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فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المرونة األسرية وأثره في خفض الضغوط
النفسية لدى أمهات األطفال مزدوجي االعاقة
د .هنادي حسني آل هادي القحطاني  /أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك
قسه الرتبية اخلاصة -جامعة تبوك -املنمكة العربية السعودية

الممخص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف فعالية برنامج إرشادي لمعمؿ عمى تنمية المرونة األسرية لدى عينة
مف أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية ،وسعت الباحثة إلى التعرؼ عمى فاعميتو
أما ألطفاؿ مف ذوي الشمؿ الدماغي مصحوب
واثره في خفض الضغوط النفسية ،تكونت عينة البحث مف (ً )04
بإعاقة عقمية ،تـ تقسيميـ مجموعتيف :مجموعة تجريبية تمقت البرنامج االرشادي وكاف عددىا ( )04أما،
أما ،وكاف مدى أعمارىف ( .)04-04وتكوف البرنامج مف ( )00جمسة موزعة عمي
ومجموعة ضابطة (َّ )04
سبعة مراحؿ ،وقد استمر تطبيقو لمدة  6أسابيع ،واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة مقياساً لقياس المرونة

األسرية ،ومقياس الضغوط النفسية -إعداد الباحثة ،-ومف خالؿ البرنامج اإلرشادي و باتباع المنيج شبو
التجريبي ،أظيرت نتائج الدراسة إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات القياسيف القمبي
والبعدي لممجموعة التجريبية لصالح التطبيؽ البعدي في متغيري المرونة االسرية والضغوط النفسية ،ووجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي في متغيري
المرونة االسرية والضغوط النفسية لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بإجراء المزيد مف الدراسات
التي تيتـ بالبرامج اإلرشادية لذوي الشمؿ الدماغي واإلعاقة الفكرية وأسرىـ في مختمؼ المستويات العمرية.

الكممات المفتاحية :برنامج إرشادي ،المرونة األسرية ،الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية.

المقدمة:

تمعب األسرة دو ارً كبي ارً في تنشئة األطفاؿ وتربيتيـ فيى تعمـ أفرادىا قيـ المجتمع وتقاليده ،وتمبى حاجاتيـ

إلى الشعور باألمف وتقدير الذات والعالقة ما بيف الفرد وأسرتو عالقة تبادلية فيو يتأثر بيا ويؤثر فييا.

كما أف لألسرة أىمية خاصة في حياة الطفؿ ذي اإلعاقات الشديدة والمتعددة في التخفيؼ مف معاناتو
وآالمو مف خالؿ تقبؿ إعاقتو ،وتقديـ الدعـ الالزـ لو ،وكذلؾ المجتمع لما يقدمو مف دعـ لألسرة في التخفيؼ
مف آثار وجود الطفؿ ذي اإلعاقة فييا ،حيث أف األسرة التي يوجد بيا طفؿ ذو إعاقة تعاني مف عدد كبير مف
التوترات والضغوطات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية وشدة اإلعاقة( .القحطاني.)0400 ،

إف وجود طفؿ معاؽ في األسرة يؤدى إلى مشكالت وعالقات أكثر تعقيداً ،وقد يكوف لو األثر الكبير في

إحداث تغير في تكيؼ األسرة وايجاد خمؿ في ال تنظيـ النفسى واالجتماعى ألفرادىا ،بغض النظر عف درجة تقبؿ
األسرة ليذا الطفؿ( .عبد العزيز.)0400 ،
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وتعتبر المرونة النفسية أحد العوامؿ التي تعمؿ عمى تعديؿ اآلثار السمبية الناتجة عف مواقؼ الحياة
الضاغطة .وقد بينت العديد مف الدراسات أف العامؿ األساسي في تكويف المرونة النفسية ىو وجود الرعاية،
والدعـ ،والثقة والتشجيع سواء مف داخؿ العائمة أو مف خارجيا ،باإلضافة إلى عوامؿ أخرى مثؿ قدرة الفرد عمى
وضع خطط واقعية لنفسو ،الثقة بالنفس ،النظرة اإليجابية لمذات ،تطوير ميارات االتصاؿ والتواصؿ والقدرة عمى
كبح المشاعر الحادة (.)APA, 2010
وعميو فإف أسرة الطفؿ المعاؽ تتعرض لمضغوط الحياتية والنفسية ،ويمزميا نوعاً مف المرونة التي تضعيا

عمى الطريؽ الصحيح في التعامؿ مع مثؿ تمؾ الحالة ألنيا ليست كغيرىا مف األسر ،فالمرونة النفسية عامؿ
ضروري في مجابية أحداث الحياة الضاغطة التي تولدت نتيجة لمتطورات التي طرأت عمى الحياة في شتى
المجاالت الثقافية واالجتماعية والتطور الحضاري والتكنولوجي ،والتي أدت في مجمميا إلى تعقيد الحياة،
اء كانت ىذه الضغوط
وأصبحت الضغوط النفسية مف أىـ الظواىر التي تتصدر مشكالت عصرنا الحالي ،سو ً
ناتجة عف أسباب تتعمؽ ببيئة الفرد ،أو أسباب تتعمؽ بالفرد نفسو ،أو نتيجة لتفاعؿ االثنيف معاً .وفي كؿ

األحواؿ يكوف الفرد واقعاً تحت تأثير تمؾ الضغوط والتي قد يؤدي استمرار تأثيرىا السمبي إلى العديد مف

االضطرابات النفسية والصحية ،كما يعتبر استمرار حدوث الضغوط ،وعدـ القدرة عمى مواجيتيا بطريقة فعالة
بمثابة البداية التي ترىؽ القوة النفسية لمفرد فتجعمو عرضة لتراكـ األمراض النفسية ،وعندما يتمكف الفرد مف
التوافؽ مع الضغوط النفسية ومواجيتيا بطريقة فعالة فإف ذلؾ يؤدي إلى تمتعو بالصحة النفسية.

(دردير.)0404،
مما تقدـ نجد أف أسر المعاقيف عموماً والمعاقيف عقميا خصوصاً يعانوف كثي ارً مف الضغوط والمشكالت

النفسية التى تؤثر عمى أفراد األسرة وتضعيـ أماـ مواقؼ صعبة ،قد تؤدى إلى توتر فى العالقات األسرية ،لذلؾ
وجدت الباحثة أف أميات األطفاؿ مزدوجي االعاقة فى حاجة ماسة إلى الدعـ وضرورة توفر خدممت إرشادية ليـ
تساعدىـ فى التعامؿ مع أطفاليـ المعاقيف وتخفيؼ الضغوط عف باقى أفراد األسرة.
وتسعى الباحثة إلى ذلؾ مف خالؿ وضع برنامج إرشادى لتنمية المرونة األسرية ومعرفة مدى أثره في
خفض الضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ مزدوجي االعاقة.

مشكمة الدراسة:

يشكؿ وجود طفؿ معاؽ داخؿ أى أسرة كثي ار مف الضغوط والمشكالت التى تواجييا ىذه األسر ،بجانب توجب
وجود العديد مف الحاجات المعرفية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية بجانب المرونة النفسية األسرية التى
يمكف أف تساىـ في التخفيؼ مف وقع ىذه الضغوط.
وتشير الدراسات إلى أف الضغوط والمشكالت التى تتعرض ليا األسر تختمؼ تبعاً لعمر الطفؿ ودرجة إعاقتو

وكذلؾ حدة ىذه الضغوط ترتبط بجنس الطفؿ المعاؽ .(Krauss, 1993) .ويشير ترايجوناكى (Traigonaki,
) 2002فى دراستة عمى أطفاؿ توحدييف أف أسر األطفاؿ المعاقيف ربطت حاجاتيـ بحاجات أطفاليـ المعاقيف،
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كما أشارت دراسة Jayashank & Puri, 1993 ) (Goth, 1993 ; Mckay, et al., 1999 ; 1993
إلى أىمية اإلرشاد األسرى والفردى والجماعي والدعـ المعنوي ألسرة الطفؿ المعاؽ ،وكذلؾ وجود برامج إرشادية
متخصصة فى الدعـ األسرى لمتعامؿ مع الطفؿ المعاؽ مما يساعدىـ فى التخمص مف الضغوط والتكيؼ مع
الوضع الراىف.
بناءاً عمى ماسبؽ ،تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية:

-0

ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي

والبعدي عمى مقياس المرونة األسرية؟
-0

ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي

والبعدي عمى مقياس الضغوط النفسية؟
-0

ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في

القياس البعدي عمى مقياس المرونة األسرية؟
-0

ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في

القياس البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية؟
-5

ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي

والتتبعي لمقياسي المرونة األسرية والضغوط النفسية؟
أىمية الدراسة:

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا مف ىدفيا الرئيسي الذي يسعى إلى تنمية المرونة األسرية لدى أميات
األطفاؿ ذوى الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية وأثره في خفض بعض الضغوط النفسية لدييف،
وتكتسب الدراسة الحالية أىميتيا عمى مستوييف ،ىما:
األىمية النظرية :مف كونيا تتصدى لمفيوـ المرونة األسرية وأىميتو لخفض بعض الضغوط النفسية ،وكذلؾ
في إعداد إطار نظري مناسب لموضوع الدراسة ولبناء مقاييس مقننة لتقييميا ،كما تنبع أىميتيا النظرية مف
كونيا تبحث في فئة األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية ،كونيا فئة لـ تحظ باالىتماـ
الكافي بالرغـ مف زيادة معدالت اإلصابة ،وبالتالي زيادة الضغوطات التي تعانييا تمؾ األسر بسبب وجود ىذا
الطفؿ بينيـ.
األىمية التطبيقية :تأتي األىمية التطبيقية ليذه الدراسة مف كونيا تتضمف جمسات إرشادية لتنمية المرونة
األسرية وخفض الضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية ،مما
يسيـ في تقديـ دليالً عممياً لمميتميف ومقدمي الخدمات المساندة ليذه األسر ،كما أنو تـ تصميـ استبانة جمع
البيانات األولية ،ومقياس المرونة األسرية ،ومقياس الضغوط النفسية.
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ىدؼ الدراسة :تيدؼ الدراسة الح الية إلى تنمية المرونة األسرية لدى أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي
المصحوب باإلعاقة الفكرية بيدؼ خفض بعض الضغوط النفسية لدييف ،كما ىدفت الدراسة الحالية إلى تعريؼ
األميات باألطفاؿ ذوى الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية ،وأكثر االستراتيجيات فعالية في تنمية
المرونة األسرية وأىمية ذلؾ.

حدود الدراسة :التزمت الدراسة بالحدود التالية:

الحد الموضوعي :تنمية المرونة األسرية لدى أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة
الفكرية بيدؼ خفض بعض الضغوط النفسية لدييف

حدود مكانية :قسـ التربية الخاصة بجامعة تبوؾ ،بتبوؾ .بالمممكة العربية السعودية.
حدود زمانية :التطبيؽ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني 0000ىػ 0000 /ىػ
مصطمحات الدراسة:

تتبنى الدراسة الحالية المصطمحات التالية:
البرنامج اإلرشادي  :Counselling Programتعرفو الباحثة عمى أنو :مجموعة مف الخدمات التي
تتضمف األنشطة اإلرشادية المختمفة والتي تيدؼ إلى حصوؿ تغيير معيف في حالة أو موقؼ ما لمفرد أو
الجماعة وذلؾ مف خالؿ اكتساب الخبرات الجديدة التي تساعد عمى النمو العقمي واالجتماعي والوجداني والميني
واألكاديمي.
المرونة  :Resilienceيعرفيا نيو ماف ( (Newman, 2002بأنيا "القدرة عمى التكيؼ مع األحداث
الصادمة ،والمحف والمواقؼ الضاغطة والمتواصمة" وىي "عممية مستمرة يظير مف خالليا الفرد سموكاً تكيفياً

إيجابياً في مواجية المحف ،والصدمات ومصادر الضغط النفسي".

وتعرؼ المرونة في "عمـ النفس" بوحو عاـ عمى أنيا "القدرة اإليجابية لمفرد عمى التكيؼ مع الضغوط

النفسية وتمكنو مف أداء وظائفو بشكؿ جيد" ).)Masten, 2009
والمرونة النفسية ىي القدرة عمى التكيؼ بنجاح واحداث التغيرات الالزمة لمواجية التحديات ،كما أف
مواجية التحديات تعتبر أحد مؤشرات المرونة النفسية (Dowrick, Kokanovic, Hegarty, Griffiths,
& Gunn, 2008).
واجرائياً :تعرؼ الباحثة التوتر أو الضغط بأنو حدث رئيسي ضاغط عمى نشاط األـ ،خصوصاً تمؾ األحداث

غير المتوقعة التي مف شأنيا أف تؤثر بشكؿ كبير عمى طريقة األسرة في أداء وظائفيا الحياتية ،والكيفية التي
تفسر بيا األسرة ىذه األحداث.
المرونة األسرية  : Family Resilienceتعرفيا الباحثة عمى أنيا :القدرة عمى استدعاء واستغالؿ نقاط
القوة الكامنة داخؿ األسرة لمواجية التحديات واألزمات والضغوطات واألحداث الحياتية األليمة بشكؿ إيجابي
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والصمود أماميا ومواجية التغيرات التي تحدثيا بغية التكيؼ اإليجابي معيا واعطائيا معنى إيجابياً الستعادة
ً
المياقة األسرية مرة أخرى واستكماؿ دورة الحياة بصورة أفضؿ.
واجرائياً :تعرفيا الباحثة عمى أنيا :الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص في ىذه الدراسة عمى مقياس تقييـ

المرونة األسرية المستخدـ فييا.

أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكريةMothers Children with cerebral :
 : palsy accompanied by intellectual disabilityتعرفيـ الباحثة عمى أنيـ :األطفاؿ الذيف يعانوف
مف قصور في األداء المعرفي العقمي يتراوح ما بيف المتوسط إلى الشديد ويصاحبو قصور في السموؾ التكيفي
وصعوبة في الحركة مع شمؿ دماغي نتيجة اضطراب عصبي عضمي مزمف نتيجة تمؼ في الدماغ ،ويكوف إما
والدياً أو مكتسباً بعد الوالدة مباشرةً ،ويؤدي إلى قصور في نمو الدماغ وتمؼ في الخاليا العصبية المسؤولة عف
الحركة والتوازف ،ويتراوح ىذا القصور مف متوسط إلى شديد.

واجرائياً :تعرفيـ الباحثة عمى أنيـ :أميات األطفاؿ ذوو الشمؿ الدماغي الذي يصحبو إعاقة عقمية (طفمة

واحدة عمى األقؿ في األسرة) الالتي حصمف عمى درجات منخفضة عمى مقياس المرونة األسرية المستخدـ في
ىذه الدراسة ،وممف يتراوح متوسط أعمارىف ( )04-04سنة.
الضغوط النفسية : stress :ىي حالة مف االجياد الجسمي والنفسي ،والمشقة التى تمقى عمى الفرد بمطالب
وأعباء عميو أف يتوافؽ معيا .وقد يكوف الضغط داخمياً أو بيئياً ،وقد يكوف قصي ارً أو طويالً .واذا طاؿ ىذا

الضغط وأفرط فقد يستيمؾ موارد الفرد ويتعداىا ومف ثـ يؤدي إلى انييار األداء المنظـ لموظائؼ ،أو يؤدي إلى
تفككيا .ومف أنواع المواقؼ التي تنتج ىذا الضغط ،اإلحباطات ،والحرماف ،والصراعات والضغوط وكميا قد تكوف

داخمية المصدر أو خارجية( .جابر وكفافي .)0995 ،ويمكف وصؼ التوتر أو الضغط ( :)Stressبأنو العالقة
التي تنشأ بيف الفرد وعناصر البي ئة ،أو األحداث البيئية مف حولو ،وتكوف عبارة عف مشاعر سمبية يشعر بيا
الفرد عندما تكوف األحداث البيئية ميددة ،خصوصاً لو لـ يكف لدى الفرد التييئة الكاممة لمرد أو التعامؿ مع ىذه

األحداث).)Patterson & Garwick,1994
الخمفية النظرية لمدراسة:

حظيت اإلعاقة العقمية باىتماـ عدد كبير مف الدراسات مف حيث نوع االعاقة ،وشدتيا وحجميا ،ولوحظ أف
ىناؾ قصو ارً واضحاً في دراسة حاجات أسر األطفاؿ المعاقيف عموما والمعاقيف عقميا خصوصاً ،وظيرت في

اآلونة األخيرة اتجاىات حديثة تركز عمى أسرة المعاؽ وما تتعرض لو ىذه األسر مف آثار نفسية ،واجتماعية،

ومادية .إف وجود طفؿ معاؽ عقمياً في األسرة يؤثر عمى أفراد األسرة ويضعيـ أماـ مواقؼ صعبة ،قد تؤدي الى

توتر في العالقات األسرية ،إف أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا بحاجة ماسة إلى الدعـ والى ضرورة توفر خدمات
إرشادية ليـ .وتمعب المشاركة األسرية ألطفاؿ المعاقيف عقمياً دو ارً كبي ارً في نجاح الخدمات والبرامج التربوية

المقدمة لألطفاؿ المعاقيف عقمياً.
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وقد ذكر ك ٌؿ مف ميودراغ وىوداب ( )Miodrag & Hodapp, 2010أف وجود طفؿ ذي إعاقات شديدة
ومتعددة يؤثر بشكؿ مباشر عمى الصحة العامة لموالديف وبشكؿ مزمف؛ بسبب اإلجياد ،مما يؤثر سمباً عمى قدرة

األـ في تقديـ الرعاية الالزمة لمطفؿ ،وكذلؾ تتأثر العالقة بيف الوالديف والطفؿ.

والجدير بالذكر أف الضغوط عمى الوالديف بسبب وجود طفؿ ذي إعاقات شديدة ومتعددة تزيد كمما تقدـ الطفؿ
العمر ،وتبمغ الضغوط ذروتيا وتتزايد مستويات التوتر بيف الوالديف عندما يصؿ الطفؿ إلى سف المراىقة ،وىذا
يرجع إلى طبيعة المرحمة العمرية الحساسة وأنماط النمو فييا.)Mitchell & Hauser-Cram, 2010( .
وانو مف الطبيعي أف تواجو أي أسرة ذات أطفاؿ مجموعة مف المشكالت والضغوط النفسية ،إال أف األمر
طفال مف ذوي االحتياجات الخاصة – يعاني مف إعاقة عقمية  ،-لذا
يزداد
تعقيدا في حالة األسرة التي تمتمؾ ً
ً
كاف مف الواجب عمي الباحثيف تناوؿ ىذا الموضوع الميـ بالدرس والفحص والتنقيب حتي تمكنوا مف تحديد
عامميف يتحكماف في حدة الضغوط الواقعة عمي الوالديف وعمي األـ بشكؿ خاص وىما :مصادر الموقؼ الضاغط،
واالستجابة ليذا الموقؼ ،فالمواقؼ المحدثة لمضغوط النفسية الواقعة عمي كاىؿ األـ ىي تمؾ األحداث التي
تتولد عف وجود اإلعاقة لدي الطفؿ داخؿ األسرة ،ونعوؿ كثي ارً في عممية إحداث الضغوط عمي مدي استجابة
وتقبؿ األسرة ليذا الموقؼ أكثر مف الموقؼ ذاتو)Hall & Theron, 2016(.

وتعمؿ البرامج اإلرشادية األسرية عمى تزويد األسرة استراتيجيات وخيارات في كؿ خطوة مف خطوات تقديـ
الخدمات والبرامج ،والرغبة في االلتقاء بأفراد أسرة الطفؿ ذوي اإلعاقة في األماكف واألوقات التي تناسبيـ،
والتدريب عمى المرونة في التعامؿ مع المعاؽ اعتمادا عمي الخصائص والرغبات الفردية لألسرة ،واتاحة الوقت
المناسب والكافي لألسرة لمراجعة ودراسة البرامج التربوية الفردية لطفميا وتمكينيا مف طرح األسئمة والتعبير عف
آرائيا بشكؿ مستمر.)Boone & Crais,1999) .
وتعتبر المرونة النفسية أحد أىـ العوامؿ التى تساىـ في تخفيؼ الضغوط عف أفراد أسرة المعاؽ وزيادة
القدرة عمى التكيؼ مع وجود اإلعاقة .ولقد بينت الجمعية األمريكية لعمـ النفس في منشوراتيا وجود العديد مف
العوامؿ ذات العالقة بالمرونة النفسية والتي تعمؿ عمى تعديؿ اآلثار السمبية الناتجة عف مواقؼ الحياة
الضاغطة .وقد بينت العديد مف الدراسات أف العامؿ األساسي في تكويف المرونة النفسية ىو وجود الرعاية،
والدعـ ،والثقة والتشجيع سواء مف داخؿ العائمة أو مف خارجيا ،باإلضافة إلى عوامؿ أخرى مثؿ قدرة الفرد عمى
وضع خطط واقعية لنفسو ،الثقة بالنفس ،النظرة اإليجابية لمذات ،تطوير ميارات االتصاؿ والتواصؿ والقدرة عمى
كبح المشاعر الحادة (.)APA, 2010
وعميو فإف أسرة الطفؿ المعاؽ تتعرض لمضغوط الحياتية والنفسية ،ويمزميا نوعاً مف المرونة التي تضعيا

عمى الطريؽ الصحيح في التعامؿ مع مثؿ تمؾ الحالة ألنيا ليست كغيرىا مف األسر ،إال أف المرونة النفسية
عامؿ ضروري في مجابية أحداث الحياة الضاغطة التي تولدت نتيجة لمتطورات التي طرأت عمى الحياة في شتى
المجاالت الثقافية واالجتماعية والتطور الحضاري والتكنولوجي ،والتي أدت في مجمميا إلى تعقيد الحياة،
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اء كانت ىذه الضغوط
وأصبحت الضغوط النفسية مف أىـ الظواىر التي تتصدر مشكالت عصرنا الحالي ،سو ً
ناتجة عف أسباب تتعمؽ ببيئة الفرد ،أو أسباب تتعمؽ بالفرد نفسو ،أو نتيجة لتفاعؿ االثنيف معاً .وفي كؿ

األحواؿ يكوف الفرد واقعاً تحت تأثير تمؾ الضغوط والتي قد يؤدي استمرار تأثيرىا السمبي إلى العديد مف

االضطرابات النفسية والصحية ،كما يعتبر استم ارر حدوث الضغوط ،وعدـ القدرة عمى مواجيتيا بطريقة فعالة
بمثابة البداية التي ترىؽ القوة النفسية لمفرد فتجعمو عرضة لتراكـ األمراض النفسية ،وعندما يتمكف الفرد مف
التوافؽ مع الضغوط النفسية ومواجيتيا بطريقة فعالة فإف ذلؾ يؤدي إلى تمتعو بالصحة النفسية.

(دردير.)0404،
وتذكر حساف ( )0448أىـ مقومات المرونة النفسية ،وىي:
 -0تنمية الكفاية :وىي تنمية قدرات الفرد الفكرية والجسمية واالجتماعية ،بحيث تصؿ إلى درجة الميارة
والكفاية وتساعد الفرد عمى التوافؽ مع متطمبات الحياة المختمفة.
 -0القدرة عمى التعامؿ مع العواطؼ :وىو نمو قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالتو وعواطفو بحيث يتعامؿ معيا
بمرونة ،ويعي عواطفو لضبطيا في المواقؼ التي تتطمب ذلؾ ،ويفسح لو المجاؿ بالتعبير حيثما يتطمب األمر.
 -0تنمية االستقاللية الذاتية :بمعنى أف يعتمد الفرد عمى نفسو في إصدار ق اررات تتعمؽ بمستقبمو وحياتو،
وفي نفس الوقت يستمع إلى نصائح اآلخريف وخاصة الوالديف وكؿ مف يخصو ،ويحاوؿ أف يستخمص منيا ما
يتمشى مع ذاتو.
 -0تبمور الذات :وىو نمو قدرة الفرد عمى فيـ نفسو وذاتو وامكانياتو والعمؿ عمى تنميتيا ،ويضع ذاتو
ضمف إطار معيف بحيث يتالءـ مع الواقع ،والشعور الواضح لشخصيتو وتأثيرىا عمى كؿ مف يحيط بو.
 -5نضج العالقات الشخصية المتبادلة :وىي نمو قدرة الفرد عمى إقامة العالقات الشخصية واالجتماعية
بحيث تصبح متحررة مف االندفاعات ،وزيادة القدرة عمى التفاعؿ واالستجابة بطريقة ليا عالقة باستجابة
اآلخريف بمرونة.
وتجمع مشكمة اإلعاقة الفكرية بيف اىتمامات العديد مف مياديف العمـ والمعرفة ،كعموـ النفس والتربية والطب
واالجتماع والقانوف ويعود السبب في ذلؾ إلي تعدد الجيات العممية التي ييميا معالجة المشكمة الرتباطيا
المباشر بتخصصيا ،إذ تعتبر فئة المعاقيف فكرياَ مف أىـ فئات المجتمع التي تحتاج رعاية واىتماـ بحثي بدرجة
أمال في العثور عمي جممة حموؿ تخفؼ مف حدة ونسب اإلصابة
معينة تسير وفؽ المعايير العممية القويمة؛ ً

مرض يؤثر وبشكؿ قوي عمي حاؿ األسرة التي رزقت بطفؿ معاؽ فكرياَ،
بمثؿ ىذا المرض في المستقبؿ ،ألنو
ٌ
فتخمؽ كماً مف الضغوط النفسية التي ال توجد مع أ سرة الطفؿ السميـ وىذا بدوره يؤثر عمى المجتمع ،مما يولد
ضرورة حتمية ألىمية البحث العممي في ىذا المجاؿ ،ويصبغ نوعاً مف العبء عمى الباحثيف مف حتمية وصوليـ
لحؿ ليذه المشكمة ،مف أجؿ المساىمة في معالجتيا( .أحمد.)0405 ،
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وقد استخدـ ك ٌؿ مف كرستيؾ وأوروس ( )Krstic & Oros, 2012في دراستيما مقياس تقييـ أزمات
األسرة ،لتقييـ االستراتيجيات المستخدمة مف قبؿ األسرة لمتعامؿ مع الضغوط ،لمبحث عف أثر وجود طفؿ ذي
شمؿ دماغي عمى األميات ،ومدى التأثير عمى تكيفيف والضغوط التي يواجينيا .وكاف موزعاً عمى خمسة

مستويات فرعية ،وىي :الحصوؿ عمى الدعـ االجتماعي ،إعادة التقييـ ،الدعـ الروحي ،الدعـ المؤسسي،

والتقييـ الطبي .وأظيرت النتائج أف أكثر االستراتيجيات استخداماً كانت استراتيجية إعادة تقييـ الحالة لألسرة،

كما أظيرت النتائج أف ىناؾ فوؽ بيف األميات في استخداـ االستراتيجيات بحسب المناطؽ التي يعيشوف فييا

(مناطؽ ريفية أو حضرية) وكذلؾ مستوى حالة الطفؿ.
ولقد بحث عثماف( )0404بشكؿ أكثر عمقًا في مفيوـ المرونة اإليجابية ،المعاني واألبعاد لموصوؿ إلى

مكوناتيا الرئيسة ،ومحاولة الفيـ المتعمؽ لطبيعتيا باعتبارىا عممية دينامية متعددة األبعاد ،مف خالؿ وضع
ب رنامج إرشادي مبني عمى العديد مف الفنيات االنتقائية والتي تعمؿ عمى خفض أثر الضغوط واألحداث الصادمة
لدى الشباب وذلؾ مف خالؿ تنمية المرونة اإليجابية بحيث تتناسب فنيات البرنامج اإلرشادي مع طبيعة المرونة
اإليجابية ،والعمؿ عمى تنمية مكوناتيا لدى عينة الدراسة .وتكونت العينة مف( )04طالباً ،مقسميف إلى عينة

تجريبية مكونة مف ( )04طالب ،وعينة ضابطة مكونة مف ( )04طالب بالفرقة الرابعة بجميع الشعب األدبية
والعممية بكمية التربية بجامعة عيف شمس .واستخدـ الباحث مقياس المرونة اإليجابية لدى الشباب (إعداد
الباحث) ،ومقياس أحداث الحياة الضاغطة لدى الشباب (إعداد الباحث) ،وبرنامج إرشادي نفسي لتنمية المرونة
اإليجابية (إعداد الباحث) .وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدـ ودوره في تنمية
المرونة اإليجابية لدى أفراد المجموعة التجريبية مف الشباب الجامعي ،وكذلؾ خفض األحداث الضاغطة لدييـ.
كما استمرت فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدـ حتى بعد انقضاء جمساتو اإلرشادية ومرور أكثر مف شير
عميو ،حيث قيست استجاباتيـ عمى مقياس المرونة اإليجابية وتبيف أف درجاتيـ عمى أبعاده ،والدرجة الكمية لو
ما زالت مرتفعة ،وما زاؿ التحسف قائماً .ك ذلؾ تـ قياس استجاباتيـ عمى مقياس أحداث الحياة الضاغطة ليتبيف
أف درجاتيـ عمى أبعاده والدرجة الكمية لو مستمرة في االنخفاض ،مما يدلؿ عمى أف مستوى التحسف لدييـ ما

زاؿ قائماً وأف البرنامج اإلرشادي المستخدـ لـ يزؿ لو تأثير بعد انقضائو ،وبعد انقضاء فترة المتابعة.

وقد ذكر المدىوف ( )0449بعض األساليب والفنيات الالزمة لخفض الضغوط النفسية وتحسيف مستوى

الرضا عف الحياة ،كالسيكودراما وأسموب المحاضرة والحوار والمناقشة الجماعية وأسموب حؿ المشكالت والتعزيز
واالسترخاء وكذلؾ النمذجة.
وقد ىدؼ كؿ مف بيجوـ وديساى ( )Begum & Desai, 2010إلى تقييـ الوضع النفسي ألميات األطفاؿ
المصابيف بالشمؿ الدماغي وأميات األطفاؿ الطبيعييف وشدة إعاقة األطفاؿ الذيف يعانوف مف الشمؿ الدماغي،
وكانت مجموعة أميات األطفاؿ المعوقيف ( )04أماً ،وأظيرت نتائج الدراسة أف جميع األميات تعرضف لالكتئاب

وأف الحالة النفسية ألميات األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي تتأثر بقوة عف أميات األطفاؿ العادييف.
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وتتميز الدراسة الحالية في أنيا تتصدى لمفيوـ المرونة األسرية وأىميتو لخفض بعض الضغوط النفسية
مف خالؿ برنامج إرشادي منظـ قائـ عمى أسس ومعايير عممية نظرية محكمة ،باإلضافة لمجانب التطبيقي
الميداني والميـ بدرجة كبيرة في إظيار مدي فاعمية ونجاح البرنامج في تحقيؽ ىدفو ،وكذلؾ محاولة إعداد
إطار نظري مناسب لموضوع الدراسة وبناء مقاييس مقننة لتطبيقيا ،كما أنيا تبحث في فئة األطفاؿ مف ذوي
الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية ،وىي فئة لـ تحظ باالىتماـ الكافي بالرغـ مف زيادة معدالت اإلصابة
بيا ،وأىمية مشاركة الباحثيف في وضع الحموؿ واالقتراحات الممكنة مف أجؿ تخفيؼ العبء عف كاىؿ األسرة
طفال مف ذوي اإلعاقة ،بؿ ربما يكوف مف الواجب عمينا – كباحثيف – البحث عف الحموؿ الممكنة
التي تمتمؾ ً

التي تمنع حدوث مثؿ ىذه اإلعاقات منذ البداية.

وأجريت العديد مف الدراسات في األدب النفسى والتربوى التى تناولت متغيرات الدراسة نذكرىا فيما يمى:
حيث قاـ كراوس ( )Krauss, 1993بدراسة أجريت عمى آباء وأميات بمغ عددىـ ( )000لدييـ أطفاؿ
معاقيف وىدفت إلى تحديد الضغوط التى تتعرض ليا األسر حيث أشارت النتائج إلى أف حدة الضغوط تتأثر
بالجنس ولصالح الذكور مقارنة باإلناث وال توجد فروقاً فى الضغوط تعزى لمتغير العمر الزمنى لمطفؿ المعاؽ.

وأسفرت دراسة جوث ( )Goth, 1993التي أجريت عمي عينة مف أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية

البسيطة بأف وجود طفؿ يعاني مف إعاقة فكرية يؤدي إلي وجود درجو مرتفعة مف الحزف واألسى لدي الوالديف,
ووجود تعاوف ومشاركة مف جانب األخوات يساعد الوالديف عمي التخمص مف ىذه المشاعر ويخفؼ مف حدة
التوتر في المنزؿ وىذا ما نسميو الدعـ المعنوي داخؿ األسرة بحيث يساند جميع أعضاء األسرة األخر حتى
يسير الجميع عمي الدرب السميـ.
وتوصمت دراسة جميؿ ( )0998إلي انو يمكف مواجية الضغوط الواقعة عمى أسر األطفاؿ المعاقيف فكرياً

مف خالؿ برنامج إرشاد أسرى ،نتيجة لما اعتمدت عمية الدراسة مف فنيات تعتمد عمي المواجية والحموؿ الفورية
لمضغوط الحياتية اليومية ،وتوصمت أيضا إلي أىمية الدعـ النفسي داخؿ األسرة والدعـ الميني مف المؤسسات
داخؿ المجتمع الذي يعيش فيو المعاؽ فكرياً.

وأكدت دراسة أماف ( )Aman, 2001عمى أف تدريب كؿ مف الوالديف و الطفؿ ذي اإلعاقة الفكرية تحد مف

الصراعات داخؿ األسرة مع زيادة شعور الوالديف والطفؿ بالرضا العائمي ،ويكوف الوالداف أكثر فعالية عمى تقييـ
أطفاليـ مع قدرتيـ عمى تطوير الميارات الضرورية لمنمو السوي ألطفاليـ .
وأشارت دراسة الفقي ( )0448إلى وجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة عند مستوى ( )4.0بيف ميارات
فكريا سواء في المواقؼ المتعمقة بخصائص الوالديف أو
الوالدية الفاعمة والسموؾ التكيفي لدى األطفاؿ المعاقيف ً
المواقؼ المتعمقة بالخصائص التفاعمية بيف الوالديف والطفؿ ،بينما كاف مستوى الداللة عند مستوى ( )4.45في
المواقؼ المتعمقة با ستثمار البيئة المحيطة في صالح الطفؿ مما يشير إلي األىمية القصوى في االىتماـ
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بالوالديف وتمكيف األسرة مف القياـ بالدور المنوط بيا بفاعمية ولف يحدث ذلؾ إال بعمؿ برامج عالجية وارشادية
جميعا.
توجو لألسرة
ً

التفسير النظري لمضغوط النفسية:
لقد اختمفت النظريات فيما بينيا في تفسيرىا لمضغوط النفسية عمى النحو التالي:
نظرية ىانز سيميHans Selye :
مف أبرز العمماء المفسريف لمضغوط النفسية عمى أساس  Hanz Selyeيعد العالـ ىانز سيمي فسيولوجي،

وينظر سيمي إلى الضغط عمى أنو استجابة ألحداث مثيرة مف البيئة ،وحدد "سيمي" ثالث مراحؿ لمدفاع ضد
الضغط ويرى أف ىذه المراحؿ تمثؿ مراحؿ التكيؼ العاـ وينصب اىتمامو عمى االستجابة التي يمكف النظر إلييا
كدليؿ أف الفرد يقع فعال تحت ضغط بيئة مزعجة ،ويعرؼ ىانز سيمي الضغط بأنو "استجابة جسدية عامة أو
غير محددة ،يقوـ بيا البدف في مواجية أي مطمب يطمب منو (المزروع.)05 :0449 ،
متسعا أطمؽ عميو جممة أعراض التكيؼ العاـ
طا
ويعتقد سيمي أف ردود فعؿ الفرد لألحداث الضاغطة تتبع نم ً
ً
الذي يتكوف مف ثالث مراحؿ:
 -0استجابة اإلنذار Alaram Reaction :
وتشمؿ ىذه المرحمة تغييرات بنائية وتشريحية وكيميائية في الجسـ وأيضا طريقة استدعاء الجسـ لكؿ قواه
الدفاعية لمواجية الموقؼ الضاغط.
 -0المقاومة Resistance:
يؤدي التعرض المستمر لمموقؼ الضاغط إلى جانب العجز عف المواجية إلى اضطراب التوازف الداخمي مما
يؤدي إلى مزيد مف اإلف ارزات اليرمونية التي تتسبب في اضطرابات عضوية.
 -0اإل نياؾ Exhaustion :
عاجز عف التكيؼ واالستمرار في المقاومة وىنا تنيار الدفعات اليرمونية والتعرض الزائد
ًا
حيث يصبح الفرد
لمضغوط يؤدي إلى تفكؾ الكائف الحي إلى الدرجة التي قد ينتج عنيا الموت( .الياللي)0449 ،
نظرية "موراي":
يعتبر موراي أف مفيوـ الحاجة ومفيوـ الضغط مفيوماف أساسياف ,عمى اعتبار أف مفيوـ الحاجة يمثؿ
المحددات الجوىرية لمسموؾ ومفيوـ الضغط يمثؿ المحددات المؤثرة والجوىرية لمسموؾ في البيئة.
ويعرؼ الضغط بأنو صفة لموضوع بيئي أو لشخص يعيؽ جيود الفرد لموصوؿ إلى ىدؼ معيف ويميز موراي
بيف نوعيف مف الضغوط ىما:
ويشير إلى داللة الموضوعات البيئية واألشخاص كما يدركيا الفرد.
أ -ضغط بيتا Beta Stress:
ويشير إلى خصائص الموضوعات وداللتيا كما ىي''
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ب  -ضغط ألفا Alpha Stress:
ويوضح موا ري أف سموؾ الفرد يرتبط بالنوع األوؿ ويؤكد عمى أف الفرد بخبرتو يصؿ إلى ربط
موضوعات معينة بحاجة بعينيا ويطمؽ عمى ىذا مفيوـ تكامؿ الحاجة.
نظرية اإلدراؾ الكمي لمموقؼ
تقوـ ىذه النظرية عمى نظرية الدافع ،ومف أوائؿ العمماء الذيف صاغوىا العالـ سبيمبرجر ويشير إلى أف
دورا ميما في إدراؾ الفرد لمضغط النفسي؛ لذا نجد  Spielbergerأف الموقؼ الواحد يختمؼ
الدافع يمعب ً
إدراكو مف شخص آلخر .وييتـ سبيمبرجر في نظريتو بتحديد طبيعة الظروؼ البيئية المحيطة والتي تكوف
ضاغطة ،ويميز بيف حاالت القمؽ الناتجة عنيا ،ويحدد العالقة بينيا وبيف ميكانزمات الدفاع التي تساعد عمى
تجنب تمؾ النواحي الضاغطة (المزروع .)0449 ،

إجراءات الدراسة:

أوًال :عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة الحالية مف ( )04أـ ،لكؿ واحدة منيف طفمة تعاني مف الشمؿ

الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية ،وقد راعت الباحثة تجانس أفراد العينة في النواحي االجتماعية والثقافية
واالقتصادية مف خالؿ تطبيؽ مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور لألسرة (إعداد /محمد
بيومي خميؿ ،)0444 ،ويقيس ىذا المق ياس ثالثة أبعاد أساسية (المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي
لألسرة) .كما حرصت الباحثة عمى تجانس أفراد العينة في متغير المرونة األسرية موضوع الدراسة الحالية
ومقياس الضغوط النفسية ،حيث عمدت الباحثة إلى اختيار األميات الحاصالت عمى درجات منخفضة عمى
المقياسيف (المرونة األسرية والضغوط النفسية) المستخدميف في الدراسة.
خصائص عينة الدراسة :تـ تجميع خصائص العينة في الجدوؿ ( )0وبتسمسؿ جدوؿ الخصائص.
جدوؿ ( )0خصائص العينة
جدوؿ ( )0توزيع عينة الدراسة طبقاً
لإلقامة

جدوؿ ( )0توزيع عينة الدراسة طبقاً
لمعمر

المنطقة

ؾ

%

المدف

06

65.4

القرى

00

05.4

االجمالي

04

044

العمر

ؾ

%

04-04

07

67.54

05-00

04

05.4

 05عاـ أو أكثر

0

7.54

االجمالي

04

044
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جدوؿ ( )0توزيع عينة الدراسة طبقاً
لممؤىؿ

العمؿ

ؾ

%

بدوف مؤىؿ

00

84.4

مؤىؿ متوسط أو أعمى

8

04.4

االجمالي

04

044

جدوؿ ( )0تابع خصائص عينة الدراسة

جدوؿ رقـ ( )5توزيع عينة الدراسة
طبقاً لعدد االبناء

جدوؿ رقـ ( )6توزيع عينة الدراسة
طبقاً لعدد األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة

جدوؿ رقـ ( )7توزيع عينة الدراسة
طبقاً لدخؿ األسرة

جدوؿ رقـ ( )8توزيع عينة الدراسة
طبقاً لمحالة االجتماعية

جدوؿ رقـ ( )9توزيع عينة الدراسة
طبقاً لعمؿ األـ

عدد االبناء

ؾ

%

0

00

80.54

0

0

0.54

 0أو أكثر

6

05.4

االجمالي

04

044

اإلعاقة

ؾ

%

0

00

64.4

0

06

04.4

االجمالي

04

044

الدخؿ

ؾ

%

أقؿ مف 5444

00

55.4

00

05.4

 9444فأكثر

0

04.4

االجمالي

04

044

المكاف

ؾ

%

متزوجات

00

85.4

أرامؿ أو مطمقات

6

05.4

االجمالي

04

044

الفئة

ؾ

%

تعمؿ

0

7.54

بدوف عمؿ

07

90.54

االجمالي

04

044

5444

9444

الى

أقؿ

مف

يوضح ( ) 0توزيع عينة الدراسة حسب مكاف االقامة حيث كانت نسبة مف يقمف في المدف  %65وفي القرى
والضواحي .%05
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كما يبيف ( )0توزيع العينة وفقا لمعمر .وبمراجعة ( )0يتبيف لنا أف عينة الدراسة توزعت طبقاً لمعمر الى

نسبة  %67.5في الفئة العمرية مف ( )04-04سنة .كما أف  %05مف االميات في فئة العمر مف (-00
 )05سنة ،و %7.5منيف في فئة العمر  05عاما أو أكثر.
ويظير مف ( )0توزيع عينة الدراسة طبقاً لممؤىؿ ،نجد مف الجدوؿ أف ( )%84مف األميات بدوف مؤىؿ،

و( )%04حاصالت عمى مؤىؿ متوسط فأعمى.

كما يظير ( )5توزيع عينة الدراسة طبقاً لعدد األبناء ،وتشير البيانات أف عينة الدراسة توزعت طبقاً لعدد

االبناء إلى نسبة ( )%80.5لدييا طفؿ واحد ونسبة ( )%0.5لدييا طفالف ،كما أف( )%05لدييا ثالثة أطفاؿ
أو أكثر.
ويوضح ( )6توزيع عينة الدراسة طبقاً لعدد األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة ،ويظير مف الجدوؿ السابؽ

أف( )%64مف عينة الدراسة لدييا طفؿ واحد معاؽ ،و( )%04لدييا طفالف.

ويبيف ( )7توزيع عينة الدراسة طبقاً لدخؿ األسرة ،تشير البيانات أف عينة الدراسة توزعت طبقاً لمدخؿ إلى

نسبة ( )%55مف ذوي الدخؿ المنخفض .وأف ( )%05مف ذوي الدخؿ المتوسط ،في حيف نجد ( )%04مف
ذوي الدخؿ المرتفع.
وتتوزع عينة الدراسة طبقاً لمحالة االجتماعية ( ،)8إلى متزوجات بنسبة ( )%85ومطمقات أو أرامؿ بنسبة

(.)%05

ويبيف ( )9توزيع عينة الدراسة طبقاً لعمؿ األـ ،حيث أف عينة الدراسة توزعت طبقاً لعمؿ األـ إلى أف

( )%7.5مف اميات العينة موظفات ،وأف نسبة ( )%90.5ربات بيوت ال يعممف.
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جدول ( )23وتائج تكافؤ عُىة مجمىعتٍ انبحث فٍ متغُرات اندراسة االساسُة فٍ انقُاس انقبهٍ
مستىي
قُمة
االوحراف
مجمىعة
انمتغُرات
انمتىسظ
انعدد
االبعاد
اندالنة
"ت"
انمعُارٌ
انمقاروة
4.22
36.60
انىفسُة  20انتجرَبُة
انصحة
 1.048غُر دانة
نألبىَه
3.58
38.80
 20انضابطة
8.88
54.45
انعالقة بُه واندٌ  20انتجرَبُة
 0.320غُر دانة
8.66
55.35
انمرووة انطفم وانمحُطُه بهم  20انضابطة
االسرَة
4.44
21.20
انعالقة بُه واندٌ  20انتجرَبُة
(انعالقة
انطفم
 0.036غُر دانة
4.03
21.15
 20انضابطة
انزواجُة)
اندرجة انكهُة
انجسمٍ

انضغىط
انىفسُة

انىفسٍ
اندرجة انكهُة

20
20
20
20
20
20
20
20

113.25
115.40
36.65
36.60
46.80
45.65
84.55
83.45

انتجرَبُة
انضابطة
انتجرَبُة
انضابطة
انتجرَبُة
انضابطة
انتجرَبُة
انضابطة

13.28
12.15
4.24
5.41
6.48
8.08
8.65
8.88

0.534

غُر دانة

0.033

غُر دانة

0.461

غُر دانة

0.384

غُر دانة

يتضح مف بيانات جدوؿ ( )0عدـ وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف مجموعتي الدراسة في مقياس المرونة

األسرية فى الدرجة الكمية واالبعاد والضغوط النفسية الدرجة الكمية واالبعاد في القياس القبمي ،حيث تراوحت قيـ
"ت" بيف ( 4.400و  )0.408وىى قيـ اقؿ مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة  4.45مما يدؿ عمى
تجانس عينة الدراسة.
ثانيًّا :أدوات الدراسة :بعد االطالع عمى مجموعة مف الدراسات والبحوث ذات العالقة استطاعت الباحثة اعداد
فقرات األدوات المستخدمة فييا ،ومنيا( :أبو غزالة0440 ،؛ أبو الفتوح0400 ،؛ أحمد0405 ،؛ & Begum
;  )Desai, 2010 Krstic & Oros, 2012وغيرىا مف الدراسات .ولقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة:
-0استمارة جمع البيانات ،وتشتمؿ عمى المعمومات التالية :االسـ ،السف ،مستوى التعميـ ،ومعمومات أخرى
عف الطفمة( .مف إعداد الباحثة) .في ممحؽ ()0
-0مقياس تقييـ مستوى المرونة األسرية مف إعداد الباحثة في ممحؽ ( .)0وتكوف المقياس مف إحدى
وخمسيف فقرة (.)50
ولقد تحققت الباحثة مف صدؽ المقياس باستخداـ أنواع الصدؽ والثبات التالية:
صدؽ التمييز (المقارنة الطرفية) :ويشير إلى قدرة المقياس عمى التمييز بيف المجموعات مرتفعي ومنخفضي
الدرجة ،حيث يتـ ترتيب درجات االجابات ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً ثـ تحديد الربيع األعمى (درجات األفراد

مرتفعي الدرجة في المقياس) والربيع األدنى (األفراد منخفضي الدرجة في المقياس) وبالمقارنة بيف متوسطات
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الربيعات األعمى واألدنى وحساب داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات باستخداـ اختبار ماف وتني وجدوؿ ()0
التالي يوضح ذلؾ.
جدوؿ ( )0داللة الفرؽ بيف الربيعيف األعمى واألدنى
مجمىعة
انفروق
انمقاروة
انمتغُرات
انربُع االدوً
انصحة انىفسُة نألبىَه
انربُع االعهً
انعالقة بُه واندٌ انطفم انربُع االدوً
وانمحُطُه بهم
انربُع االعهً
انعالقة بُه واندٌ انطفم انربُع االدوً
(انعالقة انزواجُة)
انربُع االعهً
انربُع االدوً
اندرجة انكهُة
انربُع االعهً

متىسظ
انعدد
انرتب
6.00 13
20.00 13
6.00 13
20.00 13
6.00 13
20.00 13
6.00 13
20.00 13

مجمىع
انرتب
81.00
260.00
81.00
260.00
81.00
260.00
81.00
260.00

قُمة
""z
4.658
4.451
4.661
4.435

مستىي
اندالنة
دانة عىد
0.01
دانة عىد
0.01
دانة عىد
0.01
دانة عىد
0.01

يتضح مف جدوؿ ( )0أف ثمة فرؽ بيف الربيعيف األدنى واألعمى وىذا يدؿ عمى تمتع المقياس بقدرتو عمى
التمييز بيف األفراد.
ثبات بطريقة إعادة التطبيؽ  :Test–Retest Reliabilityاعتمدت الباحثة عمى طريقة إعادة التطبيؽ
حيث قامت بحساب قيمة معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف بفاصؿ زمنى ( )05يوماً ويوضح جدوؿ ( )0ذلؾ.
جدوؿ ( )0معامؿ الثبات بطريقة اعادة التطبيؽ

المحور

قيمة معامؿ الثبات

الصحة النفسية لألبويف

4.864

العالقة بيف والدي الطفؿ والمحيطيف بيـ

4.880

العالقة بيف والدي الطفؿ (العالقة الزواجية)

4.850

الدرجة الكمية

4.905

يتضح مف جدوؿ ( )0أف قيمة معامالت الثبات مرتفعة مما يدؿ عمى ثبات المقياس.
-0مقياس الضغوط النفسية مف إعداد الباحثة في ممحؽ ( ،)0ولقد تحققت الباحثة مف صدؽ المقياس
باستخداـ أنواع الصدؽ والثبات التالية:
صدؽ التمييز (المقارنة الطرفية) :ويشير إلى قدرة المقياس عمى التمييز بيف المجموعات مرتفعي ومنخفضي
الدرجة ،حيث يتـ ترتيب درجات االميات ترتيبا تصاعدياً أو تنازلياً ثـ تحديد الربيع األعمى (درجات األفراد
مرتفعي الدرجة في المقياس) والربيع األدنى (األفراد منخفضي الدرجة في المقياس) وبالمقارنة بيف متوسطات

الربيعات األعمى واألدنى وحساب داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات باستخداـ اختبار ماف وتني والجدوؿ ()5
يوضح ذلؾ.

511

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57

جدوؿ ( )5داللة الفرؽ بيف الربيعيف األعمى واألدنى
انبُان مجمىعة
انمقاروة
انمحاور
انربُع االدوً
انبعد انجسمٍ
انربُع
االعهً
انربُع االدوً
انبعد انىفسٍ
انربُع
االعهً
انربُع االدوً
اندرجة انكهُة
انربُع
االعهً

انعدد
13

متىسظ
انرتب
6.00

13

20.00

13

6.00

13

20.00

13

6.00

13

20.00

مجمىع
انرتب
81.00

قُمة
""z

مستىي
اندالنة

دانة
4.346
0.01
260.00

عىد

81.00
دانةعىد
4.353
0.01
260.00
81.00
دانة
4.343
0.01
260.00

عىد

يتضح مف جدوؿ ( )5أف ثمة فرؽ بيف الربيعيف األدنى واألعمى وىذا يدؿ عمى تمتع المقياس بقدرتو عمى
التمييز بيف األفراد.
ثبات بطريقة إعادة التطبيؽ  :Test–Retest Reliabilityاعتمدت الباحثة عمى طريقة اعادة التطبيؽ
حيث قامت بحساب قيمة معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف بفاصؿ زمنى ( )05يوماً ويوضح ذلؾ جدوؿ (.)6
جدوؿ ( )6معامؿ الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ

البعد

قيمة معامؿ الثبات

البعد الجسمي

**4.800

البعد النفسي

**4.859

الدرجة الكمية

**4.947

يتضح مف جدوؿ ( )6أف قيمة معامالت الثبات مرتفعة مما يدؿ عمى ثبات المقياس.
ثالثًاً :الخطوات اإلجرائية لمدراسة:

لقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في سبيؿ القياـ بيذه الدراسة وتنفيذىا:

-0بناء اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بالدراسة الحالية.
-0االطالع عمى ما أتيح لمباحثة الحصوؿ عميو مف مقاييس المرونة األسرية والضغوط النفسية لبناء
المقاييس في صورىا المبدئية.
-0تطبيؽ المقاييس عمى عينة استطالعية لمحصوؿ عمى صورة أولية لممقاييس.
 -0تقنيف المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية لمحصوؿ عمى معامالت الصدؽ والثبات ،لوضع الصورة
النيائية.
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-5إعداد وتصميـ البرنامج اإلرشادي المستخدـ في الدراسة وعرضو عمى متخصصيف في مياديف التربية
الخاصة واإلرشاد النفسى والصحة النفسية إلبداء الرأي واجراء التعديالت المقترحة.
-6اختيار أفراد العينة مف أميات لدييف طفؿ /طفمة مف ذوي الشمؿ الدماغي واإلعاقة الفكرية.
 -7إجراء القياس القبمي عمى مقياس الضغط النفسي والمرونة األسرية عمى أفراد العينة ،ومف ثـ القياس
البعدي.
-8إجراء القياس التتبعي لمستوى الضغوط النفسية والمرونة األسرية ألفراد العينة بالمجموعة التجريبية بعد
مرور ستيف ( )64يوماً بعد انتياء البرنامج.

-9تصحيح االستجابات وجدولة الدرجات واجراء العمميات اإلحصائية المناسبة.

-04استخالص النتائج وتفسيرىا.
ابعا :البرنامج اإلرشادي المستخدـ
رً
وىذا البرنامج ىو (مف إعداد الباحثة) :بعد اإلطالع عمى البرامج والمراجع التي تعاممت مع المرونة
األسرية وعالقتيا بالضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة (.Krstic & Oros, 2012
أبو الفتوح0400 ،؛ أبو غزالة )0440،حيث قامت الباحثة بإعداد برنامج إرشادي ييدؼ إلى تنمية
مستوى المرونة األسرية لدى أميات األطفاؿ مف ذوي الشمؿ الدماغي المصحوب باإلعاقة الفكرية،
وتأثيره عمى خفض بعض الضغوط النفسية لدييف ،كما ييدؼ البرنامج إلى رفع كفاءة األميات في فيـ
طبيعة األط فاؿ مف ىذه الفئة والطريقة المثمى لمتعامؿ مع متطمبات الحياة وتحويؿ النظرة الى اإليجابية
في ظؿ وجود طفؿ معاؽ .وبما أف البرنامج الحالي ييدؼ إلى تنمية المرونة األسرية بيدؼ خفض
بعض الضغوط النفسية لدييف ،فقد تـ تصميـ البرنامج عمى أساس تدرجة خالؿ اثنتي عشرة مرحمة
( )00تضمنت ثالث وعشروف ( )00جمسة جماعية تقدـ لألميات في قسـ التربية الخاصة بجامعة
تبوؾ ،واعتمدت الباحثة فييا عمى المقاءات المنظمة ،وكاف الزمف المحدد لكؿ جمسة جماعية إرشادية
بحدود مئة وعشريف ( )004دقيقة ،واستمر تطبيؽ البرنامج ستة( )6أسابيع ،وأعتمد تقديـ الجمسات
عمى مجموعة مف الفنيات كالمحاضرة والمناقشة والحوار والحوار الذاتي والتفريغ االنفعالي واألنشطة
أثناء التقديـ والواجبات المنزلية ،باإلضافة إلى لعب الدور واالسترخاء في بداية كؿ جمسة ،وتـ تحكيـ
البرنامج مف مجموعة مف أساتذة االرشاد والصحة النفسية وعمـ النفس ،وتـ اعتماده في صورتو
النيائية ويبيف جدوؿ ( )7جمسات اإلرشاد المستخدمة في الدراسة الحالية.
الفنيات المستخدمة في البرنامج :
تـ استخداـ مجموعة مف الفنيات تتمثؿ في  :المحاضرة ،المناقشة ،األنموذج ،لعب الدور التجسيد
األسرى ،قمب الدور ،التعزيز ،القصة الرمزية ،اإلرشاد النفسى الدينى ،الواجب المنزلي.
واستخدمت ىذه الفنيات سواء بشكؿ فردي أو بشكؿ جماعي .

515

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57

جدوؿ ( )7جمسات البرنامج اإلرشادي المستخدـ في الدراسة الحالية
المرحمة عنواف المرحمة
األولى

رقـ الجمسات

اليدؼ مف الجمسة

الفنيػػػػػػػػات المسػػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػػي

الجمسة

التعػػارؼ بػػػيف الباحثػػػة األولى

التعارؼ بيف الباحثة واألميات وبيػنيف المحاضػػػرة والمناقشػػػة والحػػػوار

وأفراد العينة

وبػػيف بعػػض ومػػد جسػػور األلفػػة بينيػػا لتوضيح اليدؼ مف البرنامج
وبػػػػيف أفػػػػراد العينػػػػة وتطبيػػػػؽ القيػػػػاس
القبمػػػي ،وتبػػػادؿ المعمومػػػات فيمػػػا بػػػيف

أفراد العينة.

التوضػػػيح لممتػػػدربات معنػػػى الضػػػغوط االسػػػػػػػػػػػػػػترخاء والمحاضػػػػػػػػػػػػػػرة

الثانية

الضغوط النفسية

الثانية والثالثة

الثالثة

المرونة األسرية

الرابعة والخامسة

الرابعة

الشػػػػػػػػػػػمؿ الػػػػػػػػػػػدماغي السادسة والسابعة زيػػػادة وعػػػي األميػػػات بحالػػػة طفمػػػتيف المحاضػػػرة والمناقشػػػة والحػػػوار

النفسػػية والفػػرؽ بينيػػا وبػػيف األم ػراض والمناقشػػة واألحاديػػث الذاتيػػة.

النفسية ،وتأثيراتيا وأبعادىا.

واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروض
الباوربوينت.

التوضػػػػيح لألميػػػػات مفيػػػػوـ المرونػػػػة المحاضػػػرة والمناقشػػػة والحػػػوار

األسػػػػػػػػػرية ،ومجاالتيػػػػػػػػػا ،وأبعادىػػػػػػػػػا واالسترخاء ،واعطائيف المجػاؿ
وفوائدىا.

واإلعاقة الفكرية

لمتفريغ االنفعالي.

المصػػػػابة بالشػػػػمؿ الػػػػدماغي واإلعاقػػػػة واالسترخاء ،واعطائيف المجػاؿ

الفكرية ،وامكانية التطور والتحسف في لمتفريػػػػػغ االنفعػػػػػالي .وعػػػػػرض
الميػػػػػػػارات إذا مػػػػػػػاتـ تقػػػػػػػديـ الػػػػػػػدعـ مجموعػػػة مػػػف األفػػػالـ لػػػبعض

والتدريب والرعاية الالزمة لمطفمة.
الخامسة الصبر والرضػا بقضػاء الثامنة والتاسعة
اهلل وقدره

البرامج.

تنميػػة مفيػػػوـ الصػػػبر والرضػػػا بقضػػػاء المحاضػػػرة والمناقشػػػة والحػػػوار
اهلل وقػدره ،وجػ ازء كػػؿ أـ عنػػد اهلل أجػػر واالسترخاء ،التفريغ االنفعالي،

رعايتيا لطفمتيا.

اإلرشاد النفسى الدينى ،القصة
الرمزية

السادسة المشػػػاعر واالنفعػػػاالت العاشػػػػػػػرة والحاديػػػػػػػة تدريب األميات عمى الكيفية الصحيحة المناقشػة والحػوار واالسػػترخاء،
والقػػػدرة عمػػػى التعبيػػػر عشر

عنيا

لمتعبيػػػػر عػػػػف مشػػػػاعرىف وانفعػػػػاالتيف واعطػػػػػػائيف المجػػػػػػاؿ لمتفريػػػػػػغ
وتحويميػػا مػػف السػػمبية إلػػى اإليجابيػػة ،االنفعالي والتخيؿ ولعب الدور

وأىميػػػػػػة ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي بنػػػػػػاء العالقػػػػػػات
اإلنسانية.

السابعة حؿ المشكالت

الثانية والثالثة عشر تػػدريب األميػػات عمػػى اسػػتخداـ ميػػارة االسػػػػػػػػػػػػترخاء ،والمحاضػػػػػػػػػػػػػرة
حػؿ المشػكالت وضػرورة ذلػؾ لمواجيػة والتفريػػػػػغ االنفعػػػػػالي والتخيػػػػػؿ
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الظروؼ الصعبة وغير المتوقعة.
الثامنة

تدريب الوالديف

والواجبات المنزلية.

مػػػػف الرابعػػػػة عشػػػػر مسػػػػاعدة الطفػػػػؿ عمػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف المحاضػػػػػػػػػػػػػػرة ،المناقشػػػػػػػػػػػػػػة،

وحتى العشروف

مشاعره وآرائو ،والتدريب عمي المرونة األنمػػػػػػػػػوذج ،لعػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػدور،

فػػػي التعامػػػؿ مػػػع أقرانو،وتنميػػػو ميػػػارة التجسػػػػػػيد األسػػػػػػرى ،الواجػػػػػػب
االسػػػػػػػػػػتماع والمشػػػػػػػػػػػاركة وتكػػػػػػػػػػػويف المنزلى.
الصػػػػداقات ،وتدريبػػػػػو عمػػػػػى اإلذعػػػػػاف

واتباع القواعد وضبط استجابة الغضب
لدى الطفؿ

التاسعة مرحمة التقويـ والتقييـ الحاديػػػػة والعشػػػػروفعمػػػػػػؿ تغذيػػػػػػة مرتػػػػػػدة عمػػػػػػى جميػػػػػػع المحاضرة والمناقشة
والثانية والعشروف التػػػدريبات السػػػابقة وتقيػػػيـ البرنػػػامج،

وتنفيذ القيػاس البعػدى ،واالتفػاؽ عمػى

موعد القياس التتبعى

وكانت المرحمة األولي مف البرنامج بعنواف التعارؼ بيف الباحثة وأفراد العينة وتضمنت جمسة واحدة وىدفت
إلى التعارؼ بيف الباحثة واألميات وبيف بعضيف بعضاً ومد جسور األلفة بينيا وبيف أفراد العينة وتطبيؽ
القياس القبمي ،وتبادؿ المعمومات فيما بيف أفراد العينة .وكانت المرحمة الثانية مف البرنامج بعنواف الضغوط

النفسية وتكونت مف جمستيف وىدفت إلى توضيح معنى الضغوط النفسية لممتدربات والفرؽ بينيا وبيف األمراض
النفسية ،وتأثيراتيا وأبعادىا .أما المرحمة الثالثة مف البرنامج فكانت بعنواف المرونة األسرية وتضمنت جمستيف
وىدفت إلى توضيح مفيوـ المرونة األسرية ،ومجاالتيا ،وأبعادىا وفوائدىا لألميات .وكانت المرحمة الرابعة مف
البرنامج بعنواف الشمؿ الدماغي واإلعاقة الفكرية وتضمنت جمستيف وىدفت إلي زيادة وعي األميات بحالة
طفمتيف المصابة بالشمؿ الدماغي واإلعاقة الفكرية ،وامكانية التطور والتحسف في الميارات إذا ما تـ تقديـ
الدعـ والتدريب والرعاية الالزمة لمطفمة .وكانت المرحمة الخامسة مف البرنامج بعنواف الصبر والرضا بقضاء اهلل
وقدره وتضمنت جمستيف وىدفت إلى تنمية مفيوـ الصبر والرضا بقضاء اهلل وقدره ،وجزائيـ عند اهلل أجر رعايتيا
لطفمتيا .وكانت المرحمة السادسة مف البرنامج بعنواف المشاعر واالنفعاالت والقدرة عمى التعبير عنيا وتضمنت
جمستيف وىدفت إلى تدريب األميات عمى الكيفية الصحيحة لمتعبير عف مشاعرىف وانفعاالتيف وتحويميا مف
السمبية إلى اإليجابية ،وأىمية ذلؾ في بناء العالقات اإلنسانية .وكانت المرحمة السابعة واألخيرة مف البرنامج
بعنواف حؿ المشكالت وتضمنت جمستيف وىدفت إلى تدريب األميات عمى استخداـ ميارة حؿ المشكالت وضرورة
ذلؾ لمواجية الظروؼ الصعبة وغير المتوقعة.

511

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57

خامساً :منيج الدراسة:

انتيجت الدراسة الحالية في جانبيا التطبيقي المنيج شبو التجريبي ،أسموب المجموعتيف الضابطة

والتجريبية ذات القياسيف القبمي والبعدي ،والذي يعني ضمنياً إجراء تجربة حوؿ موضوع ما ،حيث تتدخؿ الباحثة

في بعض المتغيرات لترى أثر االختالؼ في قيـ ىذه المتغيرات عمى متغيرات أخرى.

سادساً :نتائج الدراسة ومناقشتيا:

نتائج االجابة عف السؤاؿ األوؿ :ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة

التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس المرونة األسرية؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار توزيع "ت" لممجموعات المرتبطة paired samples T test
ويبيف الجدوؿ رقـ ( )8داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس المرونة
األسرية.
جدوؿ ( )8داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس
المرونة األسرية
مجمىعة
انعدد
االبعاد
انمقاروة
 20انقُاس انقبهٍ
انىفسُة
انصحة
انقُاس
نألبىَه
20
انبعدٌ
 20انقُاس انقبهٍ
انعالقة بُه واندٌ
انقُاس
انطفم وانمحُطُه بهم 20
انبعدٌ
انعالقة بُه واندٌ  20انقُاس انقبهٍ
(انعالقة
انطفم
انقُاس
20
انزواجُة)
انبعدٌ
 20انقُاس انقبهٍ
اندرجة انكهُة
انقُاس
20
انبعدٌ

انمتىسظ
36.60

االوحراف
انمعُارٌ
4.22

52.85

0.83

54.45

8.88

63.80

11.58

21.20

4.44

32.60

8.82

قُمة
"ت"
15.31

دانة
0.01

13.86

دانة
0.01

10.60

دانة
0.01

18.61

دانة
0.01

13.28 113.25
20.33 158.25

مستىي
اندالنة
عىد

عىد

عىد

عىد

يتضح مف بيانات جدوؿ ( )8وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف متوسطي درجات القياس القبمي والقياس البعدي

عمى مقياس المرونة االسرية االبعاد والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي ،حيث بمغت قيمة "ت" عمى الترتيب
( ) 09.60 ،04.64 ،00.79 ،05.00وكؿ قيمة مف ىذه القيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى
داللة معنوية ()4.40
نتائج االجابة عف السؤاؿ الثاني :ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لمقياس الضغوط النفسية؟؟
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ولإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة  paired samples T testويبيف
جدوؿ ( )9داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس الضغوط النفسية.
جدوؿ ( )06داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس الضغوط النفسية
االبعاد
انجسمٍ
انىفسٍ
اندرجة انكهُة

مجمىعة
انعدد
انمقاروة
 20انقُاس انقبهٍ
 20انقُاس انبعدٌ
 20انقُاس انقبهٍ
 20انقُاس انبعدٌ
 20انقُاس انقبهٍ
 20انقُاس انبعدٌ

انمتىسظ
36.65
23.60
46.80
31.30
84.55
54.80

االوحراف
انمعُارٌ
4.24
5.08
6.48
5.62
8.65
10.02

قُمة
"ت"
15.58
12.88
20.88

مستىي
اندالنة
دانة عىد
0.01
دانة عىد
0.01
دانة عىد
0.01

يتضح مف بيانات جدوؿ ( )9وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف متوسطي درجات القياس القبمي والقياس البعدي

عمى مقياس الضغوط النفسية االبعاد والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي ،حيث بمغت قيمة "ت" عمى الترتيب
( )04.98 ،00.98 ،05.58و ىذه القيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة .4.40

نتائج االجابة عف السؤاؿ الثالث :ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف
التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس المرونة األسرية؟
ولإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لممجموعات غير المرتبطة (المستقمة) independent
 samples T testويبيف جدوؿ ( )04داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في
القياس البعدي عمى مقياس المرونة األسرية.
جدوؿ ( )04داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة
في القياس البعدي عمى مقياس المرونة األسرية
مجمىعة
انعدد
االبعاد
انمقاروة
 20انتجرَبُة
انصحة انىفسُة نألبىَه
 20انضابطة
انعالقة بُه واندٌ انطفم  20انتجرَبُة
وانمحُطُه بهم
 20انضابطة
انعالقة بُه واندٌ انطفم  20انتجرَبُة
(انعالقة انزوجُة)
 20انضابطة
 20انتجرَبُة
اندرجة انكهُة
 20انضابطة

االوحراف
انمتىسظ
انمعُارٌ
0.83 52.85
3.55 38.85
11.58 63.80
8.54 55.35
8.82 32.60
4.03 21.15
20.33 158.25
11.86 115.35

قُمة
"ت"
16.02
5.628
5.230
8.323

مستىي اندالنة
دانة
0.01
دانة
0.01
دانة
0.01
دانة
0.01

عىد
عىد
عىد
عىد

يتضح مف بيانات جدوؿ ( )04وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في القياس

البعدي عمى مقياس المرونة االسرية االبعاد والدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية ،حيث بمغت قيمة "ت"
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عمى الترتيب (  )8.000 ،5.004 ،5.709 ،07.40و ىذه القيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى
داللة .4.40

نتائج االجابة عف السؤاؿ الرابع :ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات

المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية؟
ولإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لممجموعات غير المرتبطة (المستقمة)

independent

 samples T testويبيف جدوؿ ( )00داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في
القياس البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية.
جدوؿ ( )00داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة
في القياس البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية
االبعاد
انجسمٍ
انىفسٍ
اندرجة انكهُة

مجمىعة
انعدد
انمقاروة
 20انضابطة
 20انتجرَبُة
 20انضابطة
 20انتجرَبُة
 20انضابطة
 20انتجرَبُة

االوحراف
انمتىسظ
انمعُارٌ
5.08 23.60
5.36 36.45
5.62 31.30
8.14 45.65
10.02 54.80
8.62 83.20

قُمة
"ت"
8.363
6.018
8.524

مستىي
اندالنة
دانة عىد
0.01
دانة عىد
0.01
دانة عىد
0.01

يتضح مف بيانات جدوؿ ( )00وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في القياس

البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية االبعاد والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي ،حيث بمغت قيمة "ت" عمى
الترتيب ( )9.500 ،6.409 ،8.070وىذه القيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة .4.40

نتائج االجابة عف السؤاؿ الخامس :ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات

المجموعة التجريبية لمقياسيف البعدي والتتبعي لمقياس المرونة األسرية ؟
ولإلجابة عنو تـ استخداـ اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة  paired samples T testويبيف جدوؿ
( )00داللة الفرؽ بيف متوسطى درجات القياسييف البعدي والتتبعي عمى مقياس المرونة األسرية.
جدوؿ ( )00داللة الفرؽ بيف متوسطى درجات القياسييف البعدي والتتبعي عمى مقياس المرونة األسرية
مجمىعة
انعدد
مجمىعة انمقاروة
انمقاروة
انقُاس
52.85
20
انبعدٌ
انصحة انىفسُة نألبىَه
 20انقُاٌ انتتبعٍ 53.65
انقُاس
انعالقة بُه واندٌ
63.80
انطفم وانمحُطُه بهم 20
انبعدٌ

انمتىسظ
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االوحراف
انمعُارٌ
0.83

قُمة
"ت"
4.00

دانة عىد
0.01

4.01

دانة عىد
0.01

0.66
11.58

مستىي
اندالنة
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20

انعالقة
انطفم
انزواجُة)

بُه

واندٌ 20

(انعالقة

20
20

اندرجة انكهُة

20

انقُاس
انتتبعٍ
انقُاس
انبعدٌ
انقُاٌ انتتبعٍ
انقُاس
انبعدٌ
انقُاس
انتتبعٍ

68.20

11.01

32.60

8.82

34.80

8.04

2.66

20.33 158.25
5.16
18.64 166.65

دانة عىد
0.05
دانة عىد
0.01

يتضح مف بيانات جدوؿ ( )00وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف متوسطي درجات القياس البعدي والقياس

التتبعي عمى مقياس المرونة االسرية االبعاد والدرجة الكمية لصالح القياس التتبعي ،حيث بمغت قيمة "ت" عمى
الترتيب ( )5.06 ،0.66 ،0.40 ،)0.44وىذه القيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستويي داللة  4.45و
.4.40

نتئج االجابة عف السؤاؿ السادس :ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد

المجموعة التجريبية لمقياسيف البعدي والتتبعي لمقياس الضغوط النفسية ؟
لإلجابة عمى السؤاؿ السادس تـ استخداـ اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة paired samples T test
ويبف جدوؿ ( )00الفرؽ بيف متوسطي درجات القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس الضغوط النفسية
جدوؿ ( )00الفرؽ بيف متوسطى درجات القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس الضغوط النفسية

انبعد انجسمٍ

انبعد انىفسٍ

اندرجة انكهُة

مجمىعة
انعدد
انمقاروة
انقُاس
20
انبعدٌ
انقُاس
20
انتتبعٍ
انقُاس
20
انبعدٌ
انقُاس
20
انتتبعٍ
انقُاس
20
انبعدٌ
انقُاس
20
انتتبعٍ

االوحراف
انمتىسظ
انمعُارٌ
23.60

قُمة
"ت"

5.08
4.621

18.85

3.38

31.30

5.62
4.640

26.85

5.68

54.80

10.03
5.086

46.60

8.03

مستىي
اندالنة
دانة عىد
0.01

دانة عىد
0.01

دانة عىد
0.01

يتضح مف بيانات جدوؿ ( )00وجود فرؽ داؿ احصائياً بيف متوسطي درجات القياس القبمي والقياس البعدي

عمى مقياس الضغوط النفسية االبعاد والدرجة الكمية لصالح القياس التتبعي ،حيث بمغت قيمة "ت" عمى الترتيب
( )5.487 ،0.704 ،0.700حيث كؿ قيمة منيا أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة .4.40
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ويتضح وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات القياس البعدي والقياس التتبعي عمى مقياس

المرونة األسرية لألبعاد والدرجة الكمية لصالح القياس التتبعي .كما تبيف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطي درجات القياس القبمي والقياس البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية لألبعاد والدرجة الكمية لصالح

القياس التتبعي.

التفسير والمناقشة:
بالرجوع إلي النتائج اإلحصائية المعبرة عف مدي فاعمية البرنامج اإلرشادي اتضح انو قد ثبت فاعمية

البرنامج اإلرشادى في خفض الضغوط النفسية لدى أميات مزدوجى اإلعاقة ،وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة
(عثماف .0404 ،أبو غزالة .0440 ،المدىوف .0449 ،أحمد )0405 ،التى أكدت عمى قدرة البرامج
اإلرشادية عمى تزويد أميات األطفاؿ مف ذوي التوحد باستراتيجيات في إدارة الحياة وذلؾ بيدؼ تقميؿ الضغوط
النفسية لدييف ،كما أف البرامج اإلرشادية ليا دور رئيس في تنمية حالة المرونة والعمؿ عمى تدعيميا وزيادتيا
لدي األميات بؿ لدي الوالديف المذيف رزق ا بطفؿ معاؽ .ونجد أف مثؿ ىذه النتائج وما بيا مف حاالت اتفاؽ
فعاؿ عمى ما تستيدفو مف أىداؼ وما تصبو إليو مف
كبيرة ،يمكنيا أف تبرىف عمى أف لمبرامج اإلرشادية تأثير ّ
غايات ،لعمنا نطالع ذلؾ ونالحظو في الدراسة الحالية باعتبارىا إحدي الدراسات التي اعتمدت عمى بناء برنامج
إرشادي لتنمية المرونة األسرية لدى أميات األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة لتخفيؼ األعباء والضغوط النفسية ،كما
اتفقت مع نتائج دراسة كؿ مف ( )Hall & Theron, 2016بضرورة ادماج األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة وأسرىـ
في مجتمعاتيـ وبيئاتيـ لمحد مف تفاقـ الضغوط عمييـ.
كما تتفؽ النتائج مع دراسة باركمي واخروف ( )Barkly,et al.,1992ودراسة جونسوف وىاندف
) (Jonson & Handen,1994ودراسة جرىاـ(  (Graham,1994ودراسة نجيب ( )0444عمي أىمية
برامج اإلرشاد األسري في تخفيؼ حدة الصراع األسري الناتج عف وجود طفؿ معاؽ داخؿ األسرة ،وأيضا إمكانية
تعديؿ سموكيات ىؤالء األطفاؿ وتنمية التفاعؿ االجتماعي مف خالؿ اشتراكيـ في البرنامج األسري .
كما أكدت النتائج إمكانية برامج اإلرشاد النفسى عمى أف تخفؼ مف حدة الشعور بالحزف لدي أسر ىؤالء
األطفاؿ ،وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة خميفة ( )0447عندما أشارت ألي أف آباء وأميات األطفاؿ ذوي
اإلعاقة الفكرية البسيطة يعانوف مف عدـ القدرة عمي العمؿ مع الطفؿ نتيجة إلحساسيـ بالصدمة والحزف
ويحتاجوف لبرامج إرشادية تساعدىـ عمي تخطي ىذه األزمة.
ومف ىنا يتضح أف اإلرشاد طريقة فعالة في حدوث تحسف في ميارات الوالدية الفعالة لدي اسر ذوي
اإلعاقة الفكرية ،وتفسر الباحثة ذلؾ بأف أفراد المجموعة التجريبية قد تمقوا إرشادات عمي كيفية أداء السموكيات
االيجابية ،وذلؾ مف خالؿ عدة جمسات فردية وجماعية حيث كاف جميع األميات يقمف بأداء االستجابات داخؿ
الجمسات والتدريب عمييا وذلؾ باستخداـ عدة فنيات منيا الحوار والمناقشة ولعب الدور وقمب الدور واألنموذج

511

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57

والتعزيز باإلضافة إلي الواجب المنزلي حتى يتـ التأكد مف مدي فيـ واستيعاب األميات ليذه الميارات
وممارستيا في مواقؼ الحياة مف خالؿ الواجب المنزلي واعادة التنظيـ المعرفي ليف ،وذلؾ بيدؼ إحالؿ
الميارات الفعالة والمرغوب فييا بدال مف السموكيات التي كانوا يمارسونيا قبؿ بدء البرنامج ،وفي سبيؿ تحقيؽ
ذلؾ كانت الباحثة تقوـ بتفريغ التقارير المنزلية التي طمبتيا مف أعضاء األسرة وتحويؿ السموكيات غير المرغوب
فييا أثناء الجمسة اإلرشادية إلي موضوع لممناقشة والحوار وبعد ذلؾ تقوـ أحد االميات بمعب الدور في كؿ
موقؼ لعدة مرات مع الطرؼ اآلخر حتى يتـ إتقاف ىذه الميارة ،وبعد ذلؾ يتـ قمب الدور أي يقوـ كؿ طرؼ
بالدور الذي كاف يمعبو اآلخر وىكذا حتى يتـ التدريب عؿ باقي الميارات الوالدية الفعالة المطموبة .
وانطمقت ىذه الفكرة مف المبدأ األساسي الذي يقوؿ أف السموؾ متعمـ سواء كاف مناسبا وفعاال أو غير
مناسب فأي سموؾ يعود بنتائج ايجابية عمي الشخص نفسو ومف حولو يقوي ويستمر وأي سموؾ يعود بنتائج
سمبية عمي الشخص نفسو ومف حولو يضعؼ وقد يتوقؼ في النياية ،وألف السموؾ يتعمـ مف خالؿ التفاعؿ مع
البيئة فإف تعديمو يقتضي تغيير البيئة عالوة عمي ذلؾ يشير الخطيب ( )0440أف تعديؿ السموؾ منحي ايجابي
أي يركز عمي تعزيز السموؾ الجيد.
وترجع فاعمية البرنامج أيضا إلي أف األميات كانت في بداية الجمسات لدييف تصورات سمبية عف أنفسيف
وعف مدي تقبؿ المجتمع ألطفاليف وعف الخدمات المينية والتربوية واإلرشادية التي يوفرىا المجتمع لمثؿ ىذه
األطفاؿ وتفضيؿ العزلة عف التفاعؿ بايجابية مع المحيطيف بيـ ،مما يدفعيف لمقمؽ والخوؼ مف التفاعؿ مع
المجتمع المحيط بيف والقمؽ عمي مستقبؿ ابنائيف ،ولذلؾ كانت الجمسات األولي في البرنامج تنصب عمي تعديؿ
األفكار السمبية لدي االميات وتزويدىـ بأفكار ايجابية ومعمومات عما ىو متوفر في المجتمع مف اجؿ راحتيـ
وتأىيؿ أبنائيف ،كؿ ذلؾ دفع األميات إلي تعمـ ميارات جديدة مف شأنيا رفع مستوي التفاعؿ والتواصؿ داخؿ
وخارج األسرة ،وترتب عميو أيضا تحسف في مستوي سموكيات ابناىف المعاؽ فكريا وطريقة التعامؿ معو .
ولذا حاولت الباحثة أف تستخدـ فنيات متعددة ومتنوعة لكي تشبع رغبات وميوؿ األميات مثؿ المحاضرة
والمناقشة والتجسيد األسرى ولعب الدور وقمب الدور والتعزيز والقصة الرمزيو واإلرشاد الدينى والواجب المنزلي.
ومما زاد مف قوة نتائج البرنامج سواء في القياسيف البعدى والتتبعي اعتماد الباحثة أثناء المناقشة والحوار
عمي أسموب اإلرشاد الديني النفسي وخاصة في وجية النظر والمعتقد السائد عند بعض األسر التي تعتبر
األميات ىف مصدر اإلعاقة الفكرية عند الطفؿ نظ ارً النتقاؿ الجينات الوراثية أو تعرض األـ أثناء الحمؿ لظروؼ
خطيرة ،ومف المؤكد أف مثؿ ىذه االعتقادات تولد كثي ار مف األلـ النفسي والشعور بالذنب لدى األميات دوف
داع ،ويترتب عميو فرض حواجز وعوائؽ أماـ تكيفيف مع المجتمع ومع أطفاليف( السيد وخميفة )0440،ومف
ثـ فإف ىذه المشكالت ال يمكف تحمميا وتعديميا إال بالصبر والتحمؿ والمجوء إلي اهلل عز وجؿ ،ونحف جميعا
بصفة عامة ليس لنا ممجأ وال منجى إال اهلل العمي القدير ولذا كاف التركيز ىنا عمي التقرب إلي اهلل سبحانو
وتعالي وتقوية اإلرادة والعقيدة الصحيحة حتى يتولد الشعور باألمف واألماف وخفض حدة التوتر الناتج مف وجود
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طفؿ معاؽ عقميا ،وبالفعؿ قد انتقؿ اثر التدريب في الجمسات أثناء إجراء البرنامج عمي القياس والتتبعي وتحسف
مستوي الميارات لدى األميات .باإلضافة إلي استمرار األميات في تطبيؽ االستراتيجيات والفنيات التي تـ
التدريب عمييا أثناء انعقاد البرنامج مما انعكس باإليجاب عمي قوة التفاىـ والتواصؿ األسري داخؿ وخارج
المنزؿ .وىذا ما أكدتو عياد وآخروف ( )0995عندما أشاروا إلي أف نجاح أو فشؿ أي برنامج تأىيمي لمطفؿ
المعاؽ فكرياً يتأثر بمفردات البيئة األسرية ،وتتمثؿ ىذه المفردات في الصرع الذي يدور بيف األب واألـ واإلخوة
واألخوات العادييف وموقؼ األسرة تجاه ذلؾ.

التوصيات والمقترحات:

-0االىتماـ ببناء برامج إرشادية جماعية لتنمية المرونة األسرية وخفض الضغوط النفسية
-0االىتماـ برعاية أميات األطفاؿ ذوي الشمؿ الدماغي والمصحوب باإلعاقة الفكرية بيدؼ خفض بعض
الضغوط النفسية لدييف.
-0إقامة برامج الدعـ المختمفة ألسر ذوي االحتياجات الخاصة بكؿ أشكاليا.
-0البحث عف أفضؿ االستراتيجيات التي تدعـ تنمية المرونة األسرية.
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Counseling program efficiency in developing emotional competence of
intermediate school students

hanadiq@ut.edu.sa
Emotional competence, is relatively a new concept, stands for the ability of
people to perceive their feelings and emotions, and sharing them with others. It
also refers to capability in optimizing these feeling and emotions, and managing
them over various situations. Thus, this study aims to examine the efficiency of
counseling program in developing an emotional competence among intermediate
school students in Baghdad city. The sample included group of female students at
intermediate stage. The findings revealed none of experimental and control
groups have statistically significant differences in pre-posttests of emotional
competence efficiency.
Keywords: indicative program، family resilience، cerebral palsy accompanied
by intellectual disability.
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