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 الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 الممخص
 ىدفت الدراسة إلى معرفة:

داللة الفرق في الضغوط النفسية تبعًا -2االحتياجات الخاصة، مستوى الضغوط النفسية لدى أميات ذوي -1
( أم، تم اختيارىم عن طريق العينة 111ربة بيت(، شممت عينة الدراسة عمى )-لمتغير عمل األم )موظفة

(، وتوصمت الدراسة 2115العشوائية واستخدمت الباحثة مقياسًا خاصًا بالضغوط المعد من قبل )بن صالح، 
 آلتية:إلى النتائج ا

 أميات أطفال ذوي االحتياجات الخاصة لديين ضغوطات نفسية.-1
 ال يوجد فرق بين الموظفات وربات البيوت من أميات ذوي االحتياجات الخاصة في الضغوط النفسية.-2

Abstract 
The study aimed at knowing: 
1-the level of psychological stress among mothers with special needs, 2- the 
difference in psychological stress according to the variable work of the mother 
(housewife - employee), the sample of the study on (100) mother, were selected 
by random sample and used a measure of the pressure prepared (Ben Saleh, 
2015), and the study reached the following results: 
1-Mothers of children with special needs have psychological stress. 
2 - There is no difference between female employees and housewives of 
mothers with special needs in psychological stress. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمبحث 

 أواًل: أهمية البحث والحاجة إلية:
 النفس، أو لمذات امتداد أنو عمى لمطفل اآلباء من الكثير ينظر إذ سعيدا، حدثا األسرة في طفل ميالد يعتبر

 الزواج، فيعد بين العالقة ويوثق العائمة قوة من يزيد وسيمة باعتباره باألمان باإلحساس يزودىم فيو الذي
 يكون أن يحدث قد لكن لألبوين بالنسبة كبيرة نعمة العقمية والنفسية الجسمية، بالصحة يتمتع طفل ميالد
 أو جسدية ، نفسية عقمية، كانت سواء مختمفة جوانب في نموه يعيق اضطراب أو بإعاقة مصابا الطفل
 . معرفية
عمى  والقمق الخاصة واالحتياجات الرعاية لمطالب باإلضافة الوالدين، سعادة عمى عكسية نتائج لإلعاقةأن 

 انعكاسات تحدث التي الضغوط مصادر من يعد ىذا كل بسببو، األصدقاء عن الوالدين وانعزال مستقبمو
 (.32،ص2114،قاسم( الوالدين عمى وانفعالية جسمانية

 أعقد المسؤوليات من ألنيا الرعاية األسرية وذلك مسؤولية يتحمل أن اإلنسان عمى السيل من فميس
 : اإلعاقة كانت سواء عادي) ذو احتياجات خاصة(، غير لطفل أما أو أبا اإلنسان أصبح ما إذا وخصوصا

 )التخمف عقمية أو السمعية( أو البصرية )اإلعاقة حسية أو حركية( إعاقة أو )تشوىات خمقية جسدية إعاقة
 من يعتبر والذي كالتوحد االرتقائية النمائية االضطرابات من باضطراب مصابا الطفل يكون وقد العقمي(،

 وتتجمى الصمة وقطع اآلخرين عن باالنعزال المصاب الطفل يتسم إذ وتعقيدا خطورة االضطرابات أكثر
 ليشمل تأثيره يمتد بل الطفل شخصية من واحد جانب عمى يقتصر ال كونو في االضطراب ىذا خطورة
 (.58 ص ، 2117 ، الحجيمي) و االنفعالي المغوي االجتماعي، المعرفي، منيا عدة جوانب

واالجتماعية،  العرقية الطبقات كل وفي العالم أنحاء جميع في ويوجد أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
 بمفرده ورغباتو حاجاتو تحقيق عمى قدرتو لعدم وذلك األم من قبل دائمة رعاية  في الطفل يجعل ما ىذا فإن

 ومنسحب منطوي بو فيكون أكثر لالىتمام يدفع ما وىذا نفسو، مسؤولية تحمل عمى قادر غير فيو وبالتالي
 العائمة تتأزم قد معاق طفل وجود مع الصدمة تكون ما غالبا حيث الوالدين وخاصة العائمة عمى أثره وكذلك

 وىذه األسري التفاعل عمى تؤثر عديدة أزمات بذلك االجتماعي مسببا و االقتصادي النفسي، الجانب من
 في الطفل فشل أن ( 2000 ) الخطيب يرى خاصة، حيث بصفة واألم عامة بصفة األسرة تمس الضغوط
النفسي)  الضغط عنيا يتولد الواقعية غير فالتوقعات  لمضغط مصدرا يكون واألميات اآلباء يتوقعو تحقيق ما
 ( 32، ص2111عثمان،
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 لدى النفسي الضغط نشأة في تساىم عوامل كميا األدوار المسؤوليات وتوزيع وتحديد الرعاية أن متطمبات
 من من ذوي االحتياجات الخاصة  تعاني األطفال أسر أن Walf,1989 دراسة أثبتتو ما وىذا أسرتو أفراد

 األسرة، يخص فيما ىذا                      (76ص ،1993عبد الحفيظ، )  كبيرة بدرجة والدية ضغوط
 عمى تؤثر التي الضاغطة األحداث أىم من أنو إلىMitter,1983  دراسة أشارت فقد باألم يتعمق فيما أما

 الوقت بسبب أعمالين لترك األميات بعض اضطرار ىو واإلحباط بالتوتر يشعرن وتجعمين األميات
 االحتياطات بسبب لمعمل الخروج في صعوبات تجدن حيث المعاق، االبن لرعاية منين المطموب اإلضافي

( 11،ص2116)عبد المنعم،  لألسرة المادية الناحية عمى ينعكس لحمايتو و ىذا اتخاذىا ينبغي التي الزائدة
 كغيرىا العراقية العربي،والمرأة مجتمعنا في العشرين القرن من األخير الربع خالل جذريا المرأة دور تغّير لقد
 أثرت التي والثقافية، واالقتصادية االجتماعية تعرضت إلى الكثير من تغيرات في الحياة العربيات النساء من

المجتمع،  داخل دور ليا أصبح بحيث األسرة، عمى كبيرة انعكاسات إلى مما يؤدي أيضاً  عمييا واسع بشكل
باإلضافة إلى عمميا داخل المنزل ولدييا  المنزلخارج  جديدة أعباء أصبحت عمييا وبذلك الرجل، مثل مثميا

 مّما السيكولوجي، الجانب عمى كبير بشكل تظير عديدة، صراعات فأثمر طفل من ذوي االحتياجات الخاصة
 إلييا الميمات الموكمة إلنجاز وقتا ، منيا يحتاج البيت خارج فعمميا الوضعان، مع ىذان التأقمم عمييا صعب

التزاماتيا العائمية من أطفال وبيت  إلى إضافة عنيا بالنيابة ليقوم آخر، لفرد الميمات ىذه إسناد يمكن وال
 ىذا كان سواء يبدأ ، الضمير وتأنيب بالتقصير الشعور حيث ، مكانو يأخذ النفسي الضغط وزوج فيبدأ
ا فتصبح بذلك فريسة الضغط النفسي فتظير عميي كالىما أو في المنزل فيأو  العمل في التقصير

أضطرابات نفسية كالشعور بالقمق، االكتئاب، اإلحباط، عدم تقدير الذات ....إلى أخره، وأعراض جسمية 
 التردد، و الشك المفرطة الحساسية في تتمثل نفسية، الشيية، وأعراض فقدان القمب ضربات سرعة في تتمثل
وىذا ما أكدتو  ،النسيان و التركيز في الصعوبة مثل معرفية وأعراض بالتوتر، الشعور بالنفس، الثقة عدم

 أميات أن إلى وانج و اولسون من كل أشار، حيث المعاق الطفل ألم النفسية بالحالة اىتمت التي الدراسات
 2111 ، لحازمي)ا العاديين األطفال بأميات مقارنة االكتئاب من عالي مستوى من المعاقين يعانين األطفال

 بمرحمة يمرن أن درجة إلى مؤلما يكون أطفال المعاقين أميات تعانيو ما أن حويسر ترى ( و342ص ،
و  باإلحباط الشعور عمييا ويسيطر بالذنب شعور األم لدى يتولد وقد والحزن التصديق وعدم الذات إنكار

فالضغوط النفسية تترك  (87، ص1994عبد الرحمن،  االضطياد من طفل ال يمكنو االعتماد عمى نفسو )
ية ومباشرة عمى الفرد وخاصًة عندما يكون واقعًا تحت تأثيراتيا المختمفة ،األمر الذي يجعمو أكثر أثارًا سمب

(% من المشكالت التي يعاني 75عرضة لإلصابة باألمراض وىذا ما أشارت إليو التقارير الطبية إلى أن )
بة باألمراض مثل  )ارتفاع منيا اإلنسان ليا عالقة بشكل وبأخر ب) الضغوط النفسية (مما يؤدي إلى اإلصا
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ضغط الدم ، وظيور قرحة المعدة ، وتييجات القالون وظيور مرض السكر ، والجمطة القمبية ، وعدم القدرة 
 (.22ص، 2111عمى النوم واألرق .....الخ )عمي ،

 و المجاالت، جميع في والباحثين العمماء فكر شغمت التي الموضوعات من النفسي، الضغط موضوع يعد 
 % من51 أن و النفسية، الضغوط سببيا الحديثة األمراض من% 81 أن العالمية اإلحصائيات تشير

 أفراد % من51 أن و النفسية، الضغوط عن ناتجة والمستشفيات لألطباء المراجعين المرضى مشكالت
 اإلنسان، حياة ظواىر إحدى أنواعيا، بكل النفسي، فالضغوط الضغط أشكال من شكال يعانون المجتمع
 عبئا تشكل نتاجات إلى يؤدي الذي المتسارع ، الحضاري التقدم نتاج وىي المختمفة الحياة مواقف في تظير
 تحمل الحضارة فرياح البيئة، مع توافق إعادة أو توافقا الفرد من يتطمب مما التحمل، في الناس مقاومة عمى
 زيادة عنيا ينتج و الطاقة، فوق أعباء النفس تحمل التطور زيادة و البشرية، النفس تستيدف آفات طياتيا في
 عمماء من الكثير عمييا ركز لذا والنفسية، الصحية الحالة عمى ينعكس مما أجسامنا، عمى الضغوط في

 (86، ص 2115) بن صالح، النفس و الطب
بدراسة  ومن ىنا فقد شيدت العقود األخيرة مزيدًا من االىتمام في مجال الضغوط النفسية، حيث بدأت

، بان األفراد الذين يتعرضون لمضغوط النفسية ىم أكثر    Terman ,et&alم1947)تيرمان وجماعتو ( 
عرضو لإلصابة باألمراض النفسية والجسمية ،واقل قدره عمى ممارسة أعماليم        )الزوبعي والكناني 

،بّان  Charles worth and Nathan( ويتفق ىذا مع ما جاء بو جارلس ورث وناثان 128،ص1992،
( وتنحصر تمك Stress(% من المرضى المراجعين لألطباء يشكون من أمراض ناتجة عن الضغوط )75)

األعراض في ) القمق ،الشعور بالذنب ، الخوف واالكتئاب ،إضافة إلى العدوانية الزائدة ُتجاه اآلخرين ،واليأس 
 (199، ص2114( )النادر وآخرون، ايكوسوماتية ، وفقدان الثقة بالنفس ،والمشكالت النفسجسمية ) الس

( أن األفراد الذين يتعرضون لمضغوط النفسية ال يمتمكون قدرات عالية تمكنيم Callcher 1985 كما وّجد )
من القيام باداءات متمايزة وباستمرار في مجال أو أكثر من مجال كالقدرات العقمية ألعامو ، واإلبداع ، 

نشطة تأثيًرا والتفكير اإلنتاجي . إضافة إلى ذلك فان ّاآلثار النفسية الناجمة عن الضغوط ىي احد أكثر األ
( فموضوع الضغوط النفسية من الموضوعات الميمة لما ليا من Seley,1983,p10عمى فعالية الفرد ) 

تأثير عمى الصحة بشكل عام وألنيا من المحتمل أن تضعف وظائف اإلنسان ،ففي الدراسات المستمرة التي 
تعرض الفرد لمضغوط من  ( في مجال الضغوط توصل إلى أن حالة استمرارSutterley1981أجراىا )

البيئة )الداخمية والخارجية ( مع الفشل في التعامل معيا قد يسبب لو اإلعياء ثّم اإلجياد العصبي والتعب 
( فاألفراد من خالل حياتيم اليومية يتعاممون مع ضغوط مختمفة Sutterley,1981,p:4الشديد ثم الموت )

ب منيم أن يستجيبوا ليا بسموك معين ، إذ تأخذ أشكاال وغالبًا ما يكونون غير مدركين ذلك ،فيي تتطم
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مختمفة من االستجابات منيا ما يكون عمى شكل انسحاب أو ىجوم أو الالمباالة ،وحتى االكتئاب .....الخ ، 
في حين تكون تمك االستجابات مالئمة أو غير مالئمة في الوقت نفسو ،الن األفراد يختمفون في استجاباتيم 

( 115:ص1983ف الضاغطة ،وىذا يرجع إلى الفروق الفردية بينيم ) دافيد وف ،ليذه المواق
(Kaplan,1952,p:587  وىذا نستدل بو من خالل ما جاءت بو نتائج العديد من الدراسات مثل  دراسة )

( أن الوالدان يعانون من 2111(، ودراسة )المدرس، 1998(، ودراسة )األميري 1993)الخضير، والتكريتي 
نفسية مختمفة، وعمى الرغم من أن التنوع في مصادر الضغوط التي تواجييا األسرة وخاصًة األم فقد  ضغوط

( إلى أن الضغوط في المجال األسري تشكل ضغطًا 1989أثبتت نتائج بعض الدراسات مثل) دراسة الحمو 
جتماعية ......الخ(  وىذا كبيرًا عمى الوالدين بالنسبة لمجاالت الضغوط األخرى ) االقتصادية ،الصحية، واال

( ) Rose & Coben, 1981م( وىذا ما جاءت بو نتائج دراسة  )1995يتالءم مع نتائج دراسة  )داود 
Rose and Coben 1981,p.p.211-218.) 

ووجدت دراسات أّن ىناك من يذىب إلى ابعد من ذلك، فقد تؤثر الضغوط النفسية عمى صحة األم الجسمية 
(التي توصمت إلى أّن األم قد يواجو Rital,1990بيا أمراضًا كثيرة ،كما جاَء في دراسة ) والنفسية ، وتمحق

ىذه الضغوط بأساليب تزيد من مشاكميا النفسية ويزداد تأثيرىا عمى الجوانب ) العقمية والنفسية والجسمية (. 
لبعد عن الشخصية السوية مما يولد لدييا عجزًا وفشاًل في مواجيتيا ، فتصبح شخصيتو مضطربة بعيدة كل ا

فتعرض األم إلى أالزمات والضغوطات النفسية في مختمف مجاالت الحياة سواء كانت مع الطفل المعاق أو 
)شيخاني،  البيت أو في أي مكان أخر في المجتمع ، تمثل خطر عمى صحتيا وتوازنيا وكيانيا النفسي

 (317، ص 2113
مكانياتو الطفل اضطراب لحقيقة إدراك من ذكر ما كل فإن سبق ما عمى بناءا  ومتطمبات رعايتو وأعباء وا 

 فيي الخارجية المصادر أما الداخمية، المصادر ضمن تندرج لمضغط مصادر بمثابة تعد و االىتمام التربية
 الطفل عجز إلى إضافة مثال، بو والتكفل الطفل رعاية عمى القدرة عدم أو المادية اإلمكانيات فقدان في تتمثل
 قد اآلخرين قبل من الشفقة فنظرة لمضغط، ىاما مصدرا تعد ولمرضو لو الناس ونظرة معيم التواصل عن

 (92، ص2111) عبد الخالق،  اآلخرين عن و االبتعاد االنسحاب إلى ىذا يدفعين
 بالمرأة عن الدراسات األخرى في اىتماميا تختمف الحالية كون الدراسة وبذا تبرز أهمية البحث الحالي 

 بو تقوم الذي لمدور ،  وذلك نظراً  التي لدييا طفل من ذوي االحتياجات الخاصة وربة البيت العاممة المتزوجة
 ضغوط الضغوط، من أساسيين نوعين من تعاني فنجدىا الضغط، مصادر لدييا فتتنوع خارجو و البيت داخل
 نصف من بأكثر تقوم غالبًا ما فيي، الزوج و باألطفال مرتبطة أسرية ضغوط و العمل، ببيئة مرتبطة مينية
 ويحذر العمل الوظيفي، بجانب باألطفال يعتنين العامالت الزوجات من %7 وأن المنزلي، العمل
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 ، فيذه اآلثار نفسية و جسمية كبيرة أضرار ليا المستمرة لفترة طويمة، لمضغوط التعرض أن من األخصائيون
ىذا  تناول إلي ... دفعت الباحثة بطفل من ذوي االحتياجات الخاصةإلى جانب العناية  المرأة لعمل السمبية

 .الموضوع وليذا كان البحث الحالي
 ثانيًا:أهداف البحث:

 التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية لدى أميات ذوي االحتياجات الخاصة.-1
 بيت(.ربة -التعرف عمى داللة الفرق في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير عمل األم )موظفة-2

 ثالثًا:حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي عمى اميات ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة بغداد الرصافة)االولى، الثانية، 

 .2118الثالثة( ، الكرخ) االولى، الثانية، الثالثة( لمعام 
 رابعًا:تحديد المصطمحات:

  : ةالضغوط النفسي
الخارجييية والداخمييية الضياغطة التييي يتعييرض لييا الفييرد فييي ىيي مجموعيية ميين المصيادر ( : 2002)شققرير -1

حياتو، وينيتج عنييا ضيعف قدرتيو عميى إحيداث االسيتجابة المناسيبة ميا يصياحب ذليك مين اضيطرابات انفعاليية 
 (.166،ص2112تؤثر عمى جوانب الشخصية لمفرد. )شقير،

ييية التييي قييد تواجيييو فييي حياتييو بأنيييا اسييتجابة الفييرد لمجموعيية ميين األحييداث الحيات (:2012) أبققو لققالي  -2
اليومييية، وتشييكل لييو خبييرات غييير توافقييية تعييوق سييير حياتييو الطبيعييية فييي كافيية مجيياالت الحييياة. )أبييو غييالي، 

 (625، ص2112
ىييي كييل مييا يواجيييو الفييرد فييي حياتييو ميين عوائييق وصييعوبات ومواقييف وأحييداث حياتييية  (:2014)الرصققبي -3

عيين إيجيياد الحمييول المناسييبة ليييا، األميير الييذي يشييعره بحاليية ميين ضيياغطة تفييوق طاقتييو عمييى احتماليييا، ويعجييز 
 (146،ص2114اإلجياد وعدم االرتياح وقد يؤدي ذلك إلى اعتالل صحتو الجسمية والنفسية. )القصبي،

ي تمك الصعوبات والعقبات المادية والمعنوية التي تواجو األم في بيئة العمل ى(: 2015)بن صالح -5
عائقًا أمام تحقيق أىدافيا ومتطمباتيا فتصبح فردًا غير قادر عمى تحمل األعباء التي ىي واألسرة والتي تقف 

   (88، ص 2115)بن صالح،  فوق طاقتيا.
 ( كتعريف نظريًا ليا.2115ىذا وقد تبنت الباحثة تعريف )بن صالح،

لمستجيب من خالل أما التعريف اإلجرائي لمضغوط النفسية فيتمثل ب الدرجة الكمية التي يحصل عمييا ا
 إجابتو عمى فقرات مقياس الضغوط النفسية المستخدم في الدراسة الحالية.

 



((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

507 
 

 : ذوي االحتياجات الخاصة
عبيارة عين مجموعية ميين المظياىر التيي تظيير عميى األطفييال فيي أعميار ُمبّكيرة، أو قييد (: 2111)ألحيازمي،-1

فيييي مجييياالت ُمتعيييّددة، وخصوصيييًا المجيييال يتيييأخر ظيورىيييا حتّيييى ُعميييرج ُمتيييأّخر، تجعمييييم ُيواجييييون صيييعوبات 
 (14، ص2111االجتماعّي، والمجال التعميمّي. )ألحازمي، 

دراك 2117)الحجيمييييي، -2 (: ظيييييور صييييعوبات فييييي الييييتعّمم والتعييييّرف عمييييى الحاجييييات األساسييييّية لإلنسييييان، وا 
الّطويميية، وعييدم الّتركيييز،  المعييارف األولّييية الًمرتبطيية بييالفيم، االنتبيياه، الكييالم، القييدرة عمييى تكييوين بعييض الُجمييل

وغيرىا من العوامل اأُلخرى التي تدلُّ عمى أّن الّطفل من ذوي االحتياجات الخاّصة، ويحتاُج إلى وجوِد رعايية 
ُمناسبة لو حّتى يتمّكَن من العودة إلى الحيياة الطبيعّيية، ميا ليم تكين الحاجية الخاّصية بيو ذات أسيبابج عقمّيية أو 

 (11ص ،2117)الحجيمي، .جسدّية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابرة

 أواًل: الضغوط النفسية:
تعتبر الضغوط النفسية ظاىرة من ظواىر الحياة وجزًء ال يتجزأ من حياتنا اليومية، فاألم تواجو في حياتيا 

الممقاة عمى عاتقيا األسرية والعممية واالجتماعية ضغوطًا نفسية مختمفة، نتيجة العديد من المتطمبات 
كمتطمبات العمل، وىناك المتطمبات االجتماعية واالقتصادية التي تتمثل في المصاريف الخاصة بالطفل 

 وقدرة األسرة عمى توفير ىذه المصاريف.
وعميو يمكن القول أن الضغوط النفسية ىي ما يواجيو الفرد من مواقف وصعوبات ومشكالت تفوق قدراتو، 

ًا عمى إيجاد الحمول المناسبة، وىذا ما يشعره في األخير بحالة من اإلحباط، عدم الراحة والتي تجعمو عاجز 
 النفسية والجسمية. 

 أنواع الضغوط: 
أ/الضغط االيجابي: يعمل ىذا النوع من الضغط كدافع إلنجاز ىدف محدد مثل الضغط الذي يسبق 

ىدفو وىو النجاح.)عبد السالم  االمتحانات فيذا الضغط يدفع الفرد إلى تكثيف الضغوط ليبمغ
 ( 32،ص2113وآخرون،

كما يعتبر ىذا الضغط أساسي في الحث عمى التحريض واإلدراك لتوفير الطاقة التي يحتاجيا والكفاح من 
أجل تحقيق اليدف، فالتوتر والتنبو ضروريان لمتمتع بكثير من مظاىر الحياة، والضغط يوفر أيضًا حس 

اج إليو في الحياة عندما نواجو حاالت ميددة مثل اجتياز طريق مزدحم أو قيادة اإللحاح والتيقظ الذي نحت
 (14،ص2113سيارة في أحوال جوية رديئة. )شيخاني،

ب/الضغط السمبي: في ىذا النوع يشعر اإلنسان باستنفاذ طاقتو لمواجية تحديات الحياة وأصبحت ىذه 
مكاناتو الجسمية والنفسية وق د يكون لمضغط المفرط وغير المفرج تأثير مؤذ لمصحة الضغوط تفوق قدراتو وا 

ذا ما تركت مشاعر الغضب والخوف واالكتئاب المتولدة من الضغط دون حل  العقمية والجسدية والروحية وا 
ىذا سيؤدي إلى أعراض متعمقة بو، وبالتالي سيكون الضغط ىو السبب الرئيسي العتالل الصحة وىو عامل 

انوية مثل االضطرابات اليضمية والجمدية، كما يمكن ان يمثل دورًا ميمًا في مساعد عمى إحداث حاالت ث
 (  32،ص2113األسباب الرئيسية لمموت كاألمراض القمبية والى غير ذلك. )عبد السالم وآخرون،

 مصادر الضغوط:
تجابة إلى مصادر الضغوط بأنيا عبارة عن مثير لو إمكانية محتممة في أن يولد اس (1993)يشير األشول

 المواجية أو اليروب منيا، والمصادر ىي عمى نوعين:
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 أ/مصادر داخمية: تتمثل في:
 عدم القدرة عمى إقامة عالقات اجتماعية. -1
 انخفاض الميارات االجتماعية.-2
 الضغوط العاطفية.-3
 التنافس والعدوان.-4
 فقدان األمن والشعور بالخوف.-5
 انخفاض الطموح وغموض الدور.-6
 الصراع األخالقي.-7
 عدم القدرة عمى المواجية.-8
 الضغوط الصحية واألمراض المزمنة.-9

 (65ص  ،2113الخجل واالنطواء.)عبد السالم وآخرون، -11
ب/مصادر خارجية: والتي تأتي من البيئة الخارجية مثل الضوضاء والزالزل واألعاصير وضغوط القيم 

 اليد، وىناك من صنفيا إلى:والمعتقدات والصراع بين العادات والتق
 مصادر اجتماعية: مثل الفقر وسوء التغذية والمستوى التعميمي.-1
مصادر شخصية: يخصص بعض األفراد كثيرًا من المواقف بأنيا ىامة، مع عدم الثقة في نتائجيا وىؤالء -2

 يبدون عمييم درجة كبيرة من القمق والصراع أكثر من اآلخرين.
 تعود إلى أمور عائمية قد تنتج عن واجبات منزلية تفوق طاقة الفرد. مصادر منزلية: التي-3
 مصادر ذاتية: تتمثل في طموح ودافعية كبيرة أو التفوق عمى اآلخرين. -4
 النادر) مصادر مادية: لتوفير احتياجات األسرة من مسكن وتعميم األطفال ونفقات المعيشة.-5

 (192ص ،2114وآخرون،
 ة لمضغوط:أواًل:النظريات المفسر 

المذان يريان  Vander Kholk & Boyd Krystal,1984يرى ىذا االتجاه كل من أ/التفسير البيولوجي: 
أنو باإلمكان مالحظة ورصد ما يحدث لإلنسان من تغيرات بيوكيميائية أثناء تعرضو لمواقف مثيرة لمضغط، 

مو وتفسيره، واالتجاه الفسيولوجي ينطمق وبالتالي كيفية نمو وتطور الضغط النفسي، مما يسيل عمينا عممية في
 (72،ص1994من رد الفعل الفسيولوجي الذي تترتب عميو تغيرات بيولوجية.)عبد الرحمن، 

تفسيره لمضغط النفسي من مسممة أن اإلنسان في حياتو قد  في H. Murrayوينطمق ب/التفسير الفكري: 
التي تحدث في داخمو ولموصول . و يصل إلى لحظة التكيف والتوازن النفسي كنتيجة نيائية لمدينامكية النفسية
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إلى الحل أو انبثاق المحظة التكيفية التي يتبع اإلنسان مبدأ الترتيب لالنتقال من المرحمة اآلنية إلى المحظة 
 المستقبمية، وىي عبارة عن اليدف الذي يسعى إليو اإلنسان.

والترتيب في رأي )موراي( يدل عمى تمك العمميات العقمية المعرفية التي يفيم بيا اإلنسان تصوره لمبيئة 
الخارجية، ويصل )موراي( إلى مستوى عال من الديناميكية عندما يتعرض لمفيوم الحاجة ومفيوم الضغط 

، 1999ومين مركزين ومتكافئين في تفسير سموك اإلنسان، وال يمكن الفصل بينيما.)الرشيدي، ويعتبرىما مفي
 (57ص

( وظيرت نتيجة االىتمام الكبير بعممية اإلدراك 1971قدم ىذه النظرية )الزاروس،ج/التفسير المعرفي: 
رد، حيث أن التقدير والعالج الحسي اإلدراكي، والتقدير المعرفي ىو مفيوم أساسي يعتمد عمى طبيعة الف

لمتيديد ليس مجرد إدراك مبسط لمعناصر المكونة لمموقف، كما يعتمد تقييم الفرد لمموقف عمى عدة عوامل 
منيا: العوامل الشخصية، العوامل الخارجية الخاصة بالبيئة االجتماعية، العوامل المتصمة بالموقف نفسو، 

بين متطمبات الشخصية لمفرد ويؤدي ذلك إلى تقييم  وتعرف ىذه النظرية بأنيا تنشأ عندما يوجد تناقض
دراكو في مرحمتين ىما:  التيديد وا 

 المرحمة األولى: الخاصة بتحديد ومعرفة أن بعض األحداث في حد ذاتيا شيء سببو الضغوط.
المرحمة الثانية: ىي التي تحدد فييا الطرق التي تصمح لمتغمب عمى المشكالت التي تظير في الموقف. 

 (111،ص2111ان،)عثم
تنطمق ىذه النظرية من فكرة أن الضغوط النفسية تفيم من خالل عممية التعمم باعتباره د/التفسير السموكي: 

أسموبًا لمعالجة المعمومات، والتعمم في نظرىم ىو ما تعممو اإلنسان وما اكتسبو من خبرات طيمة حياتو. )عبد 
 (74، ص1994الرحمن، 

أن ترتبط المواقف المثيرة لمضغط بصورة آلية وعمى أسس شرطية فاإلنسان يستقبل  ووفقًا ليذا التفسير يمكن
مثيرات تترجم من خالل العمميات اإلدراكية إلى معمومات عن الخصائص الفيزيقية لموسط البيئي، ويستخدم 

اب نظرية اإلنسان تعممو وخبراتو التي مر بيا في تمك المرحمة، وتمر ىذه العممية بأربعة مراحل حسب أصح
، 2111التعمم االجتماعي وىي: الكفاءة، اإلستراتيجية المعرفية، القيم الذاتية، التنظيم الذاتي. )عبد الخالق، 

 (467ص
أىتم )سبيمبرجر( في نظريتو بتحديد طبيعة الظروف البيئية الضاغطة ويميز بين : Spielbergerه/تفسير 

ا وبين ميكانيزمات الدفاع التي تساعد عمى تجنب تمك حاالت القمق الناتجة عنيا ويفسر العالقات بيني
النواحي الضاغطة )كبت، إنكار، إسقاط( أو تستدعي سموك التجنب باليروب من المواقف الضاغطة، كما 
يميز بين مفيوم الضغط ومفيوم القمق، فالقمق ىو عممية انفعالية تشير إلى تتابع االستجابات المعرفية 
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فعل لشكل ما من الضغوط، ويميز كذلك بين مفيوم الضغط ومفيوم التيديد، فكممة  السموكية التي تحدث كرد
ضغط تشير إلى االختالفات في الظروف البيئية التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي، أما كممة تيديد 

 (54، ص1999فتشير إلى التقدير والتفسير الذاتي.)الرشيدي،
كس ومكاي( أن الفرد يحاول التوفيق بين كمية ودرجة المتطمبات التي ويرى كل من )كو و/التفسير التوافري: 

تطمب منو وبين ما يتوفر عميو من قدرة وطاقة لمواجية المتطمبات، فإذا كان تعامل الفرد مع ىذه المتطمبات 
في  والمواقف بصورة ايجابية حصل عمى التوازن واالستقرار، أما إذا حدث العكس ولم تفمح اآلليات الدفاعية

التعامل االيجابي واالنسجام التوافقي مع البيئة، فإنو يؤدي إلى االستسالم لألمر الواقع يحدث ضغطًا. 
 (21، ص1999)الرشيدي، 

 ثانيًا:الدراسات السابرة:
ىدفت الدراسة  : النفسية الضغوط من ومعاناتها المرأة  عمل بين العالقة: 1979 بوتسن نانسي دراسة-1
 عمى نفسية ضغوط أية يسبب ليا ال العمل أن أو النفسية، الضغوط ىو سبب المرأة  عمل كان إذا إلى

وقد استخدمت الباحثة المنيج  عاممة، وغير عاممة سيدة (212) من الدراسة عينة تكونت وقد اإلطالق،
 الزواج، العمل، :من كل بين عالقة وجودالوصفي التحميمي، لقياس الضغوط النفسية، وتوصمت الدراسة إلى 

 الضغط يزداد، أخرى جية من المنزل بربة بالمقارنة النفسية، الضغوط من المرأة ومعاناة ،جية من األمومة
 المعاناة حيث من العمل في الحديثات العامالت لصالح دالة فروق المينية، ووجود الخبرة قمت كمما النفسي

 تؤكد ىذهو  البيوت، بربات أو مقارنةً  العمل، بمجال طويمة خبرة لين بمن بالمقارنة النفسية الضغوط من
حسين،  )النفسي. لمضغط المسببة الرئيسية المصادر من األمومة، و الزواج، و العمل أن الدراسة إلى

 ( 43، ص2117
 : بربة المنزل بالمرارنة والجسمية النفسية ومعاناتها العاممة المرأة :1981ترخمان جودي دراسة-2

 )متزوجات غير متزوجات، ( العامالت من اآلتية: مجموعة المجموعات إلى الدراسة عينة الباحث قسم
البيوت، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية لدى المرأة العاممة  ربات من ومجموعة

واألعراض النفسية والجسمية التي تظير عمييا نتيجة الضغوط، وقد استخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية 
وت، ( من المتزوجات وغير المتزوجات العامالت وربات البي231( فقرة عمى عينة بمغت )22مكون من )

 في وربات البيتالعامالت الزوجات فروق ذات داللة إحصائية بين وجودتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا 
 العامالتووجود فروق ذات داللة إحصائية بين  العامالت الزوجات لصالح النفسية، المعاناة مستوى

 غير من نفسية معاناة رأكث فين ولصالح العامالت المتزوجاتوالعامالت غير المتزوجات  المتزوجات
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، 2112سيير والشافعي، العاممة المتزوجة.)  المرأة  منيا تعاني التي الضغوط لحجم يشير مما المتزوجات،
                             (317ص 

: الضغوط النفسية ومصادرها لدى طمبة الجامعة اإلسالمية وعالقته 2006 الحجاردراسة دخان و -3
 بمستوى الصالبة النفسية:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية ومصادرىا لدى طمبة الجامعة اإلسالمية وعالقتو 
( 541عمى عينة بمغت ) بمستوى الصالبة النفسية لدييم، وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي،

طالبا وطالبة واستخدم الباحثان استبانو لقياس الضغوط النفسية واستبانو أخرى خاصة بقياس الصالبة 
النفسية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة في مستوى 

                (369، ص2116ر، دخان والحجاالضغوط تعزى لمتغير النوع ولصالح الذكور.) 
 
قياس مصادر الضغط النفسي لدى طالب كمية الرياضة وعالقتها بكل  :2014دراسة النادر وآخرون -4

 من النوع والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي:
ىدفت الدراسة التعرف عمى مصادر الضغط النفسي لدى طالب كمية الرياضة وعالقتيا بكل من النوع 

ى الدراسي والمعدل التراكمي، اتبع الباحثون المنيج الوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة من والمستو 
( إناثا من مختمف المستويات الدراسية ومن تخصصات 98( ذكورا و )111( طالبا وطالبة مقسمة )198)

وجود فروق بين  مختمفة، وتم استخدام مقياس مصادر الضغوط النفسي، وبعد تحميل البيانات كانت النتائج
                  (192، ص2114النادر وآخرون، كل من الذكور واإلناث في الضغط النفسي ولصالح اإلناث.) 

 في الوسط المدرسي: النفسي طالضغ مؤشرات: 2014ميزاب دراسة -5
انوية، بمغت ىدفت الدراسة معرفة تأثير الضغوط النفسية عمى التوافق الدراسي لدى المراىق في المرحمة الث

( طالبا وطالبة، تم االعتماد عمى مقياس الضغط النفسي ومقياس التوافق المدرسي، ومن 211عينة الدراسة )
، 2114ميزاب، نتائج الدراسة ىي وجود عالقة ارتباطيو سالبة بين الضغط النفسي والتوافق المدرسي.) 

                       (134ص
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 الفصل الثالث
 البحثإجراءات 

 مجتمع البحث:
, المواتي 2118تألف مجتمع البحث من أميات أطفال ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة بغداد لعام 

 يعممن في الدوائر الحكومية )موظفة( والمواتي يعمل في المنزل ) ربة بيت(.
 عينة البحث:

( أم تيم 111بميغ عيدد أفيراد العينية ) لقد اعتمدت الباحثة في اختيار عينة بحثيا عمى الطريقة العشوائية حييث 
( أم 51اختيييارىم ميين محافظيية بغييداد الرصييافة األولييى والثانييية والثالثيية والكييرخ األولييى والثانييية والثالثيية، بواقييع )

 ( أم ربة بيت.51موظفة و )
  أداة البحث:

الدراسيييات مييين أجيييل قيييياس متغيييير البحيييث الحيييالي وتحقيقيييا لألىيييداف المرسيييومة, اطمعيييت الباحثييية عميييى بعيييض 
وبعيد االطيالع عميى األدبييات الخاصية بمفييوم الضيغوط النفسيية تبنيت والمقاييس ذات العالقة بمتغير البحث, 

( فقيرة أمامييا 31، وتيألف المقيياس مين ) (2115بين صيالح،) الباحثة مقياس الضغوط النفسية المعيد مين قبيل
 .( 1,2,3) تنطبق عمي دائما, تنطبق عمي أحيانا, ال تنطبق عمي( وبسمم درجات)  ثالث بدائل ىي:
 صالحية الفررات:

لغيييرض التعيييرف عميييى ميييدى صيييالحية الفقيييرات فقيييد تيييم عيييرض المقيييياس بصيييورتو األوليييية عميييى مجموعييية مييين  
في التربية وعمم النفس لتحديد مدى صالحية فقراتو بعيد أن قاميت الباحثية بتعيديل بعيض  الخبراء والمختصين

الفقرات بما يتالءم مع أىداف البحث بشكل عيام والعينية الميواتي ىين أمييات أطفيال ذوي االحتياجيات الخاصية 
% فييأكثر 85بشييكل خيياص, وفييي ضييوء أراء الخبييراء تييم اإلبقيياء عمييى الفقييرات التييي حصييمت عمييى نسييبة اتفيياق 

 وبناءا عمى ذلك فقد تم اإلبقاء عمى جميع الفقرات، مع بعض التعديالت المغوية.
 التحميل اإلحصائي لمفررات:

( من أميات أطفال ذوي االحتياجات الخاصية 111لقد ُطبق مقياس الضغوط النفسية بصورتو األولية عمى ) 
إلغيراض التحمييل اإلحصيائي لمفقيرات واعتميدت  في محافظة بغداد تم اختيارىم عشوائيا، واعتميدت ىيذه العينية

                                                           
 ناطق فحل جزاع / جامعة بغداد/ مركز البحىث التربىية والنفسية.د .ما 

 سفيان صائب المعاضيدي/ جامعة بغداد/ مركز البحىث التربىية والنفسيةا.م.د 

 جامعة بغداد/ مركز البحىث التربىية والنفسية /  محمد عباس محمدم.د 

 التربيةجامعة الكىفة / كلية /  سلىي فائق عبد الشهابيم.د 
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لتطبييق النييائي أيضيا بعييد حيذف الفقيرات غييير الممييز, وان الييدف ميين ىيذا اإلجيراء ىييو اإلبقياء عميى الفقييرات 
الجيييدة والمميييزة فييي المقييياس, وقييد تييم اسييتعمال أسييموب المجمييوعتين المتطييرفتين بوصييفو إجييراء لتحميييل الفقييرات 

 وكما يأتي :
 لغرض إجراء التحميل بيذا األسموب تم إتباع الخطوات اآلتية : ن المتطرفتين:المجموعتي

 يييي تحديد الدرجة الكمية لكل استمارة .  
 يييي ترتيب االستمارات من أعمى درجة إلى اقل درجة لممقياس.   
تمارات % ميين االسيي27% ميين االسييتمارات الحاصييمة عمييى الييدرجات العميييا فييي المقييياس و27ييي تعيييين نسييبة   

( اسييتمارة, ثييم طبييق االختبييار 27الحاصييمة عمييى الييدرجات الييدنيا, وكييان عييدد االسييتمارات فييي كييل مجموعيية )
التائي لعينتين مستقمتين الختبار الفرق بين متوسط درجات المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في كل فقيرة مين 

( وقييد كانييت 2,11تيييا بالقيميية الجدولييية البالغيية )المقييياس , وعييدت القيميية التائييية مؤشييرا لتمييييز كييل فقييرة بمقارن
( , وبييذلك أصيييبح المقييياس بصيييورتو  52( ودرجيية حريييية )1,15الفقييرات جميعييييا مميييزة عنيييد مسييتوى داللييية ) 

 ( يوضح ذلك.1( فقرة, والجدول )31النيائية يتكون من )
 (1الجدول )

 جدول يوضح القوة التمييزية لفقرات مقياس الضغوط النفسية 
 الريمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت

 التباين المتوسط التباين المتوسط المحسوبة

1 2.76 1.11 1.02 1.10 9.72 
2 2.79 1.36 1.48 0.68 7.96 
3 2.79 0.987 1.69 0.71 9.08 
4 2.82 1.41 1.23 0.69 10.0 
5 2.96 1.47 1.95 0.96 6.05 
6 2.53 1.22 1.35 1.27 6.03 
7 2.05 1.08 1.88 1.26 7.32 
8 2.04 1.31 1.45 0.87 2.51 
9 2.42 1.56 1.38 0.73 5.17  
10 2.76 1.11 1.02 1.10 9.72 
11 2.77 1.16 1.09 1.019 11.41 
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12 2.66 1.12 1.75 1.28 8.35 
13 2.73 1.16 1.62 0.83 8.11 
14 2.22 1.22 1.17 0.95 9.68 
15 2.85 1.14 1.84 1.24 6.30 
16 2.71 1.54 1.59 1.15 6.04 
17 2.91 1.43 1.65 0.97 7.58 
18 2.79 0.98 1.69 0.71 9.08 
19 2.65 1.10 1.41 1.00 8.67 
20 2.12 1.27 1.01 1.07 6.96 
21 2.05 1.40 1.93 1.08 6.11 
22 2.43 1.20 1.65 0.96 5.20 
23 2.60 0.95 1.88 0.99 9.26 
24 2.25 1.23 1.67 0.94 3.87 
25 2.87 1.26 1.75 1.15 6.91 
26 2.97 1.436 1.68 0.96 7.81 
27 2.50 1.18 1.34 1.14 5.33 
28 2.82 1.31 1.76 1.16 2.31 
29 2.99 0.17 2.02 2.26 4.72 
30 2.09 1.44 1.50 0.87 4.51 

 
 عالقة درجة الفررة بالدرجة الكمية:
بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس استعممت الباحثة معامل ارتباط 

( عند 1,195والدرجة الكمية, وقد كانت معامالت االرتباط جميعيا دالة عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )
 ( يوضح ذلك.2( والجدول )98( وبدرجة حرية )1,15مستوى داللة )
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 (2الجدول )
الضغوط النفسية معامالت ارتباط فقرات مقياس جدول يوضح   

رقم 
 الفررة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفررة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفررة

معامل 
 االرتباط

1 1.312 11 1.577 21 1.311 
2 1.578 12 1.299 22 1.624 
3 1.392 13 1.733 23 1.399 
4 1.427 14 1.539 24 1.542 
5 1.484 15 1.196 25 1.616 
6 1.599 16 1.481 26 1.641 
7 1.332 17 1.594 27 1.533 
8 1.399 18 1.689 28 1.529 
9 1.319 19 1.564 29 1.511 
11 1.313 21 1.481 31 1.423 

 
 الخصائص السيكومترية  لمرياس الضغوط النفسية:

 :  Validityالصدق  
يؤشيير قييدرة المقييياس فييي قييياس مييا اعييد لقييياس, يعيد صييدق المقييياس ميين الخصييائص القياسييية الميميية لييو، ألنييو 

وىناك مؤشيرات لصيدق المقياييس النفسيية حيددتيا الجمعيية األمريكيية لعميم الينفس بثالثية مؤشيرات أساسيية ىيي 
 صدق المحتوى ، والصدق المرتبط بمحك ، وصدق البناء.

  (:Face Validityقق الصدق الظاهري )
ىي بعرض فقرات المقياس عمى مجموعة من الخبراء المحكميين أن أفضل طريقة الستخراج الصدق الظاىري 

لمحكم عمى صالحيتيا في قيياس مياُيراد قياسيو، ولقيد تحقيق ىيذا النيوع مين الصيدق فيي المقيياس الحيالي عنيدما 
عرضت فقراتيو عميى مجموعية مين الخبيراء والمختصيين فيي التربيية وعميم الينفس, كميا ذكير سيابقًا فيي صيالحية 

 الفقرات.
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 : Reliabilityت الثبا
-Testتييم حسيياب الثبييات لمقييياس الضييغوط النفسييية واالجتماعييية بطييريقتين: األولييى بطريقيية أعييادة االختبييار 

Retest ( والطريقة الثانية ىي طريقة ألفاكرونباخ 1,74, إذ بمغ معامل الثبات بيذه الطريقة ، )Cronbach 
 Alfa( 1,78, إذ بمغ معامل الثبات بيذه الطريقة. ) 

 عينة التطبيق النهائي:
بعيييد اسيييتكمال الباحثييية ألداة البحيييث والتحقيييق مييين صيييدقيا, قاميييت بتطبيقييييا عميييى عينييية البحيييث والبيييالغ عيييددىم 

( أم ميين أميييات أطفييال ذوي االحتياجييات الخاصيية تييم اختيييارىم عشييوائيا ميين محافظيية بغييداد, كمييا ذكيير 111)
 آنفًا.

 الوسائل اإلحصائية:
 (spssاإلحصائية اآلتية باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي )استعممت الباحثة الوسائل 

 ( االختبار التائيT-test.لعينتين مستقمتين ) 
 . معامل أرتبط بيرسون 
 . معادلة ألفاكرونباخ 
 ( االختبار التائيT-test. لعينة واحدة ) 
 .معادلة النسبة المئوية 
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 عمى مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال ذوي االحتياجات الخاصة: الهدف األول: التعرف
( 5,75( وبيانحراف معيياري مقيداره )71,16أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي إن متوسط درجيات العينية بميغ )

( لعينية واحيدة, ظييير أن t-test( , وباسييتعمال االختبيار التيائي )61, بينميا كيان المتوسيط الفرضيي لممقيياس )
( تبيييين أنييييا دالييية 2,11( وعنيييد مقارنتييييا بالقيمييية الجدوليييية البالغييية )31،19لقيمييية التائيييية المحسيييوبة كانيييت )ا

( , مميا يعنييي أن أمييات أطفييال ذوي االحتياجيات الخاصيية 99( وبدرجية حرييية )1,15إحصيائيا عنيد مسييتوى )
 ( يوضح ذلك.3لديين ضغوطات نفسية والجدول )

 
 (3الجدول ) 

 نتيجة االختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي والفرضي لعينة البحث في الضغوط النفسية 
المتوسط  العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى الداللة  الريمة التائية
(0005) 

 الجدولية المحسوبة
 دالة  2,11 31،19 61 5,75 71,16 111

 
 -ربة بيت(: -التعرف عمى داللة الفرق في الضغوط النفسية تبعًا لمتغير عمل األم )موظفةالهدف الثاني: 

 
ولتحقيق ىذا اليدف تم حساب متوسط درجات كل من الموظفات بمعزل عن ربات البيوت، إذ بمغ متوسط 

يوت ( , بينما كان متوسط درجات ربات الب6,25( وبانحراف معياري مقداره )71,38درجات الموظفات )
( , وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين, ظير أن القيمة 5,12( وبانحراف معياري مقداره )71,23)

( ودرجة حرية 1,15( عند مستوى )2,11( وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )1,56التائية المحسوبة )
أميات أطفال ذوي االحتياجات الخاصة في  ( ، تبين انو ال يوجد فرق بين الموظفات وربات البيوت من98)

 ( يوضح ذلك.4الضغوط النفسية, والجدول )
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 (4الجدول )
 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين بين متوسط درجات الموظفات وربات البيوت في الضغوط النفسية 

المتوسط  العدد النوع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة مستوى  الريمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0005)

 غير دالة 2,11 1,56 6,25 71,38 51 موظفات
ربات 
 بيوت

51 71,23 5,12 

 
 تفسير النتائج: 

 لقد أظيرت نتائج البحث الحالي إلى ما يأتي:
 دلت النتائج أن أميات أطفال ذوي االحتياجات الخاصة لديين ضغوطات نفسية.-1
بين الموظفات وربات البيوت من أميات أطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الضغوط ال يوجد فرق  -2

 النفسية.
واستنادًا إلى النتائج المتحصل عمييا من أىداف البحث، وما أسفرت عنيا يمكن القول أن الضغط النفسي ال 
عالقة لو بعمل المرأة سواء كانت )موظفة أو ربة بيت(، وأن النتيجة المتوصل إلييا تعكس واقعًا يتضح فيو 

النفسية السمبية مثل الغضب أو القمق لمجموعة من االنفعاالت ما تتعرض إليو أم ذوي االحتياجات الخاصة 
أو اإلحباط أو قمة التحمل أو االنزعاج أو تثبيط العزم والتي تعاني منيا نتيجة لإلحداث التي تيددىا أو 

 ودراسة جودي 1979 بوتسن تتحداىا بجميع فعاليات الحياة، واتفقت نتيجة البحث الحالي مع دراسة نانسي
 . 1981ترخمان
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 تالتوصيات والمرترحا
 التوصيات:

 وفي ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة:
تقديم برامج -2تطبيق برامج لرفع وعي األميات وتبصيرىن بالتعامل مع الطفل ذو االحتياجات الخاصة. -1

االحتياجات الخاصة في توعية مجتمعية لتخفيض دور الوصمة االجتماعية في إعاقة التعامل مع ذوي 
 .المجتمع

 المرترحات:
.إجراء بحوث أخرى تتناول المتغير مع متغيرات أخرى نفسية واجتماعية أخرى مثل الصحة النفسية، 1

 اليروب المدرسي، الذاكرة، أساليب التنشئة االجتماعية.
االقتصادي، التحصيل .إجراء بحوث أخرى تتناول متغيرات ديموغرافية أخرى مثل العمر، المستوى 2

 الدراسي.
 .إجراء بحوث أخرى تتناول عينات أخرى في البحث مثل شباب، كبار السن، عاطمين عن العمل وغيرىم.  3
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 المصادر
 أواًل: المصادر العربية:

(: فاعمية الذات وعالقتيا بضغوط الحياة لدى الطالبات المتزوجات 2112أبو غالي، عطاف محمود) -1
 (.21مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، العدد) في جامعة األقصى،

(: الضغط النفسي وتأثيره عمى التوافق المدرسي لدى المتمدرس دراسة 2115بن صالح، ىداية) -2
ميدانية في المدرسة الثانوية، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة حمة لخضر الوادي، 

 (.11العدد)
(: التربية الخاصة) مفيوميا، أىدافيا، مبادئيا، مراحميا وروادىا، دار 2111ناصر) الحازمي، عدنان -3

 المنال، عمان.
 (: إرشاد اسر ذوي االحتياجات الخاصة، أطفال الخميج.2117الحجيمي، ىدى) -4
(: استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية النفسية، دار الجامعة الجديدة، 2117حسين، طو عبد العظيم) -5

 عمان.
، دار 4ميييييدخل عمييييم اليييينفس ، ترجمييييية سيييييد الطييييواب، وآخيييييرون ، ط  : (1983 )دافيييييد وف ، لنييييدال -6

 مكجروىيل لمنشر ، القاىرة ، مصر .
(: الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة اإلسالمية 2116دخان، نبيل كامل والحجار، بشير إبراىيم) -7

 (.14، مجمة الجامعة اإلسالمية، العدد)وعالقتيا بالصالبة النفسية لدييم، سمسمة الدراسات اإلنسانية
 (: الضغوط النفسية طبيعتيا نظرياتيا، زىراء الشرق، القاىرة.1999الرشيدي، ىارون توفيق) -8
(: دراسة مقارنة لمعالقة بين القدرات العقمية والتحصيل 1992الزوبعي، عبد الجميل والكناني، إبراىيم) -9

، 1991حين لمدارس المتميزين في العراق لمسنين )الدراسي لدى تالميذ السادس االبتدائي المرش
 (.2(، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، المجمة العربية لمتربية، العدد)1992، 1991

(: الضغوط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينة من 2112سيير، ابراىيم محمد وابراىيم، الشافعي) -11
 (.92ربية ببنيا، العدد)طالب المرحمة الثانوية، مجمة كمية الت

 (: الشخصية السوية والمضطربة، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة.2112شقير، زينب) -11
 (، دار الفكر العربي، بيروت.3(: الضغط النفسي، ط )2113شيخاني، سميرة) -12
 (: اإلحصاء والقياس النفسي التربوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.1993عبد الحفيظ، مقدم) -13
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(: الضغط النفسي مفيومو، تشخيصو، طرق عالجو ومقاومتو، 1994عبد الرحمن، بن سميمان) -15
 مطابع شركة الصفحات الذىبية، المممكة السعودية.

(: مقياس الضغوط 2113ومحمد، السيد صديق) عبد السالم، فاروق سيد ومنير، سمرة السيد العزازي -16
 (.3النفسية لطالب الجامعة مصريين ووافدين، العموم التربوية، العدد)

، النشر و لمطباعة الوفاء دار ، النفسية الصحة في مقدمة(: 2116) حسيب اهلل عبد م،المنع عبد -17
 .القاىرة

دارة الضغوط النفسية، 2111عثمان، فاروق السيد) -18  دار الفكر العربي، القاىرة.(: القمق وا 
االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالتوافق في  المساندة (:2111عمي، عبد السالم) -19

 .(53العدد)، مجمة عمم النفس ،الحياة الجامعية
 (: مدخل إلى الصحة النفسية، دار الفكر، عمان.2114قاسم، عبد اهلل محمد) -21
تمتع الشباب الجامعي بالصالبة النفسية في مواجية بعض  (: مدى2114القصبي، فتحية العربي) -21

 (.16الضغوط الحياتية المعاصرة، المجمة الجامعة، العدد)
(: مؤشرات الضغط النفسي في الوسط المدرسي، المؤسسة الوطنية لمفنون 2114ميزاب، ناصر) -22

 المطبعية، الجزائر.
(: مصادر الضغط النفسي لدى 2114القضاة)النادر، محمد ىيثم وبشير، أحمد العموان ومحمد، خالد  -23

طمبة كمية التربية الرياضية وطمبة الكميات االخرى في كل من جامعة مؤتة وجامعة البمقاء التطبيقية 
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