿ الخميؿ
 0.002 *0.54373 جنكب الخميؿ
 0.813 0.05549 تربية يطا

 0.054 -0.37463- شماؿ الخميؿ الخميؿ
 0.205 0.16911 جنكب الخميؿ
 0.130 -0.31914- تربية يطا

 0.002 *-0.54373- شماؿ الخميؿ جنكب الخميؿ
 0.205 -0.16911- الخميؿ
 0.011 *-0.48824- تربية يطا

 0.813 -0.05549- شماؿ الخميؿ تربية يطا
 0.130 0.31914 الخميؿ

 0.011 *0.48824 جنكب الخميؿ
به لصالح شمال الخلٌل، وبٌن تربٌةة ٌطةا شمال الخلٌل وجنوالفركؽ بيف  أف (8.1)يبلحظ مف الجدكؿ 

  .الرابعةالفرلية  رضضكبذلؾ تـ وجنوب الخلٌل لصالح تربٌة ٌطا، 

 النتلئج المتعمقة بللسؤال الرابع:   4. 2 .4

لدى المكفوفين  الكفلءة الذاتية المدركة مستوىىل تختمف متوسطلت تقديرات أفراد عينة الدراسة ل
، درجة اإلعلقةالجنس، العمر، بلختالف المتغيرات التللية: لخميل مًلفظة ا الدمج في في مدارس

 ؟المديرية

  التللية: الفرضيلتولإلجلبة عن ىذا السؤال تم تًويمو إل  
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 فككي (α 0.05≥) نتككلئج الفرضككية األولكك : ال توجككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة
 . العمريعزى لمتغير  ،مًلفظة الخميل الدمج في سالكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين في مدار 

 أضػرادالسػتجابة  ،المتكسػطات الحسػابيةك حسػاب نتػائ  اختبػار "ت" ب األكلػى الصػفريةحص الفرلػية تـ ض
يعػزل  ؛محاضظػة الخميػؿ الػدم  ضػي الكفػاءة الذاتيػة المدركػة لػدل المكفػكضيف ضػي مػدارس ضيعينة الدراسة 

 .العمرلمتغير 

الكفلءة الذاتية المدركة في  العينة أفرادالستجلبة لمعينلت المستقمة ئج اختبلر "ت" نتل (:9.1جدول )
 العمريعزى لمتغير  ،مًلفظة الخميل الدمج في لدى المكفوفين في مدارس

المتوسط  العدد العمر
 الًسلبي

االنًراف 
 المعيلري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

13-15 78 3.2700 0.51195 2.184 0.031* 
16-19 46 3.0774 0.45070 

 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة *

(، أم 13131(، كمستكل الداللة )23184يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
يعزل  ؛محاضظة الخميؿ الدم  ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارسأنو تكجد ضركؽ ضي 

 سنة(، كبذلؾ تـ رضض الفرلية األكلى.   15-13نت الفركؽ لصال  عمر )مف . ككاالعمرلمتغير 

 فككي (α 0.05≥) ال توجككد فككروق ذات داللكو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة نتكلئج الفرضككية الثلنيككة:
 .الجنس يعزى لمتغير ؛مًلفظة الخميل الدمج في الكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين في مدارس

 أضػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك حسػػاب نتػػائ  اختبػػار "ت" ب الثانيػػة الصػػفرية حػػص الفرلػػيةتػػـ ض
يعػزل  ؛محاضظػة الخميػؿالػدم  ضػي الكفػاءة الذاتيػة المدركػة لػدل المكفػكضيف ضػي مػدارس  ضيعينة الدراسة 

 .الجنسلمتغير 
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لكفلءة الذاتية افي  العينة أفرادالستجلبة لمعينلت المستقمة نتلئج اختبلر "ت"  (:31.1جدول )
 الجنسيعزى لمتغير  ؛مًلفظة الخميل الدمج في المدركة لدى المكفوفين في مدارس

المتوسط  العدد الجنس
 الًسلبي

االنًراف 
 المعيلري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 *0.065 1.862 0.50766 3.2639 76 ذكر
 0.46647 3.0950 48 أنثى

 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة *

(، أم 13165(، كمستكل الداللة )13862ف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )يتبي
محاضظة الخميؿ  الدم  ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارسأنو ال تكجد ضركؽ ضي 

 . كبذلؾ تـ قبكؿ الفرلية الثانية.  الجنسيعزل لمتغير 

 فككي (α 0.05≥) جككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككةنتككلئج الفرضككية الثللثككة: ال تو 
درجكة  يعكزى لمتغيكر ؛مًلفظكة الخميكل الكدمج فكي الكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين فكي مكدارس

 . اإلعلقة

 أضػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك حسػػاب نتػػائ  اختبػػار "ت" ب الثالثػػة الصػػفريةحػػص الفرلػػية تػػـ ض
يعػزل  ؛محاضظػة الخميػؿ الػدم  ضػي الكفػاءة الذاتيػة المدركػة لػدل المكفػكضيف ضػي مػدارس ضي عينة الدراسة

 .درجة اإلعاقةلمتغير 

الكفلءة الذاتية في  العينة أفرادالستجلبة لمعينلت المستقمة نتلئج اختبلر "ت"  (:33.1جدول )
 رجة اإلعلقةديعزى لمتغير مًلفظة الخميل  الدمج في المدركة لدى المكفوفين في مدارس

المتوسط  العدد درجة اإلعلقة
 الًسلبي

االنًراف 
 المعيلري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 *0.016 2.498 0.35448 3.0153 23 كؼ بصرم كمي
 0.51656 3.2402 101 كؼ بصرم جزئي

 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة *
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(، أم 13116(، كمستكل الداللة )2.498يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
يعزل محاضظة الخميؿ  الدم  ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارسأنو تكجد ضركؽ ضي 

 الفركؽ لصال  الكؼ البصرم الجزئي، كبذلؾ تـ رضض الفرلية الثالثة.   ككانت. درجة اإلعاقةلمتغير 

 فككي (α 0.05≥) ت داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككةال توجككد فككروق ذا نتككلئج الفرضككية الرابعككة:
 .المديريةيعزى لمتغير  مًلفظة الخميلالدمج في الكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين في مدارس 

 عمػىعينػة الدراسػة  أضػرادتـ حساب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الرابعة  الصفريةلفحص الفرلية ك 
 .المديريةلمتغير  محاضظة الخميؿ يعزل الدم  ضي المكفكضيف ضي مدارس الكفاءة الذاتية المدركة لدل

مكفلءة ل المتوسطلت الًسلبية واالنًرافلت المعيلرية الستجلبة أفراد عينة الدراسة (:32.4)جدول 
 المديريةيعزى لمتغير  ؛مًلفظة الخميل الدمج في الذاتية المدركة لدى المكفوفين في مدارس

 االنًراف المعيلري متوسط الًسلبيال العدد المديرية
 0.37339 2.8130 14 شماؿ الخميؿ

 0.38985 3.1346 26 الخميؿ
 0.52113 3.3380 73 جنكب الخميؿ
 0.27099 2.9144 11 تربية يطا

 
الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػدل المكفػػكضيف ضػػي ضػػي  كجػػكد ضػػركؽ ظػػاىرة (12.4)يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ 

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ  ، كلمعرضػػة داللػػة الفػػركؽالمديريػػةيعػػزل لمتغيػػر  ؛ضظػػة الخميػػؿمحا الػػدم  ضػػي مػػدارس
 كما يظير ضي الجدكؿ التالي: (one way ANOVA)األحادم التبايف 

في الكفلءة الذاتية المدركة لدى العينة  أفرادالستجلبة  األًلدينتلئج اختبلر تًميل التبلين : (31.4)لجدو
 المديريةيعزى لمتغير  ؛مًلفظة الخميل فيالدمج  المكفوفين في مدارس

مجموع  مصدر التبلين
 المربعلت

متوسط  درجلت الًرية
 ربعلتمال

 قيمة "ف"
 المًسوبة

 مستوى الداللة

 6.942 1.498 3 4.495 بيف المجمكعات
 

*0.000 
 0.216 120 25.900 داخؿ المجمكعات 

 123 30.396 المجمكع 

 (α 0.05≥)داؿ عند مستكل الداللة * 
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مف مستكل الداللة  أقؿكىي  ،(0.000( كمستكل الداللة )6.942يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
(α ≥ 0.05أم أنو تكجد ضركؽ دالة إحصائيان ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارس ) 

 .محاضظة الخميؿ يعزل لمتغير المديرية الدم  ضي

( لممقلرنلت البعدية بين المتوسطلت الًسلبية الستجلبلت أفراد LSDبلر )(: نتلئج اخت31.4الجدول )
 المديريةعينة الدراسة ًسب 

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطلت

مستوى 
 الداللة

 0.039 *-0.32159- الخميؿ شماؿ الخميؿ
 0.000 *-0.52501- جنكب الخميؿ
 0.589 -0.10141- تربية يطا

 0.039 *0.32159 شماؿ الخميؿ الخميؿ
 0.058 -0.20342- جنكب الخميؿ
 0.190 0.22018 تربية يطا

 0.000 *0.52501 شماؿ الخميؿ جنكب الخميؿ
 0.058 0.20342 الخميؿ
 0.006 *0.42360 تربية يطا

 0.589 0.10141 شماؿ الخميؿ تربية يطا
 0.190 -0.22018- الخميؿ

 0.006 *-0.42360- جنكب الخميؿ
جنةةوب الخلٌةل وشةماله لصةةالح جنةوب الخلٌةل، وبةةٌن الفػركؽ بػيف  أف (31.1) ظ مػف الجػدكؿ رقػـيبلحػ

كبػذلؾ تػـ الخلٌل وشمال الخلٌل لصالح الخلٌل، وبٌن جنوب الخلٌل وتربٌة ٌطا لصالح جنوب الخلٌةل، 

 .الرابعةالفرلية  رضض

 :الخلمسالنتلئج المتعمقة بللسؤال  5. 2.  4

مًلفظة  الدمج في الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارسبين ىل توجد عالقة ارتبلطية 
 ييم؟لد والكفلءة الذاتية المدركة الخميل

 بتحكيمو إلى الفرلية التالية: ةالباحث تلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قام 



83 

 الضككغوط النفسككية لككدىبككين  (α 0.05≥)ال توجككد عالقككة ذات داللككة إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة 
 .ييملد والكفلءة الذاتية المدركة ي مدارس مًلفظة الخميلالمكفوفين ف

كالداللػة اإلحصػائية السػتجابات أضػراد عينػة الدراسػة  ،كبذلؾ تـ حساب قيمة معامؿ االرتباط بيرسػكف)ر(
 كالكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة ،محاضظػػة الخميػػؿ الػػدم  ضػػي اللػػغكط النفسػػية لػػدل المكفػػكضيف ضػػي مػػدارسبػػيف 
 الي يبيف ذلؾ:، كالجدكؿ التييـلد

الضغوط النفسية لدى المكفوفين بين  معلمل ارتبلط بيرسون والداللة اإلًصلئية(: 35.4جدول رقم )
 ييملد والكفلءة الذاتية المدركة مًلفظة الخميل الدمج في في مدارس

قيمكككككككككككة معلمكككككككككككل  المتغيرات
 االرتبلط )ر(

الداللككككككككككككككككككككككككككككككككة 
 اإلًصلئية

 *0.000 -1.711 ةالكفلءة الذاتية المدرك الضغوط النفسية

 

مستكل الداللة ، كبمغ (1.743)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ( أف 21.4يبلحظ مف الجدكؿ )
كجكد عبلقة معنكية ا يتـ رضض الفرلية القائمة بعدـ ( كىي قيمة دالة إحصائيان، لذ13111اإلحصائية )

 الدم  ضي دل المكفكضيف ضي مدارساللغكط النفسية لبيف ( a≤1315عند مستكل الداللة اإلحصائية )
كمما  أم أنوبينيما،  عكسيةحيث تبيف كجكد عبلقة ييـ، لد كالكفاءة الذاتية المدركة محاضظة الخميؿ

 ، كالعكس صحي .ييـلد الكفاءة الذاتية المدركةاللغكط النفسية لدل المكفكضيف قمؿ ذلؾ مف  تزاد
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 الفصل الخلمس

______________________________________________________ 

   :منلقشة النتلئج والتوصيلت

 منلقشة النتلئج 1. 5

مستكل اللغكط النفسية كالكفاءة الذاتية المدركػة لػدل الطمبػة المكفػكضيف ضػي  إلى لتعرؼىدضت الدراسة ا
سية كالكفاءة الذاتية المدركػة ، كتحديد الفركؽ ضي مستكل اللغكط النفمدراس الدم  ضي محاضظة الخميؿ

، بااللػػػاضة الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العمػػػر، الجػػػنس، درجػػػة اإلعاقػػػة، مسػػػتكل التحصػػػيؿ، المديريػػػةبػػػاختبلؼ 
كذلػؾ  ،العبلقة بيف اللػغكط النفسػية كالكفػاءة الذاتيػة المدركػة لػدل الطمبػة المكفػكضيف ضػي مػدارس الػدم 

كصػػؿ ليػػا ضػػي ف الدراسػػة كالنتػػائ  التػػي تػػـ التمػػف خػػبلؿ تكلػػي  المفػػاىيـ النظريػػة ضػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػ
 لى تفسير شامؿ لنتائ  الدراسة.الفصؿ الرابع كصكالن إ

 كيعرض ىذا الفصؿ تفسير كمناقشة نتائ  الدراسة، كمف ثـ استخبلص التكصيات ضي لكء النتائ .

 النتلئج المتعمقة بللسؤال األول  1. 1. 5

 ؟  ي مدارس الدم  ضي محاضظة الخميؿاللغكط النفسية لدل المكفكضيف ض مستكلما 

 محاضظة الخميؿ الدم  ضي اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارسأف ظيرت نتائ  الدرجة الكمية أ
( كانحراؼ معيارم 3312)لمدرجة الكمية المتكسط الحسابي قيمة حيث بمغت  ،جاءت بدرجة متكسطة

، ضقرة جاءت بدرجة متكسطة( 22)درجة عالية كجاءت ب ات( ضقر 5أف )لى ، كأشارت النتائ  إ(13618)
. كحصمت الفقرة " أشعر بالقمؽ مف حدكث مكركه لؤلشخاص الذيف ( ضقرات جاءت بدرجة منخفلة6ك)

(، كيمييا ضقرة " أشعر بالممؿ " بمتكسط حسابي 4.40يعتنكف بي " عمى أعمى متكسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " 2.02مى أقؿ متكسط حسابي )عبلقتي بالمدرسيف سيئة " ع (. كحصمت الفقرة "3.92)
 (.2.10عاني مف ضقداف الشيية " بمتكسط حسابي )أ

كما تشممو مف تذبذب ضي  ،لى الظركؼ االجتماعية التي يعيشيا الكفيؼكتعزك الباحثة النتيجة إ
لنفكر مف ضالبعض يشعر بالذنب كالبعض بالشفقة كالبعض با مف قبؿ األضراد ضي بيئة الكفيؼ،المعاممة 
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ـ الكعي كقمة الثقاضة كيرجع ذلؾ إلى عد ،الصراعات الداخمية لديو األمر الذم يؤدم إلى ،ذكم اإلعاقة
سمبان عمى عبلقتو بالمجتمع  يكثرمما  بذكم اإلعاقة ضي المجتمع المحمي،مكر التي تتعمؽ كالجيؿ باأل
م يشكؿ لغطان عمى الكفيؼ مف ، كما كتعتبر المدرسة العالـ الخارجي األكؿ لمكفيؼ كالذمف حكلو

ينعكس األمر الذم  حيث عدـ مكاءمة األبنية كالمناى  كالمراضؽ العامة، كالعبلقة مع المعمميف كاألقراف،
، األمر الذم يؤدم إلى ظير مكانياتوذاتو، كتقييمة لقدراتو كا  سمبان عمى شخصية الكفيؼ كتكاضقة مع 

 اللغكط النفسية لديو.

 :ال الثلنينتلئج السؤ  2.  1. 5

 ؟  ضي مدارس الدم  ضي محاضظة الخميؿ الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف مستكلما  

محاضظة الدم  ضي الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارس أف ظيرت نتائ  الدرجة الكمية أ
( كانحراؼ 3319)لمدرجة الكمية المتكسط الحسابي جاءت بدرجة متكسطة، حيث بمغت قيمة  الخميؿ

ضقرة جاءت بدرجة ( 27)جاءت بدرجة عالية ك ات( ضقر 7أف )لى إكأشارت النتائ  ، (13497معيارم )
(، 4.52متكسطة. كحصمت الفقرة " ألتـز بأدب الحديث مع اآلخريف " عمى أعمى متكسط حسابي )

(. كحصمت الفقرة 4.26)كيمييا ضقرة " أتصرؼ بمباقة ضي المكاقؼ المدرسية المختمفة " بمتكسط حسابي 
(، يمييا الفقرة " 2.37أعتمد عمى أىمي ضي العبلقات االجتماعية " عمى أقؿ متكسط حسابي ) "

 (.2.61أستطيع أف أقنع أم شخص بكجية نظرم " بمتكسط حسابي )

لتي ، كاالنتقادات انابة التي يحصؿ عمييا الفرد مف البيئة المحيطةلى خبرات األزك الباحثو النتيجة إكتع
تجعؿ الكفيؼ  تقميؿ قيمة أم عمؿ يمكف أف يقـك الكفيؼ بإنجازه، كرعاية كعناية األىؿ الزائدة التي

لاضة الى ما باإلخريف، كشعكرة بعدـ القدرة عمى االستقبللية كالعناية بالذات، يعتمد كميان عمى اآل
لاضة إلبا تو عمى اإلنجاز،كقدر  السمبي ضيما يتعمؽ بإمكانياتو فظيمقناع الأساليب اإليتعرض لو مف 

أف كالتي يمكف  ،ضي مدارس الدم  كضيففستقباؿ الطمبة المك ير المؤىمة ال البيئة االكاديميةإلى 
 .عتماد عمى الذات كاالستقبلليةاإل تقميؿ ضرصة تساعدىـ ضي

 .2112كدراسة يعقكب  ،2111كقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائ  دراسة العجمية 
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 المتعمقة بللسؤال الثللث:  النتلئج 3. 1. 5

ضي مدارس لدل المكفكضيف  اللغكط النفسية مستكلىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أضراد عينة الدراسة ل
 ؟المديرية درجة اإلعاقة،الجنس، العمر، باختبلؼ المتغيرات التالية: محاضظة الخميؿ 

  التالية: الفرلياتكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى 

 ة فرضيلت الدراسة منلقش

 0.05≥)  ال توجد فروق ذات داللو إًصلئية عند مستوى الداللة :منلقشة نتلئج الفرضية األول 
α) العمريعزى لمتغير  ؛في الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس مًلفظة الخميل. 

عزل خميؿ تاللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارس محاضظة الظيرت النتائ  كجكد ضركؽ ضي أ
 .سنة( 19-16. ككانت الفركؽ لصال  عمر )مف العمرلمتغير 

االجتماعية كالنفسية ك  الجسدية كاالحتياجات ،لى طبيعة المرحمة العمريةكتعزك الباحثة ىذه النتيجة إ
كمتطمبات لمسايرة البيئة اإلجتماعية كتحقيؽ ، كما تفرض عميو مف التزمات لمفرد ضي ىذه المرحمة

لرلى اإلجتماعي، كالتقدير مف اآلخريف،باإللاضة النو مرحمة ميمة تككيف اليكية الشخصية القبكؿ، كا
كتحقيؽ االستقبللية الذاتية، األمر الذم ليس بسيؿ عمى ذكم اإلعاقة البصرية، كخاصة ضي لكء 

 المعكقات اإلجتماعية كالبيئية التي يتعرض ليا.

 .)2118)كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة عبد القادر 

 في (α 0.05≥) ال توجد فروق ذات داللو إًصلئية عند مستوى الداللة :نتلئج الفرضية الثلنية
 .الجنس يعزى لمتغير ؛الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس مًلفظة الخميل

يعزل اللغكط النفسية لدل المكفكضيف ضي مدارس محاضظة الخميؿ ضركؽ ضي  ظيرت النتائ  كجكدأ
 .. ككانت الفركؽ لصال  اإلناثالجنسلمتغير 

اإلناث  جتماعية السائدة ضي المجتمع تجاهلى تأثير البيئة كالثقاضة االإكتعزك الباحثة ىذه النتيجة 
ك التعامؿ كالتكاصؿ قيكد سكاء ضي اإللتحاؽ بالمدرسة أحيث تفرض عمييا ال كخاصة مف ذكم االعاقة

اك مف منطمؽ الخكؼ مف  ،كالعناية الزائده بيـلخكؼ راد المجتمع، إما مف منطمؽ القمؽ كامع إض
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كما أنيف أقؿ إحساسان باألمف كالثقة بالنفس لعدـ ، الكصمة لكجكد ضتاة مف ذكم اإلعاقة ضي العائمة
كما كنجد أف اإلناث ، قدرتيف عمى التكاجد بمفردىف ضي أماكف عامة، كعدـ اتاحة الفرصة ليـ بذلؾ 

الذككر نتيجة زيادة ارتباطيف باألسرة كصعكبة االنفصاؿ عف األسرة مف  أكثر قمقان عمى مستقبميف مف
ناحية أك التفكيرىف المستمر ضي يحاتيف المستقبمية، ىؿ يمكف اف تتاح ليـ ضرصة لمتعمـ الجامعي أـ 
ال؟ ىؿ يمكف اف ينخرطك بسكؽ العمؿ أـ ال ؟ ىؿ يمكف أف يتزكجف أـ ال ؟ كؿ ىذا يمكف أف يجعؿ 

 قمقان عمى المستقبؿ كأكثر إحساسان باللغكط النفسية. اإلناث أكثر

، كدراسة ىميؿ 2118كاختمفت مع دراسة عبد القادر  ،2111كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة محمد 
2114. 

 

 في (α 0.05≥) نتلئج الفرضية الثللثة: ال توجد فروق ذات داللو إًصلئية عند مستوى الداللة 
 .درجة اإلعلقة يعزى لمتغير ؛وفين في مدارس مًلفظة الخميلالضغوط النفسية لدى المكف

يعػػزل  ،اللػػغكط النفسػػية لػػدل المكفػػكضيف ضػػي مػػدارس محاضظػػة الخميػػؿضػػي  ضػػركؽ ظيػػرت النتػػائ  كجػػكدأ
 .. ككانت الفركؽ لصال  الكؼ البصرم الكميدرجة اإلعاقةلمتغير 

خػػريف بشػػكؿ عتمػػاده عمػػى اآلالشخصػػية كا  سػػتقبللية فيػػؼ الكمػػي اإلكتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة ضقػػداف الك
، كالتػػي يمكػػػف اف دائػػـ ضػػي حياتػػو، كعػػدـ تػػكضر المكاءمػػة الفيزيقيػػة كاالجتماعيػػة ضػػي البيئػػة المحيطػػة بػػو

مكقػػؼ الشػفقة اتجػػاه ذكم االعاقػة البصػػرية مػػف أف ك كمػا  ،تسػاعده إلػػى حػدا مػػا عمػى تحقيػػؽ اإلسػػتقبللية
يزيػػػد مػػػف شػػػعكرة بػػػالنقص كعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى عامػػػؿ معػػػو ي المجتمػػػع بكيفيػػػة الت، كعػػػدـ كعػػػقبػػػؿ االخػػػريف

تاحػة الفرصػة ليػـ عمػى  ،، ضي حيف أف نظرة المجتمع أقؿ سمبية لذكم الكػؼ البصػرم الجزئػياإلنجاز كا 
، حيػػث اف البقايػػا البصػػرية تتػػي  اإلسػػتقبللية كاإلعتمػػاد عمػػى الػػذات بشػػكؿ أكبػػر مػػف ذكم اإلعاقػػة الكميػػة

 . كخاصة ضي امكرىـ الحياتيةليـ ضرصة لئلعتماد عمى الذات 

 .2111كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة محمد 
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 فككي (α 0.05≥) نتككلئج الفرضككية الرابعككة: ال توجككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة
 .المديريةيعزى لمتغير  الضغوط النفسية لدى المكفوفين في مدارس مًلفظة الخميل

اللػػغكط النفسػػية لػػدل المكفػػكضيف ضػػي مػػدارس محاضظػػة الخميػػؿ ضػػي  ضػػركؽ ظػػاىرة ظيػػرت النتػػائ  كجػػكدأ
شمال الخلٌل وجنوبه لصالح شمال الخلٌل، وبةٌن تربٌةة ٌطةا ككانت الفركؽ بػيف  المديريةيعزل لمتغير 

 .وجنوب الخلٌل لصالح تربٌة ٌطا

مػدل البصرية كما  عاقةيعة الثقاضة السائدة ضي المجتمع تجاه ذكم اإللى طبإكتعزك الباحثة ىذه النتيجة 
نيػا ضػي حيػث أ مػة المقدمػة ليػـإللاضة إلى مستكل الخدمات كالمكائسرة كالمجتمع، باتقبميـ ضي إطار األ

المدينػػة أكثػػر منيػػا بػػالقرل كالمنػػاطؽ النائيػػة، باإللػػاضة إلػػى أف المؤسسػػات العاممػػة مػػع اإلشػػخاص ذكم 
ثر مف القرل، كبالقرل أكثػر مػف المنػاطؽ النائيػة اإلعاقة سكاء التعميمية أك التأىيمية متكاجدة بالمدينة أك

 .أك البعيدة عف مركز المدينة

 .2114، كاختمفت مع دراسة ىميؿ 2111كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة البرعاكم 

 النتلئج المتعمقة بللسؤال الرابع 4.  1. 5

لدى المكفوفين  لمدركةالكفلءة الذاتية ا مستوىىل تختمف متوسطلت تقديرات أفراد عينة الدراسة ل
 ؟المديرية، درجة اإلعلقةالجنس، العمر، بلختالف المتغيرات التللية: في مدارس مًلفظة الخميل 

  التللية: الفرضيلتولإلجلبة عن ىذا السؤال تم تًويمو إل  

 (α 0.05≥) ال توجد فروق ذات داللو إًصلئية عند مستوى الداللة: منلقشة نتلئج الفرضية األول 
مًلفظة الخميل يعزى لمتغير الدمج في الكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين في مدارس في 
 .العمر

الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارس الدم  ضي محاضظة ضي  ضركؽ اظيرت النتائ  كجكد
 .سنة( 15-13. ككانت الفركؽ لصال  عمر )مف العمريعزل لمتغير الخميؿ 
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 كالجسدية لى طبيعة المرحمة العمرية كاالحتياجات االجتماعية كالنفسيةإة ىذه النتيجة كتعزك الباحث
، باإللاضة الى أف المسؤكليات كالتكقعات مف المجتمع أقؿ منيا بالمرحمة التالية ضي ىذه المرحمة لمفرد

 .ة العمرية التاليةبالمرحم ات االجتماعية كاألكاديمية مقارنةتدني المتطمبك ليذه المرحمة العمرية أقؿ، 

 .2111كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العجمية 

 في (α 0.05≥) ال توجد فروق ذات داللو إًصلئية عند مستوى الداللة: نتلئج الفرضية الثلنية
 .الجنس يعزى لمتغير ؛مًلفظة الخميل الدمج في الكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين في مدارس

الكفاءة الذاتية المدركة لدل المكفكضيف ضي مدارس الدم  ضي ـ كجكد ضركؽ ضي ظيرت النتائ  عدأ
 .الجنسيعزل لمتغير  ؛محاضظة الخميؿ

لػػى خبػرات اإلتقػػاف كاالجتماعيػة المتشػػابو، باإللػاضة إ كاديميػػةإلػػى البيئػة األكتعػزك الباحثػة ىػػذه النتيجػة 
التػي يتكاجػد ضييػا كػبل  االسػتثارة االنفعاليػةو تشػابك  ،كالقدرات كظركؼ التأىيؿ كالبيئة المحيطػة المشػتركة

 .بذكم اإلعاقة تككف نفسيا بأختبلؼ الجنس يف، كحجـ تكقعات االشخاص المحيطالجنسيف

، 2111، كدراسة خميفو كعبػد الخػالؽ كعمػي 2113كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الحمراف كطبلضحة 
 ،2119كدراسػػة الػػزؽ  ،2119سػػة النصاصػػرة كدرا ،2111كدراسػػة العجمػػي  ،2111كدراسػػة المسػػاعيد 
كدراسػػة  ،2113كدراسػػة اليكسػػؼ  ،2113كاختمفػػت مػػع دراسػػة عػػكض كمحمػػد  ،2116كدراسػػة عبػػد اهلل 

Mohamadari 2012،  2116الركس كراتيؿ كآخركف كدراسة  ،2119كدراسة الرضكع كآخركف. 

 فككي (α 0.05≥) وى الداللككةال توجككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككت: نتككلئج الفرضككية الثللثككة
درجكة  يعكزى لمتغيكر ؛مًلفظكة الخميكل الكدمج فكي الكفلءة الذاتية المدركة لدى المكفوفين فكي مكدارس

 .اإلعلقة

الكفػاءة الذاتيػة المدركػة لػدل المكفػكضيف ضػي مػدارس الػدم  ضػي محاضظػة ظيرت النتائ  كجكد ضػركؽ ضػي أ
 ؽ لصال  الكؼ البصرم الجزئي.. ككانت الفرك درجة اإلعاقةيعزل لمتغير  ؛الخميؿ

األضػراد  كبػر مػفأ خبرات االتقاف ضي حياتو األضراد ذكم اإلعاقة الجزئية لى كجكدإكتعزك الباحثة النتيجة 
ذكم  قػػؿ مػػفمػػة الفيزيقيػػة كاالجتماعيػػة ألممكائلػػى أف حػػاجتيـ ، باإللػػاضة إةالكميػػ ةالبصػػري ذكم اإلعاقػػة
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اقػػػة البصػػػرية الكميػػػة عمجتمػػػع كاألسػػػرة ليػػػـ أكبػػػر مػػػف ذكم اإلة، كدرجػػػة تقبػػػؿ الالكميػػػ ةالبصػػػري اإلعاقػػػة
 . باعتبارىـ أكثر قدرة عمى إعتمادىـ عمى أنفسيـ، كاإلعاقة أقؿ تأثير كظيكر عمى الشكؿ الخارجي ليـ

 فككي (α 0.05≥) ال توجككد فككروق ذات داللككو إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة نتككلئج الفرضككية الرابعككة:
يعكككزى لمتغيكككر  ؛مًلفظكككة الخميكككلالكككدمج فككي لكككدى المكفككوفين فكككي مكككدارس الكفككلءة الذاتيكككة المدرككككة 

 .المديرية

الػدم   ضركؽ دالة إحصائيان ضي الكفاءة الذاتية المدركة لػدل المكفػكضيف ضػي مػدارسظيرت النتائ  كجكد أ
جنةوب الخلٌةل وشةماله لصةالح جنةوب ، ككانت الفػركؽ بػيف يعزل لمتغير المديرية ؛محاضظة الخميؿ ضي

، وبٌن الخلٌل وشةمال الخلٌةل لصةالح الخلٌةل، وبةٌن جنةوب الخلٌةل وتربٌةة ٌطةا لصةالح جنةوب الخلٌل

 .  الخلٌل

مػة يا الكفيؼ ضػي المنػاطؽ األكثػر مكائاإليجابية التي يتعرض ل لى الخبراتكتعزك الباحثة ىذه النتيجة إ
مكانيات خدمة ذكم اإلعاقة،  كثػر ليا الفرد ضي البيئػات األي يتعرض كاالستثارة االنفعالية االيجابية التكا 

، باإللػػاضة إلػى تػػكضر الكسػػائؿ كاإلمكانيػػات التػػي ذكم االعاقػػة البصػػرية ككعػػي ضيمػػا يتعمػػؽ بالطمبػةتقبػؿ 
تسػػػيـ ضػػػي تطػػػكير كتنميػػػة قػػػدرات الطمبػػػة المكفػػػكضيف لمكصػػػكؿ بيػػػـ لئلسػػػتقبللية كاإلعتمػػػاد عمػػػى الػػػذات 

نجاح، كبالتالي تككيف اتجاىػات ايجابيػة لقػدرات ، األمر الذم يعزز خبرات الكتطكير القدرات الشخصية
 .الفرد كامكانياتو

 الخلمسالنتلئج المتعمقة بللسؤال  5.  1. 5
الضككغوط النفسككية لككدى المكفككوفين فككي مككدارس الككدمج فككي مًلفظككة بككين  ارتبلطيككوىككل توجككد عالقككة 

 ؟ييملد والكفلءة الذاتية المدركة الخميل
 بتحكيمو إلى الفرلية التالية: ةالباحث تلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قام

 الضككغوط النفسككية لككدىبككين  (α 0.05≥)ال توجككد عالقككة ذات داللككة إًصككلئية عنككد مسككتوى الداللككة 
 .ييملد والكفلءة الذاتية المدركة المكفوفين في مدارس مًلفظة الخميل

الػػدم  ضػػي اللػػغكط النفسػػية لػػدل المكفػػكضيف ضػػي مػػدارس بػػيف كأظيػػرت النتػػائ  كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو 
 .بينيما عكسيةحيث تبيف كجكد عبلقة ييـ، لد كالكفاءة الذاتية المدركة محاضظة الخميؿ
كو لذاتػو كقدراتػو دراتؤثر سمبان عمى إىذه النتيجة إلى أف ما يتعرض لو الفرد مف لغكط كتعزك الباحثة 
الذاتيػة لػذكم االعاقػػة  عمػى الكفػاءة نفعاليػة شػػديدة تػكثر سػمبان كمػا كيػؤدم إلػى اسػتثارة إ ،كنمػط شخصػيتو



92 

، ضػػي حػػيف أف تػكضر الػػدعـ كالمسػػاندة كالتقبػؿ لػػذكم اإلعاقػػة البصػرية يسػػيـ ضػػي إدراؾ األيجػػابي البصػرية
لمػػذات كقػػدرات كبالتػػالي تقميػػؿ مسػػػتكل اللػػغكط النفسػػية كارتفػػاع مسػػػتكل الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػػذل 

   .الطمبة المكفكضيف
، دراسػة مطػر 2118مػكني كزمػبلؤه ، كدراسػة 2112 شامبن  كزمبلئػوكقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

 .2114كدراسة كارديماس ككبلنتيزم  ،2115كدراسة مطر  ،2115
 

 التوصيلت  2. 5

ترضع مستكل الكفاءة الذاتية لدل الطمبػة المكفػكضيف  التي تطكير برام  ارشادية لذكم االعاقة البصرية -
 كتقمؿ مستكل اللغكط النفسية.

 .ديـ الدعـ النفسي كاالجتماعي لمطمبة ذكم اإلعاقة البصريةتق -

عػػداد المعممػػيف كالطمبػػة مػػف  يػػر ذكم االعاقػػة لػػدم  االشػػخاص ذكم االعاقػػة ضػػي المػػدارس  - تأىيػػؿ كا 
 بحيث يسيؿ التعامؿ كالتكاصؿ معيـ كتقبميـ.

ككيفيػػػة التعامػػػؿ عاقػػػة البصػػػرية زيػػػادة الػػػكعي كالتثقيػػػؼ حػػػكؿ اإلعاقػػػة البصػػػرية كاألشػػػخاص ذكك اإل -
كتسػػاكم بػػػيف  ثقػػػتيـ بأنفسػػيـ كقػػدراتيـتزيػػد مػػف ك  ،كالتكاصػػؿ الصػػحي  معيػػـ بطريقػػة تػػػدعـ شخصػػيتيـ

 .الذككر كاإلناث

الفمسػػطيني الػػدعكة عمػػى الصػػعيد السياسػػي كاالجتمػػاعي لتطبيػػؽ القػػكانيف كالمػػكائ  الػػكاردة ضػػي القػػانكف  -
متكاضئػػة كغيػػرىـ مػػف االشػػخاص مػػف  يػػر ذكم عاقػػة لػػدعـ حقيػػـ بالحيػػاة الالخػػاص باألشػػخاص ذكم اإل

 االعاقة. 

إجػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات حػػكؿ مفيػػـك الػػذات كالكفػػاءة الذاتيػػة كاللػػغكط النفسػػية لؤلشػػخاص ذكم  -
االعاقػػػػػة البصػػػػػرية، كالصػػػػػعكبات التػػػػػي تكاجػػػػػو دمػػػػػ  االشػػػػػخاص ذكم االعاقػػػػػة ضػػػػػي المػػػػػدارس لتطػػػػػكير 

 لصعكبات.استراتيجيات كخطط تطكيرية لمتغمب عمى ىذه ا
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 المراجع:

 المراجع العربية

الضكغوط النفسككية، وأسكلليب مواجيتيكل كمككل تكدركيل المكرأة الفمسككطينية  : (2003)صػال   ،أبػك حطػب
 :رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة. جامعػػة عػػيف شػػمس بالتعػػاكف مػػع جامعػػة األقصػػى .فككي مًلفظككة غككزة

  زة.

 عماف. :دار اسامة ،ىالطبعة االكل .النفسية ةالصً: (2008)جماؿ  ،أبك دلك

 يػػر  رسػػالة ماجسػػتير ،اثككر التغذيككة الراجعككة عمكك  فلعميككة الككذات(. 1994السػػيد محمػػد ) ،ابػػك ىاشػػـ
 يؽ.ز جامعة الزقا ،منشكرة، كمية التربية

. مككدى فلعميككة برنككلمج ارشككلدي فككي تنميككة مسككتوى النضككج لككدى المكفككوفين(: 2002احمػػد، محمػػد )
 ر.مص :رسالة دكتكراة، جامعة المنكضيو

 القاىرة. :، تشخيصو كعبلجو، دار الرشادقمق الكفيف (:2001)ايياب  ،البببلكم
الضككغوط النفسككية واالجتملعيككة المدرسككية وأسككلليب المواجيككة لككدى طمبككة : (2002)احمػػد  ،البحػػراكم

مككة اإلعداديككة  :رسػػالة ماجسػػتير، معيػػد الدراسػػات العميػػا لمطفكلػػة، جامعػػة عػػيف شػػمس .وطللبككلت المًر
 القاىرة.

 .( أثػر برنػام  تػدريبي ضػي الكفػاءة األكاديميػة الطبلبيػة لمطػبلب عمػى ضاعميػة الػذات2001)منى  ،بدكم
 .280 – 151( 29لعدد ) ،المجمة المصرية لمدراسلت النفسية

. رسالة وعالقتيل ببعض المتغيرات ،لضغوط النفسية لدى طمبة الجلمعةا .(2001البرعاكم، أنكر )
ضمسطيف. – زة  :الجامعة االسبلمية ،التربية كمية ،ماجستير  ير منشكرة  

 .، دار الفكر: عمافاسس عمم النفس التربوي(. 2003تكؽ، محي الديف، كعدس، عبد الرحمف )

. رسالة ماجستير  ير منشكرة، فلعمية الذات لدى المدخنين والكًولين(: 2002الجبكر، حناف )

 عماف. :الجامعة األردنية
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 مكتبة جرير. ،. ترجمة مكتبة جريردارة الضغوط من أجل النجلحا(: 2008سارا زيؼ ) ،جرير

 دار الفكر: عماف.  ،. الطبعة االكلىمقدمة في اإلعلقة البصرية: (1998)الحديدم، منى 

. عبلقة الفاعمية الذاتية المدركة باالكتئاب لدل طمبة كمية العمـك (2000)نزيو كداكد، نسيمة  ،حمدم
 .357 -342( 1) 27العمـك التربكية  مجمة الدراسات ،نيةالتربكية ضي الجامعة االرد

(: أثر تدريس كحدة تعميمية كضقاى لنمكذج التفاعؿ المعرضي 2013ضراس ) ،محمد كالطبلضحة ،الحمراف
مجمة جلمعة النجلح االنفعالي عمى تنمية الكفاءة الذاتية المدركة لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي. 

 .1256-1224، (6) 27 ،(نيةالعموم االنسل)لألبًلث 

دراسة  :(: دم  االطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ضي المدارس العادية2004الخشرمي، سحر )
العمكـ التربكية  ،مجمة جامعة الممؾ سعكد ،مسحية لبرام  الدم  ضي المممكة العربية السعكدية

 .367-325( 2)16 ،كالدراسات االسبلمية

. ت الدمج عم  القبول االجتملعي لألطفلل ذوي الًلجلت الخلصةتأثيرا(: 2004جماؿ ) ،الخطيب
 عماف. :كمية العمـك التربكية، الجامعة االردنية

 مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع: الككيت. ،تعديل السموك االنسلني( 2003جماؿ )،الخطيب

جية اللغكط لدل (: كفاءة الذات كأساليب مكا2011نبيمة كعبد الخالؽ، شادية ) ،سياـ كعمي ،خميفة
 .815 - 792 (2،)مجمة البًث العممي في التربيةطبلب المرحمة الثانكية. 

(: العبلقة بيف مصادر اللغكط التي يعاني منيا الطمبة كمفيكـ 1997)داكد، نسيمة كحمدم، نزية 

 . 381 -364( 2) 24،مجمة العموم والتربيةالذات لدييـ. 

اللغكط النفسية لدل طمبة الجامعة اإلسبلمية كعبلقتيا  (:2006) نبيؿ كالحجار، ابراىيـ ،دخاف

-369 ( 2)14 ،(سمسمة الدراسلت اإلنسلنية)مجمة العموم االسالمية بالصبلبة النفسية لدييـ. 

398. 
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: النمػكذج النسػبي لمعبلقػة بػيف المسػاندة االجتماعيػة كلػغكط الحيػاة، كالصػحة (1996)دسكقي، راكيػة 
 .59-44(، 39)العدد  ،،ة عمم النفسمجم .النفسية لدل المطمقات

بككرامج لمسككلعدة الككذات فككي  –نظريلتيككل  –الضككغوط النفسككية: طبيعتيككل : (1999)ىػػاركف  ،الرشػػيدم
 القاىرة.  :. األنجمك العربيةعالجيل

(: دم  المكفكضيف ضػي المػدارس الثانكيػة العاديػة بدكلػة الككيػت 2003بدكر ) ،كالمعيمي  ازم الرشيدم،
 ،المجمكككة التربويكككة .ية ألراء حػػػاالت المكفػػػكضيف ضػػػي الػػػدم  بالمػػػدارس الثانكيػػػة العاديػػػةدراسػػػة اسػػػتطبلع
 .103-44 (66)  17 ،جامعة الككيت

(: عبلقػػة الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة بالقػػدرة عمػػى 2009) القيسػػي، تيسػػير كالقرارعػػة، أحمػػدمحمػػد ك  ،الرضػػكع
-181، (92) 23، المجمكككة التربويكككة .حػػػؿ المشػػػكبلت لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة الطفيمػػػة التقنيػػػة ضػػػي االردف

209. 

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  .قضليل ومشكالت في التربية الخلصة. (1998)الركساف، ضاركؽ 
 االردف. :عماف

(: الكفاءة الذاتية األكاديميػة المدركػة لػدل طمبػة الجامعػة االردنيػة ضػي لػكء متغيػر 2009)الزؽ، أحمد 
 .58-37( 2) 10 ،مجمة العموم التربوية والنفسية .الدراسي الجنس كالكمية كالمستكل

سمسػػمة عمػػـ الػػنفس  .البنيككة العلمميككة لمكفككلءة الذاتيككة االكلديميككة ومًككدداتيل: (2001ضتحػػي ) ،الزيػػات
 (.2)6 ،المعرضي

دار النشػر الطبعػة االكلػى، .عمكم الكنفس المعرفكي مكداخل النمكلذج ونظريكلت :(2001ضتحي )  ،الزيات
 مصر. :الجامعات

بطلرية قيلس الضغوط النفسية واسلليب  :(1998)عبد العزيز  ،الشخص ،السرطاكم، زيداف
 المارات العربية المتحدة.ا :دار الكتاب .المواجية واالًتيلجلت االولية الوليلء امور المعوقين

 الضكككغوط النفسككية لكككدى معممككي ومعممكككلت التربيككة الخلصكككة وعالقتيكككل :(1993السػػمادكني، شػػكقية )
 ضرع بنيا. –جامعة الزقازيؽ  ،كمية التربية ،رسالة ماجستير .بتقدير الذات
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(: الكفػػػػاءة الذاتيػػػػة المدركػػػػة كالػػػػداضع لبلنجػػػػاز لػػػػدل طالبػػػػات الصػػػػؼ االكؿ ثػػػػانكم 2010نيمػػػػة ) ،السػػػػيد
 .  308 – 283 (.2العدد ) ،مجمة دراسلت الطفولة .المتأخرات دراسياى كالعاديات

الدار المصرية  ،. الطبعة األكلىمعلقون بصريَل، خصلئصيم ومنلىجيمال: (1997)سيسالـ، كماؿ 
 القاىرة. :المبنانية

 العيف. :. دار الكتاب الجامعيالدمج في فصول ومدارس التعميم العلم (:2001)سيسالـ، كماؿ 

لػػغكط (: الكفػػاءة الذاتيػػة كعبلقتيػػا بالكفػػاءة المينيػػة كالمعتقػػدات التربكيػػة كال2005إبػػراىيـ ) ،الشػػاضعي
مجمككس  -المجمككة التربويككة .النفسػػية لػػدل المعممػػيف كطػػبلب كميػػة المعممػػيف بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية

  .194-131 ( 75) 19 ،جلمعة لكويت -النشر العممي

(: اسػػػتراتيجيات المكاجيػػػة كعبلقتيػػػا باللػػػغكط النفسػػػية لػػػدل طػػػبلب المرحمػػػة 2010سػػػميماف ) ،الشػػػاكم
 .311 -287 (118العدد ) ،ة رسللة الخميج العربيمجم .الجامعية ضي مدينة الرياض

إستراتيجية التدبير وأثرىل عم  الكفلءة الذاتيكة المدرككة، ومرككز الضكبط لكدى (: 2004الشبكؿ، أنكر )
مككة االسلسككية العميككل أطركحػػة دكتػػكراه  يػػر  .عينككة مككن ذوي التًصككيل المرتفككع والمككنخفض فككي المًر

 عماف. :العميا منشكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات

 –السوملتوسكككليك  –نظريكككلت الشخصكككية  :الشخصكككية السكككوية والمضكككطربة :(2002)زينػػػب  ،شػػػقير
 :مكتبػػة النيلػػة المصػػرية ،الطبعػػة الثانيػػة .العصككلب والككذىلن –اضككطرابلت االكككل  -السيكوسككوملتك 

 .القاىرة

. و ومقلومتوطرق عالج –تشخيصة  –مفيومة  –الضغط النفسي . (1994)الطريرم، عبد الرحمف 
 .الرياض :مكتبة العبيكاف ،الطبعة االكلى

وعالقتيل بكلألمراض السيكوسكوملتية لكدى األسكرى  ،الضغوط النفسية: (2000)عبد الرؤكؼ  ،الطبلع
س مجامعػػة عػػيف شػػ .رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة .الفمسككطينيين المًككررين مككن السككجون اإلسككرائيمية

 . زة :بالتعاكف مع جامعة األقصى

 دار قباء لمطباعة كالنشر: القاىره.   .نظريلت شخصية(. 1998الرحمف، محمكد )عبد 
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دار  ،.  الطبعػػػة األكلػػػى االصػػػدار الثػػػانيإرشكككلد االًتيلجكككلت الخلصكككة: (2008)عبػػػد العزيػػػز، سػػػعيد 
 .الثقاضة: عماف

ات (: اللغكط النفسية لدل العامميف ضي مجاؿ الصػحة النفسػية ضػي محاضظػ2008)رسمية  ،عبد القادر
ةشماؿ ضمسطيف.   .197-155، (13عدد ) ،مجمة جلمعة القدس المفتًو

(: الذكاء الكجداني كعبلقتو بالكفاءة الذاتية كاستراتيجيات مكاجية اللغكط لدل 2006)جابر  ،عبد اهلل
 .(3) 5 ،دراسلت عربية في عمم النفساالبتدائية.  ةمعممي المرحم

 القاىرة. :زىراء الشرؽ لليب مواجيتيل.ضغوط الًيلة وأس: (2006عبد المعطي، حسف )

 عماف. :الطبعة االكلى،  دار الصفاء .المعلقون بصريَل()المبصرون آلذانيم (: 2000)عبيد، ماجدة 

دارة الضغوط النفسية: (2001)ضاركؽ  ،عثماف  القاىرة. :دار الفكر العربي .القمق، وا 

يكككل بللكفكككلءة الذاتيكككة المدرككككة لكككدى مصكككلدر الكككدعم االجتمكككلعي وعالقت (:2010)ضخريػػػة  ،العجميػػػة
 االردف.   :جامعة عماف العربية ،رسالة ماجستير  ير منشكرة .المكفوفين في سمطنة عملن

الػػدار  .التربيككة الخلصككة لككذوي اإلعلقككة العقميككة والبصككرية والسككمعية والًركيككة(: 2001العػػزة، سػػعيد )
 عماف. :العممية الدكلية كدار الثقاضة

جلمعكة  -مجمكة معوقكلت الطفولكة : المعاقكف بصريا ضي ميداف التربيػة الخاصػة. (1994)عكاد، أحمد 
 .، مجمد الثالث، العدد األكؿاألزىر

: الكفاءة الذاتيػة  المدركػة كعبلقتيػا بالمسػئكلية االجتماعيػة ضػي (2013)نرميف  ،عكض، دعاء كمحمد 
دراسككلت عػػة الطفيمػػة التقنيػػة، جام .لػػكء بعػػض المتغيػػرات لػػدل طػػبلب كميػػة التربيػػة جامعػػة االسػػكندرية

 .232-191، (2(، عدد )12، مجمد )عربية في عمم النفس

 ،االسػػكندرية :. المكتبػػة المصػػريةالضككغوط االجتملعيككة والنفسككية لككدى الطفككل(: 2006محمػػد ) ، ػػانـ
 القاىرة.

 عماف.  :. دار الشرؽالتعلمل مع الضغوط النفسية (:2008)أحمد  ،الغرير
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دار الشػػػػركؽ لمنشػػػػر  .التعلمككككل مككككع الضككككغوط النفسككككية(: 2009أحمػػػػد ) ،أسػػػػعدأبػػػػك ك الغريػػػر، احمػػػػد  
 .عماف، االردف :كالطباعة

(: الدكر المينامي لممساندة االجتماعية ضي العبلقة بيف لغكط الحيػاة المرتفعػة ك 2001حسيف ) ،فايدال
 :يثالمكتػػػػب الجػػػػامعي الحػػػػد ،الطبعػػػػة االكلػػػػى ،دراسككككلت فككككي الصككككًة النفسككككيةأعػػػػراض األكتئػػػػاب. 

 .375-330: ص ص االسكندرية

حمػػدم الفرمػػاكم  :ترجمػػة) .تغمككب عمييككل وأبككدأ الًيككلة –الضككغوط النفسككية : (1989)ضكنتانػػا، ديفيػػد 
 القاىرة. :، مكتبة األنجمك المصرية(ضؤاد أبك حطب :كرلا أبك سريع، مراجعة

دار الفكػر العربػي: . سيكولوجيل ذوي االًتيلجكلت الخلصكة وتكربيتيم: (1996)القريطي، عبد المطمب 
 .القاىرة

دار  ،الطبعػة الثالثػة .سيكولوجيل ذوي االًتيلجلت الخلصة وتكربيتيم :(2001)القريطي، عبد المطمب 
 .جميكرية مصر العربية :القاىرة ،الفكر العربي

دار القمـ لمنشر  ،الطبعة الثانية .المدخل ال  التربية الخلصة :(2001القريكتي، يكسؼ كاخركف )
 االمارات العربية المتحدة. :يعكالتكز 

 دار الفكر لمطباعة كالنشر: عماف.  .لنفس العلم4عمم ا( 2002عبد الرحمف ) ،قطامي، يكسؼ كعدس

 : . مركػػز االسػػكندرية لمكتػػابسككيكولوجية األطفككلل ذوي االًتيلجككلت الخلصككة (:1998سػػيير ) ،كامػػؿ
 االسكندرية.

المدرسػػية، كعبلقتيػػا بػػأداء معممػػي التكنكلكجيػػا  للػػغكطا (:2006) رالكحمػػكت، نصػػك عمػػاد  ،الكحمػػكت
عػدد خػاص، ديسػمبر، جامعػة  ،، المجمػد األكؿالمؤتمر العممي األول لكمية التربيكة .بالمرحمة األساسية

 . زة :األقصى

. اتجلىككلت معلصككرة فككي رعليككة وتنميككة ميككلرات األطفككلل ذوي االًتيلجككلت: (2008مجيػػد، سكسػػف )
 عماف.الطبعة األكلى دار الصفاء: 
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 .(:  اللغكط النفسية لدل االطفاؿ المكفكضيف جزئيا كعبلقتيا بالتفاعؿ االجتمػاعي2010محمد، أمؿ )
 .338-336 ( 3عدد )، دراسلت الطفولة

 .القاىرة :دار الرشاد ،. الطبعة االكلىاإلعلقة الًسية: (2004)محمد، عادؿ 
 : راـ اهلل.نيحصاء الفمسطياإل : مقر مركز2011 ،حصاء الفمسطينيمركز اإل

(: التفكير العممي عند طمبة الجامعة كعبلقتو بالكفاءة الذاتية العامة ضي 2011المساعيد، أصبلف )
 .707-679 ( 1) 19 ،مجمة الجلمعة اإلسالمية .لكء بعض المتغيرات

(: احػداث الحيػاة اللػا طة كاسػاليب مكاجيتيػا كالشػعكر بالكحػدة النفسػية لػدل 2006مصطفى، عماد )
مركػز االرشػاد  ،المكؤتمر السكنوي الثللكث عشكر .مػف طػبلب كطالبػات الجامعػة بمصػر كالسػعكديةعينو 
 5180–432،جامعة عيف شمس ،النفسي

الضغوط النفسية وعالقتيل بفعللية الذات العلمو والنوعية لدى معممي (: 2005)مطر، عبد الفتاح 
 القاىرة. :. كمية التربية، جامعة بني سكيؼومعمملت التربية الخلصة

الكفلءة الذاتية المدركة وعالقتيل بقمق االمتًلن في ضوء بعض المتغيرات :(2009النصاصرة، ضؤاد )
 رسالة الماجستير  ير منشكره، جامعة اليرمكؾ: االردف. .الديمغرافيو لدى الطمبة الثلنوية العلمة

، الطبعػة سكرة والمجتمكعاألطفلل ذو االًتيلجلت الخلصكة وتكأثيرىم عمك  األ: (2002)عمر  ،نصر اهلل
 .عماف :دار كائؿ ،األكلى

مة التعميم األسلسي(: 2004ىميؿ، شريف ) وعالقتيل بللضغوط  ،بعض انتملءات األطفلل في مًر
.القاىرة :رسالة ماجستير  ير منشكرة، معيد الدارسات العميا لمطفكلة النفسية.  

 .المعككوقين فكككي المجتمكككع الفمسكككطيني ًقكككوق(: 2006الييئػػة الفمسػػطينية المسػػػتقمة لحقػػكؽ المػػػكاطف )
 .74-70، (47سمسمة تقارير خاصة )

مصلدر ومستوى الضغط النفسي وعالقتيل بكللروح المعنويكة كمكل يراىكل معممكو  :(1998)ندل  ،يحيى
 نابمس. :رسالة ماجستير  ير منشكرة، جامعة النجاح .وكللة الغوث في منطقة نلبمس
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تيػػة المدركػػة كعبلقتيػػا بداضعيػػة االجػػاز كالتحصػػيؿ األكػػاديمي لػػدل (: الكفػػاءة الذا2012ناضػػذ  ) ،يعقػػكب
( 3) 31، مجمة العموم التربويكة والنفسكية ،طبلب كميات جامعة الممؾ خالد. المممكة العربية السعكدية

71-103. 

 ،اتًكلد ىيئكلت رعليكة الفئكلت الخلصكة والمعكوقين .: تحديد حجـ كػؼ البصػر(2000)جيياف  ،يكسؼ
   (.61العدد ) ،ةالنشرة الدكري

(: الميػػارات االجتماعيػػة كعبلقتيػػا بالكفػػاءة الذاتيػػة كالتحصػػيؿ الدراسػػي. جامعػػة 2013اليكسػػؼ، رامػػي )
( 1)  21 مجمككة الجلمعككة االسككالمية لمدراسككلت التربويككة والنفسككية، ،حائػػؿ المممكػػة العربيػػة السػػعكدية

327-365. 
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 فيرس المالًق: 

 الصفًة عنوان الممًق الرقم

 104 قائمة بأسماء المحكميف 1

 105 مقياس اللغكط النفسية لممكفكضيف 2

 108 مقياس الكفاءة الذاتية المدركة لممكفكضيف 3

 111 كتاب تسييؿ الميمة 4
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قلئمة بأسملء المًكمين لتًكيم مقيلسي الضغوط النفسية والكفلءة الذاتية المدركة لدى : (1)ممًق 
 الطمبة المكفوفين في مدارس الدمج

 جية العمؿ االسـ ـ

 جامعة القدس د. أميرة الريماكم .1

 جامعة القدس د. محمد شعيبات .2

 جامعة القدس د. تيسير عبد اهلل .3

 جامعة القدس د. اياد الحبلؽ .4

 جامعة القدس ابك خيراف د. اشرؼ .5

 جامعة الخميؿ د. عبد الناصر السكيطي .6

 جامعة الخميؿ د. كامؿ كتمك .7

 جامعة القدس المفتكحة أ. ضايز الفسفكس .8
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 مقيلس الضغوط النفسية لممكفوفين: (2)ممًق رقم 

 عزيزم الطالب/ ػة 

ضيما يمي مجمكعة  اإلرشاد النفسي كالتربكم جامعة القدسبغرض الحصكؿ عمى درجة الماجستير ضي 

لدل المكفكضيف، لذا أرجك منكـ قراءة كؿ ضقرة  الضغوط النفسية لممكفوفين مف العبارات التي تقيس

تحت البديؿ المقابؿ ليا، كالذم تراه/ ترينو مناسبان،  × (ابة عنيا بكلع إشارة ) يقة كاإلجقراءة دق

  .و عميكـ كيمثؿ مدل انطباق

 . ف ىذه المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة، كستستخدـ أل راض البحث العممي ضقطأعممان 

 سنة 19 – 16 سنة 15 – 13 العمر:

 انثى  ذكر  الجنس:

 كؼ بصرم جزئي رم كمي      كؼ بص درجة االعاقة:

 تربية يطا جنكب الخميؿ الخميؿ شماؿ الخميؿ  المديرية:

 ،،كالتقديػػػر حتراـاالكلكـ كاضر 

 : عزيزة جماؿ رجبيلباحثةا
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 الضغوط النفسيةمقيلس 

 لدى المكفوفينالضغوط النفسية الفقرات التي تقيس  الرقم
 الضغوط النفسيةمستوى 

 أبداً  نلدراً  أًيلنلً  غللبلً  دائملً 

      أستغرق بأحالم الٌقظة ) السرحان (.  .1

      .أتعامل بعنف مع من ٌثٌر غضبً  .2

      .االخرٌن بمشكالتًستطٌع مصارحة أال   .3

      .ن منً اكثر مما استطٌعوٌتوقعاآلخرٌن   .4

      .أجد صعوبة فً تحمل المسؤولٌة  .5

      .بالمدرسٌن سٌئة عالقتً  .6

      .ن المعلم/ة ال ٌهتم بًأ شعرأ  .7

      أعانً من صعوبة بالنوم.  .8

      .زمالئً ال ٌحبوننً  .9

      .ٌنادٌنً زمالئً بألقاب ال أحبها  .10

       .أعانً من فقدان الشهٌة  .11

      .أفضل البقاء وحٌدا    .12

      .الخجل عندما أكون فً جماعة ًٌسٌطر عل  .13

      .ٌضاٌقنً أننً سرٌع الغضب  .14

      .من حدوث مكروه لألشخاص الذٌن ٌعتنون بً أشعر بالقلق  .15

      .أشعر بالملل  .16

      .ال أعرف كٌف أعبر عن نفسً بوضوح  .17

      .أفتقر الى روح المرح والدعابة  .18
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 لدى المكفوفينالضغوط النفسية الفقرات التي تقيس  الرقم
 الضغوط النفسيةمستوى 

 أبداً  نلدراً  أًيلنلً  غللبلً  دائملً 

      .غضباحطم االشٌاء الموجودة حولً عند ال  .19

      . بالكسل ألداء المهام التً تطلب منًشعر أ  .20

      .ً من قلة المرافق الحٌوٌة التً تتناسب مع إعاقتًأعان  .21

      .لسٌطرة على اندفاعًالدي مشكلة فً   .22

      .أجد نفسً فً مواقف مربكة  .23

      .لدي شعور بعدم االمان  .24

      .ابكً بسرعة دون سبب معروف  .25

      .لدي مشكالت أكثر من االخرٌن بأنأشعر   .26

      .لجمهور كبٌرأن أتحدث  ًمن الصعب عل  .27

      .دائً االكادٌمً سًءأ  .28

      .أشارك فً االنشطة المدرسٌة المختلفة  .29

      .ٌصعب علً السٌطرة علٌهالدي حركات ال ارادٌة   .30

31.  
مام التعامل مع األشخاص أاالعاقة البصرٌة تقف حاجزا  ن أأشعر 

 .المبصرٌن
     

      . االخرٌن أشعر بالخجل عند االصطدام باألشٌاء امام  .32

      .ن المعلمٌن ٌتعاملون معً من منطق الشفقةأأشعر   .33
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 (3ممًق رقم )

 مقيلس الكفلءة الذاتية المدركة لممكفوفين

 عزيزم الطالب/ ػة 

ضيما يمي مجمكعة  اإلرشاد النفسي كالتربكم جامعة القدسبغرض الحصكؿ عمى درجة الماجستير ضي 

لدل المكفكضيف، لذا أرجك منكـ قراءة كؿ ضقرة  غوط النفسية لممكفوفينالض مف العبارات التي تقيس

تحت البديؿ المقابؿ ليا، كالذم تراه/ ترينو مناسبان،  × (يقة كاإلجابة عنيا بكلع إشارة ) قراءة دق

  .و عميكـ كيمثؿ مدل انطباق

 . ضقط ف ىذه المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة، كستستخدـ أل راض البحث العمميأعممان 

 سنة 19 – 16 سنة 15 – 13 العمر:

 انثى  ذكر  الجنس:

 كؼ بصرم جزئي كؼ بصرم كمي       درجة االعاقة:

 تربية يطا جنكب الخميؿ الخميؿ شماؿ الخميؿ  المديرية:

 ،،كالتقديػػػر حتراـاالكلكـ كاضر 

 : عزيزة جماؿ رجبيلباحثةا



119 

 ممكفوفين لمدركة لة الذاتية اءمقيلس الكفل

 الرقم
الفقرات التي تقيس الكفلءة الذاتية المدركة لدى 

 المكفوفين

 مستوى الكفلءة الذاتية

 أبداً  نلدراً  أًيلنلً  غللبلً  دائملً 

      أجد صعوبة فً معرفة إجابات األسئلة التً تطرح علً.  .1

      .لدي احساس أنً أتلك قدرات خاصة  .2

      ث المفاجئة.لدي القدرة على مواجهة األحدا  .3

      أشعر أنً سأحقق خططً المستقبلٌة.  .4

      أستطٌع أن أقنع أي شخص بوجهة نظري.  .5

      هناك مهارات أعجز عن امتالكها.  .6

      لدي القدرة على حل المشكالت التً تواجهنً.  .7

      أحب المواقف التً فٌها قدر كبٌر من التحدي.  .8

9.  
اء الجدٌدة عندما تبدو صعبة أتجنب محاولة تعلم األشٌ

 لً.
     

      أنسحب عند الحدٌث عن القدرات الشخصٌة.  .10

      .اعاقتً البصرٌةأتقبل   .11

      أفضل إٌجاد جماعة من المعاقٌن بصرٌاً للتفاعل معهم.  .12

      الحركة. اثناء توازنًأحافظ على   .13

      إعاقتً هً سبب تعرضً للمخاطر.  .14

      .عند حضوري أي مناسبات  أشعر باالرتباك  .15

      اآلخرٌن. أتعلم باستقاللٌة دون مساعدة  .16

      .أستطٌع اداء واجباتً المدرسٌة بالوقت المحدد  .17

      أستطٌع التعبٌر عن انفعاالتً لآلخرٌن.  .18
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 الرقم
الفقرات التي تقيس الكفلءة الذاتية المدركة لدى 

 المكفوفين

 مستوى الكفلءة الذاتية

 أبداً  نلدراً  أًيلنلً  غللبلً  دائملً 

      أقدم المساعدة لآلخرٌن عند الحاجة.  .19

      ألتزم بأدب الحدٌث مع اآلخرٌن.  .20

      شعور بالقلق فً غرفة الصف.ٌنتابنً   .21

      أستطٌع أن أحسن من مستواي الدراسً عندما أرٌد ذلك.  .22

      أنفذ توجٌهات المعلم.  .23

      أتصرف بلباقة فً المواقف المدرسٌة المختلفة.  .24

ًّ تحقٌق أهدافً مع أهلً.  .25       من السهل عل

      أعتمد على أهلً فً العالقات االجتماعٌة.  .26

      أشارك أهلً فً وضع الخطط المستقبلٌة.   .27

      أحاول لفت انتباه أهلً للمشكالت التً أعاٌشها.  .28

      أشعر اننً مهم بالنسبة لزمالئً.  .29

      أقوم بجمٌع النشاطات مع زمالئً.  .30

      أشعر أن جسمً ال ٌختلف عن أجسام زمالئً.  .31

      .اتصرف بشكل مناسب فً المواقف االجتماعٌة  .32

      أعتمد على اآلخرٌن فً حل مشكالتً الخاصة.  .33

34.  
أفضل من  جتماعٌةاأرى بأنً قادر على تحقٌق مكانة 

 .أقرانً
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