
 برناهج إرشادٌ لخفض الضغىط النفسُة فاعلُة

 فٍ هنطمة المصُن حركُاالوعالات  الطالبات لذي

 إعداد
 )*(فاطمة سحاب الرشيدي0د

 :همذهة
األفراد، حيث تواجو  لدى النفسي الضغط بمستوى ومتنوعة عديدة عوامل ترتبط

الكثير من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام والمعاقين حركيا بشكل خاص، 
وجود اإلعاقة، حيث  واالقتصادية، والتي تكون ناتجة عن واالجتماعية النفسية الضغوط

، وعدم التقبل االجتماعي، مما يزيد والتذمر يشعر المعاقون حركيا بمشاعر اليأس واإلحباط
 المختصينجعل  مماالصدمات االنفعالية العنيفة ليم، ة و من األزمات النفسية الشديد

لما ينتج عنو من مواقف ضاغطة ومصادر  ة،بالغ ةالضغط النفسي أىمي وعضمو  يعطون
 لمقمق والتوتر وعوامل الخطر والتيديد االجتماعي.

 تعتبر(  Buchanan et al ، .2010) وآخرونبوتشانان  يشيرالنفسية كما  والضغوط
الحديثة  توالدراسا األبحاثخبلل  من وذلك عمييا،التي تم التركيز  ميمةمن المواضيع ال

 وما ،صادمة وأحداثمن مشكبلت  الفئة ىذهلو  تتعرضما  لكثرةفي ذلك  والسبب والمستقبمية،
زيادة متطمبات الحياة نتيجة التغير السريع  إلى باإلضافة ضاغطة،يحيط بيم من ظروف 

 رجةلدحركيا  المعاقينالذي أسيم في تعريض األفراد  األمر اليوم،الذي يشيده العالم  والمتواصل
 .الحياةفي  أدائيمنتائجيا عمى  ستعالية من الضغوط النفسية والتي انعك

 يكونالضغوط النفسية  أن( Law & Glover، 2000كل من الو وجموفر ) ويرى
 إيجابية،كانت تمك الخبرات  فإذا ،األفراد الشخصية اتخبر  عمى مباشر بشكلاعتمادىا 

عندما تكون سمبية وضارة  أما نجاز،عمل واإل ليم لم قويافي كثير من األحيان دافعا  تكون
ذلك انطبلقا من أن  ويكون د،األفرا لدى االجتماعيلحصول القمق واالنعزال  اتكون سببً 

 وطبيعيةاستجابة حيوية  يعتبر ،الناتج عن الضغوط النفسية الشديدالشعور بالتوتر 
د التعامل مع الضغوط ثم يعتم ومن ،يتعرض لو األفراد باستمرار اضحلموقف فيو تيديد و 

 الضغوط. لتمكعمى مقدرة الفرد عمى االستجابة 
وقد تناول الكثير من المختصين تعريف مصطمح الضغوط النفسية من العديد من 

 ليذا ومحدد واحد اتفاق عام عمى تعريف يوجد ال حيث إنوالمختمفة، الجوانب واألوجو 
                                                 

)*(
  .سبالر واآلدابالعلوم  كلية نالقصي جاهعة 
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النظر بين  وجيات لواضح فيمدى االختبلف ا المصطمح، ويرجع السبب في ذلك إلى
 حالـةعن  عبارة أنياعرفت الضغوط النفسية ب فقدالباحثين والمختصين في ىذا المجال. 

 والمدرك، الواضح دالتيدي مع بو،قـدرة الفـرد عمـى التكيـف مع البيئة المحيطة  ـدممـن ع
 والتي والروحية، واالنفعالية، والجسدية، النفسية،: لمصحة ،أكان حقيقًا أم متخيبلً  سواء
 ،Alzaeem. والنفسيةسمسمة من االستجابات والتكيفات الفسيولوجية  جتنت

Sulauman & Gillani، (2010 ) 
الجوانب االنفعالية  عمى مباشر بشكل تؤثر التيالحالة  تمكالنفسي بأنو  الضغط يعرف

نحو سمبي في تفكير عمى  ىايكون تأثير  بحيث ،الجسدية وحالتو ،عممية تفكيره في وكذلك ،لمفرد
 ،Thomasثوماس ) وعرف(. Linden، 2003) الصحيةوحالتيم  وسموكياتيماألفراد 
أن يتكيف معيا  الفردبأنو حالة من الشدة النفسية والتي تتطمب من  النفسي( الضغط 2003
النفسية بأنيا تمك المثيرات الداخمية  الضغوطعرف  فقد( 6002عبد المعطي) أما إيجابي،بشكل 

الفرد وانسجامو  توافقمن  تخفف بما الشدة،تكون عمى درجة من كبيرة من  والتي ،الخارجية أو
 .والسموكياالختبلل الوظيفي  إلىتؤدي  مما األساسية،مع متطمباتيا 

 انفعاليةعن خبرة  عبارةالنفسية  لضغوطا أن  Taylor، (2008)تايمور  يرى
والمعرفية  والفيزيولوجية البيوكيميائية تغييراتال بعضحدوث  ظيورىا مع يترافق سمبية،

تغيير  إلىأن تؤدي إما  يمكن كذلك سابق،التنبؤ بيا بوقت  يمكن ويمكن والسموكية،
 .هالحدث الضاغط أو التكيف مع آثار 

 تكاممي،في إطار  عام بشكل( أن الضغوط النفسية تندرج 6002حطب ) أبو ويشير
 ويتبين والمينية، واالجتماعية، واالقتصادية، مية،والجس النفسية،مجموعة من الجوانب  يتضمن
 لذا األفراد،لدى  والفسيولوجية االنفعالية النفسيةالفعل  وردود الواضح، التفاعلخبلل  منذلك 

 .نفسيةضغوطا  عامبشكل  تعتبر لؤلفرادتحدث  التيفإن جميع الضغوط 
اك الكثير ىن أن إلى( (Margaret، A، et al ، .1994وآخرون  مرجريت وترى

بمثابة مصادر ضغوط عمى  تكون ،من المواقف واألحداث التي تحدث في الحياة اليومية
الفرد مثل االمتحانات والمشاجرات واألزمات المالية وغيرىا من المواقف الضاغطة التي 

حدوث استجابات نفسية أو  إلى الحوادثتؤدي تمك  وقد ،بتيديدىا لو ويشعر ،يدركيا الفرد
لدى الفرد بناء  إيجابيةنتائج سمبية أو  ظيورو  وكذلك محددة، غيرسموكية جسمية أو 

 .الضاغطة األحداثعمى تعرضو ليذه 
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 أنيا عمى تعتمد الضغوط مع التعامل أساليب أن( 6002) والغرير أسعد أبو ويوضح
 وكذلك ،الضغط تسبب التي المشكمة حدة من يزيد الذي الموقف محو أو تعديل وسيمة
 بالنتائج التحكم وسيمة المشكمة، لتحييد الخبرات واستدعاء اإلدراكي حكمالت وسيمة

 يجب الضغوط من ولمتخفيف لمحل، الناجحة االستجابة حدود ضمن لممشكمة االنفعالية
 السمبية المشكبلت وتتزايد حميا، في الجيد يضاعف الضغوط فتراكم بأول، أوال معالجتيا
 .ضيق وقت في منيا عدد عم نتعامل أن عمينا بأن نفاجأ عندما

 أو ،من خمل ما في قدرتيم الحركية انونالذين يع فرادالحركية حاالت األ عاقةاإل وتمثل
 االنفعالي،العقمي االجتماعي و  نموىميؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر  بحيث ،نشاطيم الحركي

الحركية  قةواإلعا. )6002 الروسان،) المختمفةالخاصة  التربية برامج إلىالحاجة  ويستدعي
سواء كانت بسيطة أو  إصابة أي أنيا( تعرف ب6007كما يشير كل من السرطاوي والصمادي )

 أما. األفراد لدى أوالعضبلت  أوالييكل العظمي  أوالجياز العصبي المركزي  تصيب ،شديدة
الذين يعانون من خمل ما في  فراداأل تحاال أنياب الحركية عاقةعرفت اإل فقد( 6006) عبيد

نشاطيم الحركي بحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي  أو كيةدرتيم الحر ق
 .الخاصةالتربية  إلىواالنفعالي ويستدعي الحاجة  ماعيواالجت

 الحركية عاقةاإل ،(Emerson&Hatton2008)وىاتون  يمرسونإ عرف نفسوالسياق  وفي
 أكثر وأ ةفرد عمى القيام بوظيفة واحدتحد من قدرة ال والتي الحركي، الجسمي العجزحالة  نيابأ

 الحياة وممارسة بالذات،في الحياة اليومية )العناية  األساسيةمن الوظائف التي تعد من العناصر 
 وقد طبيعية،الحدود التي تعد  ضمن وذلك( والتعميم واالقتصادية،االجتماعية  والعبلقات اليومية،

 .عصبًيا وتسبب خمبًل جسدًيا أاإلعاقة عن أسباب وراثية أو مكتسبة و  أتنش
 تأثير ليا والصحيةالجسمية  عاقاتاإل ن( أ6007والصمادي ) السرطاوي ويرى
 التأثيرشدة ىذا  وتعتمد أسرتو،واالجتماعية لمفرد المعوق و  فسيةالجوانب الن فيواضح 

 عمى الظروف وكذلك باإلعاقة، صابةالفرد عند اإل عمر وكذلك وحدتيا، عاقة،عمى نوع اإل
المعوقين جسميا  أن فتراٌض ا وىناك الفرد، ذلك إليياوالمجتمعية التي ينتمي  سريةاأل

من  أقرانيممن  أكثريعانون من مشكبلت نفسية وصحية واجتماعية  ـ إعاقة كفئةـ وصحيا 
 .األخرى عاقاتحتى من بقية اإل أوغير المعوقين 

أثرًا في التخفيف  لياإن  إذ ،ألسرة( الدور الكبير الذي تؤديو ا6007) رالعاني والعطا ويرى
قد  إنيامن معانـاة الفرد المعاق جسميا وصحيا إذا وفرت األسرة الدعم والتقبل لمفرد المعاق أو 
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 أماأو إنيـا ال تتقبل اإلعاقة أصبل.  دعمال ىذاليـذه المعاناة إذا لم توفر مثل  صدرًاتكون م
 ىنيا إعاقة بسبب ما تصنع من قيود عميسمي اإلصابة عمى أ والمجتمع فيو الذي يحدد أ

نمو الفرد وتكيفو  ىبتفسيرات المجتمع لمدى الفروق بين أفراده مما يؤثر عم أو ،الفرد المعاق
في حياة األفراد المعوقين في المجتمع والتي تعتمد في  اٍت ىناك اختبلف إنف ثماالجتماعي ومن 

 حركيا ونيعاني منيا المعوق يلمشكبلت التا إنف لذلكاألساس عمى استجابة المجتمع وتوقعاتو. 
نما ب؛فحس عاقةطبيعة اإل سببوصحيا ليست ب بسبب نظرة المجتمع نحوىم والمتمثمة في  وا 

فالعوامل التي  لذلكلممعوقين أنفسيم.  اأو التسييبلت التي يوفرى المجتمعالعقبات التي يضعيا 
 كسخبرات تنع نبر منفردا فيما يعايشو مفرد معوق يعت كل أنكثيرة إال  النفسي بتؤثر في الجان

 .المجتمعثم عمى تكيفو مع  من
 بسبب كبيرة صعوبات يواجيون حركيا معاقينال أن Levi، Hultlingليفي وىولتنج  يشير
الذات.  تحقيقالبيئة المبلئمة ليم ك إلىإمكانية الوصول  عدم في ذلك ىو والسبب ،إعاقتيم
يؤدي في كثير من  مما والحركية،البدني  لمنشاط ستيمممار في  الواضح نقص،ال إلى إضافة

 (.Skucas، 2013بالعجز) والشعور ،المزاج وانخفاض ،االكتئاب إلىاألحيان 
أن الحالة النفسية لممعوقين حركيًا تتأثر بشكل كبير كما  (6006النجار ) ويوضح

 ،عاقتيم ظروفًا خاصةحالة المعاق حركيًا تفرض عمييم إ ولكن ،حالة األفراد العاديين تأثرت
 ،لتمك الشريحة بعد اإلصابة بتمك اإلعاقة عأفراد المجتم يعدم وع بسبب ا؛كبيرً  وعبًئا
يكون المعاق  وعميو ،المعاقين حركياً  بمبلئمة مرافق المؤسسات المجتمعية لتناس وعدم

خبلل  من ،نحوىم سمبيةال والنظرة ،اضطرابات في شخصيتو وضغوط نفسية إلىعرضة 
مؤسسات  ضمن قبل بع قينالمعا واستغبلل لدونية،بعض أفراد المجتمع ليم با نظرة

لممعاقين  بلزمأجل حصوليم عمى مشاريع خاصة بيذه الشريحة دون تقديم ال نالمجتمع م
تعتبر  لذا والعدوانية، ،يجعميم أكثر عرضة لحاالت االنطواء مما ؛من خدمات خاصة بيم

 حركيا. تنمية األمن النفسي لدى المعوقين
 :الذراسة هشكلة

السابقة من  لمدراسات األبحاثنتائج  إليوتشير  فيمامشكمة الدراسة الحالية  تتمثل
المعاقين  األفراد يواجو حيث ،لدى المعاقين بشكل عام نفسيةارتفاع معدالت الضغوط ال

 مصادر من الشديدة والمؤثرات عددا كبيرا ومتكررا من مصادر الضغوط النفسية حركيا
في  الكبير التعقيد إلى ذلك ويعود والمجتمع، المحيطة والبيئة والمدرسة كالمنزل تعددةم
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 اإلعاقة وتعتبر االجتماعية، الحياة وطبيعة الضاغطة، سريةاأل والمواقف الحياة، أساليب
ىناك الكثير من المواقف  نأل  نظرا ،التي تواجو المجتمع ميمةالحركية من المشكبلت ال

 .ةجزئي أمالحركية كمية كانت  اإلعاقة إلىتؤدي  أنمكن ليا والظروف التي ي
اآلثار  مننفسيا  يتأثر ـإعاقة حركية ـ جسمي  صورالمراىق الذي يعاني من قُ  ولكون

 ،يعاني صعوبة في الحركة والتنقل فيو ،بقدر تأثره من العجز ذاتو زالمترتبة عمى ىذا العج
 إلىىذا الشعور قد يدعوه  إن ،مبلئو لو بسببيارفض ز  راءشعوره باليأس من ج إلى باإلضافة

 التكيف في المستقبل. قالبلزم لتحقي اعيالعزلة مما يحرمو من فرص التعامل االجتم
 الذراسة: أهوُة

 النظرَة: األهوُة: أولا 

 الحركية، اإلعاقةالّدراسات اّلتي تناولت الخدمات المقّدمة لؤلطفال من ذوي  رفد .1
 .بيم المتعمقةغوط النفسية والض المشكبلت وخصوًصا

 اإلعاقةجديدة أمام الباحثين إلجراء المزيد من الّدراسات المتعّمقة بميدان  فتح آفاقٍ   .2
 .ليممن أجل الّنيوض بمستوى الخدمات الُمقّدمة  الحركية

 حركيا. المعاقاتبرنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية لدى  فاعميةبيانات  ُتقدم .3
البرامج  تفعيلمن خبلليا  يمكن متطورة، إستراتيجيةوضع  فيالدراسة  ىذه تسيم .4

 .تطورىاوالخدمات المقدمة ليذه الفئة بما يسيم من 
 إرشاديفاعمية برنامج  عمى الضوءبإلقاء  اىتمتالتي  القميمةالدراسات  منالدراسة  ىذه تعد .5

 .صخابشكل  ناثالمعاقين حركيا بشكل عام واإل  األفراد لدىالنفسية  الضغوطلخفض 
 :العولُة األهوُة: ثانُاا 

حركيا  لممعاقاتمن الضغوط النفسية  لمحدلتقديم برنامج  ةىذه الدراسة محاول تعد -1
الذي يؤثر عمى تحسين أنماط السموك حتى  بالشكلتيتم الدراسة  حيث الحركية، اإلعاقة
 .اآلخرينعمى التفاعل االجتماعي مع  قادرة تكون

يمكن أن يزود  إرشاديا ايا تشكل برنامجتنبع أىمية الدراسة من كون كما  -2
 .منيا جديدة لمتقميل من الضغوط النفسية والحد   أساليبفي  والمسؤولينالمختصين 

 
 هتغُرات الذراسة:

 Independent Variableالمتغير المستقل: 
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 المعاقات عمى تأثيرهمعرفة  إلىوالذي تسعى الدراسة  رشاديبالبرنامج اإل  ويتمثل
 .لديينفي التخفيف من الضغوط النفسية  يتووفاعم حركيا،

 Dependent Variableالمتغير التابع: 
 المعاقين حركيا.و  المعاقاتويتمثل في الضغوط النفسية لدى 

 الذراسة: حذود

 الدراسة الحالية عمى: اقتصرت
 .0724 – 0722الدراسي  العام: الزمانية الحدود -1
الطالبات في القصيم   مجمعفي  والممتحقاتركية المعاقات الح الطالبات: البشرية الحدودـ 6

 ( سنوات.04 إلى 00) بين ما نتراوحت أعمارى والتي
 الطالبات في القصيم  مجمع فيتطبيق ىذه الدراسة  تم: المكانية الحدودـ 2
)الصدق والثبات(  ةمتريالسيكو تعميم نتائج ىذه الدراسة بمدى الخصائص  يعتمدـ 7

 ألدوات الدراسة.
 واإلجرائُة: الوفاهوة فاتالتعرَ

 اإلرشادٌ: البرناهج

بأنو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات واألساليب السيكولوجية المخطط ليا  يعرف 
مع مجموعة معينة من  وتستخدم لمتابعة،واإلشراف والتقييم وا ظيممن حيث اإلعداد والتن

ة معينة وأدوات خاصة البرنامج بضوابط إستراتيجي ويحدد ،األفراد وتكون محدودة العدد
حتى يتمكن العاممين في مجال اإلرشاد النفسي  وذلك ،وزمن معين من أجل ىدف معين

 والتربوي من استخدامو.
من الجمسات اإلرشادية التي يبمغ عددىا  عددإجرائًيا لغايات ىذه الدراسة بأّنو:  ويعرف

عددًا من األنشطة  وتتضمن كل جمسة ةدقيق تسعونكل جمسة  ومّدة ،عشرَة جمسةً  أربع
تطبيقيا  سيتم والذي اإلستراتيجيات،من  مجموعة إلى والمستندة ،واإلجراءات اإلرشادية المتنوعة
 .لدييمحركيا لخفض الضغوط النفسية  المعاقاتعمى المجموعة التجريبية من 

 الضغىط النفسُة:

 أكان سواء – التيديد المدرك مع التكيف عمى الفرد قدرة عدم وىي عبارة عن حالة من
من  سمسمة تنتج لمصحة: النفسية، والجسدية، واالنفعالية، والروحية، والتي تخيبلً  أم حقيقاً  

(. ( Alzaeem ،Sulauman ،& Gillani ،2010 الفسيولوجية  والتكيفات االستجابات
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تم  الذي النفسية الضغوط مقياس يحصل عمييا المعاق حركيا عمى التي وتعرف إجرائيا بالدرجة
 إعداده ليذه الغاية.
 :الحركُة اإلعالة

نشاطيم الحركي  أومن خمل ما في قدرتيم الحركية  ونالذين يعان األفراد تحاال وىي
بحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي واالجتماعي واالنفعالي ويستدعي الحاجة 

 (.6006 ،الخاصة )عبيد التربية برامج إلى
 الذراسة: هنهج

فيو  تتّمثل الذي المنيج وىو التجريبي المنيج عمى الدراسة ىذه في باحثةال اعتمدت 
 بتحقيق ويتبعيا الفرض ثم بالمبلحظة واضحة، يبدأ جمية بطريقة العممية الطريقة معالم

 تكشف التي القوانين معرفة إلى الخطوات ىذه طريق عن يصل ثم التجربة الفرض بواسطة
 .الظواىر بين القائمة عن العبلقات

 هجتوع الذراسة وعُنتها:

جميع الطالبات المعاقات حركيا في منطقة القصيم،  من الدراسة ىذه يتكون مجتمع
، أما عينة الدراسة فتتكون (22والممتحقات في مدرسة مجمع الطالبات  والبالغ عددىن )

( طالبة من المعاقات حركيا تم اختيارىم بالطرق العشوائية وتم تقسيمين 70من )
 وي إلى مجموعتين تجريبيتين وضابطة.بالتسا

 الذراسات السابمة

من الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية لممعاقين بشكل عام  العديد جريتأ وقد
 والمعاقين حركيا بشكل خاص.

أثر برنامج إرشادي إلدارة  عمى التعرف إلى( 6007) سحقإ أبو الحجار،ىدفت دراسة  فقد
عينة الدراسة في  وتكونتحركيًا وبصريًا في جامعات غزة.  االنتفاضةالضغوط لدى معوقي 

 حيث ،جامعات غزة في وبصرياً،حركيًا  المعوقين( طالبًا وطالبة من 060جزئيا األول من )
( 70اختيار أعمى ) تم ،الجزء الثاني من الدراسة وفي. النفسيةطبق عمييم مقياس الضغوط 

البرنامج  طبق وضابطة،مجموعتين تجريبية  إلىم طالبًا وطالبة في مستوى الضغوط تم تقسيمي
( 2( جمسة إرشادية بواقع )04اإلرشادي المقترح عمى العينة التجريبية وذلك من خبلل )

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  إلىنتائج الدراسة  شارتأ وقد أسبوعيًا،جمسات 
لبرنامج لصالح التطبيق البعدي الضغوط لدى أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق ا

 وىوجود فروق ذات داللة إحصائية في مست وأخيراً )الضغوط بعد التطبيق أصبحت أقل(. 
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التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح أفراد  موعةالضغوط بين أفراد المج
 .التجريبيةالمجموعة 

لتحسين بعض  إرشاديبرنامج  فعالية عمىالتعرف  إلى( 6007دراسة نتيل ) وىدفت
 عينةمن مصابي الحرب بقطاع غزة ـ تكونت  االمتغيرات النفسية لدي المعوقين حركي  

عمييم مقياس الصبلبة  طبق ،(70-04من ) أعمارىم( معاقا تتراوح 02الدراسة من )
وجود فروق ذات  إلىنتائج الدراسة  أشارت وقد ،(6000مخيمر ) إعدادمن  النفسية
 مما. التجريبيةوالتجريبية ولصالح المجموعة  الضابطةبين المجموعتين  حصائيةإداللو 
في تحسين الصبلبة النفسية وصورة الجسم لدى  فاعبلً  أثرًا رشاديلمبرنامج اإل  أنيعني 

 .حركي االمعاقين 
 األمنبرنامج إرشادي لتنمية  فاعميةعمى  التعرف إلى( 6006دراسة النجار ) وىدفت

من الذكور  ا( معاقً 000تألف مجتمع الدراسة من ) وقد ،حركيا عوقينالمالنفسي لدى 
 تم ،( معاقا67من خبلليم تم اختيار ) حيث ،محافظة خان يونس في ،المعوقين حركيا

: والثانيـة ،( معاقـا06الضابطة ومكونة مـن ) المجموعة: األولىتوزيعيم عمى مجموعتين: 
 وبرنامج ،استخدم مقياس األمن النفسي وقد معاقا،( 06) التجريبية ومكونة من المجموعة

أنو توجد  إلىتوصمت نتائج الدراسة  وقد الباحث،لتنمية األمن النفسي من إعداد:  اديإرش
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعوقين حركيا في المجموعة التجريبية 

بعد تطبيقو لصالح التطبيق  ثم ،عمى مقياس األمن النفسي قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي
 .البعدي

داللة  كذاعمى مستوى الضغط النفسي و  التعرف إلى( 6006) راضيةدراسة  وىدفت
الفروق في اإلحساس بالضغط النفسي لدى األفراد الذين يعانون من اإلعاقة الحركية 

ة من اإلعاق ونيعان ا( فرد20من ) الدراسةعينة  تكونت المتغيرات،ببعض  وعبلقتو
التي تعنى  المستشفياتالمراكز و  في تواجدوا ممن إناث،( 20و) ذكور( 62الحركية )

 وتم ،تم اختيارىم بطريقة عشوائية حيث بالجزائر،بخدمات المعاقين حركيا بوالية سطيف 
مواجية الضغوط كوسيمة لجمع  إستراتيجياتاستخدام مقياس الضغط النفسي ومقياس 

الحسابية  متوسطاتمعالجات اإلحصائية البلزمة باستخدام التم استخدام ال وقد البيانات،
نتائج  شارتأ وقد ،(ANOVA) التباين األحادي تحميل ،)ت( اختبار ،والنسب المئوية

عينة الدراسة يعانون من ضغط نفسي خفيف الشدة أو قريب من  أفراد أنالدراسة 
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ائية في درجة تعرض فروق ذات داللة إحص توجد نوالنتائج أيضا أ وأشارت ،المتوسط
نتائج  أشارت كما ،المعاقين حركيا لمضغط النفسي تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

الدراسة أن األفراد المعاقين حركيا يركزون عمى إستراتيجية حل المشكمة دون سواىا في 
 مواجية ما يعانون منو من ضغوط نفسية مختمفة.

في النجار  إلييا المشار (Husaina et al، 2010) خرينوآ حسينةدراسة  ىدفت
 دىعن اإلصابة باإلعاقة الجسدية ل الناتجةالتعرف عمى حالة العزلة االجتماعية  إلى( 6006)

 ن( أشخاص من المعوقين الذين يعانون م2تكونت عينة الدراسة من ) وقد ،المعوقين حركياً 
المعوقين حركيا  ةأن غالبيأظيرت نتائج الدراسة  وقد ،اإلعاقة الجسدية الناتجة عن الحوادث

 يمجتمعيم اآلخرين ف وأفراد انيم،يفضمون البعد عن أفراد المجتمع المحيط بيم وخاصة أقر 
 وكما ،من اآلخرين والحرج ،بسبب الشعور بالخجل وذلك ؛المرحمة المبكرة بعد اإلصابة باإلعاقة

 وأن اقين،تجاه المع بةالمناس ةالمجتمع غير ميتمين بالدرج أفرادأظيرت نتائج الدراسة أن 
يتمكنوا من بناء مستقبميم  كي ؛الخروج من عالميم الذي يمي اإلعاقة إلىالمعوقين بحاجة 

 يمن العوامل الرئيسة الت وأن ،معيم واالندماج ،االعتماد كميًا عمى اآلخرين وعدم ،أفضل شكلب
خبلليا يمكن أن  ومن ييا،تساعدىم عمى االندماج مع اآلخرين ىي األسرة التي ينتمون إل

 ليم النجاح الشخصي واالجتماعي. سجلي
لدى  سيةعن الشعور بالوحدة النف التعرف إلى( 6000) البطاينةدراسة  وىدفت

التعرف عمى درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى  وىدفت إربد،المعوقين حركيا بمحافظة 
ن الجنس والحالة ىذا الشعور بكل م عبلقة يانوب إربدالمعوقين حركيا في محافظة 

  من  ونةعينة عشوائية مك اختيرت كذل ولتحقيق ،والعمل عاقةاالجتماعية ومستوى اإل
درجة الشعور بالوحدة لدى المعوقين  أننتائج الدراسة  وكشفت ،حركيا ا( معوق624)

 عاقةلصالح اإل عاقةمتغيرات مستوى اإل قوظيرت وجود فروق وف ،كانت متوسطة احركي
 والحالة االجتماعية والعمل. الجنسمتغير  قوجود فروق وف وعدم ،الشديدة

التعرف عمى  إلى ،Oates، Mellissa)6007(أوتيس  ميميسا دراسة وىدفت
إعداد  إلىالدراسة  وسعت ،تحسين تقدير الذات لممعاقين حركيا فيترويحي  برنامج فاعمية

استغرق  وقد اركين،المشاألنشطة الحركية والتفاعل لنمو  فيبرنامج ترويحي متكامل 
والمقاببلت لتحديد  ناتالدراسة المبلحظات واالستبا واستخدمت ع،البرنامج ثمانية أسابي

والبعدي  –الذات ثم التقييم القبمي  وتقدير والحركي،السموك االجتماعي  فيالتغيرات 
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 نتائج وأسفرت الشوكي،مراىقين يعانون من الشمل المخي أو شمل الحبل  وأربعة لطفمين،
بيانات المبلحظة  وأظيرتتقديرىم لذاتيم.  فيالدراسة عن وجود تحسن دال إحصائيا 

 النشاط الحركي والتفاعل االجتماعي. في اواضحً  اتحسنً 
 النفسية اآلثار عمى التعرف إلى   (Blake & Jay ،2004)وجاي دراسة ببلك،  ىدفت

 معاقا من (556) من راسةالد عينة تكونت الجسدية، وقد باإلعاقة اإلصابة عن الناتجة
 الضغوط مقياس عن عبارة الدراسة أدوات الحركية، واستخدموا باإلعاقة المصابين المعاقين

 الضغوط نسبة أن إلى الدراسة نتائج حركيا، وأشارت المعوقين لدى االكتئاب النفسية، ومقياس
 ابة.اإلص تمي التي الفترة بعد مرتفعة، وخاصة حركياً  المعوقين لدى النفسية

إلى التعرف عمى فاعمية ، Livneh et al)، 6007ىدفت دراسة ليفني وآخرين )
برنامج إرشادي جمعي عمى تنمية الجوانب التربوية واالجتماعية والنفسية لدى المعاقين 

( فرًدا ممن لدييم حاالت إعاقة حركية واضحة، وقد 64حركيا، تكونت عينة الدراسة من )
ج تربوية، عبلج نفسي، ميارات اجتماعية. وقد أشارت النتائج تضمن البرنامج أربعة نماذ

إلى أىمية برنامج اإلرشاد الجمعي لدى األفراد من حاالت العجز الحركي، وأن ىناك أثًرا 
 واضًحا لمبرنامج في تنمية بعض الميارات الحركية.

دية البرامج اإلرشا امن استعراض الدراسات السابقة الفاعمية التي تتمتع بي يتضح
ما يبرر اتخاذىا أساسا لبناء  وىو موكية،مبادئ النظرية المعرفية الس إلىالتي تستند 

 األطفال،المعاقين حركيا  لؤلفراد والمقدم الحالية، ةالبرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراس
ما يبرر  وىو ـ الباحثة معم حدـ عبلجية  أو ،إرشادية وقائية ببرامجتستيدف  مل والتي
 في ضوء نتائجو. ياتلتقديم االستنتاجات والتوص ويميدم بالدراسة القيا

 الذراسة فرضُتا
 التاليتين: الفرضيتين صحة من لمتحقق الحالية الدراسة تيدف

 التي التجريبية المجموعة النفسية بين الضغوط درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 الضابطة المجموعة النفسية، وبين الضغوط فضلخ البرنامج اإلرشادي المقترح أفرادىا يتمقى
 ةـالضغوط النفسي متغير عمى المقترح اإلرشادي البرنامج أفرادىا ال يتّمقى التي

 القبمي. القياس عمى وذلك   
 التجريبية المجموعة النفسية بين الضغوط درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 المجموعة النفسية، وبين الضغوط لخفض المقترح البرنامج اإلرشادي أفرادىا يتمقى التي
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 الضغوط النفسية متغير عمى المقترح اإلرشادي البرنامج أفرادىا ال يتّمقى التي الضابطة
 البعدي. القياس عمى وذلك

 أدوات الذراسة:

 : (0مقياس الضغوط النفسية ممحق رقم )أوال: 
تقيس  فقرة( 67ن )يتكون م حيثمقياس الضغوط النفسية،  الباحثةاستخدمت 

( فقرات لكل 2) محاور، أربعةمن خبلل  حركيا المعاقاتالنفسية لدى  الضغوطمفيوم 
 (.موافق غير محايد، موافق،) ثبلثيمحور وذلك عمى سمم 

 :الومُاس صذق

 الظاهرٌ: الصذق

عمى  عرضت ثم الباحثة،من قبل  تصميميا تمالتحقق من صدق األداة التي  ولغرض
 لمتحقق ،(00راء المتخصصين في العموم التربوية والنفسية وعددىم )مجموعة من الخب

% من نسبة 20عمى اتفاق أكثر من فقراتحازت جميع ال وقد ،من صدقيا الظاىري
 الخبراء وبذلك تكون األداة صالحة لمقياس.

 :الثبات

 من مجال كل في الدراسة أداة فقرات عمى الداخمي االتساق معامبلت حساب تم
 .التالي الجدول في موضحة ىي كما وكانت الكمي ولممقياس المجاالت

 (0رقم ) جدول
 التأمميمقياس التفكير  أبعاد عمى الثبات الداخمي االتساق ألفا كرونباخ معامبلت

 معامل الثبات  البعد  الرقم

 77 .0 الضغوط األسرٌة  1

 80 .0 الضغوط الدراسٌة  2

 73 .0 الضغوط االقتصادٌة  3

 76 .0 ط االجتماعٌة  الضغو 4

 79 .0 األداة ككل 6

 كرونباخ بطريقة المحسوبة الداخمي االتساق معامبلت قيم( أن 0جدول رقم ) يشير
 .الدراسةألغراض ىذه  مقبولة لممجاالت ألفا

 (:2رلن ) هلحكالتذرَبٍ  البرناهج

 خفض ىحركيا عم المعاقات اعدةالتدريبي تّم بناء برنامج تدريبي لمس البرنامج
 :التالية لئلجراءات وفقا لديينالنفسية  الضغوط

 .الموضوعالسابقة حول  والدراساتعمى األدب النظري  االطبلع  -
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 ات،عمى مجموعة من اإلجراء يزالبرنامج التدريبي وذلك من خبلل الترك لتطوير العمل -
 ،فسيةمن الضغوط الن الحدفي  ةفاعم إستراتيجياتوالتي تساعد عمى استخدام  والتمارين
 .سابقاالطالبات  لدىكانت مستخدمة  إستراتيجيات وتعزيز

 الخاصة التربية أخصائيالتدريبي من خبرات المدرسين و  مجاالستفادة في تطوير البرنا تمّ  -
 .نمن الضغوط النفسية لديي الحدعمى أشكال  والتعرف بالطالبات،وذلك من خبلل التقائيم 

 إستراتيجيات: ىي حركيا،استخداما من قبل المعاقين التكّيف  إستراتيجياتكانت أكثر  ولما -
 ،اإليجابي لمذات والحديث واالسترخاء، ،عن المشاعر والتعبير ،البحث عن الدعم االجتماعي

بميارات مستمدة  برنامجتّم االىتمام خبلل ال فقد ،حل المشكبلت وأسموب جتماعية،ا وميارات
تبدو أكثر  كونيا ؛المعاقات حركيا من ممارستياالطالبات  تستطيع حتى ستراتيجياتمن ىذه اإل

 .الضاغطةممارستيم اليومية في مواجية المواقف  من استخداما األمور
كل منيا  ومدة ،(6( جمسة ممحق رقم )07) وعددىا ،تحديد موضوعات الجمسات تمّ  -

 األساسية،أساليب التدريب  إلى إضافة ،العامة والخاصة وأىدافيا دقيقة، تسعون
الخاصة بكل  البوربوينت وعرض والبروشورات، البيتي، والواجب واألنشطة، راءات،واإلج
 بكيفية تطبيق البرنامج خبلل الجمسات. والمتعمقة ،جمسة

 والمناقشة، الحوار،التدريب من خبلل استخدام أساليب تدريبية متعددة تمثمت في:  تم  -
في  والعمل والمحاضرة، نشطة،واأل  ،الحالة ودراسة واألسئمة، ،األمثمة وطرح والتخيل،

 األدوار. ولعب والنمذجة، ،مجموعات صغيرة
 :البرناهجتطبُك  إجراءات

 دىإح يالطالبات لتسييل عممية تطبيق البرنامج ف مجمعمدرسة  ةمدير  عالتنسيق م تمّ  -
بحيث يتم  جمسة (07) لمدة ،لتطبيق جمسات البرنامج التدريبي كمكان المدرسة، قاعات

 .بوعياسعقد جمستين أ
قبل بدء  بيةوالتجري الضابطةتطبيق مقياس الضغوط النفسية عمى المجموعتين  تم -

 .حركياالمعاقات  الطالبات مجموعاتالبرنامج لمتأكد من تكافؤ  قتطبي
في آخر جمسة إعادة تطبيق مقياس الضغوط النفسية عمى المجموعتين الضابطة  تمّ  -

المعاقات  الطالبات اعدةالتدريبي في مسلمكشف عن أثر البرنامج  كخطوة ،والتجريبية
 النفسية. غوطخفض درجة الض يف حركيا

 :الذراسة نتائج
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النفسية  الضغوط درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األولً الفرضُة
 الضغوط لخفض البرنامج اإلرشادي المقترح أفرادىا يتمقى التي التجريبية المجموعة بين

 عمى المقترح اإلرشادي البرنامج أفرادىا ال يتّمقى التي الضابطة عةالمجمو  النفسية، وبين
 القبمي. القياس عمى وذلك الضغوط النفسية متغير

تطبيق مقياس الضغوط  تم الدراسة مجموعتي تكافؤ من لمتحقق من ذلك ولمتأكد
 الحسابية المتوسطات ثم حساب ومنعمى مجموعتي التجريبية والضابطة الدراسة  النفسية

 .ذلك يوضح (2) رقم )ت( والجدول وقيمة المعيارية واالنحرافات
 (6) جدول

 الضغوط النفسية القبمي  لمقياسالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  المتوسطات

 
المتوسط  العدد الفئة

 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة
 "ت"

درجات 
 الحرٌة

الداللة 
 اإلحصائٌة

الضغوط 
 األسرٌة 

 031 .0  24 .2 4051 . 800 .2 24 رٌبٌةتج

  39  5453 . 600 .2 24 ضابطة

الضغوط 
 الدراسٌة 

 534 .0 33 628 . 5038 . 550 .2 24 تجرٌبٌة

    5991 . 500 .2 24 ضابطة

الضغوط 
 االقتصادٌة 

  39  5006 . 575 .2 24 تجرٌبٌة

 253 .0  16 .1- 5256 . 675 .2 24 ضابطة

الضغوط 
 تماعٌة االج

 588 .0 39 95 .1- 4830 . 650 .2 24 تجرٌبٌة

    4266 . 850 .2 24 ضابطة

 070 .0 153 82 .1- 4803 . 643 .2 24 تجرٌبٌة األداة ككل 

    4920 . 743 .2 24 ضابطة

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى مقياس الضغوط النفسية 6) من الجدول يتبين
( لمجال الضغوط تبمغت قيمة ) حيث والتجريبية،بين المجموعتين الضابطة  ربعةاأل  أبعادهومعظم 
 ولمجال ،(16 .1-) االقتصاديةالضغوط  ولمجال ،(628) الدراسيةالضغوط  ولمجال ،(67. 6)األسرية

 كما. المجموعاتتكافؤ  إلىيشير  مما ،(82 .1-)ككل  ولؤلداة ،(95 .1-) االجتماعيةالضغوط 
 .كبيرضغوط نفسية بشكل  لديينحركيا  المعاقات أنات الحسابية المتوسط أشارت

التجريبية  المجموعتين بين الواضح التجانس إلىتعزى ىذه النتيجة  أن ويمكن
المشكبلت  خفض عمى تؤدي ممنيجة، إرشادية خدمات ليم تقدم لم انو حيث والضابطة،

تعيشيا  التي ياة المتشابوالح ظروف وكذلك لدييم، النفسية الحالة منلدييم والتقميل 
 الخدمات لتقديم واضحة إستراتيجية وجود عدم ظل في وخاصة حركيا،الطالبات المعاقات 
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 فروق وجود عدم إيجاد في أسيم كمو ذلك باإلعاقة،من قبل الجيات المعنية  ليم المناسبة
 والمجموعة رشادي،اإل  البرنامج تطبيق قبل التجريبية المجموعتين بين إحصائياً  دالة ذات

، والتي Blake & Jay)، 6007وتتفق ىذه النتائج ونتائج دراسة كل من)الضابطة. 
 وتتفق حركيا،المعاقين  األفرادلدى  مرتفعة النفسيةنسبة الضغوط  أنأشارت نتائجيا إلى 
 أشارت والتي( ، Husaina et al،6000) وآخرينحسينة  ودراسةنتائج ىذه الدراسة 

نتائج ىذه  وتختمف. كبيرةيا يشعرون بالعزلة االجتماعية بدرجة المعاقين حرك أن إلى
 ،(6000) البطاينةدراسة  وكذلك ،(6006) راضية دراسةعن نتائج كل من  أيضاالدراسة 

خفيفة الشدة أو  نفسية ضغوطعينة الدراسة يعانون من  أفراد أن يماأشارت نتائج حيث
 من المتوسط. وقريب

 النفسية بين الضغوط درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثانية الفرضية
 الضغوط لخفض البرنامج اإلرشادي المقترح أفرادىا يتمقى التي التجريبية المجموعة

 عمى المقترح اإلرشادي البرنامج أفرادىا ال يتّمقى التي الضابطة المجموعة النفسية، وبين
 البعدي. القياس عمى وذلك الضغوط النفسية متغير

 (3دول )ج

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 
العد الفئة

 د
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة
 "ت"

درجات 
 الحرٌة

الداللة 
 اإلحصائٌة

الضغوط 
 األسرٌة 

    49831.  589 .1 24 تجرٌبٌة

 000.  38 841 .4- 60475.  282 .2 24 ضابطة

الضغوط 
 الدراسٌة 

 000.  33 013 .8- 30735.  102 .1 24 تجرٌبٌة

    82308.  179 .2 24 ضابطة

الضغوط 
 االقتصادٌة 

 000.  33  48597.  359 .1 24 تجرٌبٌة

 .  141 .5- 53614.  769 .1 24 ضابطة

الضغوط 
 االجتماعٌة 

 000 38 891 .3- 42683.  230 .1 24 تجرٌبٌة

    67738.  743 .1 24 ضابطة

 000 155 265 .11- 46818.  320 .1 24 تجرٌبٌة األداة ككل 

    67202.  000 .2 24 ضابطة

 أفراد درجات متوسطات بين إحصائية دالة فروق توجد أنو ( 3) جدول من يتضح
المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس الضغوط النفسية في القياس البعدي لصالح 

 المجموعة التجريبية.
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 اإلرشادي المستخدم البرنامج فاعمية جدوى إلى النتيجة ى وجود تمك الفروق وفي ىذهوتعز 
استخدم إستراتيجيات مبلئمة لممجموعة التجريبية خبلل  خفض الضغوط النفسية، حيث تم في

أفراد عينة الدراسة وبين الباحثة  بين المتبادل عمى النقاش والحوار تنفيذ البرنامج، واشتممت
بمشكبلت الحياة وضغوطيا، حيث  عدم التأثر عمى مساعدتيم أجل النفسية، منحول الضغوط 

 في المعاقات حركيا تواجو التي المشكبلت عمى التعرف من أجل تمك المناقشات من االستفادة تم
 المشكبلت، وتم تمك مع السميم التعامل كيفية اليومية، وتقديم الوسائل والسبل في حياتين
 اإليجابية تعزيز المعتقدات واألفكار، والسموكيات أجل يز االيجابي، منأسموب التعز  استخدام
 المشكبلت والضغوط الحياتية طرح متميزة خبلل أفكاراً  جمسات البرنامج، حيث إنيم أظيروا خبلل

لممشاركين  الفرصة إعطاء تم االنفعالي التفريغ أسموب خبلل بيا، ومن يمرون التي الصعبة
 التي تواجييم الصعوبات عمى التعرف أجل اطرىم بكل حرية، وذلك منيجول بخ عما بالتعبير
 الحركية. إعاقتيم حول

لدى  خاطئةتغير العمميات المعرفية وأنماط التفكير ال إلى أيضاالنتيجة  ىذه وتعزى
الجمعي فيو يوفر فرصة لنمو  رشاداستخدام فنيات اإل  لأفراد المجموعة التجريبية من خبل 

مكانية ية،عالعبلقات االجتما سموك واتجاىات  منحركيا  المعاقات اكتسبتوالتخمص مما  وا 
في  الباحثاستخدميا  يالت رشاديةاإل  لئلستراتيجيات إنف ذلكعن  فضبل خاطئة،ومفاىيم 

 ،المجموعة التجريبية رادفي زيادة التقبل واالحترام لدى أف الً فعا اً الجمسات اإلرشادية دور 
الدعم الداخمي  نلبلنتقال م مشكبلتيمعن الرأي والتعرف عن مما أتاحت الفرصة لمتعبير 

( والتي 6007) إسحق أبو ،وتتفق نتائج ىذه ودراسة كل من الحجار ،الدعم الخارجي إلى
 االنتفاضةإلدارة الضغوط النفسية لدى معوقي  اإلرشادي البرنامجأثر  إلىنتائجيما  أشارت
اثر  رشاديلمبرنامج اإل  أن إلىنتائجيا  شارتأ( والتي  6007دراسة نتيل ) وكذلك ،حركياً 

 دراسة وكذلك ،فاعل في تحسين الصبلبة النفسية وصورة الجسم لدى المعاقين حركيا
برنامج إرشادي لتنمية األمن النفسي لدى  فاعمية إلى أشارت والتي( 6006النجار )

 )6007(أوتيس  ميميسا ونتائج دراسة أيضانتائج ىذه الدراسة  وتتفق ،المعوقين حركياً 
Oates، Mellissa، تحسين تقدير الذات  فيالترويحية  البرامج عميةفا إلى أشارت والتي

، 6007دراسة ليفني وآخرين)ونتائج  أيضانتائج ىذه الدراسة  وتتفق ،لممعاقين حركيا
(Livneh et al ،فاعمية برنامج إرشادي جمعي عمى تنمية الجوانب  إلى أشارت والتي

 .الجتماعية والنفسية لدى المعاقين حركياالتربوية وا
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ضىء نتائج البحث َمترح الباحث المُام  فٍ

 اِتُةبالذراسات 

المعاقين  األفرادالبرنامج اإلرشادي في تنمية مفيوم الذات لدى  إثردراسة لمعرفة  إجراء -
 .حركيا

المعاقين  ألفرادالدى  النفسيةالبرنامج اإلرشادي في تنمية السعادة  أثردراسة لمعرفة  إجراء -
 حركيا.

عمى توفير الخدمات واإلرشادات النفسية وتعميميا في صورىا العبلجية والتشجيعية  العمل -
تيدف لمساعدتيم عمى التخمص مما يواجيونو من  بحيث ؛والوقائية لممعاقين حركيا

حباطات تعيقيم عن تحقيق مستوى جيد من الصحة النفسية. ومشكبلتنفسية  ضغوطات  وا 
ممن لديين أطفال معاقين حركيا بغية  واألمياتوالعبلجية لآلباء  اإلرشادية البرامج تقديم -

 .حركياالمعاقين  ألبنائيموالطرق لمتخفيف من الضغوط النفسية  األساليبأفضل  إلىتوجيييم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عــــالوراج

 :العربُةباللغة  الوراجع

 دار ،0 ط. النفسية الضغوط مع التعامل (6002. )أحمد والغرير، أحمد أسعد، أبو -
 .فمسطين: هلل رام والتوزيع، لمنشر الشروق
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 المرأة يامواجيتيا كما تدرك أساليبالنفسية و  الضغوط" ،(6002) صالح ،حطب أبو -
جامعة  التربية كمية منشورة،ماجستير غير  رسالةالفمسطينية في محافظة غزة". 

 غزة. األقصى
المعـوقين حركيـا  لدى سيةبالوحدة النف لشعورا ،(6000محمـد ) أسامة البطاينة، -

 جامعة والنفسية،العموم التربوية  مجمة الياشمية، األردنية ةفي المممك إربد ةبمحافظ
 004-000 ،(6)2 البحرين،

 ،بريكوفوزي طعيمة وسام: ترجمةالنفس الصحي.  عمم(. 6004) شيمي، تايمور، -
 الحامد. دار عمان، ،األولى الطبعة

برنامج إرشادي إلدارة الضغوط لدى  فاعمية( 6007) سامي إسحق، وأبو شيرب الحجار، -
–العموم التربوية والنفسية  مجمة. في جامعات غزة وبصرياالطمبة المعوقين حركيا 

 .24-0( 7)66 ة،غز  – اإلسبلمية الجامعة
. حركيالدى المعاق  المواجيةالنفسي واستراتيجيات  الضغط(. 6006) داوود راضية، -

فرحات عباس  جامعة. واالجتماعية اإلنسانيةالعموم  كمية. منشورةماجستير غير  رسالة
 صطيف.

الفكر لمنشر  دار: عمان. العاديينغير  سيكولوجية(. 6002) فاروق الروسان، -
 .والتوزيع

. والصحيةالجسمية  اإلعاقات( 6007) جميل والصمادي،زيز الع عبد السرطاوي، -
 .والتوزيعالفكر لمنشر  دار: عمان

التي تواجو الشباب ذوي اإلعاقة في  التحديات(. 6007) والعطار اسعد ميا العاني، -
الرابع عشر لمجمعية  الممتقى ،ميدانية( دراسةمؤسسات القطاع الخاص بسمطنة عمان )

 .62-0 المتحدة، العربية اإلمارات - دبي ابريل، 04-07 لئلعاقة،الخميجية 
 الصحة يا،الحياة وأساليب مواجيت ضغوط(. 6002) مصطفى حسن ،المعطي عبد -

 زىراء الشرق. مكتبة. القاىرة. 0ط. النفسية
برنامج إرشادي لتنمية األمن النفسي لدى  فاعمية(. 6006محمود ) يحيى النجار، -

 ،(0)60 ،اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية الجامعة مجمةالمعوقين حركيًا. 
 .027ص –004ص

http://platform.almanhal.com/Article/ArticleDetails.aspx?ID=44231
http://platform.almanhal.com/Article/ArticleDetails.aspx?ID=44231
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لتحسين بعض المتغيرات النفسية  إرشاديبرنامج  فعالية(. 6007اسعد ) رامي نتيل، -
 كمية. منشورةدكتوراه غير  رسالةلدي المعوقين حركيا من مصابي الحرب بقطاع غزة. 
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 الولخص

 برناهج إرشادٌ لخفض الضغىط النفسُة فاعلُة

 فٍ هنطمة المصُن حركُاالوعالات  الطالبات لذي
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ة برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسي فاعميةالتعرف عمى  إلىىذه الدراسة  ىدفت
( 70من ) الدارسةعينة ىذه  تكونت ،حركيا في منطقة القصيم عاقاتالم الطالباتلدى 

 بقمجموعتين مجموعة تجريبية ط إلىتقسيمين  تمطالبة من مدرسة مجمع الطالبات 
 والذي الباحثة عدادمن إ نفسيةالضغوط ال ومقياس ،عمييا البرنامج ومجموعة ضابطة

 ،االجتماعية الضغوط ،الدراسية الضغوط ،ألسرية)الضغوط ا مجاالت ربعةمن أ يتكون
تم تحميل النتائج بعد استخراج المتوسطات الحسابية واختبار  وقد ،(االقتصادية الضغوط
T-test، وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى  عدم إلىنتائج ىذه الدراسة  شارتأ وقد

الضابطة والتجريبية في  المجموعتين بين ربعةأبعاده األ  ظممقياس الضغوط النفسية ومع
أشارت المتوسطات الحسابية أن  كما المجموعات،تكافؤ  إلىيشير  مما ،القياس القبمي

 المعاقين حركيا يعانون من ضغوط نفسية بشكل كبير. فراداأل
 أفراد درجات متوسطات بين إحصائية دالة فروق توجد أنو إلىالنتائج أيضا  وأشارت

بطة عمى مقياس الضغوط النفسية في القياس البعدي لصالح المجموعتين التجريبية والضا
المجموعة التجريبية، مما يعني فاعمية البرنامج اإلرشادي في خفض الضغوط النفسية 

 لدى الطمبة المعاقين حركيا.
 الباحثة ليياالتوصيات التي توصمت إ أبرز ومن

 فرادذات لدى األفي تنمية مفيوم ال اديالبرنامج اإلرش أثردراسة لمعرفة  إجراء -
 .حركياالمعاقين 

 فرادلدى األ النفسيةالبرنامج اإلرشادي في تنمية السعادة  أثرلمعرفة  اسةدر  إجراء -
 المعاقين حركيا.

في صورىا العبلجية  عميمياعمى توفير الخدمات واإلرشادات النفسية وت العمل -
 والتشجيعية والوقائية لممعاقين حركيا.
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This study aimed to recognize the efficiency of a guidance 

program in order to decrease the psychological pressures at 

physically disabled female students at Al-qassim. The study 

sample consisted of (40) female students complex   ، divided into 

two groups: first one is the experimental group ،which subjected 

to the program. And the second group is the control group ،the 

psychological pressures scale which prepared by the researcher 

and consisted of four domains (Family pressures ،study pressures ،

social pressures ،economic pressures). Further ،the results was 

analyzed after finding the averages and t-test. Also ،the findings 

indicated to non-existence of a statistically significant differences 

on the psychological pressures and most of its dimensions between 

the two groups (The experimental ،and the control group) in the 

previous measurement ،which indicates to groups equivalent. 

Moreover ،the averages indicated that the physically disabled 

individuals suffering considerably from psychological pressures. 

Furthermore ،the results indicated to statistically significant 

differences between the averages grades of the two groups 

(experimental ،and control group) on the psychological pressures 

scale in the subsequent measurement in favor of the experimental 

group ،which means the efficiency of a guidance program in 

decreasing the psychological pressures at physically disabled 

students. 

The most prominent recommendations which reached by the 

researcher: 

1. Make a study to know the effect of the guidance program at 

developing the self-concept at physically disabled individuals. 

2. Make a study to know the effect of the guidance program at 

developing the physically disabled individuals. 

3. Work on providing the psychological services and 

instructions and generalize it in its therapeutic ،incentive ،and 

preventive forms for the physically disabled. 

 

 
 الوالحك 

 الضغىط النفسُة للوعالُن حركُا همُاس

 الطالبة عزيزتيالطالب /  عزيزي -
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مواقف  أووشعورك بشكل عام في حال تعرضك ألحداث  أفعالكاالستمارة تحدد  ىذه -
 .ضاغطتحدد ماذا تفعل دائما عند تعرضك لموقف  أننرجو منك  ضاغطة

الخيار المناسب لكل فقره من  أمام(  (- إشارةعمى فقرات االستمارة بوضع  اإلجابة الرجاء -
 .فقطنتائج ىذه االستمارة سوف تستخدم لغايات البحث العممي  أنالفقرات عمما ب

 --------------------------: المدرسة -
 )     (. أنثى)  (     ذكر: الجنس -
 عميا )      (      ثانوي )    ( أساسي: الدراسية المرحمة -
 مقياس: عمى بند ال اإلجابة مثال -

 ال توجد أحٌانا  دائما  الفقرات

   - فً حال حدوث موقف ضاغط لً اعتزل الناس. 

 الضغوط األسرية: المحور األول:  -

 ال  أحٌانا  دائما  الفقرات م

    ال أستطٌع التعبٌر عن رأًٌ فً المنزل.  1

    ٌضاٌقنً تدخل اآلخرٌن بشؤون األسرة.  2

    ٌعاملنً والدي بشده.  3

    ٌفرض أهلً علً قٌودا عند الخروج من المنزل.   4

    إعاقتً  بسبب بان أسرتً تشعر بالحرج أشعر 5

    انزعج كثٌرا من تدخل أسرتً فً حٌاتً الشخصٌة.  6

 المحور الثاني: الدراسية  -

 ال توجد أحٌانا  دائما  الفقرات م

    قتً. ٌزعجنً عدم توفر القاعات الدراسٌة المالئمة إلعا 7

    كثرة الواجبات الدراسٌة التً ٌطلبه منا المدرسون.  3

    عدم توفر أماكن مالئمة لً فً االستراحة بٌن الحصص 3

    أعانً من اإلرهاق فً الٌوم الدراسً  10

    ال أستطٌع التركٌز فً خالل الدرس.  11

    اشعر بأننً ال أستطٌع مواكبة الدراسة مستقبال.  12

 

 

 

 

 

 المحور الثالث: الضغوط االقتصادية  -

ال  أحٌانا  دائما  الفقرات م
 توجد

    ال تستطٌع أسرتً متطلبات الدراسة الخاصة بً.  13
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    أعانً من قلة الموارد المالٌة لألسرة.  14

    أفكر فً ترك المدرسة بسبب الظروف المادٌة.  15

طلبه من أتجنب المشاركة فً بعض األنشطة لما تت 16
 تكالٌف عالٌة. 

   

    اشعر بالضٌق عندما أرى أصدقائً مكتفٌٌن مادٌا.  17

أشعر بالضٌق من نظرة الشفقة واإلحسان إلٌنا من قبل  13
 اآلخرٌن. 

   

 المحور الرابع: الضغوط االجتماعية  -

ال  أحٌانا  دائما  الفقرات م
 توجد

    ٌصعب على التكٌف مع أصدقائً  13

    قنً عدم تقدٌر المجتمع إلعاقتً. ٌضاٌ 20

    أعانً من عدم امتالكً دورا بارزا فً المجتمع.  21

    ال أشارك اآلخرٌن فً مناسباتهم االجتماعٌة  22

    اآلخرٌن إحراج كبٌر مع صراحتً لً تسبب 23

    صعوبة وجود من الجأ إلٌه فً حل مشكالتً.  24

 

 البرنامج اإلرشادي

 الرقم الجلسة جلسةموضوع ال

بالبرنففففامج ونظففففام الجلسففففاتب والتهٌئففففة وبنففففا  العالقففففات  التعرٌففففف
 اإلرشادٌة. 

الجلسة 
 األولى

1 

جمففع المعلومففات عففن المواقففف المسففببة للضففغوطب وتحدٌففد وسففائل 
 تخفٌف الضغوط والقلق

الجلسة 
 الثانٌة

2 

 وتهفدف التحصٌن التدرٌجً لدى المعاقات حركٌفاب للتفدرٌب التجرٌبفً
المرحلة إلفى قٌفام المرشفدة بنمذجفة اسفتخدام مهفارات المواجهفة  هذه

للضففغوط النفسففٌة مففن خففالل تقففدٌم مجموعففة مففن األحففداث الضففاغطة 
 للمسترشدة وتدرٌبها على مواجهتها واستخدام الفنٌات المالئمة. 

الجلسة 
 الثالثة

3 

 تعزٌز التفاؤل لدى الطالبات المعاقات حركٌا. 
الجلسة 
 الرابعة

4 

 - شفروط وفوائفد االسفترخا  الفذهنً - مفهفوم االسفترخا  الفذهنً
خطفففوات وتمفففارٌن االسفففترخا   -مفهفففوم االسفففترخا  الفففذهنً العمٌفففق

 الذهنً التنفس العمٌق. 

الجلسة 
 الخامسة

5 

 

البرنامج اإلرشادي)تابع (   

خطفوات  - شفروط االسفترخا  العضفلً -  مفهفوم االسفترخا  العضفلً
 ضلً. وتمارٌن االسترخا  الع

الجلسة 
 السادسة

6 
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العمل على مقاومة اإلحباط و تعزٌز التوافق االجتمفاعً لفدى المعاقفات 
 حركٌا. 

الجلسة 
 السابعة

7 

التعرف علفى مهفارة اتخفاذ القفرارب والتفدرب علٌهفاب مفن خفالل عفرض 
األمثلة والنمذجة من قبل المرشدب والتعرف علفى مهفارة تولٌفد البفدائل 

 والتدرب علٌها. 

سة الجل
 الثامنة

3 

التعرٌف بمفهوم السلوكب وتدرٌب المعاقات حركٌا على مهارة التركٌفز 
 على السلوك والتحكم فٌه. 

الجلسة 
 التاسعة

3 

الثقفففة بفففالنفسب أسفففباب عفففدم الثقفففة بفففالنفسب معوقفففات الثقفففة بفففالنفس 
 العوامل التً تؤدي إلى الثقة بالنفس

الجلسة 
 العاشرة

10 

اقات حركٌا كدعم التقدٌرب ودعم المعلوماتب الدعم االجتماعً لدى المع
 الصحبة االجتماعٌة وكذلك المساندة اإلجرائٌة.

الجلسة 
الحادٌة 
 عشرة

11 

إن طبٌعففة المشففكالت فففً التعففرف علففى مهففارة حففل المشففكالت حٌففث 
المحتففوى المختففار التففً تضففمنها البرنففامج ركففز علففى مشففكالت حٌاتٌففة 

 ٌن حركٌا. واقعٌة مرتبطة بحٌاة األفراد المعاق

الجلسة 
الثانٌة 
 عشرة

12 

العمل على تنمٌة مهارات االجتماعٌة لدى المعاقفات حركٌفاب وذلفك مفن 
 خالل تسهٌل التفاعل والتواصل مع اآلخرٌن. 

الجلسة 
الثالثة 
 عشرة

13 

إنها  البرنامج اإلرشاديب من خالل التعفرف علفى المهفارات والقفدرات 
لجلسففات كاملففةب ومففا تخللهففا مففن التففً اكتسففبها المعففاقٌن حركٌففا مففن ا

لقففا ات تدرٌبٌففةب والتعففرف علففى كٌفٌففة تحوٌففل الجلسففات واللقففا ات 
 التدرٌبٌة إلى واقع عملً وواقعًب ب وختم الجلسات. 

الجلسة 
الرابعة 
 عشرة

14 

 


