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 :امللخص
 مدرسة يف اؼبكفوفُت التالميذ بُت االكتئاب درجات يف الفروؽ داللة على التعرؼ اىل البحث يهدؼ
 . العادية اؼبدارس يف والتالميذ البصر وضعاؼ للكفيف مصراتة

 االكتئاب أعراض ظهور يف اؼبكفوفُت فئة واالانث الذكور بُت الفروؽ طبيعة على التعرؼ اىل يهدؼ كما
 .النفسي االكتئاب أعراض ظهور يف العاديُت فئة واالانث الذكور بُت الفروؽ طبيعة على والتعرؼ,  النفسي

 استخدـ كما  كوفاس ماراي اعداد من األطفاؿ الكتئاب (  C – D –I)  اختبار الباحث استخدـ
 :  التالية النتائج اىل وتوصل البحث لطبيعة ؼبالئمتو اؼبقارف الوصفي اؼبنهج ثالباح

 اذباه يف الفروؽ ىده وكانت والعاديُت اؼبكفوفُت درجات بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -1
 . اؼبكفوفُت لدي االكتئاب درجات ارتفاع

 فئة عي وكذلك اؼبكفوفُت فئة يف واالانث الذكور بُت إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -2
 . العاديُت التالميذ
 ؼبساعدة يُتواجتماع وتربويُت نفسيُت أخصائيُت وتوفَت اؼبكفوفُت بشروبة ابالىتماـ الباحث وأوصى
 . تقدمهم تعوؽ اليت الصعوابت على التغلب  على اؼبكفوفُت التالميذ

 .أكرب عينات على فباثلة دراسات واجراء  االكتئاب مستوى لتخفيف وقائي ارشادي برانمج بناء اقًتح كما
 . األساسي التعليم مرحلة – االكتئاب – الكفيف:  اؼبفتاحية الكلمات

Manifestations of psychological depression among a sample of blind and 
normal students in the basic education stage 

(A comparative study). 

Abstract: 
 The research aims to identify the significance of the differences in degrees of 
depression among blind students in  Misurata School for the Blind and 
Visually Impaired, and pupils in regular schools. 
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 It also aims to identify the nature of the differences between males and 
females, the blind category in the appearance of symptoms 
 Psychological depression and behavior on the nature of the differences 

between males and females, the category of normal in the appearance of 
symptoms  Psychological depression. 
 The researcher also used the (C-D-I) test for depression in children prepared 
by Maria Covas. The researcher also used the descriptive comparative 

method for its suitability to the nature of the research and reached the 
following results: 
 1- There are statistically significant differences between the scores of blind 
and normal students, and these differences were in the direction of higher 

degrees of depression among the blind. 
 2- There are no statistically significant differences between males and 
females in the blind category as well as in the . category 
 Ordinary pupils. 

 The researcher recommended paying attention to the blind segment and 
providing psychological, educational and social specialists 
 Helping blind students in the blind school to overcome the difficulties that 
hinder  their progress. 

 He also suggested building a preventive counseling program to mitigate.  
level of depression and conducted similar studies on  larger samples. 

 :املقدمة
 من  وىو األايـ, ىذه يف انتشارىا يشيع اليت النفسية واالضطراابت االمراض بُت من يعترب االكتئاب
 العصيب, جهازه  او االنساف جسم يف علو اىل يرجع ال االكتئاب اف ذلك ومعٌت الوظيفية, النفسية االمراض

 االقتصادية والضغوط اجملتمع  عفي االهنزامية روح وتفشي للفرد, االجتماعية التنشئة طبيعة اىل يرجع وامبا
 .الفرد كاىل تثقل أصبحت اليت اغبياة, ومتطلبات

 يبكن حيث االعمار ـبتلف من االفراد ويصيب القلق بعد انتشارا النفسية االضطراابت اكثر من يعد كما
 وىو "gambril1981" حقيقية اكتئابية اعراض من يعانوف اجملتمع فرادا من%24.4 نسبة اف القوؿ
 أعراضو تظهر ال وقد مرضية كحالة القدـ منذ عرؼ وقد قصَتة لفًتة ولو الناس هبا يبر شعورية, حالة

 ( 2013:272 واؼبعايطة القمش. )البسيط اؼبستوايت يف خاصة بوضوح
 عالة اؼبكفوفُت اف ترى اليت النظرة وتغَت اػباصة االحتياجات ويبذ األخَت اآلونة يف االىتماـ تزايد اف كما

 شاقة تعليمهم عملية واف جدا, ضيقة حدود يف اال يتعلمو اف يستطيعوف ال واهنم اجملتمع, على وعبء
 على اؼبختلفة األحباث نتائج على وقامت اإلنساين الفكر تطور مع تطورت وعميقة واسعة نظرة إىل وعسَتة
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 زايدة على ساعد ىذا كل ؽبم, اؼبهٍت والتوجيو التأىيل برامج تقدـ وعلى تعليمهم, طرؽ وعلى اؼبكفوفُت
 وتعليمهم  برعايتهم للعناية ومعاىد مدارس انشاء على فعملت ابؼبكفوفُت, اغبديثة اجملتمعات اىتماـ

 (1980:12فهمي) ؽبم اؼبقدمة الًتبوية الربامج وتطوير وتوجيهم
 يف األطفاؿ العاديُت من بنظائرىم اؼبكفوفُت لدى االكتئاب مظاىر مقارنة لبحثا ىذا يف كباوؿ وسوؼ
 .األساسي التعليم مرحلة
 -:البحث أمهية
 اجملتمع على اخطار من عامة بصورة ئاباالكت اضطراب يشكلو ما خالؿ من اغبايل البحث أنبية تكمن
 يف ألف التعليم األساسي, مرحلة تالميذ ةوخاص لألطفاؿ النفسية الصحة على السليب وأتثَته الفرد, وعلى
 غباالت عرضة اكثر بصراي اؼبعاقُت االفراد يعترب كما واذباىاهتم, األطفاؿ قدرات تنمو اؼبرحلة ىذه

 ابلعجز منهم البعض يشعر وقد جيد, بشكل االجتماعي ابلتواصل ؽبم تسمح ال اإلعاقة الف االكتئاب,
 اإلصابة ذلك ويعرضهم لديهم الذات مفهـو  تدين اىل يؤدي فبا واالخرين نفسو فهم على القدرة وعدـ

 :على الضوء تسليط الباحث,  حاوؿ البحث ىذا خالؿ ومن النفسي, ابالكتئاب
 .بينهم االكتئاب مظاىر ومقارنة العاديُت والتالميذ اؼبكفوفُت التالميذ عند االكتئاب حقيقة_
 .إليو اؼبؤدية األسباب ومعرفة_
 .اؼبكفوفُت فئة وىي اػباصة الفئات من مهمة لشروبة دراسة_

 -:البحث مشكلة
 -:التالية التساؤالت يف البحث مشكلة وتتلخص

 النفسي؟ االكتئاب اعراض ظهور يف والعاديُت اؼبكفوفُت بُت إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ ىل_
 النفسي؟ االكتئاب عراضا ظهور يف اؼبكفوفُت, واالانث الذكور بُت إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ ىل_
 النفسي؟ االكتئاب أعراض ظهور يف العاديُت واالانث الذكور بُت إحصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ ىل_

 -:البحث أهداف
 -: اىل اغبايل البحث يهدؼ

 لكفيف مدرسة مصراتو يف اؼبكفوفُت, التالميذ بُت االكتئاب درجات يف الفروؽ  داللة على التعرؼ-1
 .العادية اؼبدارس يف والتالميذ وضعاؼ البصر,

 .النفسي االكتئاب أعراض ظهور يف اؼبكفوفُت فئة واإلانث الذكور بُت الفروؽ طبيعة على التعرؼ-2
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 .االكتئاب اعراض ظهور يف العاديُت فئة واالانث الذكور بُت الفروؽ طبيعة على التعرؼ-3

 -:البحث تساؤالت
 والعاديُت؟ اؼبكفوفُت لدى االكتئاب رجاتد متوسط بُت إحصائيا دالة فروؽ توجد ىل_
 االكتئاب؟ يف اؼبكفوفُت واالانث الذكور درجات متوسط بُت إحصائيا دالة فروؽ توجد ىل_
 االكتئاب؟ يف العاديُت واالانث الذكور درجات متوسط بُت إحصائيا دالة فروؽ توجد ىل_

 :البحث حدود
 -:البشرية اغبدود

 .األساسي التعليم مرحلة يف يدرسوف فبن البصر وضعاؼ فللكفي مصراتو مدرسة تالميذ-1
 . مصراتو مدينة يف األساسي التعليم مرحلة تالميذ صبيع-2

 -:اؼبكانية اغبدود
 .العاديُت ومدارس اؼبكفوفُت مدرسة على مصراتو مدينة داخل البحث إجراء

 -:الزمنية اغبدود
 ـ 2017_  2016 الدراسي العاـ

 :البحث مصطلحات
 -:االكتئاب مفهوم

 ال اؼبريض كاف إف مفقود شيء عن ويعرب األليمة الظروؼ, عن تنتج اؼبستمر الشديد اغبزف من حالة ىو"
 (429:1978 زىراف". )غبزف اغبقيقي اؼبصدر يعي

 عند اؼبفحوص عليها يتحصل اليت الدرجة أبف اجرائيا الباحث يعرفو كما  -:لالكتئاب االجرائي املفهوم
 .الدراسة يف اؼبستخدـ باراالخت على اجابتو
 هبعلو الذي االمر البصر ؾباؿ يف لديو مشكالت بسبب خاصة تربية اىل وبتاج من ىو" :الكفيف الطفل
 (351:2007عبدالعزيز". )وعالجي ونفسي تربوي لتدخل حباجة
 انوي,الث التعليم وتسبق,  ليبيا يف أطفاؿ رايض مرحلة تلي اليت اؼبرحلة ىي :األساسي التعليم مرحلة

 :شقُت من وتتكوف
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 سنوات ثالث مدتو والتاين , السادس الصف اىل األوؿ الصف من ويبدأ سنوات ست ومدتو األوؿ الشق
 .التاسع الصف حىت السابع الصف من ويبدأ

 وتنقسم البصر وضعاؼ الكفيف فئة وأتىيل لتعليم مؤسسة وىي( البصر وضعاؼ للكفيف مصراتو مدرسة)
 :ىي مراحل ثالث ىلا فيها الدراسة مراحل
 ثالث مدتو: الثاين والشق السادس, الصف اىل األوؿ الصف من تبدأ سنوات ستة مدتو -:األوؿ الشق

  سنوات,
 .اثنوي الثالث اىل اثنوي األوىل من وتبدأ سنوات, ثالث ومدتو: الثانوي والتعليم التاسع, اىل السابع من

 :االكتئاب مفاىيم
 :منها اتتعريف بعدة االكتئاب عرؼ لقد

 ابألمل, الشعور وفقداف القيمة, بعدـ الشعور يصاحبها مزاجية حالة انو على االكتئاب عرؼ
  الروح والبفاض النفس, وانكسار الكآبة او والعبوس ومستقبلو االنساف غبياة التشاؤمية والنظرة 

 .واالمل واغبزف والنكد والغم ابؽبم والشعور اؼبعنوية
 الشعور أي مزاجية حالو انو او ابغبزف ذايت شعور عن عبارة عرض انو منها معاين, عدة لو واالكتئاب

 ابلتعب الشعور مثل اعراض أخرى بعدة اؼبكتئب اؼبزاج يقًتف وفيو مرضية أعراض عدة اىل يشَت وقد ابليأس
, يف الصعوابت من واؼبعاانة النشاط وفقداف واالرىاؽ  أو اليةانفع حالة ابنو عرؼ كما الشهية, فقداف النـو

 ومع قوة, وال حوؿ ال ابنو الفرد ويشعر واغبيوية النشاط على القدرة وعدـ السالبة, ابؼبشاعر سبتاز مزاجية
 االىتماـ يستحق او قيمة لو العامل يف شيء أي يوجد ال وابف ابلضياع, ويشعر ذاتو, ابحًتاـ شعوره البفاض

 (125:2001 العيسوي. )بو
 اليت األنشطة, مزاولة يف الرغبة وعدـ ونقص واػبموؿ والعجز ابغبزف عورش اىل يؤدي مرض ابنو عرؼ كما
: ابنو فيعرفو( 2002) اػبالدي اديب اما (2008_93 شاكر. )وببها او يرغبها السابق يف الطفل كاف

 القيمة بعدـ وشعور ابلذنب ابإلحساس مصحواب العذاب من ضرب اىل يصل النفسي االمل من حالة"
, 33, اػبالدي". ) واغبركي العقلي النشاط يف ونقصاف لذاهتا, النفس تقدير يف ملحوظ والبفاض
2002) 
  (DSM_ III) والسلوكية العقلية لالضطراابت االحصائي الدليل من االكتئاب وتعريف
 اعبسدية الشكاوى اؼبنخفض, الذات تقدير اغبزف الدافعية, نقص: االتية اؼبعروفة االعراض ويتضمن

. متوقعة غَت الشاردة والسلوكيات النشاط يف الزايدة وتضمن اؽبوس نوبة عكس وذلك زالًتكي وصعوابت
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". القطب ثنائي اكتئاب عليو يطلق السابقة الكتائبية االعراض من يعاين الذي والشخص للتحدث واندفع
 (142:2007 أابظة)

 النفس, يصيب داين,وج اضطراب ابنو التايل التعريف الباحث يستخلص السابقة التعريفات خالؿ ومن
 ويصبح عبئا, اغبياة يف االستمرار ويصبح قباة, وال امل فال وأيسا ونبا حزان القاسية, ضرابتو ربت فتسحق

 ويؤديو, اعبسد, ينهك أيضا جسداي مرض ىو وامبا فقط, نفسيا مرضا ليس واالكتئاب ثقيال, ضبال النهار
, يف واضطراب  اغبياة بطعمة شعورال وعدـ اؼبرض وتوىم الشهية, يف اضطراب اىل ويؤدي  والشعور النـو

 .يبوت اف واألفضل ضار وجوده ابف ويشعر الدراسي, والرفض والفشل االجتماعية, والعزلة ابلوحدة

 -: االكتئاب أعراض

 -: ومنها متعددة أعراض لالكتئاب

 حزين مزاج وجود مثل نيةالوجدا لالضطراابت واالساسي احملدد الشكل دبثابة وتعترب-: اؼبزاجية االعراض-1
 اؼبرض, ؽبذا الرئيسي اؼبظهر ىو اؼبزاج ىبوط أف أد األقل على أسبوعُت ؼبدة اليـو كل تقريبا اليـو معظم
 (2012:109 وسرحاف اشتيتو. )األخرى اؼبظاىر من كبَتة ؾبموعة مع يًتافق بل وحده أييت ال ولكنو

 يعانوف ما غالبا اؼبكتئبوف فالناس االكتئاب تصاحب يتال السلوكية االشكاؿ وسبثل-: السلوكية األعراض-2
 الًتكيز يف والصعوبة عمل, أبدىن القياـ يف شديدة صعوبة البعض هبد وقد اعبانب, ىذا يف قصور من

 .نفسو عن الدفاع على القدرة وعدـ واالجتماعية, اليومية األنشطة يف واؼبشارؾ

 أمباط يف التغَتات وتشمل االكتئاب تصاحب قد اليت سميةاعب التغَتات اىل وتشَت-: البدنية األعراض-3
  النـو

, يف اضطراب من يعاين فقد والشهية,  يستطيع وال الضيق, حاالت اشد ويف مبكرا اؼبريض فيصحوا النـو
, اىل العودة  اغباالت ويف متقطع, النـو يكوف او اؼبوت حوؿ تدور اليت الكوابيس نتيجة يصحوا عندما النـو

 يف هنائيا النـو ينقطع وقد أيضا, النـو يف البدأ يف صعوبة هبد قد القلق مع االكتئاب فيها افقيًت  اليت
 (29:2001 واخروف اػبطيب. )الشهية تزداد او شهية, بال أيكل فقد الطعاـ اما شديدة, حاالت

 تقييمهم والبفاض القرار وازباذ تركيز على اؼبكتئبُت االفراد قدرة تدين اىل وتشَت-: الدافعية االعراض-4
  لنفسهم
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 واغببانشة وسرحاف اػبطيب. )جاذبيتهم وموقع االخرين وتقدير اىتماـ موضع ليس ابنو اؼبكتئب, واعتقاد
 والًتدد سوداوية, أفكار ابالكتئاب اؼبريض هبا يشعر اليت االعراض عكاشة اضبد"  ووبدد (2001:29

 ازباذ على القدرة وعدـ الذات قيمة من التقليلو  ابإلمث, والشعور للطعاـ, الشهية وفقداف الشديد,
 األفكار بعض من واؼبعاانة اؼبرضية ابألوىاـ الشعور الشديد واألرؽ التافو, األمور يف واؼببالغة القرارات,
 واالضطراابت لألمراض التشخيصي الدليل ويعرض("2002-136-137 عكاشة,". )االنتحارية

 ؾبموعة( 1987) الثالثة طبعتو يف النفسي للطب االمريكية يةاعبمع عن الصادرة (DSM III) النفسية
 ابألرؽ الشعور للطعاـ, الشهية ضعف االمل, فقداف حزين مزاج: منها االكتئاب سبيز اليت االعراض من

 ولومها الذات وأتنيب ابلتفاىة والشعور القيمة عدـ دبشاعر اإلحساس اغبركي اغبس وبطء وأتخر
 عن أفكار اغبسم, وعدـ والًتدد التفكَت وبطء الًتكيز, او التفكَت على قدرةال ضعف ابلذنب واالحساس

 ويرى(  (DSM -III-122:1978".االنتحار على اإلقداـ أو اؼبوت سبٍت أو االنتحار أو اؼبوت
 العدواف أنبها اؼبكتئب سبيز اليت األعراض من ؾبموعة ىناؾ وأف اؼبكتئبُت عند مشاهبة االعراض أف الباحث

 وفقداف السكوف درجة اىل يصل الذي نشاط أي مزاولة يف الرغبة وعدـ ابغبزف والشعور الذات, على
 . اغبياة يف قيمتو بعدـ لشعوره اغبياة من التخلص وؿباولة  وزايدهتا الشهية

 :االكتئاب أنواع

 ذىاين, اكتئابو  عصايب اكتئاب اىل بتقسيمها وقاموا لالكتئاب أنواع عدة اىل والباحثوف العلماء أشار لقد
 البحث نتائج مع تتفق ال وىي عصابية, عدت اليت الذىانية غَت األخرى ألشكاؿ إجحاؼ التقسيم وىذا

 عدة فقد العصايب االكتئاب اما اؼبختلفة, واالوىاـ ابؽبوس ويتميز قائما يزاؿ ال الذىٍت فاالكتئاب العلمي,
 عدة وىناؾ (38:2001 وحبانشة وسرحاف طيباػب. )الدقة هبانبو التشبيو اف مع اؼبزاج لتكدر رديفا

 من نوعُت االكلينيكيوف الباحثوف فاقًتح االعراض غَت معايَت على بناء االكتئاب أمباط بُت للتميز ؿباوالت
 -: ونبا االكتئاب

 شخص موت مثل خارجية, لظروؼ فعل كرد الفرد يصيب النوع اؼبنشأ: وىذا اػبارجي االكتئاب: أوال
 اؼبسببة اػبارجية للظروؼ اؼبتوقعة السيكولوجية والنتيجة طبيعي فعل رد انو أي مالية, ارثةك حدوث أو عزيز

 .لو
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 وغَت شعوري سبب لو ليس إذ اؼبنشأ اػبارجي االكتئاب عكس وىو .اؼبنشأ الداخلي االكتئاب: اثنيا
 تعمل ذيال النفسي االكتئاب خبالؼ اؼبركزي العصيب اعبهاز يف اضطراب اىل يرجع ولكنو شعوري

  اػبارجية االحداث

 اكتئاب ىو اؼبنشأ الداخلي اكتئاب ىو اؼبنشأ الداخلي االكتئاب وأف فيو, مباشر أتثَت وذات إظهاره يف
 داخلي اكتئاب انو صنف كما  (344:2002-345 اػبالدي. )الذىٍت ابالكتئاب عليو ويطلق حقيقي
 ويتفاعل اؼبريض ؽبا يتعرض حادة أزمة أو طلضغو  نتيجة الفرد يصيب ألنو( العصايب االكتئاب) تفاعلي

 (95:2005 صادؽ. )ابلتفاعلي ظبيت وؽبذا معها

 اغبياة يف ابتداء يظهر الذي االكتئاب بُت للتفريق تقسيمو ومث .الثانوي واالكتئاب االويل االكتئاب: اثلثا
 أو واالدماف عقليال كالفصاـ اخر, نفسي مرض خلفية على وبدث الذي واالكتئاب اوليا ويعد النفسية
 (37:2001 وحبانشة وسرحاف اػبطيب. )اثنواي يعد فانو والعقاقَت أمراض لبعض نتيجة وبدث الذي
 :ىي واعراضو انتشارا وأكثرىا فئة اىم وىو .األساسي االكتئاب: رابعا

 .طويلة ؼبدة النـو او النـو يف الدخوؿ صعوبة -1
 .ردالف نشاط والبفاض واالجهاد ابلتعب الشعور -2
 .جسدي مرض وجود بدوف اعبسدية والشكوى النفسي اغبركي التأخر -3
 .ابالنتحار فعال قيامو او االنتحار يف الفرد تفكَت يزداد -4
 .والًتكيز التفكَت على القدرة عدـ -5
 .الوزف وزايدة الشهية زايدة اغباالت بعض ويف الوزف ونقص الشهية فقد -6
 (433:2007 منسي. )الذات تقدير والبفاض ونبية, لدرجة عالية الفرد لدى الذنب مشاعر -7

 مزاج اىل ابإلضافة الوطأة اػبفيف االكتئاب أشكاؿ من شكل وىو .القطبية أحادي االكتئاب: خامسا
 من عرضُت وجود من البد القطبية األحادي االكتئاب من يعاين انو الفرد تشخيص يتم ولكي حزين

 :التالية االعراض

 .الطعاـ تناوؿ يف اؼببالغة أو الشهية ضعف-1

 .ابلتعب الشعور أو الطاقة البفاض-2

 .الذات تقدير البفاض-3
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 (112:2007 وسرحاف اشتينو. )ابلنشاطات القياـ يف صعوبة أو الًتكيز ضعف-4

 اكتئاب نوبة عادة تصاحبو اؽبوس من أكثر أو نوبة حدوث يتسم .القطبية الثنائي االكتئاب: سادسا
 العظمة الذات تقدير وتتضخم ابلعلو اؼبفرط الشعور اؼبزاجي ابؽبوس ويقصد أكثر, او واحدة عظمي

 ىبترب الفرد أف القطب بثنائية ويقصد األفكار, بتطاير السريع الكالـ أو والتفكَت واالىتياج الزائد والنشاط
 من شيوعا قلأ وىو االكتئاب, لنوبة اؼبعاكس اعبانب ىي اؽبوس نوبة أف أذ واؽبوس االكتئاب من كال

 يف انتشارا وأكثر واالانث, الذكور لدى متساوية بنسبة وبدث انو كما األخرى, االكتئابية االضطراابت
 اؼبقًتح النفسية لألمراض التشخيصي الدليل ويعرض (300:2013 غزالة أبو. )العليا االجتماعية الطبقات

 :التالية األنواع اىل العاؼبية الصحة ىيئة قبل من

 اإلكتئايب النوع_  واالكتئاب وساؽب مرض -

 اؽبوسي النوع_  واالكتئاب اؽبوس مرض -

 الدائري النوع_  واالكتئاب اؽبوس مرض -

 (القعود سن اكتئاب_ ) االرتدادي السواد -

 (210:1984 عكاشة. )أخرى مواضع يف يتعُت مل الذي االكتئابُت اؼبرض -

 ((Visually Handicapاإلعاقة البصرية: ))

 :سبهيد

نعمة كربى من نعم هللا اليت ال ربصي واليت منحها لإلنساف كي تستقيم حياتو, وىي -تعد حاسة االبصار: 
ومن ينظر اىل دقة العُت وإتقاهنا وطريقتها يف األداء الوظيفي ال يبلك اال  حبق نعمة ال توازيها كنوز الدنيا.

 اػبالؽ اؼببدع وتبارؾ هللا وأحسن اػبالقُت. )دمحم اف ينطق ويقر بقدرة هللا العظيم ويقوؿ سبحاف هللا العزيز 

إذ تلعب حاسة البصر دورا كبَتا يف حياة االنساف, فمن خالؽبا وبصل على معلومات أكثر  (59:2004
من تلك اليت وبصل عليها من أي جهاز حسي آخر, ويعد اعبزء األكرب من التعلم العرضي يكتسب عن 

ف, اف اغبرماف من البصر أسوء شيء وبدث لإلنساف, ويتأثر األداء طريق حاسة البصر, ويعتقد الكثَتو 
الوظيفي للفرد أذ فقد بصره ويؤثر على شخصيتو ككل, وعلى ادراكو لداتو, وتقديره ؽبا وثقتو بنفسو, 
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وشعوره ابألمن والطمأنينة وذبعلو ىبسر مشاعر ـبتلفة سلبية, ومن انحية أخرى فاف مثل ىذا االمر يفوض 
وط اقتصادية عديدة على اجملتمع, حيث تزايد االىتماـ يف اآلونة األخَتة بذوي الفئات بال شك ضغ

اػباصة, فكثرت الندوات والدراسات والبحوث واجملالت, والدورات العلمية واستحدثت اعبامعات واؼبعاىد 
ا يوفر لذوي العليا اىتماما جديدا ؼبثل ىذه الفئات, وأخذت الدوؿ على عاتقها االىتماـ ابؼبنشآت, دب

الفئات اػباصة قدر من اػبصوصية والرفاىية, ونظرا ؼبا تعانيو من مشكالت نفسية واجتماعية واسرية 
ومن مث يعيش الطفل القلق يف صورة توتر  وتربوية, جعلها تقع فريسة لبعض االضطرابت النفسية والسلوكية.

شباع اغباجات والدوافع نتيجة عوائق مصحوب ابػبوؼ معربا بذلك عن الصراع النفسي الناتج عن عدـ اال
ربوؿ دوف إشباعها سواء كانت داخل عجز جسمي أو نفسي أو نتيجة لعوائق خارجية كتحرًن الكبار 

 (8:2011واجملتمع ؽبذه الرغبات ومنع الطفل من إشباعها. )سالمة 

 مفهـو اللغوي لإلعاقة البصرية:

األعمى,  تصف الشخص صاحب اإلعاقة البصرية منها:يوجد يف لغتنا العربية العديد من االلفاظ اليت 
أما الذي يصيب يف بصره بعجز جزئي فهناؾ ألفاظا كثَتة تصفو على  الكفيف, االكمة, الضرير, العاجز.

سبيل اؼبثاؿ)االعشى( *فمصطلح "االعمى" مشتق من "العماء" اليت تعٍت "الضاللة". )كماؿ 
80:2007) 

والكفيف  كف عن االمر, انصرؼ وامتنع, كف بصره.-الوسيط ابنو:  وعرؼ كف البصر لغواي يف اؼبعجم
وتستخدـ كلمة االعمى يف القرآف  (96:2005يف اللغة مأخوذ من )الكف( ومعناه "اؼبنع". )أبو النصر 

ويقوؿ تعاىل يف ؿبكم  (80:2007الكرًن دبعٌت, عمى البصر أحياان ودبعٌت عمى البصَتة أحياان. )كماؿ 
فاطر, -"وما يستوي األعمى والبصَت"-2 2-1عبس, -( "2( إف جاءه األعمى)1وتوىل)"عبس -1آايتو 
19. 

 

 :تعريف اإلعاقة البصرية

( اإلعاقة البصرية ابهنا: ضعف يف أي من الوظائف البصرية اػبمسة, Demott. 1982يعرؼ د يبوت )
أللواف, نتيجة تشوه تشروبي او البصر اؼبركزي, البصر احمليطي, التكييف البصري, التكيف الثنائي ورؤية ا
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اؼبكفوؼ: -)تعريف الًتبوي للكفيف( 269, 2007, عن الزبيدي demottإصابة دبرض او حادثة". )
وعرؼ  (2011: 238. )الزبَتي, وآخروف اللمسية والسمعيةىو الشخص الذي يتعلم من خالؿ القنوات 

ن ال يبكنهم اف يتعلمو من الكتب والوسائل االطفاؿ اؼبعاقُت بصراي من منظور تربوي أبهنم األطفاؿ الذي
مث وبتاجوف اىل طرؽ  واألساليب البصرية اليت تستخدـ مع اقراهنم االعتياديُت يف الزمن نفسو, ومن 

 (1980-2020وأساليب وأدوات تعليمية خاصة. )فهمي 

  -تعريف الكفيف طبيا: 
اؼبخصص ؽبذا الغرض "العُت" حبيث يعجز عن  ىو اغبالة اليت يفقد فيها الفرد القدرة على الرؤية ابعبهاز

 (19:2018أداء الوظيفة, وتكوف بسبب اإلصابة يف اغبوادث او خلل والدي يولد معو. )فهمي 
يف العُت األفضل من  20/200واؼبكفوؼ طبيا ىو ذلك الفرد الذي ال تزيد حدة البصر اؼبركزي لديو 

درجة يف  20جدا حبيث ال يزيد بصره احمليطي عن  األخرى, او ىو الشخص الذي لديو ؾباؿ بصري ؿبدود
 -كما عرفت منظمة الصحة العاؼبية للعاقة البصرية:  (351:2005أحسن العينُت. )عبد العزيز 

 حالة يؤدي فيها الشخص الوظائف البصرية على مستوى ؿبدد.-اإلعاقة البصرية الشديدة: -1
 االنساف صعوبة ابلغة يف أتدية الوظائف البصرية.حالة هبد فيها -اإلعاقة البصرية الشديدة جدا: -2
 حالة اضطراب البصر ال يعتمد فيها على البصر.-شبو االعمى: -5
 (228:2011فقداف القدرات البصرية. )الزبَتي وزمالئو -العمى: -6

او اقل يف  20/200ىو شخص لديو حدة بصر تبلغ -اؼبكفوؼ:  -التعريف القانوين لإلعاقة البصرية: 
 األقوى بعد ازباذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة, أما أكثر التعاريف اؼبستخدمة حاليا تعريف "ابراجا العُت

Barraga 1996 والذي ينص على اف األطفاؿ اؼبعاقُت بصراي ىم األطفاؿ الذين وبتاجوف تربية خاصة "
دريس اؼبناىج. بسبب مشكالهتم البصرية االمر الذي يتطلب اجراء تعديالت خاصة على أساليب ت

 (269:2007)الزبيدي
 -مظاىر اإلعاقة البصرية: 

 ويعاين الفرد من صعوبة األشياء او االجساـ القريبة.-طوؿ النظر: -1
 وىو عكس األوؿ حيث يعاين الفرد من صعوابت يف رؤية االجساـ البعيدة.-قصور النظر: -2
ـ بشكل واضح او مركز. وىو عدـ رؤية االجسا-والنظر او بؤرية: -صعوبة الًتكيز: -3

 (364:2005)عبدالعزيز
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 -ويصنف اؼبعاقوف بصراي اىل قسمُت: 
 ( وتنطبق عليهم تعاريف القانوين والًتبوي.Blindالفئة األوىل "اؼبكفوفُت" )-1

مًت ابلنظاـ  6/60قدـ ابلنظاـ اإلقبليزي و 20/200ىم الذين تكوف حدة ابصاره تساوي او تقل عن 
قدـ "ستة  20ىو من يرى على مسافة -نُت, كما يتضح من تعريف اف الكفيف: اؼبًتي يف اقوى العي

 (171:2007مًت. )الزبيدي  60قدـ أي  200أمتار" ما يراه الشخص اؼببصر, على مسافة 
قدـ  20/200قدـ و 20/70الفئة الثانية: ضعاؼ البصر وىم من تًتاوح حدة ابصارىم اؼبركزية بُت -2
 (171:2007يف اقوى العينُت. )الزبيدي مًت  6/60مًت اىل  6/20و

 أسباب اإلعاقة البصرية:
اف كل االعاقات ترجع اىل أسباب وراثية واخرى بيئية, واف كانت بدرجات ـبتلة لكل من االعاقات, 

 وكذلك اإلعاقة البصرية.
 -أوال: األسباب الوراثية: 

الكروموسومات اغباملة لصفات سالبة  انتقاؿ بعض اغباالت اؼبرضية من الوالدين اىل ابنائهما من خالؿ
 مثل ضعف اػبالاي البصرية او ضعف العصب البصري.

عوامل سالبة تتعرض ؽبا االـ اغبامل فتؤثر على اعبهاز العصيب للجنُت مثل اإلصابة ابغبصبة األؼبانية -2
 واالمراض الفَتوسية.

 اضطراب يف العصب البصري اؼبوصل يف اؼبخ.-3
ري يف اؼبخ حبيث يعجز الشخص عن سبييز وإدراؾ الصور وتفسَتىا. )أبو نصر أصابة اؼبركز البص-4

99:2005) 
 -*األسباب التشروبية اليت تعطل العُت عن أداء وظيفتها وتنقسم اىل: 

 -األسباب اػبارجية: -1
 تتعلق بكرة العُت نفسها, فتشمل على العيوب اليت تصاب هبا الطبقات واالجزاء اؼبكونة للعُت, 

 بقة القرنية والشبكية والعدسة.كالط
ابلعصب البصري اؼبوصل ابؼبراكز العصبية يف الدماغ فتشمل على العيوب اليت  -تتعلق أسباب داخلية: -2

يصاب هبا العصب البصري, كأنو ينقطع مثال نتيجة إصابة حبادثو, فيتعذر وصوؿ اإلحساس البصري اىل 
صري سليما والعُت اال اف اؼبراكز العصبية يف الدماغ اؼبخصصة اؼبراكز اغبسية يف الدماغ او يكوف العصب الب
-(  أيضا يبكن تصنيف أسباب اإلعاقة البصرية 19:1980لتلقي االحساسات البصرية التالفة. )فهمي 
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 –االمراض اؼبختلفة اليت قد تصيب العُت –أخطاء يف انكسار الضوء -العوامل اؼبرتبطة -العوامل اػبلقية 
اإلصاابت اليت قد تصيب مراكز االبصار يف  –ضمور العصب البصري  –قد ربدث للعُت اإلصاابت اليت 

 وبعض  –اؼبخ 
ومن األسباب اليت تعود لألمراض او حدوث جروح يف حاسة  (94:2007العوامل البيئية األخرة. )كماؿ 

 -البصر )العُت( او األجهزة العصبية ذات العالقة هبا منها ما يلي: 
شبكية العُت الذي يؤدي اىل انفصاؿ الشبكية والضعف يف ؾباؿ الرؤية واالآلـ حدوث ثقب يف -1

 الشديدة والضوء والومضي اػباطف.
 مرض السكر: وبدث اعتالؿ الشبكية والذي يؤدي للعمى.-2
اؼباء األسود: الذي يؤدي اىل تلف يف اػبالاي العصبية ومن مث العمى ووبدث التلف يف اعبزء اعبانيب من -3

 ية.الشبك
 اؼبياه السوداء الوالدية: تكوف موجودة لدى الطفل منذ غبظة الوالدة او بعدىا ومن اعراضها -4

 ذبنب الطفل للضوء والسيالف دموعو بكثرة.
 اؼبياه السوداء لدى الراشدين: وتكوف اعراضها صداع يف اعبزء االمامي من الراس خاصة -5

 (353:2005-354. )عبد العزيز يف الصباح والعالج يكوف خبفض الضغط على العُت
 : السابقة الدراسات

 : دراسة منها والعاديُت اؼبكفوفُت لدى االكتئاب بدراسة اىتمت كثَتة دراسات ىناؾ
 تشمل واليت األطفاؿ عند لالكتئاب االكلينيكية اؼبظاىر عن .Antony " (1993)انطوين: "دراسة
 واضطراب اعبسدية والشكاوى القلق او اؼبوت من واػبوؼ الوجداين  واالضطراب البكاء نوابت على

  والطاقة الشهية
 الراشد بُت الفرؽ اف ويرى واآلخرين الذات اذباه والعدوانية اؼبدرسة رفض يف اؼبتمثلة اؼبدرسية واؼبشكالت

 العليا لألان كامل الغَت النمو وإىل الوجدانية حالتو عن اللفظي التعبَت على قادر غَت الطفل اف يرجع والطفل
 ".  الذات سباسك عدـ وإىل

 ظهور على واعبنس البصرية اإلعاقة أتر-: الدراسة موضوع(. 1994) موسى العزيز عبد رشاد: دراسة
 يف واالانث الذكور بُت الفرؽ وبياف العصابية االعراض معرفة-: الدراسة ىدؼ .العصابية االعراض
 .العصابية االعراض
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 والرىاب القلق لقياس فرعية, مقايس من وبتوي دبا سكس ميدؿ مستشفى استباف-: الدراسة أدوات
 من تتكوف-: الدراسة عينة .واالكتئاب واؽبستَتاي السيكوسوماتية واالعراض والوسواس اؼبرضية واؼبخاوؼ

 .اؼببصرات من( 50) و اؼببصرين من( 55)و مكفوفة( 45)و مكفوؼ( 50) منهم( 200)
 مقارنة النفسية, االعصبة ىذه من معاانة أكثر بصراي اؼبعاقُت اف عن النتائج اسفرت-: الدراسة نتائج

 واالعراض القهري والوسواس ابلرىاب وشعورا قلقا أكثر الكفيفات االانث اف تبُت كم ابؼببصرين,
 . واالكتئاب واؽبستَتاي السيكوسوماتية

 الصم بُت العصابية االعراض على التعرؼ-: الدراسة ىدؼ (.1996" )الصباطى سامل إبراىيم" دراسة
 .العصابية االعراض درجات يف الفروؽ عن والكشف والعاديُت واؼبكفوفُت

 .صم( 60) مكفوفُت( 60) عاديُت( 60) منهم( 180) من الدراسة عينة تكونت-: الدراسة عينة
 القلق ىي فرعية مقاييس على وبتوي مقياس وىو" سكس ميدؿ" اؼبستشفى استبانة-: الدراسة أدوات

 .السيكوسوماتية واالعراض واالكتئاب واؽبستَتاي والوسواس ىابوالر 
 ومل االانث لصاحل القلق يف واالانث الذكور بُت جوىرية فروؽ وجود عن النتائج وأسفرت-: الدراسة نتائج
 عينة لصاحل السيكوسوماتية, األعراض يف اعبنسُت بُت فروؽ وظهرت الثالثة, العينات بُت الفروؽ تظهر

 يف النتيجة ونفس الثالثة العينات بُت االكتئاب يف فروؽ وظهر الثالثة, العينات بُت تظهر ومل االانث
 . اؽبستَتاي
 (.2002) النباؿ مايسة اػبالق, عبد دمحم أضبد -: دراسة

 .األطفاؿ من ـبتلفة عمرية ؾبموعة لدى النفسي االكتئاب-: الدراسة موضوع
 أعمارىم تًتاوح لألطفاؿ عمرية ؾبموعات طبس بُت اب,االكتئ يف فروؽ عن الكشف -: الدراسة ىدؼ

 .اعبنسُت بُت الفرؽ بياف وكذلك( عاما 15_11) من
 العامة اإلعدادية اؼبدارس, من أنثى( 554) ذكور( 653) طفال( 1207) من تكونت-: الدراسة عينة

 .واػباصة
 مقابل يف( 14- 11) من للمجموعة الذكور لدى لإلكتئاب متوسطات أعلى أف-: الدراسة نتائج

 اكتئااب أكثر االانث االعمار, بُت االكتئاب يف جوىرية فروؽ وجود .االانث من( 13- 12) اجملموعتُت
 . الذكور من

 يف ابللعب العالج فاعلية مدى معرفة -:اسةر الد موضوع(.2007) سلطاف مصطفى عادؿ-: دراسة
 .اعبنسُت بُت والفرؽ األساسي تعليمال مرحلة من األوؿ الشق لتالميذ النفسي االكتئاب زبفيض



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

311 

 

 على موزعة إانث( 112) ذكور( 116) منو وتلميذة تلميذ( 228) حوايل من تتكوف-: الدراسة عينة
 النفسي االكتئاب ومقياس( الباحث اعداد من) ابللعب العالج برانمج-: الدراسة أدوات .مدرسة(150)
 (.الفصحي رةالصو  غريب الفتاح عبد غريب اعداد من) للصغار( د)

 توجد . والبعدي القبلي التطبيق على الضابطة اجملموعتُت بيم الدرجات يف فروؽ توجد ال-: الدراسة نتائج
 .واالانث الذكور بُت فروؽ توجد كما التجريبية, للمجموعتُت والبعدي القبلي التطبيق يف فروؽ

 .االانث لصاحل التجريبية للمجموعتُت

 (.2008) دمحم فرج عبدربو هتاين-: دراسة
 الطفولة مرحلة يف االكتئابية  االعراض وظهور اؼببكرة الطفولة يف االـ من اغبرماف-: الدراسة موضوع
 .اؼبرج دبدينة االبتدائية اؼبرحلة تالميذ من عينة لدى اؼبتأخرة

( 125) و االـ من ؿبرـو وتلميذ تلميذ( 149) منهم وتلميذة تلميذ( 274) من تتكوف-: الدراسة عينة
 .االـ من ؿبرـو غَت

 .الباحثة إعداد من شخصية بياانت واستمارة األطفاؿ, الكتئاب كوفاكس ماراي اختبار-: الدراسة أدوات
 .صاحل زكي اضبد اؼبصور الذكاء واختبار

 اإلصابة يف اعبنسُت بُت فروؽ وجود. احملرومُت وغَت االـ من احملرومُت بُت فروؽ وجود -: الدراسة نتائج
 .االانث لصاحل النفسي ابابالكتئ

 ظهور يف والعاديُت اؼبكفوفُت بُت إحصائيا دالة فروؽ وجود اىل توصلت فقد اغبالية الدراسة النتائج أما
 ال وانو االكتئاب أعراض ظهور يف واالانث الذكور تساوي عن الدراسة وكشفة اؼبكفوفُت, لصاحل االكتئاب

 .اعبنسُت بُت فروؽ يوجد

 -: الدراسات مناقشة

 حيث الدراسات, ىذه النتائج يف وتشابو تباين ىناؾ اف  تبُت السابقة, الدراسات على اطالع خالؿ ومن
 الراشد بُت والفرؽ األطفاؿ لالكتئاب االكلينيكية اؼبظاىر البحث اىل( 1983) انطوين دراسة, تناولت
 اإلعاقة أثر عن لبحثاب( 1984 موسى العزيز عبد رشاد) قاـ حُت يف االكتئاب, اؼبظاىر يف والطفل
( 1995) الصباطي إبراىيم دراسة تناولت بينما العصابية, االعراض ظهور يف والعمر واعبنس البصرية
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 أضبد مايسة اػبالق, عبد أضبد قاـ حُت يف والعاديُت, واؼبكفوفُت الصم لدى العصبية االعراض مظاىر
 كما والعمر, اعبنس متغَت حسب تئاباالك يف الفروؽ عن الكشف اىل ىدفت بدراسة( 2002) النباؿ

 االكتئاب زبفيض يف ابللعب العالج فاعلية مدى عن البحث اىل( 2007) سلطاف مصطفى عادؿ قاـ
 ربو عبد هتاين) دراسة تناولت حيث األساسي, التعليم من األوؿ اشق تالميذ واالانث الذكور بُت والفرؽ

 اؼبرحلة تالميذ لدى االكتئاب االعراض ظهور يف اؼببكرة الطفولة يف االـ من حرماف أثر( 2008) دمحم فرج
 اعمار تًتاوح كما( 1207 – 200) بُت ما الدراسات يف البحث عينة أفراد عدد تكوف حيث االبتدائية,

 :التالية األدوات دراسات استخدمو كما سنة,( 16 – 7) بُت ما افرادىا

 الرىاب اؼبرضية اؼبخاوؼ القلق تشمل فرعية مقايس من وبتويو دبا سكس ميدؿ– مستشفى– استبياف-1
 .واالكتئاب واؽبستَتاي السيكوسوماتية االعراض

 الفصحي الصورة للصغار( د) النفسي االكتئاب اػبالق مقياس عبد اعداد من األطفاؿ اكتئاب مقياس-2
 (.الباحث اعداد من) ابللعب العالج وبرانمج غريب, الفتاح عبد غريب اعداد من

 بياانت استمارة صاحل, زكي إعداد من اؼبصور الذكاء اختبار األطفاؿ, إلكتئاب كوفاكس ماراي اختبار-3
 عن والعاديُت, اؼبكفوفُت بُت النفسي االكتئاب تناولت اليت نتائج أسفرت.الباحث اعداد من شخصية

 حيث فُتاؼبكفو  عينة لصاحل وذلك والعاديُت اؼبكفوفُت درجات متوسط بُت إحصائيا دالة فروؽ ظهور
 اؼبكفوفُت أف يف( 1996) الصباطي إبراىيم دراسة مع( 1994) موسى العزيز عبد رشاد الدراسة اتفقت

 وجود عدـ عن( 1994 الصباطي سامل إبراىيم) دراسة اثبتت كما األخرى, الفئات من إصابة أكثر ىم
 الدراسة أما اغبايل, بحثال مع يتفق وىذا النفسي, االكتئاب أعراض ظهور يف واالانث الذكور بُت فروؽ
 وتلميذات تالميذ من ؾبموعتُت بُت الفرؽ تناولت اليت( 2002 النباؿ ومايسة اػبالق عبد أضبد) من كل

 يف واالانث الذكور درجات متوسطات بُت فروؽ ىناؾ اف اسفرة نتائجها فإف األساسي, التعليم مرحلة
 عبد هتاين ودراسة ,(2007 سلطاف مصطفى عادؿ) ودراسة. االانث لصاحل النفسي االكتئاب أعراض

 من كل الدرجات متوسط بُت فروؽ وجود عن الدراسات ىذه نتائج اسفرت أيضا( 2008 دمحم فرج ربو
 يف الفرؽ اىل راجع انو الدراسات نتائج يف االختالؼ ىذا الباحث االانث, ويفسر لصاحل واالانث الذكور
 .العينات أفراد أعمار ويف دراسات فيها شبت اليت الزمنية والفًتة العينة, افراد عدد
 -: السابقة الدراسات من االستفادة مدى
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 .البحوث إجراء بكيفية اؼبعرفة زايدة -
 .وربديدىا اؼبناسبة العينة اختيار -
 .البحث نتيجة على التعليق أثناء اغبايل والبحث الدراسات بُت اؼبقارنة -
 .للبحث اؼبناسبة األدوات اختيار -

 :البحث ءاتإجرا
 البحث وعينة البحث وؾبتمع البحث منهج وىي اغبايل ابلبحث اؼبرتبطة اإلجراءات الفصل ىذا يتضمن

 :يلي كما وىي البحث استخدما اليت اإلحصائية أساليب وعرض والثبات والصدؽ البحث وأداة
 :البحث منهج

 عن البحث على يركز قارف الذياؼب الوصفي اؼبنهج ىو اغبايل البحث يف الباحث اتبعو الذي اؼبنهج إف
 البحثية اؼبشكالت لتساؤالت إجاابت اىل والتوصل معينة, وظروؼ ظاىرة أو بوقائع ترتبط اليت العوامل

  (217:2001 منسي. )البحث دبوضوع الصلة ذات اؼبتغَتات بُت العالقات ربليل خالؿ من اؼبختلفة,

 :البحث جمتمع
 العاديُت من مصراتو دبدينة األساسي التعليم مرحلة والتلميذات ذالتالمي صبيع من البحث ؾبتمع يتكوف

 يستطع ومل ابأللف فيقدر العاديُت اجملتمع أما وتلميذة, تلميذا( 21) اؼبكفوفُت فئة من بلغ وقد واؼبكفوفُت,
 .ؿبدد عدد على اغبصوؿ الباحث

 :البحث عينة
 البصر وضعاؼ لكفيف مصراتو مدرسة تالميذ صبيع وىم اؼبتاحة العينة اؼبكفوفُت عينة االختيار وكانت

 وتعرؼ اؼبتاحة, العينة وىي ,(18) وعددىم األساسي التعليم مرحلة تالميذ اختيار مث( 21) وعددىم
 مراد. )ابلكامل دراستو ويعمم أفراده ربديد الباحث يستطيع الذي احملدد اجملتمع, ابهنا اؼبتاحة العينة

 للعاديُت األساسي للتعليم مدارس أربع من تلميذ( 40) عدد رابختيا الباحث قاـ كما( 28:2000
 للمجتمع فبثلة العينة وىذه اؼبدارس, ىذه يف واالخصائيات, مدراء مع التوصل الباحث ولقدرة لقرهبا وذلك

 أف نتائجها, اثبتت وقد واؼبنواؿ والوسيط, اغبسايب, ابستخراج اؼبتوسط الباحث قاـ حيث إحصائيا األصلي
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 يوضح( 2) وجدوؿ األساسي, التعليم مدارس توزيع تالميذ يوضح (1) واعبدوؿ للمجتمع, فبثلة العينة
 .للعاديُت األساسي التعليم مدارس تالميذ توزيع

 (والعاديُت مكفوفُت) األساسي التعليم مدارس تالميذ توزيع( 1) جدوؿ

 اؼبدرسة
 عدد التالميذ

 اجملموع
 إانث ذكور

 18 8 10 عاؼ البصرمدرسة مصراتو لكفيف وض
 40 20 20 مدارس العاديُت

 58 28 30 اجملموع
 ( توزيع تالميذ مدارس التعليم األساسي )العاديُت(2جدوؿ )

 
 اؼبدرسة

 
 العمر

  عدد التالميذ
 إانث ذكور اجملموع

 10 5 5 أعمارىم ـبتلفة االنتصار
 10 5 5 أعمارىم ـبتلفة شهداء السكَتات

 10 5 5 ـبتلفةأعمارىم  اؼبناىل
 10 5 5 أعمارىم اؼبختلفة الشموع

 40 20 20 اجملموع
 -: البحث أداة
 (C-D-I) اختبار وىي أداة ربديد مت اؼبستخدمة واألدوات السابقة الدراسات على الباحث اطالع بعد

 تالعبارا من ؾبموعة( 27) من االختبار يتكوف( 1985) كوفاكس, ماراي اعداد األطفاؿ من لالكتئاب
 على الدرجة فاف وبذلك العرض شدة لزايدة تبعا لذلك تصحيح مفتاح لو ووضع ,(2– 1–0) من التدرج

 االعراض من واسعة طائفة اؼبقياس ىذا ويغطي صباعيا, أو فرداي تطبيقو يبكن( 54-0) من تتدرج االختبار
 اؼبقياس من بنود وتدور اتالذ وتقدير اؼبزاجية االضطراابت ويتضمن اآلخرين, مع الفرد وسلوؾ االكتئاب,

 (69:2008 دمحم. )للفرد والنفسي اؼبدرسي ؾباؿ يف آاثر من االكتئاب يًتكو ما حوؿ
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 -: االختبار ثبات

 النتائج أكدت وقد واحمللية, والعربية األجنبية الدراسات يف عديدة االختبار ثبات معامالت حساب مث     
 يف الثبات دبعامل الباحث يكتفي وسوؼ الثبات, من عالية ةدرج على االختبار اف على ابلثبات اؼبتعلقة

 وطريقة تطبيق, إعادة طريقة خالؿ من اؼبصرية البيئة يف االختبار الثبات مث حيث واحمللية, العربية, البيئة
 اعبنسُت, من ـبتلفة أعمار من عينات لسبع دراسة مشلت وقد ألفا معامل ابستخداـ الداخلي االتساؽ
 طريقة استخدمت فقد االمارايت اجملتمع يف أما( 0.88_0.72) بُت ما تًتاوح الثبات, معامل وكانت
 عبد) ,(0.92-0.76) بُت ما الثبات, معامالت وتراوحت دراسات أربع يف ذلك مث وقد التطبيق, إعادة
 أكدت وقد( 2008) دمحم هتاين الباحثة طريق عن احمللية البيئي االختبار ثبات سحب ومث( 1995 الفتاح
 عددىا بلغ عينة على اؼبقياس بتطبيق الباحثة خالؿ من الثبات من عالية درجة على االختبار ابف النتائج

 حساب معامل ومث نفسها اجملموعة على تطبيقو اعيد مث إانث( 16) ذكور( 16) اىل مقسمُت( 32)
 (70:2008 دمحم(. )0.84) اىل فوصل الثبات

 -: االختبار صدق

 التكوين صدؽ طريق عن صدقة قيس فقد ـبتلفة, بيئات وعلى طرؽ بعدة اؼبقياس صدؽ استخراج مت
 وذلك دراسات عدة يف التالزمي الصدؽ طريقة استخدمت كما اؼبصرية البيئة على دراستُت يف وذلك

 والكبار األطفاؿ مع استخدـ الذي االكتئاب على والدرجات االختبار, على الدرجات بُت العالقة بدراسة
 االمارايت اجملتمع يف أما الصدؽ, من عالية درجة على اؼبقياس اف وثبت القلق, واؼبقياس اؼبقياس بُت قةوالعال

 احمللية, البيئة ويف( 0.86-0.73) بُت االرتباط معامل وصل حيث التالزمي الصدؽ ابستخداـ, تطبيقو مت
 النفس علم ؾباؿ يف ػبربةا ذوي احملكمُت, على األولية الصورة بعرض( 2008 دمحم هتاين) استخدمت

 احملكمُت, آراء على وبنا قاريونس, جبامعة/اآلداب كلية يف التدريس ىيئة أعضاء من النفسي والقياس
 ويف %(80) اىل عليها االتفاؽ نسبة تصل مل واليت الفقرات بعض صياغة بتعديل الباحث وقاـ ومقًتحاهتم

 عدد على األولية الصورة بعرض الباحث قاـ حيث الظاىري, ابلصدؽ الباحث اكتفى فقد البحث ىذا
 يف التدريس ىيئة أعضاء  من وتربوي, النفسي والقياس النفس, علم يف اػبربة ذوي من احملكمُت من( 12)

 قياس يف الفقرات صالحية مدى التعرؼ على بقصد وذلك( 1) رقم اؼبلحق مصراتو, جبامعة الًتبية, كلية
 ومقًتحات آراء على وبناء األساسي, التعليم مدارس لتالميذ العبارات, ةمالئم ومدى االكتئابية, االعراض
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 صياغة وإعادة فأكثر,%( 80) اتفاؽ نسبة على حصلت اليت فقرات على ابإلبقاء الباحث قاـ احملكمُت
 (.12) وبلغت التعديل عليها مث اليت العبارات يوضح( 3) التايل وجدوؿ العبارات, لبعض

 لألطفاؿ C-D-I- االكتئاب اختبار تفقرا تعديل( 3) جدوؿ

 العبارة بعد التعديل            العبارة قبل التعديل         ر.ع ر. ـ ت
 أكوف حزينا يف بعض األوقات أكوف حزينا بُت اغبُت واآلخر 1 1 1

 ال شيء حسن وبدث يل أبدا ال شيء وبدث يل أبدا 1 2 2
 ف جاد يف أغلب االشياءأكو  أكوف غَت جاد يف أشياء متعددة 1  4  3
 أكوف سيئا يف بعض األوقات أكوف سيئا بُت اغبُت وآخر 3  5  4 

 
 5 

 
 10 

 أشعر ابلرعبة يف البكاء أشعر كل يـو كما لو كنت أبكي 1  
أشعر برغبة يف اف اصرخ يف أكثر  2  

 االايـ
 أشعر برغبة يف أف أصرخ كل يـو

كَت يف ال أستطيع أف أركز يف التف 1   13 6 
 االشياء

ال أستطيع تركيز التفكَت يف 
 االشياء

أشغل نفسي كل الوقت يف عمل  1   15 7
 واجيب اؼبدرسي

أشغل نفسي كل الوقت يف عمل 
 واجبايت اؼبدرسية

 
 8 

 
16 

 كل ليلة أجد صعوبة يف النـو كاف نومي مضطراب كل اليـو 1  
 َتة أجد صعوبة يف النـويف ليلي كث كاف نومي مضطراب يف أكثر االايـ 1  

 
 9 

 
 18 

يف أغلب األايـ ال أشعر حبب  1  
 االكل

 يف اغلب األايـ اشعر يف االكل

يف أايـ عديدة ال اشعر حبب  2  
 االكل

يف أايـ العديدة ال اشعر برغبة يف 
 االكل

اان ضعيف يف اؼبواد ولكٍت أكوف  3  23  10 
 جيدا فيها

 اان ضعيف يف اؼبواد اليت كنت
 جيدا فيها
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 أشعر أنو ال وببٍت حقيقة ال أحد وببٍت كثَتا 1  25 11

 أحب أف أكوف برفقة الناس أكوف برفقة الناس 1  27 12

 -خطوات السَت يف البحث:   

مراجعة البحوث واؼبصادر والدراسات اؼبرتبطة دبوضوع البحث واالطالع عليها. واالستفادة منها قاـ 
 كوفاكس. لألطفاؿ, من اعداد ماراي  - C-D-Iاالكتئاب النفسي  الباحث ابلبحث عن مقاييس

( للمقياس على احملكمُت من ذوي اػبربة واالختصاص يف ؾباؿ 1وبعد عرض الصورة األولية اؼبلحق رقم )
الًتبية وعلم النفس والقياس الًتبوي والنفسي, وتعديل العبارات اليت مل يتفق عليها احملكمُت, واستخراج 

( مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها 2%(, اؼبلحق رقم )80ظاىري الذي بلغ )الصدؽ ال
 ( مكفوفُت, وذلك لتأكد من فهم التالميذ لعبارات االختبار.3( عاديُت و )10( تلميذا منهم )13)

ت لتوضيح قاـ الباحث بزايرة كل من مدارس العاديُت واؼبكفوفُت وعرض االختبار على اؼبدراء واالخصائيا
اؽبدؼ من اجراء االختبار, وبعد اؼبوافقة على تطبيق االختبار, مت تطبيق االختبار على التالميذ, دبساعدة 
االخصائيات يف ىذه اؼبدارس, وحرصا على لعدـ غياب التالميذ عن الدروس, مت تطبيق االختبار يف فًتة 

تلفة, من كل جنس, وتطبيق االختبار ( تالميذ من أعمار ـب5االسًتاحة حيث قاـ الباحث ابختبار )
 عليهم, وعند تطبيق االختبار 

على اؼبكفوفُت, مت االتفاؽ مع اإلدارة على التعويض التالميذ يف حالت أتخرىم عن الدرس حيث استغرؽ 
قاـ الباحث بقراءة االختبار لكل تلميذ وشرح اؼبعٌت لكل فقرة ليتأكد  تطبيق االختبار اليـو الدراسي.

 من أف التلميذ أجاب عن الفقرة مث ينقل اىل فقرة أخرى وىكذا حىت هناية فقرات االختبار.الباحث 

 -الوسائل اإلحصائية: 

بعد أف قاـ الباحث, بتطبيق االختبار على التالميذ التعليم األساسي من اؼبكفوفُت والعاديُت, وتصحيح 
احث إبجراء العمليات اإلحصائية اؼبناسبة, ولقد  أوراؽ اإلجابة عن االختبار, وتفريغ البياانت يدواي, قاـ الب

 -كانت األساليب اإلحصائية اليت تناسب تساؤالت البحث. االختبار الثاين: 

 ( للمجموعتُت غَت متساويتُت وغَت مرتبطتُتTاختبار )-1
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 (.102:2000( جملموعتُت غَت مًتابطتُت. )مراد Tاختبار )-2

 -نتائج البحث وتفسريها: 

ودبا أف اؽبدؼ األساسي  ل اغبايل النتائج اليت توص إليها الباحث وتفسَت تلك النتائج.يتناوؿ الفص
للبحث, يتمثل يف التحقق من ظهور االعراض االكتئابية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي, من 

دؼ,  مكفوفُت وعاديُت, والفرؽ بُت الذكور واالانث يف ظهور اعراض االكتئاب النفسي, ولتحقق ىذا اؽب
كاف التساؤؿ األوؿ والذي ينص على )ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت متوسط درجات االكتئاب لدى 

بُت الدرجات اؼبكفوفُت والعاديُت يف Tاؼبكفوفُت والعاديُت( ولإلجابة عن ىذا التساؤؿ مث تطبيق االختبار 
 ( يوضح ذلك.4االكتئاب واعبدوؿ )

 اؼبقارنة بُت اؼبكفوفُت والعاديُت ( 4جدوؿ )                         

ت  قيمة التباين اؼبتوسط العدد العينة
 احملسوبة

درجة  اعبدولية ت قيمة
 اغبرية

مستوى 
 الداللة

 0.01 56 2.66 9.78 14.14 27. 61 18    اؼبكفوفُت
 32.13 13.625 40 العاديُت

ُت والعاديُت يف االكتئاب عند مستوى داللة من اعبدوؿ السابق تبُت وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت اؼبكفوف
 ( يف ظهور اعراض االكتئابية وكانت الفروؽ ىذه يف اذباه ارتفاع درجات االكتئاب لذى اؼبكفوفُت.0.01)

والذي ينص على )ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت درجات الذكور واإلانث اؼبكفوفُت -التساؤؿ الثاين: 
بُت الذكور وإلانث من فئة  T ة على ىذه التساؤؿ مث تطبيق اختباريف االكتئاب النفسي( ولإلجاب

 -( ويوضح ذلك: 5اؼبكفوفُت واعبدوؿ )

 ( اؼبقارنة بُت الذكور واالانث اؼبكفوفُت5اعبدوؿ )

 
 العينة

 
 العدد

 
 اؼبتوسط

 
 التباين 

 
قيمة ت   

 احملسوبة

 
قيمة ت 

 اعبدولية

 
درجة  

 اغبرية

 
مستوى 
 الداللة

 0.05 16 2.12 0.86 13.49 26.9 10   الذكور
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 14  28.5 8   االانث
 

من اعبدوؿ السابق تبُت انو ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا بُت درجات الذكور واالانث يف ظهور االعراض 
  , وىذا يعٍت تساوي كل من الذكور واالانث يف االكتئاب0.05االكتئابية, عند مستوى داللة 

ينص على )ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور واالانث يف  والذي-التساؤؿ الثالث: 
بُت درجات اؼبكفوفُت والعاديُت يف Tاالكتئاب النفسي( واالجابة على ىذا التساؤؿ مث تطبيق اختبار 

 ( يوضح ذلك.6االكتئاب واعبدوؿ )

 ( اؼبقارنة بُت الذكور واالانث العاديُت6اعبدوؿ )

 
 العينة 

 
 العدد 

 
 توسطاؼب 

 
 التباين 

 
قيمة ت  

 احملسوبة

 
قيمة ت 

 اعبدولية

 
درجة 
 اغبرية

 
مستوى 
 الداللة

  39.99  13.9   20   الذكور
0.23 

 
2.93 

 
  19 

 
 63.1  13.35  20   االانث 0.05 

من اعبدوؿ السابق تبُت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور واالانث اؼبكفوفُت يف ظهور 
وىذا يعٍت تساوي درجات الذكور واالانث يف ظهور  0.05العراض االكتئابية عند مستوى داللة ا

 االعراض االكتئابية.

 

 

 -تفسري نتائج البحث: 

تبُت من نتائج البحث اغبايل, اف االعراض االكتئابية تظهر لدى التالميذ اؼبكفوفُت أكثر من التالميذ 
( بُت متوسط درجات اؼبكفوفُت والعاديُت 0.01يا عند مستوى )العاديُت. واف ىناؾ فروؽ دالة احصائ

( لألطفاؿ لصاحل اؼبكفوفُت. ويفسر الباحث ذلك انو نظرا ؼبا يواجو -C-D-Iعلى اختبار االكتئاب )
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الكفيف من صعوابت, نتيجة اإلصابة ابإلعاقة من انحية ومن انحية أخرى الصعوبة اليت يواجها من 
على وسائل اليت تسهل عملية التعلم واكتساب اؼبهارات, الالزمة للحياة  اغبصوؿ الناحية التعليمية, ويف

وكذلك الصعوابت اليت تواجو يف تنمية ما لديو من مواىب وامكانيات اليت ال يستطيع اف يظهرىا ابلشكل 
( 1994الصحيح واؼبرغوب بو, وقد اتفقت نتائج الدراسة اغبالية مع دراسة كل من رشاد عبد العزيز )

 ودراسة )إبراىيم الصباطي 

وكانت إجابة التساؤؿ الثاين الذي يهدؼ اىل معرفة )ىل ىناؾ فروؽ  (.1993( ودراسة انطوين 1996
بُت الذكور واالانث اؼبكفوفُت يف اعراض االكتئاب( انو ال توجد فروؽ بُت درجات الذكور واالانث من 

ك انو قد يرجع اىل اف كال اعبنسُت يدرس يف نفس يف اعراض االكتئاب, حيث فسر الباحث ذلاؼبكفوفُت 
اؼبرحلة التعليمية وتشابو يف وجهات النظر االخرين إليهم ولتلقيهم لنفس اؼبستوى من اؼبعاملة واالىتماـ 

( ولكن مل تتفق مع دراسة كال 1994واؼبعوقات, وقد اتفقت نتائج البحث مع دراسة رشاد عبد العزيز )
( ودراسة )عادؿ سلطاف 2002( ودراسة )اضبد عبد اػبالق ومايسة النباؿ 1996من )إبراىيم الصباطي

( اليت اسفرة النتائج بوجود فروؽ دالة إحصائيا بُت درجات الذكور 2008( ودراسة هتاين دمحم 2007
 واالانث يف اعراض االكتئاب, ويرجع الباحث ىذا االختالؼ يف البيئة والفًتة الزمنية للدراسات.

إجابة التساؤؿ الثالث عدـ وجود فروؽ بُت درجات الذكور واالانث العاديُت يف ظهور  كما تبُت من
اعراض االكتئاب, والذي فسره الباحث انو قد يرجع اىل تقارب يف العمر, او تشابو يف البيئة ومرحلة 

ليها البحث اغبايل, التعليمية, او لتلقيهم نفس االىتماـ, والرعاية واؼبعاملة, اال اف ىذه النتيجة اليت توصل ا
( 2002( ودراسة )اضبد عبد اػبالق, ومايسة النباؿ 1996زبتلف عن دراسة كل من )إبراىيم الصباطي 

( اليت اكدت عن وجود فروؽ بُت الذكور 2008( ودراسة )هتاين دمحم2007ودراسة )عادؿ سلطاف 
التناقض اىل اختالؼ العينات, واالانث وابف االكتئاب ينتشر عند االانث أكثر من الذكور, ونرجع ىذا 

 والبيئة والفًتة الزمنية اليت أجريت فيها ىذه الدراسات.

 -التوصيات واالقرتاحات: 
 -: يلي دبا البحث ؾبموعة توصي البحث نتائج ضوء يف
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 اؼبكفوفُت التالميذ ؼبساعدة اجتماعي وآخر وتربوي نفسي, اخصائي وتوفَت اؼبكفوفُت بشروبة االىتماـ-1
 تعػػوؽ الػػيت الصػػعوابت علػػى التغلػػب علػػى ومسػاعدهتم اؼبدرسػػي, اعبػػو مػػع التكيػػف علػػى درسػػةاؼب داخػل

 .وتعلمهم تقدمهم,
 .وعاديُت مكفوفُت كانوا سوى األساسي التعليم مرحلة لتالميذ النفسية ابلصحة االىتماـ زايدة-2
الطفػل  بصػحة االىتمػاـ نبيػةأل انظػارىم, وتوجيػو. أبنػائهم بُت اؼبساواة دببدأ االلتزاـ على الوالدين حث-3

 .النفسية
 -: املقرتحات

 .أكرب عدد على فباثلة دراسات اجراء-1
 وابػداعاهتم مػواىبهم اكتشػاؼ علػى والعاديُت, اؼبكفوفُت, التالميذ تساعد عمل وورش الندوات اقامت-2

 .إهبايب بشكل واستغاللو
 يف مكفوفُت وتالميذ مصراتو, يف االكتئاب من يعانوف الذين اؼبكفوفُت التالميذ بُت مقارنة دراسة اجراء-3

 .وغَتىا وسبها وبنغازي سرت مثل ليبيا من أخرى مدف
 .االكتئاب مستوى لتخفيف وقائي ارشادي برانمج بناء-4

 -: واملراجع املصادر
 (.غرايف) والتوزيع للنشر العربية الدار النفسية, الصحة( 2002) أديب اػبالدي,-1
 (.بنغازي) اػباصة, الفئات اىل اؼبدخل( 2007) دمحم الزبيدي-2
 اؼبصرية االقبلو مكتبة واؼبراىقُت, لألطفاؿ النفسي النمو( 2007) أماؿ أابضة,-3
 . اؼبصرية االقبلو النفسية, واالضطراابت االمراض( 1978)  حامد زىراف,-4
 (القاىرة) اعبامعية اؼبعرفة دار البصرية, اإلعاقة( 2011) مَتفت سالة,-5
 الشق تالميذ لدى االكتئاب النفسي زبفيض يف ابللعب العالج فاعلية مدى( 2007) عادؿ طاف,سل-6

 كليػػة مصػراتو جامعػػو – منشػورة غػػَت ماجسػتَت رسػػالة) مصػراتو, دبدينػػة األساسػي التعلػػيم مرحلػة مػن األوؿ
 (اآلداب

 االقبلػو مكتبػة ماعيػة,والًتبويػة واالجت النفسػية العلػـو يف اإلحصػائية األسػاليب( 2000) مػراد صػالح,-7
 .اؼبصرية

 للنشر الثقافة دار اػباصة, االحتياجات ذوي إرشاد( 2005) سعيد العزيز, عبد-8
 (األردف) الفكر دار النفسية, الصحة اىل مدخل( 2004) قاسم دمحم هللا, عبد-9



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

311 

 

 . العاديُت غَت األطفاؿ سيكولوجية( 1980)مصطفى فهمي,-10
.                     اإلسػػػػػكندرية) للكتابػػػػة اإلسػػػػكندرية مركػػػػز للطفػػػػل, النفسػػػػية الصػػػػحة( 2007) ؿبمػػػػود منسػػػػي,-11
 الطفولػػة يف االكتئابيػػة االعػػراض وظهػػور اؼببكػػرة الطفولػػة يف االـ مػػن اغبرمػػاف( 2008) هتػاين دمحم, -12

 قاريونس امعةج – منشورة غَت ماجستَت رسالة) اؼبرج دبدينة االبتدائية اؼبرحلة تالميذ من عينة اؼبتأخرة لدى
 . اؼبرج والعلـو كلية اآلداب –

 .       اعبامعية اؼبعرفة دار والنفسية, الًتبوية ؾباالت يف العلم البحث مناىج( 2011)  ؿبمود منسي,-13
 

   
 
 


