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مشتخلص
تسعى الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى أثر برنامج إرشادي معرفى سموكى لتخفيؼ
الضغط النفسي ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية في ظؿ جائحة كورونا (كوفيد .)91-
حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )02أما مف أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية في
المرحمة االبتدائية ،وتـ تقسيميـ الى مجموعتيف ضابطة وتجريبية بواقع  92افراد لكؿ
مجموعة .اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي  ،وتكونت أدوات الدراسة مف مقياس
الضغوط النفسية (اعداد :الباحثة ) وبرنامج أرشاي معرفى سموكى ألميات التبلميذ مف ذوى
اإلعاقة السمعية اعداد  :الباحثة وقد أظيرت نتائج الدارسة انو توجد فروؽ دالة احصائيا
عند مستوى الداللة ( ) 0.05بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة في القياس البعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ
مف ذوى اإلعاقة السمعية لصالح المجموعة التجريبية  ،وتوجد فروؽ دالة احصائيا عند
مستوى الداللة ( ) 0.05بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية في القياسيف
القبمي و البعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ مف ذوى
اإلعاقة السمعية لصالح التطبيؽ البعدي .كما أظيرت النتائج انو ال توجد فروؽ دالة احصائيا
بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعى عمى
الدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ مف ذوى اإلعاقة السمعية وذلؾ بعد
مرور شيريف مف تطبيؽ البرنامج .
الكممات المفتاحية :برنامج ارشادى معرفى سموكى  -الضغوط النفسية  -ذوي اإلعاقة
السمعية  -فيرس كورونا (كوفيد .)91-
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The Effectiveness of a Cognitive-Behavioral Counseling Program to
Alleviate Psychological Stress for Mother Students with hearing
Disabilities in light of the Corona Pandemic (Covid-19)
Preparation
Dr. Mona Farhat Ibrahim
Teacher of Special Education
Faculty of Education - Suez Canal University
Study summary :The current study aim to identify the effect of a
cognitive-behavioral counseling program to reduce psychological stress for
mothers of students with hearing impairment in light of the Corona
pandemic (Covid-19). The sample of the study consisted of (20) mothers of
students with hearing impairment in the elementary stage, and they were
divided into two control and experimental groups, with 10 individuals per
group. The study relied on the experimental method, and the study tools
consisted of the psychological stress scale(Prepared by: the researcher)
and a cognitive behavioral guidance program for mothers of students with
hearing impairment Prepared by: The researcher and the results of the
study showed that there are statistically significant differences at the
significance level (0.05) between the mean scores of the members of the
experimental and control groups in the telemetry on the total score of the
psychological stress scale For mothers of students with hearing
impairment in favor of the experimental group, and there are statistically
significant differences at the level of significance (0.05) between the mean
scores of the experimental group members in the pre and post
measurements on the total score of the psychological stress scale for
mothers of students with hearing impairment in favor of the post
application. The results also showed that there are no statistically
significant differences between the mean grades of the experimental group
members in the post and tracer measurements on the total score of the
psychological stress scale for mothers of students with hearing
impairment, after two months of implementing the program.
Key words: Cognitive and Behavioral Counseling Program - Psychological
Stress -HearingImpaired,-CoronaVirus(Covid-19)
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مكدمة:
يشيد العالـ حاليا حدثا جمبل قد ييدد التعميـ بأزمة ىائمة ربما ىي األخطر في الوقت
المعاصر .فقد تسبب انتشار فيروس كورونا في انقطاع أكثر مف  9.1مميار متعمـ عف
التعميـ أي ما يقرب مف  % 02مف المتعمميف الممتحقيف بالتعميـ عمى مستوى العالـ .فقد
رقما قياسيًّا لؤلطفاؿ والشباب الذيف انقطعوا
ذكر تقرير "اليونسكو" أف انتشار الفيروس سجؿ ً
عف الذىاب إلى المدرسة أو الجامعة وسيؤدي ذلؾ التأخر في بدء العاـ الدراسي أو انقطاعو
الى اضطراب كامؿ في حياة العديد مف األطفاؿ وأىالييـ (محمد رمضاف.)0202 ،
حيث شكمت جائحة فيروس كورونا ضغوطا جديدة عمى و ازرات التعميـ والتعميـ
العالي .فأصبح المجوء إلى التعميـ عف بعد ىو أسرع الحموؿ الطارئة مف أجؿ أنقاذ السنة
الدراسية مف الضياع .كما شكؿ انتشار الفيروس عبئاً عمى أولياء االمور في البحث عف
الوسيمة المتوفرة وفؽ إمكانياتيـ مف أجؿ استمرار ابنائيـ بالتعمـ .وال يمكننا أف نغفؿ أف كافة
المؤسسات التعممية لـ تكف تمثؿ المكاف الذي يتمقى فيو االفراد تعمـ المواد العممية فقط ،وأنما
ىي مراكز لممارسة االنشطة االجتماعية والتفاعؿ االنساني .لذا يمكف القوؿ إف اغبلقيا يفقد
كبير واساسي في التعمـ
الكثير مف االطفاؿ والشباب عبلقاتيـ االجتماعية التي ليا دور ٌ
والتطور (ىدى السعد .)0202،
ىذا يعني أف مف أىـ تجميات أزمة كورونا تعميما عمى مستوي العالـ تصدر"البيت"
لممشيد كخيار حتمي ليصبح وسيطا تعميميا شبو رسمي واف اختمفت تطبيقات ىذا الخيار مف
دولة إلي أخرى ومف نظاـ تعميمي إلى آخر ،ومف منطقة ألخرى ،بؿ ومف بيت آلخر لتبلميذ
المدرسة الواحدة .ولكف في كؿ األحواؿ أصبحنا أماـ شراكة تعميمية بيف مدرسة التمميذ وبيتو
فبل دواـ مدرسي يومي ،وال دروس خصوصية ،وال تفاعؿ مباشر بيف المتعمميف والمعمميف.
فبديؿ ذلؾ كمو تعميما إلكتروني أو إذاعي أو تمفاز بينما التبلميذ والطبلب في بيوتيـ وبيف
ذوييـ وأسرىـ .وبدأ البيت المصري والعربي وغيره يكتسب بعدا مستحدثا في مناخو إلى جانب
أبعاده االجتماعية والتربوية وىو البعد التعميمي وكأنما استجد مناخ جديد أقرب إلى التعميـ
المنزلي (السيد الخميسى .)0202،
وترتب عمى ذلؾ زيادة الضغط النفسي لبلسر التبلميذ مما أثر عمى قدرتيـ في توجيو
اطفاليـ نحو الخبرات المبلئمة ،وتجنب الخبرات الضارة .فمع تزايد الضغوط النفسية يركز
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االباء عمى مشاكميـ ،وستنفذ طاقاتيـ وينصرفوف عف أطفاليـ ومشكبلت النمو الخاصة بيـ،
وتضعؼ قدرتيـ عمى التحمؿ .ولما كانت األبوة تتطمب إدارة فنية ووقتا وجيدا حتى تؤدي
وظيفتيا بفاعمية وكفاءة ،وتثمر طفبل سميـ النمو جسميا ونفسيا وعقميا .اف تعرض الوالديف
واألسرة إلى الضغوط التي تتعمؽ بالحياة وظروفيا ومتطمباتيا ،والتي ال يممكاف في الغالب
حياؿ ىذا تحكما أو سيطرة تؤدي إلى إعاقة أداء الوالديف وتؤثر الحقا عمي الطفؿ .كما تفشؿ
األسرة عادة في ظؿ تمؾ الظروؼ الي توجيو الطفؿ نحو الخبارت اإليجابية التي تثري عممية
النمو ،فخصائص الطفؿ قد تشكؿ ضغوطا عمى الوالديف تؤثر في ردود أفعاليـ (مريـ
جماؿ.)0291،
اف وجود طفؿ مف ذوي اإلعاقة السمعية باألسرة يترتب عميو اثار اجتماعية ونفسية
وتأثيرات سمبية .ومف ىذه التأثيرات :الشعور بالحرج بسبب عدـ فيـ المغة والتواصؿ معاىـ
مع اتخاذ ق اررات خاطئة في ضوء معمومات ناقصة ،والتعب واالعياء بسبب الحاجة الى النظر
بتواصؿ االخريف وىـ يتحدثوف مع الترجمة المستمرة .وتزايد مستوى التوتر واالثارة مع تجنب
مخالطة االخريف واالنسحاب االجتماعى والرفض والسمبية واالكتئاب .اف ىذه التأثيرات قد
يكوف ليا عواقب وخيمة عمى العبلقات االسرية (يحي الدىيمات.)0221 ،
وىذا يدؿ عمى تعرض العائ بلت لضغوطات شديدة ،فعندما يشعر الوالداف انيما غير
قادريف عمى التعامؿ مع ىذه اإلعاقة ،يظير لدييـ شعور باالنكار .ولذلؾ يحتاج الوالديف
لدعـ ووقت كافييف ،لكي يتقبموا حقيقة إعاقة أبنائيـ .اف تقبؿ ىذا االنكار مباشرة يؤدى الى
حدوث تأخير في تقبؿ الوالديف لطفميـ .لذلؾ فاف عمى برامج ارشاد الوالديف اف تسمع ليـ
وتوفر الدعـ ليـ ،وتنقميـ مف مرحمة االنكار الى اإلنتاجية ،وكيفية حؿ مشاكميـ،
واستراتيجيات التقبؿ والتأقمـ مع وضع أطفاليـ (محمود ممكاوى .)0299،

مصللة الدزاسة:
مع تفشي فيرس كورونا وطبقا لئلجراءات االحترازية فقد أعتمد االستراتيجيات الجديدة
عمى استخداـ نظاـ التعميـ عف بعد ،الفصؿ المقموب مف أجؿ اكماؿ المناىج الدراسية العاـ
الدراسي الجديد وتمثمت ىذه االستراتيجيات في استخداـ جميع الوسائؿ المتوفرة إليصاؿ
المعمومات ،مث ؿ مقاطع الفيديو والدروس التعميمية والمدونات والتسجيبلت الصوتية والتي
يمكف أف تتداوؿ في اليواتؼ الذكية  ،و أنشاء مواقع ومنصات الكترونية خاصة لمتعميـ ،
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واالستفادة مف مزايا شبكات التواصؿ االجتماعي مع استخداـ قنوات االذاعة والتمفزيوف  ،كما
إف بعض الدوؿ قد وجيت و ازرات التعميـ فييا لمتواصؿ مع االىالي مف أجؿ تزويدىـ بتعميمات
وتوجييات وارشادات عف كيفية التعميـ بالمنزؿ  ،حيث اصبح االعتماد األساسي عمى االسرة
وخاصة األميات نظ ار لتواجدىـ فترات اكبر مع أبنائيـ بالمنزؿ مما جعميـ في ضغط نفسي
نتيجة لزيادة األعباء عمييف ونجد اف أميات المعاقيف اكثر ضغطا نتيجة لوجود إعاقة لدى
أبنائيـ مما يزيد االمر صعوبة وضغطا حيث اف نمط التعميـ عف بعد او الفصؿ المقموب يواجو
العديد مف الصعوبات مع ذوى االحتياجات الخاصة وخاصة فئة الصـ حيث اف أطفاؿ الصـ
في ىذه المرحمة بحاجة الى تعمـ اإلشارات بشكؿ واضح وىذا ال يمكف تحقيقو مف خبلؿ
التعميـ عف بعد نظ ار لوجود بعض العقبات مف انقطاع النت وعدـ وضوح اإلشارة وأيضا بحاجة
الى تواصؿ بصرى وجسدي مما يمقى العبء اكثر عمى أميات التبلميذ المعاقيف سمعيا مف
ترجمو إشارة وتنمية ميارات تواصؿ بصرى وجسدي مما يزيد مف الضغط النفسي عمييف لذلؾ
جاءت الدراسة الحالية في محاولة إلرشاد أميات التبلميذ المعاقيف سمعيا نحو اىميو تعميـ
أبنائيـ وضرورة تحمؿ ىذه الفترة الصعبة التي تمر بيا جميع البمداف وخطورة الفيروس عمى
أبنائيـ وبالرجوع الى الدراسات السابقة وجدت الباحثة دراسات اىتمت باعداد برامج لتخفيؼ
وتحسيف الضفط النفسي لدى أميات التبلميذ المعاقيف سمعيا ومف ىذه الدراسات ،دراسة كبل
مف ( يحيي الدىيمات  0220،؛ بطرس حافظ بطرس 0221،
:2013 ,Prakash,S.,Prakash,S.,Ravichandran,A.,Susan,K. &Alex,W ,2015 Guita
M, Marzieh D, Soraya & Anat ,Z; Tova ,M; Ricardo ,T; Eliana H, and
Yap J, Rafidah M, Mahadir A and Nashrah, M,1102؛ Devora,2016

حيث اكدت ىذه الدراسات عمى أىمية البرامج االرشادية المعرفية السموكيةوخاصة
ألميات التبلميذ مف ذوى اإلعاقة السمعية مف اجؿ تحسيف اتجاىاتيـ نحو أبنائيـ وتقبميـ
ليـ ومواجية الظروؼ المحيطة بيـ حتى يستطيعوا تمبيو احتياجات أبنائيـ واشباع رغباتيـ
لذلؾ فقد تبمورت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
 ما فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي في خفض الضغوط النفسية ألمياتالتبلميذ المعاقيف سمعيا في ظؿ جائحة كورونا (كوفيد)91-؟
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هدف الدزاسة:
تسعى الدراسة الحالية الى معرفة فعالية برنامج إرشادي يستند الى نظرية االرشاد
العقبلني في خفض الضغوط النفسية المترتبة عف جائحة كورونا (كوفيد  )91-ألميات
التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية.

أهنية الدزاسة:

تظير أىمية الدراسة في الجانبيف النظري والتطبيقي

االهنية اليظسية:
 -9تسميط الضوء حوؿ الضغوط النفسية التي تتعرض ليا أميات الطبلب المعاقيف
سمعيا في ظؿ نظاـ التعميـ الجديد.
 -0توضيح المشكبلت التي يتعرض ليا أميات الطبلب المعاقيف مما يتسبب ليـ في
ضغوط نفسية حتى يستفيد منيا مسئولي العممية التعميمة في اعداد مناىج
المعاقيف.
 -3توضيح مدى خطورة فيرس كورونا وكيؼ يمكف التعامؿ معو وحماية أبنائيـ مف ذوي
اإلعاقة السمعية

االهنية التطبيكية:
 -9تقديـ برنامج إرشادي يمكف االستفادة منو مع اسر التبلميذ المعاقيف لمتغمب عمى
المشاكؿ الناتجة عف فيرس كورونا.
 -0تحسيف أساليب مواجيو أميات التبلميذ المعاقيف سمعيا لمضغوط النفسية التي
تواجييـ اثناء فترة تفشى فيرس كورونا والقدرة عمى مواجيو الفترة القادمة في
النظاـ التعميمي الجديد.

مصطلحات الدزاسة:
الربىامج االزشادي املعسفى الشلوكى:
تعرفو أسماء إبراىيـ ،عواطؼ إبراىيـ ،ىدى محمد ( :)0292بانو مجموعو مف
الخطوات العممية المنظمة واالستراتيجيات اإليجابية التي تستند الى النظرية المعرفية السموكية
وعمـ النفس اإليجابي ،والذي يؤدي الى اكتساب بعض المفاىيـ والميارات اإليجابية لؤلميات
األطفاؿ المعاقيف.
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ويعرفو محمد عبد البل ( )0291أيضا بانو خطة محددة ودقيقة تشمؿ مجموعو مف
اإلجراءات المنظمة والخبرات التعميمية المقدمة لؤلميات األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة مف اجؿ
مساعدتيف في التغمب عمى ضغوطيف المتعمقة بأداء دورىف الوالدي المتعمؽ برعاية اطفاليف
وتشمؿ ىذه الخطة أسموب التنفيذ وأدوات التقييـ والمدة الزمنية لمتطبيؽ.
وتعرفو الباحثة اجرائيا بأنو مجموعو مف اإلجراءات واألساليب المنظمة القائمة عمى
استخداـ الفنيات السموكية والمعرفية لتخفيؼ الضغوط النفسية الناتجة عف فيروس كورونا
لدى أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية.

الضغوط اليفشية:
تعرفيا سيى نصر ( )0290ىي حالة نفسيو تنتاب الفرد نتيجة تعرضو لمعديد مف
االحداث والصعوبات والمواقؼ التي تواجو وتربؾ تحقيؽ أىدافو في الحياة مما يجعؿ ليا األثر
السمبي عمى توافقو االجتماعي والنفسي والجسمي ويعمؿ عمى عدـ تحقيؽ الفرد ألىدافو في
الحياة وعدـ التوازف الخارجي والداخمي لمفرد الذي تجعمو غير قادر عمى التعايش او مواجيو
تمؾ الضغوط بشكؿ إيجابي.
وتذكر مريـ جماؿ ( )0291بانيا االستجابة النفسية والفسيولوجية التي تنتج عف
محاولة الفرد في التوافؽ والتكيؼ مع المواقؼ التي يتعرض ليا.
ويرى محمد عبد البل ( )0291انيا درجة استجابة األميات لؤلحداث او المتغيرات البيئية
في حياتيف ليومية بسبب خصائص واوجو قصور اطفاليف مف ذوي اإلعاقة ومشكبلت
تشخيص حالتو ،وعبلقتيا بالمينييف باإلضافة الى األعباء المادية والوظيفية واالجتماعية مما
يترتب عميو مجموعو مف االعراض النفسية مثؿ :شعورىف بالضيؽ واليـ والحزف والياس
والكأبة والتي تتزامف في حدوثيا مع تعرضيف لممواقؼ الضاغطة الميددة.
وتعرفيا الباحثة اجرائيا :بانيا مجموعو مف الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو اميات
التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية ترىقيـ وتجعميـ غير قادريف عمى التحمؿ مما يسبب ليـ ردود
فعؿ سيكولوجيو او جسميو عمى المدى القصير او الطويؿ تيدد سبلمتيـ النفسية والصحية.

اإلعاقة الشنعية:
يشير يحي الدىيمات ( )0220الى مفيوـ اإلعاقة السمعية إلى انو تبايف في
مستويات السمع عند اإلنساف المصاب ،بحيث تتراوح بيف الضعؼ البسيط فالشديد جداً ،والتي
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تصيب اإلنساف خبلؿ مراحؿ نموه المختمفة ،وىي إعاقة تحرـ الفرد مف سماع الكبلـ المنطوؽ
مع أو مف دوف استخداـ المعينات السمعية ،وتشمؿ األفراد ضعيفي السمع واألطفاؿ الصـ.
(Guita M, Mohsen A, Majid Y, Zekrollah M )0292ويذكر كبل مف
اف اإلعاقة السمعية أحد فئات التربية الخاصة التي تحوؿ دوف أف يقوـ الجياز السمعي عند
الفرد بوظائفو ،أو تقمؿ مف قدرة الفرد عمى سماع األصوات المختمفة .وتتراوح في شدتيا مف
الدرجة البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنيا ضعؼ سمعي ،إلى الدرجة الشديدة جداً والتي

ينتج عنيا الصـ.

وتعرؼ الباحثة اإلعاقة السمعية اجرائيا بانيا التبايف واالختبلؼ بيف التبلميذ الصـ
وضعاؼ السمع في مستويات السمع والتي تتدرج مف البسيط وضعيؼ السمع الى الشديد
حيث تعيؽ قدرة التمميذ عمى االستماع لؤلصوات المختمفة مما تجعمو غبر قادر عمى التفاعؿ
واالندماج مع المجتمع المحيط بو بصورة طبيعية.

فريس كوزوىا (كوفيد :)11-
يعرفو محمد رمضاف ( )0202عمى انو سبللة واسعة مف الفيروسات التي قد تسبب
المرض لمحيواف واالنساف ومف المعروؼ اف عدد مف الفيروسات كورونا تسبب لدى البشر
امراض تنفسية تتراوح حدتيا مف نزالت البرد الشائعة الى االمراض األشد وخامو مثؿ متبلزمة
الشرؽ األوسط التنفسية والمتبلزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ويسبب فيرس كورونا
المستجد مؤخ ار مرض كوفيد .91-
وتتبنى الباحثة تعريؼ منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا حيث تعرفو منظمة
اضا مثؿ الزكاـ
الصحة العالمية بأنو مجموعة مف الفيروسات التي يمكنيا أف تسبب أمر ً
ويعرؼ الفيروس اآلف
وااللتياب التنفسي الحاد الوخيـ ومتبلزمة الشرؽ األوسط التنفسية ُ
باسـ فيروس المتبلزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا ( 0سارز كوؼ  )0وأعمنت منظمة

الصحة العالمية أنيا صنفت مرض فيروس كورونا (كوفيد  )91كجائحة.
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اإلطاز اليظسي:
أوال :التأثري اليفشي لفريوس كوزوىا (كوفيد ) 11 -
لقد تسبب الحجر الصحي الذي فرض عمى أكثر مف مميار شخص حوؿ العالـ بسبب
جائحة فيروس كورونا الى العديد مف المشاكؿ النفسية لمعديد مف األشخاص ،خاصة بالنسبة
لمذيف يفشموف في التعامؿ بشكؿ إيجابي مع ىذا الظرؼ حيث أف العزؿ عف األىؿ واألحباب،
فقداف الحرية ،االرتياب مف تطورات المرض ،والممؿ ،كميا عوامؿ يمكنيا أف تتسبب في حاالت
مأساوية حيث اف العامؿ االجتماعي ميـ ويمكف أف يؤثر بقوة في نفسية األشخاص
الموجوديف رىف الحجر الصحي (السيدالخميسى.)0202،
فقد تركت جائحة كورونا ػ وال تزاؿ ػ آثارىا الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية
عمى العالـ أجمع بطريقة كبيرة.نتجت عنيا ميددات وآثار نفسية ناجمة عف اضطرار الناس
لمحجر المنزلي وعدـ قدرتيـ عمى الخروج إال لمضرورة .ومف أىـ ىذه الميددات القيود
المفروضة عمى أفراد األسرة وانعكاساتيا النفسية ،والتباعد االجتماعي في التعامؿ اليومي بيف
األفراد بما يتعارض مع التواصؿ الذي يعتبر عممية اجتماعية ميمة في حياة اإلنساف .وتشابو
ظروؼ الحجر المنزلي بظروؼ العقوبات السالبة لمحرية ،وتغير نمط الحياة االقتصادية،
وانتشار الشائعات والتأثير السمبي لوسائؿ اإلعبلـ ،والقمؽ بشأف توفير االحتياجات المنزلية،
والضغط النفسي عمى كبار السف وغيرىا .ولمحجر المنزلي تأثيراتو وانعكاساتو عمى السموؾ
المفسرة لمضغوط النفسية واالجتماعية ،ومف
النفسي الشخصي لمناس ،كما تشير النظريات
ّ
ذلؾ رىاب العزلة واألمراض النفسية ،والخوؼ وزيادة الشؾ في صحة المعمومات وتأثيره،
واضطرابات األكؿ ،والعدوانية (عزاـ اميف .)0202،
ففي ظؿ ازمة كورونا أصبح عمؿ رب األسرة مف المنزؿ ودروس األطفاؿ واستمر كؿ فرد في
االسرة بالقياـ بجميع نشاطاتو دوف الخروج مف المنزؿ الى جانب عدـ استقرار الوضع المادي
والقمؽ بشأف المرض ،وازدياد الضغط النفسي والتوتر الذي تسبب في بعض المشاكؿ االسرية.
)(UKRI, 2020
ويمكف اف يتمخص العبلج الفردي لآلثار النفسية الناتجة عف الحجر المنزلي في التييئة
النفسية لمتعامؿ مع األزمة .والحرص عمى الطاعات وزيادة فترات العبادة هلل تعالى ،والتكيؼ
والػتأقمـ االجتماعي مع ظروؼ الحجر المنزلي ،وتعزيز العبلقة اإليجابية مع الزوجة واألبناء،
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والتواصؿ اإل لكتروني واألنشطة االجتماعية ،واألكؿ الجيد المتوازف .مع ضرورة الوعي بأىمية
الصحة النفسية ومدى تأثيرىا عمى حياة اإلنساف ،وادراؾ مفيوـ الوعي الذاتي النفسي
وأىميتو ،وزيادة المعرفة عف كؿ ما يمكف أف ييدد الصحة النفسية ،وعقد دورات متخصصة
في الثقافة النفسية لجميع فئات المجتمع (سعيد األسمري .)0202،

ثاىيا :الضغوط اليفشية لدى أمهات التالمير املعاقني مسعيا
تعد ظاىرة الضغوط مف أكثر الظواىر اإلنسانية المعقدة التي تتجمى فييا مضاميف
بيولوجية واقتصادية واجتماعية ونفسية ومينية حيث كؿ المضاميف ليا انعكاساتيا النفسية.
والسبب في ذلؾ أف نواتج الضغوط تظير في مخرجات نفسية و فسيولوجية فيعتبر
الباحثوف أف كؿ الضغوط نفسية .كما أف الضغط النفسي واف لـ يكف مرضا فإنو ييدد
باإلصابة بكثير مف االضطرابات الصحية والنفسية والبدنية والضغوط .تعني تمؾ الظروؼ
المرتبطة بالضيؽ والشدة والتوتر الناتجة عف المتطمبات التي تستمزـ نوعا مف إعادة توافؽ
الفرد مما ينتج مف ذلؾ مف آثار نفسية وجسميو .وقد تنتج الضغوط كذلؾ بسبب الحرماف
والقمؽ واالحباط وتفرض الضغوط عمى الفرد متطمبات فقد تكوف اجتماعية أو نفسية أو
فسيولوجية او تجمع بيف ىذه المتغيرات الثبلثة ورغـ أف الضغوط جزء مف حياتنا إال أف
مصادرىا تختمؼ مف فرد)0293( Nolte, S., 2011.

;Faiza,A ; Uzma R

 Shaista M,ويعرؼ كبل مف الضغط النفسي بانو تمؾ الظروؼ المرتبطة بالتوتر والشدة
الناتجة عف المتطمبات أو المتغيرات التي تستمزـ نوعا مف إعادة التوافؽ عند الفرد وما ينتج
عف ذلؾ مف آثار جسمية ونفسية.
وترى ىدى محمد ( )0292اف الضغط النفسي ىو خبرة وجدانية مؤلمة تتمثؿ في
الشعور بالتيديد والقمؽ تجاه مستقبؿ الطفؿ المعاؽ وما يرتبط باإلعاقة مف مشكبلت وىذه
الخبرة تؤثر عمى الصحة الجسمية والنفسية لبلـ.
وتذكر مريـ تواـ ( )0291اف الضغط النفسي عبارة عف استجابات نفسية تحدث
لمفرد عند تعرضو لموقؼ ما أو خبرة معينة ،يرافقيا استجابات فسيولوجية مصحوبة بمشاعر
مف الضيؽ والتوتر والقمؽ مثؿ سمبية االنفعاالت.
اف وجود طفؿ معاؽ في االسرة يجعؿ لدييـ العديد مف المشكبلت مما يحدث تغير في
تكيفيا ،وايجاد خمؿ في التنظيـ النفسي االجتماعي ألفرادىا بغض النظر عف درجة تقبؿ
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االسرة ليذا الطفؿ .بسبب المتطمبات االجتماعية والتعميمية واالقتصادية المفروضة عمييـ ،
وىذه المتطمبات وااللتزامات تجعؿ اسر األطفاؿ المعاقيف معرضيف بشكؿ خاص لمضغط
النفسي .حيث يوجد عدة أنواع مف الضغط النفسي والعوامؿ المؤدية لذلؾ منيا  :التفكير
بحالة الطفؿ  ،واختبلؼ مظيره عف االخريف وحاجتو الى االنتباه والعناية المستمرة
واالتجاىات نحو المعاقيف والتعرض لئلحباط واالحتقار وابتعاد األصدقاء عف االسرة وتجنب
المواقؼ االجتماعية وردود فعؿ االسرة واالقارب وقمة المعمومات الدقيقة باإلصابة لؤلسئمة
المجيولة عف المستقبؿ (محمود ممكاوى . ) 0299 ،
اف الكثير مف الدراسات تؤكد عمى وجود عبلقة إيجابية بيف ارتفاع مستوى الضغوط
النفسية وكؿ مف الكآبة والحزف لدى اباء واميات األطفاؿ المعاقيف .وبوجو عاـ توجد
مجموعو مف الضغوط تنتشر لدى والدى ىؤالء األطفاؿ وىى االعراض النفسية
والسيكوسوماتية .لذلؾ تعانى أميات المعاقيف اوقاتا عصيبة نتيجة المحاوالت المستمرة لتجنب
او تغيير او انياء األفكار او المشاعر او الذكريات غير المرغوبة مما يستمزـ ذلؾ مف تحمؿ
االـ المسئولية لرعاية طفميا وتمبيو احتياجاتو ويؤدى ذلؾ لوقوع االـ فريسة سيمة لكثير مف
االضطرابات النفسية (محمد عبد البل . ) 0291،
وتعد اإلعاقة السمعية مف االعاقات اليامة التي تستمزـ تحمؿ االـ لمسئولية لرعاية
) Guita ,M; Mohsen ,A; Majid ,Y& Zekrollah, M (2015طفميا حيث عرؼ
كبل اإلعاقة ا لسمعية بانيا عجز سمع إيصالي حيث يكوف الشخص مصابا بضعؼ او فقداف
في توصيؿ الصوت  ،وينجـ عف ذلؾ خبلؿ في طريقة توصيؿ الصوت المسموع الى العصب
السمعي وتتمركز المشكمة في االذف الوسطى او االذف الخارجية مع بقاء االذف الداخمية
سميمو وبالتالي تكوف المشكمة في توصيؿ األصوات وليس ادراكيا.
ويرى كبل مف (Yap, J; Rafidah, M; Mahadir, A and Nashrah, M ) 0290
اف اإلعاقة السمعية ىي عجز سمعي عصبي حسي ناتج عف مشكمة في االذف الداخمية
وأحيانا في عصب السمع الموصؿ بالمخ وضعؼ او فقداف السمع الحسي العصبي ينجـ عف
خمؿ في قوقعة االذف او المسار العصبي السمعي في منطقة االذف الداخمية ىذه المشكمة قد
تكوف دائمة وتتمثؿ في إدراؾ األصوات.
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ونتيجة لذلؾ الخمؿ تتأثر أسر األطفاؿ الصـ وخاصة الوالديف بشدة فقداف سمع
أطفاليـ وبعض ردود الفعؿ األولية لتشخيص الصمـ لذلؾ يحب عمييـ أف يدخموا في عممية
التكيؼ واالمتثاؿ لمشروط ألف العديد مف التحديات الفريدة قد تنشأ نتيجة لرعاية األطفاؿ الذيف
يعانوف مف ضعؼ السمع وىذه التحديات ليا آثار كثيرة مف حيث اتخاذ الق اررات الطبية،
والتعميـ واستراتيجية االتصاؿ لآلباء وأبنائيـ .باإلضافة إلى ذلؾ ،يجب أف يتعمـ آباء ىؤالء
األطفاؿ كيفية اتخاذ الق اررات بشأف االستراتيجيات التكنولوجية ،واختيار استراتيجيات التدخؿ
المناسبة لمتعامؿ مع مشاكميـ المالية والتعامؿ معيا بسبب إنجاب أطفاؿ يعانوف مف إعاقة
سمعية.
) .( 2015 ,Guita, M; Mohsen, A; Majid ,Y& Zekrollah ;M
ونجد ايضا عامؿ آخر يؤثر عمى نوعية حياة والدي األطفاؿ المعاقيف سمعيا ىو
اإلجياد .حيث أظيرت ا ألبحاث أف آباء األطفاؿ الصـ وضعاؼ السمع لدييـ مستويات عالية
أيضا متطمبات أكثر خاصة بأطفاليـ الصـ مقارنة باآلباء
مف التوتر بشكؿ خاص .ولدييـ ً
الذيف لدييـ أطفاؿ سمع عادي مما يؤدي ذلؾ الى التأثير عمى نوعية الحياة والصحة العقمية
آلباء ىؤالء األطفاؿ.
).(2012 ,Fonseca, A; ArbaraNazar, B& Canavarro, M

ثالجا :حادة اسس التالمير املعاقني مسعيا اىل الربامج االزشادية والتوعوية
انتشرت في السنوات األخيرة البحوث ذات العبلقة باإلرشاد والضغط النفسي وبرز الكثير
مف الباحثيف في وضع برامج ارشادية لتخفيؼ الضغوط النفسية عف االسر التي تواجو
اإلعاقة .حيث البد اف يكوف لدييـ ارشاد أسري فاإلرشاد يقمؿ مف مشاعر الحزف والقمؽ
واالكتئاب ويعزز مف لغة الحوار المفتوح بيف األخصائي واالسرة ،ويقمؿ مف توقع زيادة الضغط
النفسي لدى االسرة (محمود ممكاوى .)0299،
وتعد األميات األكثر تأث ار بإعاقة أبنائيـ واألكثر تعرضا لمضغوط النفسية نتيجة
تعامميا المباشر معيـ في كافة متطمبات حياتيـ .وىو االمر الذي يحتـ ضرورة تقديـ
الخدمات االرشادية ليـ مف حيث زيادة وعييـ واألساليب المناسبة لمتأمؿ مع أطفاليـ لبلرتقاء
بسموكيـ .حيث اف تقديـ خدمة كاممة لمطفؿ يتطمب توجيو اسرتو وارشادىا وخاصة االـ .حيث
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اف توعيتيا وارشادىا وتدريبيا عمى ذلؾ يمنحيا الفرصة لمتعبير عف مشاعرىا مما يخفؼ مف
تأثير ضغوط اإلعاقة عمييا وىو االمر الذي يعود عمى الطفؿ نفسو (ىدى محمد .)0292،
فالتدريب واإلرشاد عمى التفكير اإليجابي والنظرة الواقعية ىو الضامف لبلقتدار في
التعامؿ مع قضايا الحياة وأزمتيا .وربما ىو المدخؿ لتعديؿ الحاالت الوجدانية وتعزيز الصحة
النفسية .فالتفكير اإليجابي يركز عمى ما يركز عميو العبلج المعرفي فالنظرة اإليجابية الواقعية
نحو الذات التي تحافظ عمى قوى النماء والفعؿ ،حتى لو كانت الظروؼ الخارجية غير إيجابية
ومميئة بالضغوط والمحف .حيث اف تنمية الخصاؿ اإليجابية في الشخصية امر ضروري
لئلنساف فيي تعد حصنا قويا ووقائيا ضد الضغوط ونواتجيا السمبية (محمد دياب.)0292 ،
فقد دعت العديد مف الدارسات الى أىمية البرامج االرشادية وخاصة ألميات المعاقيف
سمعيا مف اجؿ تحسيف اتجاىاتيـ نحو أبنائيـ وتقبميـ ليـ ومواجية الظروؼ المحيطة بيـ
حتى يستطيعوا تمبيو احتياجات أبنائيـ واشباع رغباتيـ واعدادىـ لمتعامؿ مع المجتمع المحيط
بيـ بشكؿ ايجابى وأكثر تفاعبل وتقببل ألنفسيـ ولؤلخريف ومف بيف ىذه الدراسات دراسة كبل
مف (يحيي الدىيمات 0220،؛ بطرس حافظ بطرس 0221،
:2013 , Prakash,S.,Prakash,S.,Ravichandran,A.,Susan,K. &Alex,W ,2015 Guita
M, Marzieh D, Soraya & Anat ,Z; Tova ,M; Ricardo ,T; Eliana H, and
) Yap J, Rafidah M, Mahadir A and Nashrah, M,2018؛ Devora,2016

دزاسات سابكة
 دزاسة بطسس حافظ بطسس ( : ) 2002حيث تيدؼ الدراسة الى تحسيف مستوىالتوافؽ لدى أميات األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية مف خبلؿ برنامج إرشادي ييدؼ الى
تغيير اتجاىاتيـ نحو ابنائيف حيث تكونت عينة الدراسة مف  902مف أميات أطفاؿ ما قبؿ
المدرسة مف ذوى اإلعاقة السمعية بمحافظة الجيزة وقد اشتممت الدراسة عمى األطفاؿ الصـ
وضعاؼ السمع واعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي حيث توصمت نتائج الدراسة الى
انو توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات افراد المجموعتيف التجريبية والضابطة
عمى مقياس التوافؽ لدى أميات األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية ومقياس اتجاىات األميات
نحو ابنائيف في اتجاه المجموعة التجريبية ،كما توصمت الى انو توجد فروؽ دالة احصائيا
بيف متوسطات درجات افراد المجموعة التجريبية ألميات األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية
في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس التوافؽ ومقياس اتجاىات األميات نحو ابنائيف في
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ا تجاه القياس البعدي ،ووجدت انو ال توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات افراد
المجموعة التجريبية ألميات األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية في القياسيف البعدي والتتبعى
عمى مقياس التوافؽ ومقياس اتجاىات األميات نحو ابنائيف
 دزاسة حييي الدهينات ( :)2002حيث ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستوياتالضغط النفسي لدى اسر األطفاؿ المعاقيف سمعيا وتقييـ مدى فاعمية برنامج إرشادي برنامج
إرشادي مقترح لخفضيا في مدينو عماف حيث احتوى البرنامج عمى مجموع مف الميارات
التكيفية لمساعدة اباء واميات األطفاؿ المعاقيف سمعيا عمى التكيؼ مع اعاقتيـ أبنائيـ ممف
تتراوح أعمارىـ ما بيف ( ) 91 – 2والبالغ عددىـ حيث تكونت عينة الدراسة مف  22أبا واما
مف اسر األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية وتوصمت نتائج الدراسة الى اف مستويات الضغط
النفسي لدى اسر األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية كانت متوسطة كما أظيرت الدراسة اف
القمؽ عمى مستقبؿ الطفؿ احتؿ المرتبة األولى في مستويات القمؽ كما أظيرت نتائج الدراسة
أيضا وجود فروؽ دالة احصائيا بيف مستوى الضغط النفسي بيف اإلباء واالميات.
) 0293( Prakash,S.,Prakash,S.,Ravichandran,A.,Susan,K. :

 -دراسة Alex,W

حيث ىدفت الدراسة الى مقارنة مستويات التوتر واالكتئاب لدى أميات األطفاؿ الذيف
يستخدموف المعينات السمعية واألطفاؿ الذيف لدييـ قوقعة صناعية حيث تكونت عينو الدراسة
مف  22أـ ألطفاؿ يعانوف مف ضعؼ السمع الثنائي العميؽ وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف
وفقًا لخيار إعادة التأىيؿ المستخدـ وتـ استخداـ مقياسيف لئلببلغ الذاتي لمؤشر الضغط
األبوي فقد اظيرت النتائج أف األميات أكثر اكتئابا مف اآلباء واف األميات في كبل

المجموعتيف لدييف مستويات عالية مف التوتر عند المقارنة بينيـ حيث حصمت أميات
األطفاؿ الذيف خضعوا لزراعة قوقعة عمى درجات أعمى بشكؿ ممحوظ مف أميات األطفاؿ الذيف
يستخدموف المعينات السمعية مع عدـ وجود فرؽ كبير في متوسط الدرجات بيف
المجموعتيف .ومف ثـ فإف الدراسة الحالية تسمط الضوء عمى حاجة المتخصصيف في إعادة
التأىيؿ لمتركيز عمى التدخؿ القائـ عمى األسرة لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف ضعؼ السمع.
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دزاسة ) 0292( Guita M, Marzieh D, Soraya-حيث ىدفت ىذه الدراسة الى فحص فعالية برنامج التربية اإليجابية عمى الصحة
النفسية ألميات االطفاؿ مف ذوى ضعؼ السمع  ،وقد استخدمت الدراسة المنيج شبو
التجريبية وتكونت عينو الدراسة مف  32أـ مف أطفاؿ ضعاؼ السمع مف مركز دعـ ضعاؼ
السمع وتكوف البرنامج مف  0جمسات كؿ جمسة مدتيا ساعتيف وتـ تطبيؽ استبياف الصحة
العامة ومف خبلؿ حساب تحميؿ التبايف المشترؾ أظيرت النتائج فعالية برنامج التربية
اإليجابية عمى الصحة النفسية ألميات االطفاؿ مف ذوى ضعؼ السمع حيث تسبب البرنامج
في انخفاض كبير في األعراض الجسدية والقمؽ والعبلقات الشخصية والعقمية وتحسيف
الصحة بيف األميات ،فيو برنامج فعاؿ يمكف أف يعزز الصحة النفسية لؤلميات ذوات األطفاؿ
ضعاؼ السمع.
 دزاسة ) 0292( Guita M, Mohsen A, Majid Y, Zekrollah Mحيث كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التحقيؽ في فعالية التدريب السموكي لآلباء
واألميات في الحد مف ضغوط الوالديف وتحسيف الصحة العقمية ألميات األطفاؿ الذيف يعانوف
مف ضعؼ السمع ،استخدمت الدراسة المنيج شبو تجريبية مع االختبار القبمي والبعدي
ومجموعة الضابطة ،تـ اختيار  02مف األميات مع األطفاؿ الصـ بشكؿ عشوائي عف طريؽ
أخذ العينات الذي يمكف الوصوؿ إليو وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،المجموعة التجريبية،
والمجموعة الضابطة .كانت أدوات جمع البيانات البحثية عبارة عف استبياف لمصحة العقمية
ومؤشر الضغط النفسي .تـ إجراء التدريب السموكي لموالديف في تسع جمسات لمدة  12دقيقة
في المجموعة التجريبية ،أكممت المجموعتاف اإلجابة عمى االستبيانات لبلختبار البعدي .تـ
تحميؿ البيانات باستخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ حيث أشار تحميؿ النتائج إلى أف التدخؿ
التجريبي قد قمؿ مف الضغط األبوي لدى األميات في المجموعة التجريبية كما أشار تحميؿ
النتائج إلى تأثير التدخؿ التجريبي في الحد مف مشاكؿ الصحة النفسية لؤلـ لمجموعة
التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة .بشكؿ عاـ ،تشير النتائج إلى أف التدريب السموكي
لآلباء قد قمؿ مف المشاكؿ النفسية ألميات األطفاؿ الذيف يعانوف مف ضعؼ السمع وسيحوؿ
دوف حدوث المشاكؿ النفسية والصحية لدى ىؤالء اآلباء.
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دزاسة إليز كلري ديفيز (2015 ) Elise Claire Davies-بعنواف االتجاىات الوالدية ومستويات الضغط بيف اسر األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية
حيث ىدفت الدراسة الى تحديد اتجاىات وضغوط آباء األطفاؿ الصـ حيث شارؾ آباء األطفاؿ
الذيف يعانوف مف مستويات مختمفة مف فقداف السمع وتـ استخداـ استبياف إلكتروني بتقييـ
مواقؼ اآلباء ومستويات الضغط التي يشتمؿ عمييا برنامج األيدي واألصوات في شماؿ غرب
أركنساس ،وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لفحص كيفية تأثير االعاقة عمى
مستويات الضغط والتوتر لدى أولياء أمور األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة السمعية وقد توصمت
نتائج الدراسة الى اف وجود طفؿ معاؽ في االسرة يزيد مف الضغط النفسي ألسر المعاقيف
وخاصة األطفاؿ مف ذوى اإلعاقة السمعية حيث اف األطفاؿ المصابوف بفقداف السمع عادة ما
يواجيوف صعوبة في اكتساب الميارات المغوية الشفوية العادية مما يتسبب في االجياد
والمواقؼ السمبية وزيادة الضغوط النفسية عمى اسرىـ ووجود حاجز في االتصاؿ بيف الوالديف
واألطفاؿ مما يمكف اف يؤثر سمبا عمى نمو الطفؿ وتوصمت أيضا الى اف اسر األطفاؿ مف
ذوى اإلعاقة السمعية يعانوف مف ضغوط نفسية واجياد وتعب بسبب محاولة ربط أبنائيا
بالمجتمع المحيط بيـ وتوصيؿ جميع االحداث التي تحدث مف حوليـ ليـ مما يجعميـ في
ضغط عصبي وجسدي مستمر.
Anat ,Z; Tova ,M; Ricardo ,T; Eliana H,

() 0291

– دزاسة and Devora
حيث ترى الدراسة اف األبوة واألمومة لؤلطفاؿ الصـ أو ضعاؼ السمع تمثؿ تحديا
ك بي ار طويؿ األجؿ يمكف أف يعرض الوالديف لخطر أكبر لمستويات مرتفعة مف الضغط حيث
يتأثر تكيؼ االسر مع التحديات المختمفة التي يطرحيا ضعؼ السمع في مرحمة الطفولة
بموارد التأقمـ الشخصية واالجتماعية المتاحة لمتعامؿ مع ىذه الضغوطات والتحديات حيث
ىدفت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى االختبلفات في ضغوط األبوة واألمومة والشخصية أي
قبوؿ الطفؿ المعاؽ واحساس الوالديف بكفاءة األبوة واألمومة حيث فحصت الدراسة العبلقات
بيف موارد المواجية وضغوط األبوة واألمومة بيف ىؤالء اآلباء .وتكونت عينو الدراسة مف 32
زوجا مف العرب اإلسرائيمييف مف أب وأـ (ف =  )12لدييـ أطفاؿ مف ذوي اإلعاقة السمعية
ً
تتراوح أعمارىـ ما بيف  3و 0سنوات  .أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
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بيف األميات واآلباء فيما يتعمؽ بضغوط األبوة ،أو قبوؿ الطفؿ ،أو أنظمة دعـ الوالديف ،ومع
ذلؾ اظيرت األميات زيادة كبيرة في الكفاءة الذاتية باإلضافة إلى ذلؾ ،أشار تحميؿ االرتباط
إلى أف موارد المواجية األعمى قممت مف مستويات الضغط االسرى.
دزاسة) 0290( Yap J, Rafidah M, Mahadir A and Nashrah Mىدفت الدراسة الى تطوير نظرية جوىرية تشرح الضغوط بيف األميات الصـ أو
ضعاؼ السمع حيث تكونت عينة الدراسة مف خمسة عشر مف األميات ألطفاؿ يعانوف مف
ضعؼ السمع الحسي العصبي الشديد إلى العميؽ ،وتـ استخداـ منيج نظرية األساس لتحميؿ
الضغط االسرى بشكؿ استقرائي في أميات األطفاؿ حيث ظير موضوعاف رئيسياف مف
المقاببلت :الضغوطات السياقية وموارد الحد مف التوتر ،تـ تصنيؼ الضغوطات السياقية عمى
أنيا ضائقة بسبب االحتياجات المتعمقة بعمـ السمع  ،والضغط الكتساب معرفة وميارات جديدة
 ،والتخوؼ مف مستقبؿ الطفؿ  ،واحباط المواقؼ االجتماعية السمبية ،تـ تحديد موارد الحد
مف التوتر التي خففت مف ضغوط األبوة واألمومة عمى أنيا تقدـ الطفؿ  ،وخصائص األـ ،
والدعـ الميني  ،والدعـ االجتماعي حيث كشؼ التفاعؿ بيف الضغوطات المحددة وعممية
التكيؼ عف موضوع مركزي يسمى تماسؾ األميات تقترح النظرية الموضوعية أف أميات
األطفاؿ يمكف أف يديروا بشكؿ فعاؿ ضغوط األبوة واألمومة وزيادة الرفاىية مف خبلؿ
االستفادة مف موارد الحد مف التوتر ذات الصمة لتحقيؽ التماسؾ األمومي.
دزاسة حمند عبد الال( ) 0291بعنواف فاعمية برنامج إرشاد فی خفض الضغوطالنفسة وتحسيف أساليب المواجية اإليجابية لدى أميات األطفاؿ ذوی اضطراب التوحد :دراسة
تجريبية – اکمينيکية حيث تكونت عينو الدراسة مف ( ) 91اما مف أميات األطفاؿ مف ذوى
اضطراب التوحد حيث استخدمت الدراسة مقياس ادراؾ الضغوط النفسية ومقياس أساليب
مواجيو الضغوط وتوصمت نتائج الدراسة الى وجود ارتباطات موجبة ودالة احصائيا بيف ادراؾ
الضغوط النفسية ألميات األطفاؿ مف ذوى اضطراب طيؼ التوحد وأساليب مواجيتيا إضافة
الى وجود تشابو في الديناميات النفسية لدى األميات باستخداـ االختبارات االسقاطية .
دراسة مريـ تواـ ( ) 0291والتي ىدفت الى التعرؼ عمى أثر برنامج إرشادي معرفيسموكي في خفض الضغوط النفسية لدى عينة مف أميات أطفاؿ اضطراب طيؼ التوحد ،
أميات األطفاؿ مف ذوى اضطراب طيؼ التوحد
أما مف ّ
حيث تكونت عينة الدراسة مف ( ّ ) 02
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المتواجدات في مؤسسة "جود" ،وتـ توزيع المشاركات في الدراسة بشكؿ عشوائي إلى
وتجريبية بواقع  92أفراد في كؿ مجموعة ،وقد استخدـ في الدراسة
مجموعتيف ضابطة
ّ
مقياس الضغوط النفسية بعد التحقؽ مف خصائصو السيكو مترية ،ثـ قامت الباحثة بتطويره
بما يتبلءـ والبيئة الفمسطينية وأىداؼ الدراسة ،حيث أعدت برنامجا إرشاديا عقبلنيا انفعاليا
اإلرشادي عمى المجموعة التجريبية بواقع (  ) 93جمسة وبمعدؿ جمستيف في األسبوع بمدة
 22دقيقة لكؿ جمسة .وقد توصمت نتائج الدراسة الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف المتوسطات الحسابية لمقياس القبمي لمقياس الضغوط النفسية تبعا لمتغير المجموعة
تجريبية ،ضابطة ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس الضغوط النفسية بيف
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية،
كما أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أف ارد المجموعة التجريبية
عمى المقياس قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده مع وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
درجات أف ارد المجموعة التجريبية عمى مقياس الضغوط النفسية في القياسيف البعدي
والتتبعي.

فسوض الدزاسة:
 -9توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( )2.22بيف متوسطات رتب درجات افراد
المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط
النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية لصالح المجموعة التجريبية؟
 -0توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( )2.22بيف متوسطات رتب درجات افراد
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط
النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية لصالح التطبيؽ البعدي؟
 -3توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية في
القياسيف البعدي والتتبعى عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ
ذوي اإلعاقة السمعية وذلؾ بعد مرور شيريف مف تطبيؽ البرنامج؟
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الطسيكة واإلدساءات:
اوال :ميهج البحح :استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي نظ ار لمناسبتو لطبيعة الدراسة

ثاىيا :عيية الدزاسة
تكونت عينة الدراسة مف  02اما مف أميات التبلميذ مف ذوى اإلعاقة السمعية وتـ
تقسيميـ الى مجموعتيف ( ) 92ضابطة  ) 92( ،تجريبية بمتوسط أعمارىـ الزمنية ()31,2
وبانحراؼ معياري ( ) 0,21وىذ األميات مف مدرسة االمؿ لمصـ وضعاؼ السمع بمحافظة
اإلسماعيمية ووتـ حساب التكافؤ بيف افراد العينة ( الضابطة والتجريبية ) مف حيث الضغوط
النفسية في القياس القبمي والعمر الزمنى والمستوى االجتماعي وجدوؿ ( )9يوضح ذلؾ
خذٔل ()0
انتكبفؤ ث ٍٛانًدًٕعخ انتدشٚجٛخ ٔانعبثطخ يٍ حٛث انعغٕغ انُفسٛخ ف ٙانقٛبط انقجهٔ ٙانعًش
انضيُٗ ٔانًستٕٖ االختًبعٙ
يعبيم
يستٕٖ
يتٕسػ يدًٕع
z
w
يبٌ
انًقٛبط انًدًٕعخ ٌ
انذالنخ
انشتت
انشتت
ٔتُٗ
014
انعبثطخ 01.4 01
انعغٕغ
 1.052- 0.1غٛش دانّ
32
انُفسٛخ
011
انتدشٚجٛخ 01.1 01
23
2.3
انعبثطخ 01
انعًش
 1.034- 1.1غٛش دانّ
20
انضيُٗ
011
انتدشٚجٛخ 01.1 01
010
انعبثطخ 01.0 01
انًستٕٖ
 1.101- 1.1غٛش دانّ
31
011
االختًبع ٙانتدشٚجٛخ 01.1 01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ جميع قيـ ماف وتنى غير دالة احصائيا مما يدؿ عمى
التجانس بيف المجموعة التجريبية والضابطة مف حيث الضغوط النفسية في القياس القبمي
والعمر الزمنى والمستوى االجتماعي.

أدوات الدزاسة:
اوال :مكياس الضغوط اليفشية ألمهات التالمير ذوي اإلعاقة الشنعية (اعداد الباحجة)
اهلدف مً املكياس :تحديد درجة الضغوط النفسية التي تتعرض ليا أميات التبلميذ ذوي
اإلعاقة السمعية لمعاقيف سمعيا.
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وصف املكياس:
يتكوف المقياس مف ( )32عبارة تقيس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ ذوي
اإلعاقة السمعية وقد تـ صياغو عبارة المقياس بأسموب سيؿ وبسيط وواضح ومف خبلؿ
تعميمات المقياس يطمب مف االـ اف تختار اجابو واحدة مف بيف ثبلث إجابات وىى (نعـ –
أحيانا – ال) ويتـ تصحيحيا كالتالي ( ) 9-0-3وتفسر باف العبارة تنطبؽ عمى االـ بدرجة
كبيرة  ،او بدرجة متوسطة او ال تنطبؽ .

خطوات اعداد املكياس
 -9اطمعت الباحثة عمى ا لعديد مف الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الضغوط النفسية
ألميات المعاقيف ومف خبلؿ ىذه الدراسات استطاعت الباحثة التعرؼ عمى مفيوـ
الضغوط النفسية ومف ىذه الدراسات دراسة يحيي الدىيمات ( ،)0220دراسة إليز كمير
ديفيز( ،) 0292دراسة محمد عبد البل( ،) 0291دراسة مريـ تواـ (.) 0291
 -0تـ اعداد المقياس في صورتو األولي وتكوف مف  30عبارة وتـ عرض المقياس عمى
مجموعو مف المحكميف في مجاؿ التربية الخاصة وعمـ النفس والصحة النفسية حيث
بمغ عددىـ ( )92مف المحكميف حيث تـ التحكيـ مف حيث مدى مناسبو العبارة لما
وضعت ليا وضوح العبارات الغير مناسبو ومف خبلؿ إرشادات التحكيـ اتفقوا بنسبو
( )% 922عمى وجود عبارتيف غير مناسبتيف وتـ حذفيـ ليصبح المقياس في صورتو
النيائية يتكوف مف  32عبارة.

اللفاءة الشيلومرتية للنكياس:
لقد اختارت الباحثة عينة التقنيف والتي تكونت مف ( )32تما مف أميات التبلميذ
المعاقيف سمعيا مف مدرسة االمؿ لمصـ وضعاؼ السمع بمحافظة اإلسماعيمية وتـ حساب
الصدؽ والثبات كالتالي:
(ا) الصدق :وقد تـ حساب الصدؽ مف خبلؿ:
 صدق احمللنني :تـ عرض المقياس عمى مجموعو مف المحكميف في مجاؿ التربية الخاصةوعمـ النفس والصحة النفسية حيث بمغ عددىـ ( )92مف المحكميف حيث تـ التحكيـ مف
حيث مدى مناسبو العبارة لما وضعت ليا وضوح العبارات الغير مناسبو ومف خبلؿ إرشادات
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التحكيـ اتفقوا بنسبو ( )% 922عمى وجود عبارتيف غير مناسبتيف وتـ حذفيـ ليصبح
المقياس في صورتو النيائية يتكوف مف  32عبارة.

 الصدق املستبط باحمللات :حيث تعتمد تمؾ الطريقة عمى مقارنو درجات المقياس بدرجات مقياس اخر تـ استخدامو
كمحؾ خارجي حيث استخدمت الباحثة مقياس يحيي الدىيمات عمى عدد ( )32اما مف
أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية وقد حصمت الباحثة عمى معامؿ ارتباط قيمتو 2.09
 %وىو قيمة مرتفعة تدؿ عمى صدؽ المقياس.
( ) 0الجبات  :وقد قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس مف خبلؿ
 الجبات بطسيكة إعادة ادساء املكياس :حيث قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ المقياس عمى نفسعينة التقنيف بفاصؿ زمني أسبوعيف بيف التطبيقيف حيث وجدت اف معامؿ الثبات  2..1وىى
قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى الداللة 2.29
 حشاب الجبات بطسيكة حتليل التبايً :تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كيودوريتشاردسوف عمى تمؾ العينة حيث حصمت الباحثة عمى معامؿ ثبات بنسبة  2.00وىو
معامؿ مرتفع وداؿ عند مستوى الداللة .2.29

ثاىيا :بسىامج إزشادي ألمهات التالمير مً ذوي اإلعاقة الشنعية
هدف الربىامج العاو :ىو خفض الضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية

األهداف اإلدسائية:
اهداف معسفية :يتنجل يف-9التعرؼ عمى مستوى الضغط النفسي لدى أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية.
-0توضيح مدى تأثير الضغوط النفسية عمى أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية.
-3تحديد اىـ أسباب الضغط النفسي لدى أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية

 اهداف سلوكية:-9تعديؿ وتحسيف اتجاه وسموؾ أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية نحو أبنائيـ.
 -0توجيو األميات حوؿ كيفية التعامؿ مع ابنائيـ بطريقة صحيحة في ظؿ النظاـ التعميمي
الجديد وخبلؿ فترة انتشار فيرس كورونا.
-3تعميـ وتوجيو األميات فنيات إدارة االزمات وطرؽ التعامؿ الصحيحة.
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هدف منائي :يتمثؿ في اتاحة الفرصة ألميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية لتحقيؽالنمو النفسي والمعرفي.

اهداف ودداىية:-9مساعدة أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية عمى االندماج في البرنامج وتنمية روح
التعاوف والمشاركة ورفع الروح المعنوية ليـ.
-0تحسيف اتجاه أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية نحو أبنائيـ.
-3تحسيف اتجاه أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية نحو االزمات وتقبميا.
 -الفئة المستيدفة :لقد استيدؼ البرنامج أميات التبلميذ مف ذوي اإلعاقة السمعية.مصادز بياء الربىامج :تـ بناء البرنامج بالرجوع الى األطر النظرية والدراسات السابقة التياىتمت بتحسيف الضغوط النفسية الميات ذوي االحتياجات الخاصة والتي اىتمت باعداد برامج
لتخفيؼ ىذه الضغوط النفسية ومنيا ( يحيي الدىيمات  0220،؛ بطرس حافظ بطرس
0221،
:2013 ,Prakash,S.,Prakash,S.,Ravichandran,A.,Susan,K. &Alex,W ,2015 Guita
M, Marzieh D, Soraya & Anat ,Z; Tova ,M; Ricardo ,T; Eliana H, and
يشٚى تٕاو Yap J, Rafidah M, Mahadir A and Nashrah, M,2018, 1103؛ Devora,2016

حماوز الربىامج:
وقد اعتمد البرنامج عمى مجموعة مف الجمسات والتي تكونت مف (عنواف الجمسة –
اليدؼ مف الجمسة – زمف الجمسة – الفنيات المستخدمة في كؿ جمسة – اإلجراءات لمتبعة
بالجمسة – األنشطة المستخدمة في الجمسة – االستراتيجيات المستخدمة بالجمسة).
األنشطة واألدوات المستخدمة في البرنامج :جياز كمبيوتر مسجؿ عميو بعض الفيديوىات
التوعوية واإلرشادية.
حدود الربىامج :وتتمثؿ في
 المجموعة المينية :وىي العينة التجريبيةالمكاف :بمدرسة االمؿ لمصـ وضعاؼ السمع بمحافظة اإلسماعيمية مع األخذ بكافةاإلجراءات االحترازية والتعقيـ.
عدد الجمسات  02جمسة بواقع جمستيف في األسبوعزمف الجمسات مف  22: 22دقيقة)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 المشاركوف :الباحثة واميات التبلميذ مف ذوى اإلعاقة السمعية.الفنيات المستخدمة في البرنامج :المحاضرة والمناقشة والحوار وحؿ المشكبلت ولعب الدوروالمحاكاة والتعزيز والواجب المنزلي.
اخلطوات العامة للربىامج :ويشتمؿ عمى مرحمتيف:
 -9مرحمة االعداد لمبرنامج
 -0مرحمة تنفيذ البرنامج

ويوضح الجدوؿ رقـ ( )0مأتـ تنفيذه مف موضوعات ولقاءات وارشادات منذ المقاء التمييدي
حتى ختاـ البرنامج:
خذٔل ()1
يٕظٕعبد انجشَبيح ٔانًخطػ انضيُٗ

خهسبد انجشَبيح
اندهسخ االٔنٗ
اندهسخ انثبَٛخ
ٔانثبنثخ
يٍ اندهسخ
انخبيسخ انٗ
انسبثعخ

يٕظٕع اندهسخ
خهسبد تًٓٛذٚخ انتعشف عهٗ األيٓبد ٔانتعشٚف
ثبنجشَبيح ٔانٓذف يُّ ٔخطٕاد انعًم ٔاالفكبس
انًقتشحخ حٕل اداسح اندهسبد.
انتعشف عهٗ يفٕٓو اإلعبقخ انسًعٛخ ٔخصبئص
انًعبق ٍٛسًعٛب ٔانطشق انصحٛحخ ف ٙانتعبيم
يعٓى ٔانتعشف ثًفٕٓو انعغػ انُفسٔ ٙانعٕايم
انًؤثشح ف. ّٛ
انتعشف عهٗ فٛشط كٕسَٔب ٔخطٕسح انفٛشط
عهٗ أثُبئٓى ٔاسشبدْى نكٛفٛخ انتعبيم يع أثُبئٓى
نهحفبظ عهٓٛى يُى خطٕسح انفٛشط يع عشض
فٛذْٕٚبد تٕظٛحٛخ نزنك.

يٍ اندهسخ انثبيُخ
انٗ انحبدٚخ عشش

اسشبداد ٔتٕخٓٛبد يٍ اخم انتعشف عهٗ
ظشٔسح انعالقبد االسشٚخ ٔاالختًبعٛخ ٔانتعبٌٔ
ٔانًسبعذح داخم انًُضل.

يٍ اندهسخ انثبَٛخ
عشش انٗ اندهسخ
انشاثعخ عشش

اسشبداد ٔتٕخٓٛبد يٍ اخم انتعشف عهٗ
احتٛبخبد أثُبئٓى انًعبقَ ٍٛفسٛب ٔكٛف ًٚكٍ
يسبعذتٓى عهٗ انتعهى ٔتًُٛخ انًٓبساد خالل
تٕاخذْى ثبنًُضل ٔكٛف ًٚكٍ تحٕٚم ْزِ انفتشح
انٗ فتشح يٍ االستًتبع ٔانتًتع يع أثُبئٓى.

يٍ اندهسخ
انخبيسخ عشش انٗ
انسبثعخ عشش

اسشبداد ٔتٕخٓٛبد حٕل االعتشاف ثبنخطأ
ٔتقجم انزاد ٔاالخشٔ ٍٚفُٛبد إداسح االصيبد.

اندهسخ انثبيُخ
عشش ٔانتبسعخ
عشش

اسشبداد ٔتٕخٓٛبد يٍ اخم انتعشف عهٗ كٛفٛخ
تقهٛم انتٕتش ٔاالكتئبة يٍ خالل يًبسسخ
انشٚبظخ يع أثُبئٓى.

اندهسخ انعششٌٔ

خهسخ ختبيٛخ ٔرنك يٍ خالل عشض ثعط
انًُبرج يٍ أيٓبد ألثُبء يعبق ٍٛاستطبعٕا
تخطٗ فتشح فٛشط كٕسَٔب ثبنعًم يع أثُبئٓى
ٔتحس ٍٛيٓبساتٓى ٔاستغالل ْزِ انفتشح فٙ
انتقشة يٍ أثُبئٓى ٔنى ٚدعهٕا انعغػ انُفسٙ
ٚؤثش عهٓٛى.

انفٛبد انًستخذيخ
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانعصف انزُْٙ
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانعصف انزُْٙ
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانًحبكبح ٔانًُزخخ ٔنعت
انذٔس ٔانٕاخجبد
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانًحبكبح ٔانًُزخخ ٔنعت
انذٔس ٔانٕاخجبد
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانًحبكبح ٔانًُزخخ ٔنعت
انذٔس ٔانٕاخجبد
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانًحبكبح ٔانًُزخخ ٔنعت
انذٔس ٔانٕاخجبد
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانًحبكبح ٔانًُزخخ ٔنعت
انذٔس ٔانٕاخجبد
انًحبظشح ٔانًُبقشخ
ٔانحٕاس ٔحم انًشكالد
ٔانًحبكبح ٔانًُزخخ ٔنعت
انذٔس ٔانٕاخجبد
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ادساءات تكويه الربىامج :وتته عنلية تكويه مً خالل ثالخ مساحل
 التقويـ المبدئي :سوؼ يتـ عرض البرنامج في صورتو االولى عمى مجموعة مفالمحكميف مف أساتذة عمـ النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة لتحقؽ مف فعالية
البرنامج.
 التقويـ البنائي والمرحمي :سوؼ يتـ تقويـ البرنامج بعد نياية كؿ جمسة مف جمساتالبرنامج لمعرفة مدى تحقيؽ البرنامج ألىدافو وذلؾ مف خبلؿ تقويـ البرنامج بعد نياية كؿ
مرحمة مف مراحؿ تنفيذ البرنامج لمعرفة مدى تحقيؽ البرنامج ألىدافو.
 التقويـ النيائي :ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تقويـ البرنامج بعد نياية كؿ جمسات البرنامج لمعرفةمدى تحقيؽ البرنامج ألىدافو وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة.
 التقويـ التتبعى  :حيث يتـ التقويـ التتبعي لمبرنامج بعد مرور شير مف انتياء تطبيؽالبرنامج وذلؾ لمعرفة مدى بقاء اثر البرنامج في تحسيف الضغط النفسي لدى أميات
التبلميذ مف ذوى اإلعاقة السمعية.

االساليب االحصائية:
لقد استخدمت الدراسة الحالية الحزمة االحصائية لمعموـ االجتماعية وىي برنامج spss
( )9اختبار ويمكوكسوف لممجموعات المرتبطة  Wilcoxon Testلحساب الفروؽ بيف
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي عمى مقياس الضغوط
النفسي ألميات التبلميذ المعاقيف سمعيا.
( )0اختبار ماف وتنى لممجموعات المستقمة Mann – Whitney Testلحساب الفروؽ
بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى
مقياس الضغوط النفسي ألميات التبلميذ المعاقيف سمعيا.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 0242 -

عدد مارس-ج0201 )38( -0م

فعالية برنامج إرشادي...

ىتائج البحح ومياقصتها:
ىتائج الفسض االول ومياقصتها
ينص الفرض األوؿ عمى انو توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة ()2.22
بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى
مقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية لصالح المجموعة التجريبية.
ولمتحقؽ مف صحة الفرد تـ استخداـ اختبار ماف وتني  Man- Whitenyلحساب داللة
الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس الضغوط
النفسية ألميات التبلميذ المعاقيف سمعيا والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
خذٔل ()2
َتبئح اختجبس يبٌ ٔتُ Mann – Whitney Test ٙنهفشٔق ث ٍٛيتٕسط ٙستت دسخبد انًدًٕعتٍٛ
انتدشٚجٛخ ٔانعبثطخ ف ٙانقٛبط انجعذ٘ عهٗ يقٛبط انعغٕغ انُفسٛخ أليٓبد انتاليٛز انًعبق ٍٛسًعٛب.
دالنخ
قًٛخ z
انًدًٕعخ ٌ يتٕسػ انشتت
انًتغٛش
يدًٕع انشتت
انذسخخ انكهٛخ
نهًقٛبط

انًدًٕعخ انعبثطخ 01.32 01
31.11
انًدًٕعخ انتدشٚجٛخ 4.14 01
40.11

2,15

 1.14دانخ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة
( )2.22بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس
البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية لصالح
المجموعة التجريبية حيث ارتفعت أميات التبلميذ المعاقيف سمعيا عمى مقياس الضغوط
النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية بعد تطبيؽ البرنامج عمييـ  ،وعدـ تمقى
المجموعة الضابطة أي معالجات او ارشادات مما يعنى ىذا فعالية البرنامج المستخدـ عمى
تحسيف الضغ وط النفسية ألميات التبلميذ المعاقيف سمعيا افراد المجموعة التجريبية الذيف
طبؽ عمييـ البرنامج ،حيث كانت نتائج الفرض االوؿ تشير الى دور البرنامج اإلرشادي في
تخفيؼ تحسيف الضغوط النفسية ألميات التبلميذ المعاقيف سمعيا.
وترجع الباحثة ذلؾ التحسف الذي حدث لممجموعة التجريبية الى ما تناولوه مف ارشاد
وتوعيو وتوجيو ونصح وبناء الثقة بالنفس الف أميات التبلميذ المعاقيف سمعيا بحاجة الى
الدعـ والتشجيع لتخطى ىذه الفترة واشعارىف بالدور العظيـ الذي يقمف بو مما يزيد مف
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حماسو ودافعيتيـ ويجعميـ قادريف عمى مواجيو ضغوطات الحياة والظروؼ العارضة  ،وأيضا
استخداـ استراتيجيات وميارات مثؿ أساليب المناقشة والحوار والتعزيز ولعب الدور والنمذجة
وكيفية التعامؿ مع الضغوط كؿ ذلؾ اظير تحسف في أداء المجموعة التجريبية عف الضابطة
وتتفؽ نتيجة الفرض مع دراسة كبل مف يحيي الدىيمات  0220،؛ بطرس حافظ بطرس
0221،
:2013 , Prakash,S.,Prakash,S.,Ravichandran,A.,Susan,K. &Alex,W ,2015 Guita
M, Marzieh D, Soraya & Anat ,Z; Tova ,M; Ricardo ,T; Eliana H, and
Yap J, Rafidah M, Mahadir A and Nashrah, M,2018؛ Devora,2016

ىتائج الفسض الجاىي ومياقصتها
ينص الفرض عمى انو توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( )2.22بيف
متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى الدرجة
الكمية لمقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية لصالح التطبيؽ
البعدي.
ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف

Wilcoxon Test

لمفروؽ بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي
عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ المعاقيف سمعيا والجدوؿ التالي
يوضح ذلؾ.
خذٔل ()3
َتبئح اختجبس ٔٚهكٕكسٌٕ  Wilcoxon Testنهفشٔق ث ٍٛيتٕسط ٙستت دسخبد انًدًٕعخ
انتدشٚجٛخ ف ٙانقٛبس ٍٛانقجه ٔ ٙانجعذ٘ عهٗ يقٛبط انعغٕغ انُفسٛخ أليٓبد انتاليٛز انًعبق ٍٛسًعٛب.
قًٛخ z
يدًٕعخ تدشٚج01=ٌ ّٛ
االثعبد
دالنخ z
اشبسح انشتجخ يتٕسػ انشتت يدًٕع انشتت
 *0,031.11
1.11
سبنت
انذسخخ انكهٛخ
دانخ
04.00
1.12
يٕخت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو توجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الداللة
( )2.22بيف متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي
عمى مقياس الضغوط النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية لصالح القياس البعدي
مما يدؿ عمى فعالية البرنامج اإلرشادي في خفض التوتر والقمؽ الناتج عف جائحة كورونا
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وتواجد األطفاؿ بالمنزؿ وتخفيؼ الضغط العصبي والشعور بضرورة االىتماـ بأبنائيـ في ىذه
الفترة الحرجة.
وتشير الباحثة الى اىمية البرامج االرشادية التوجييية والتوعوية في التوافؽ النفسي
مع الوضع الحالي لما يحدث مف تغيير وتأثير في الوقت الحالي و لما تسببو الكورونا مف
تباعد اجتماعي و عدـ الرضا والتوافؽ مع المحيطيف بيـ مف الزمبلء واالسرة  ،حيث فسرت
الباحثة التحسف الذى ظير في القياس البعدي عف القياس القبمي الى استخداـ فنيات متعددة
في البرنامج والتي تنوعت ما بيف العصؼ الذىني ولعب الدور والمحاكاة والتوجيو وحؿ
المشكبلت مما جعؿ االميات اكثر فعالية وتقبؿ لمبرنامج وتفاعؿ ولقد ساعدىـ ذلؾ عمى
تخفيؼ وتحسيف الضغوط النفسية وخاصة باالستماع لتجارب االخريف وىذا ما أكدتو دراسة
كبل مف محمد عبد البل ( ، 0291مريـ تواـ ( ، ) 0291يحي الدىيمات ، 0220
) Yap J, Rafidah M, Mahadir A and Nashrah M(2018
ويرجع ىذا التحسف ايضا في اداء ( المجموعة التجريبية ) في القياس البعدي عف
القبمي الى تأثير البرنامج اإلرشادي المستخدـ نظ ار لتعدد االنشطة فمـ يكوف دور البرنامج
توجيو النصيحة فقط بؿ مشاركة االميات بنفسيـ بالعمؿ مثؿ عرض نماذج لبعض المشكبلت
التي واجيتيـ اثناء فترة كورونا وكيؼ استطاعوا مواجيتيا وحؿ ىذه المشكبلت مما جعميـ
اكثر حرصا لحضور الجمسات بانتظاـ واتباع التعميمات المقدمة ليـ وشعورىـ بالثقة
وااليجابية وخاصة بعد تعزيز ما قاموا بو مف اعماؿ بالثناء والشكر والمديح مما جعميـ اكثر
تفاعؿ وايجابية  ،ومف ناحية اخرى ترى الباحثة اف المتابعة المتسمرة خبلؿ البرنامج واعطاء
التغذية الراجعة المناسبة ليـ بشكؿ سميـ خبلؿ تطبيؽ البرنامج مع توفير بيئة اجتماعية بيا
روح المشاركة والتعاطؼ والتوجيو والنصح ادى الى تحقيؽ الفرض الثاني ليدفة وتحسيف اداء
المجموعة التجريبية بعد البرنامج .

ىتائج الفسض الجالح ومياقصتها
ينص الفرض عمى انو ال توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات رتب درجات افراد
المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعى عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط
النفسية ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية وذلؾ بعد مرور شيريف مف تطبيؽ البرنامج.
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خذٔل ()4
َتبئح اختجبس ٔٚهكٕكسٌٕ  Wilcoxon Testنهفشٔق ث ٍٛيتٕسط ٙستت دسخبد انًدًٕعخ انتدشٚجٛخ
ف ٙانقٛبس ٍٛانجعذ٘ ٔانتتجعٗ عهٗ يقٛبط انعغٕغ انُفسٛخ أليٓبد انتاليٛز انًعبق ٍٛسًعٛب
قًٛخ z
يدًٕعخ تدشٚجٛخ ٌ=3
االثعبد
دالنخ z
اشبسح انشتجخ يتٕسػ انشتت يدًٕع انشتت
*1.1111.31
0.11
سبنت
انذسخخ انكهٛخ نهًقٛبط
غٛش دانخ
0.14
1.11
يٕخت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انو ال توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات رتب
درجات افراد المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعى عمى الدرجة الكمية لمقياس
الضغوط النفسية ألميات التبلميذ المعاقيف سمعيا وذلؾ بعد مرور شيريف مف تطبيؽ البرنامج
وىذا يدؿ عمى اف البرنامج قد ترؾ أثر لدى أميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية وجعميـ
أكثر حرصا عمى رعاية أبنائيـ والخوؼ عمييـ.
وتفسر الباحثة نتيجة الفرض الثالث وىي بقاء أثر البرنامج اإلرشادي لمبحث الى اف
جمسات البرنامج تـ اعدادىا وفؽ اسس فنية عامة وتربوية واجتماعية ونفسية مناسبة
ألميات التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية بجانب مراعاة التعامؿ الحسف والجيد معيـ كما ترجع
ايضا الى اقامة جو مف األلفة والحب والمودة والنصح التوجيو واالرشاد الحسف واقامة عبلقة
صداقة وحب مع المجموعة كذلؾ تعاوف االميات مع الباحثة ومحاولة اثبات انيـ عمى قدر
كبير مف تحمؿ المسئولة والجدية وااللتزاـ ،وما ابدتو الباحثة مف متابعات التي اكدت مف
خبلليا عمى الخبرات والفنيات والميارات واألنشطة التي يتضمنيا البرنامج وىى خبرات وأفكار
وممارسات أدت النخفاض الضغوط لدييف مما عزز ثقتيـ بأنفسيـ ويتفؽ نتائج ذلؾ الفرض
مع دراسة كبل مف يحيي الدىيمات  0220،؛ بطرس حافظ بطرس  ،0221،مريـ تواـ
 0291،؛ محمد عبد البل  0291،؛
:2013 , Prakash,S.,Prakash,S.,Ravichandran,A.,Susan,K. &Alex,W ,2015 Guita
M, Marzieh D, Soraya & Anat ,Z; Tova ,M; Ricardo ,T; Eliana H, and
Yap J, Rafidah M, Mahadir A and Nashrah, M,2018؛ Devora,2016
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التوصيات:
 -9اجراء المزيد مف البرامج االرشادية ألسر التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة الفترة
القادمة نظ ار لمظروؼ الحالية حتى يمكنيـ التعامؿ مع أبنائيـ بطريقة سميمة وخبلؿ
المنظومة التعميمية الحديثة.
-0تدريب األميات مف خبلؿ دورات تدريبية إلحبلؿ المشاعر اإليجابية والتفكير اإليجابي محؿ
المشاعر السمبية لتخفيؼ الضغوط النفسية.
-3تشجيع أميات التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة عمى التواصؿ عبر واقع التواصؿ
وشبكة االنترنت لتبا دؿ األفكار والمعمومات وأيضا لمتفاعؿ مع النظاـ وتوصيمو ألبنائيـ
بشكؿ سميـ.
-2ضرورة تفعيؿ دور االعبلـ في توضيح المشاكؿ التي تواجو التبلميذ ذوي االحتياجات
لخاصة واسرىـ خبلؿ المنظومة التعميمية الحالية وكيؼ يمكف مواجيو ىذه الضغوط
والمشاكؿ.
-2مساعدة القائميف ع مى تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة في التوصؿ ألساليب تعميمية يمكف
استخداميا لتنمية التفكير اإليجابي ليـ وألسرىـ.
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املسادع
أوالً :املسادع العسبية:
 السيد سالمة الخميسي .) 0202(.التعميم في زمن الكورونا :تجسير الفجوة بين البيت والمدرسة،المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية ،العدد الرابع ،المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل ،جميورية

مصر العربية.
 بطرس حافظ بطرس .) 0202( .فعالية برنامج إرشادي في تحسين التوافق لدى أميات األطفال ذوياإلعاقة السمعية وأثره في تغيير اتجاىاتين نحوىم ،المؤتمر السنوي الثالث عشر -اإلرشاد النفسي

من أجل التربية المستدامة ،جامعة عين شمس -مركز اإلرشاد النفسي.

 سعيد سالم بن محسن األسمري  .) 0202 (.ميددات الصحة النفسية المرتبطة بالحجر المنزلي اثرفيروس كورونا المستجد ،المجمة العربية لمدراسات األمنية ،جامعو نايف العربية لمدراسات األمنية،
العدد . 63

 سيى أحمد أمين نصر .) 0200( .فعالية برنامج إرشادي جمعي قائم عمى البرمجة المغوية العصبيةفي خفض حدة الضغوط النفسية لدى اميات االطفال ذوي اضطراب التوحد ،مجمة الطفولة والتربية،
جامعة اإلسكندرية ،كمية رياض األطفال.
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