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  سلوكي في خفض الضغوط النفسية  –فاعلية برنامج تدريبي معرفي 
   لدى أمهات األطفال املصابني بالقيلة السحائية 

  ** و آني أبو حنا ميزاغوابيان *، أناس رمضان المصريسعاد منصور غيث

  

  

  

 15/10/2011 تاريخ قبوله     8/3/2011 تاريخ تسلم البحث

تحقق من فاعليـة برنـامج تـدريبي مسـتند الـى      هدفت الدراسة الحالية إلى ال :ملخص
النظرية المعرفية السلوكية في خفض الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات األطفـال  
المصابين بالقيلة السحائية تم اختيـارهن بشـكل قصـدي مـن جمعيـة الحسـين لرعايـة        

تـم توزيــع المشـاركات فـي الدراسـة عشـوائيًا علــى      . وتأهيـل ذوي التحـديات الحركيـة   
مشاركة تعرضن للبرنـامج  ) 15(مجموعة تجريبية اشتملت على : مجموعتي الدراسة

تـم  . مشـاركة لـم يتعرضـن للبرنـامج    ) 15(التدريبي، ومجموعة ضابطة اشتملت على 
ــامج         ــل التعــرض للبرن ــى مجمــوعتي الدراســة قب ــاس الضــغوط النفســية عل تطبيــق مقي

ة علـى الفرضـيتين الصـفريتين    ولإلجابـ . وبعده ومتابعة بعد شـهر مـن انتهـاء البرنـامج    
في هـذه الدراسـة تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة وتحليـل          

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية     . التباين المصاحب
بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة        )α ≤ 05.(عنـد مسـتوى   

قياســـين مقيـــاس الدراســـة لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة فـــي العلـــى الدرجـــة الكليـــة ل
، ممــا يشــير إلــى فاعليــة البرنــامج التــدريبي المطبــق فــي البعــدي والمتابعــة بعــد شــهر

كمـا كشـف   . خفض الضغوط النفسية واسـتمرار آثـاره بعـد شـهر مـن انتهـاء الدراسـة       
الدراســة تحليــل التبــاين المتعــدد وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين مجمــوعتي    

ــية        ــغوط النفسـ ــاس الضـ ــاد مقيـ ــى بعـــض أبعـ ــة علـ ــدي والمتابعـ ــين البعـ ــى القياسـ . علـ
ــة ( ــامج تــدريبي معرفــي ســلوكي  : الكلمــات المفتاحي ــال المصــابين   برن ، أمهــات األطف

  ).بالقيلة السحائية، ضغوط نفسية
 
 
 
 
 
 
 

إّن مــيالد طفــل جديــد يجلــب معــه تّغيــرات فــي تركيــب  :مقدمــة
، ويضـــيف المزيـــد مـــن المســـؤوليات  )family structure(األســـرة 

ومـن الطبيعـي أن يتوقـع الوالـدان قـدوم      . الملقاة على عـاتق الوالـدين  
حتـى قبـل قدومـه     –طفل سليم ومعافى، ويحلمان بشـكله ويخططـان   

ويبــدو أن هــذه العمليــة تتطــور بشــكل    . لمســتقبله وكيــف ســيكون  –
، فـي  تلقائي في حالة مجيء طفل يتمتع بصحة جسـمية وعقليـة سـوية   

عنـدما يـأتي الطفـل بإعاقـة مـا      " الوليـد المثـالي  "حين تتدهور صورة 
  سواء أكانت وراثية أم بيئّية مكتسبة، 
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Abstract: The study aimed at investigating the effectiveness of a 
training program based on Cognitive–Behavior Theory to reduce the 
level of psychological stress among a sample of mothers of Spina 
Bifida children, intentionally chosen from Al-Hussein Society for 
Habilitation and Rehabilitation of the Physically Challenged. The 
subjects of this study were assigned randomly to two groups: an 
experimental group which consisted of (15) mothers who received the 
training program and a control group which consisted of (15) mothers 
who did not receive the training program. The psychological stress 
scale was applied on both groups; before and after the program 
afollowing test a month later. To test the two null hypothoses of the 
study means, standard deviations, and ANCOVA were computed The 
results revealed significant differences at (α ≤ .05) between the means 
of the two groups (experimental and control) of the total score of 
psychological stress scale used at the post-test and one-month follow 
up, which indicated the effectiveness of the training program in 
reducing the level of psychological stress among participants and its 
continued effect . In addition results of MANOVA revealed significant 
differences between the two groups of the study on some sub-scales of 
psychological stress scale in post- and follow –up tests. (Keywords: 
Cognitive behavior training program, mothers of children with Spina 
Bifida, Psychological stress). 

  
  

ــول   ــول وتيرنب ــا لتيرنب ــي   Turnbull and Turnbull وتبع ــوارد ف ال
)Dhar, 2009 (  فان والدي الطفل المصاب بإعاقة جسمية أو عقليـة

مشابهة لتلـك التـي يمـر بهـا     ) grief cycle(يختبران دورة من الحزن 
 .من فقد شخصًا عزيزًا عليه

ــرة األســرية يمكــن أن تخلــف وراءهــا العديــد مــن       إّن هــذه الخب
ــلوكات    ال ــاعر، و ومعتقـــدات، وسـ ــاة، ومشـ ــلبية علـــى حيـ ــأثيرات السـ تـ

أفراد األسرة ، وتحّملهم أعباء ثقيلة تنعكس بـدورها علـى نشـاطاتهم    
 ).Zembat and Yildiz, 2010(الحياتية المختلفة 

ــو    ــرفض هـ ــون الـ ــا يكـ ــادة مـ ــن   : وعـ ــي يمكـ ــل التـ أول ردود الفعـ
ات، كمـا تظهـر   مالحظتها عند اكتشاف إعاقة االبن خاصـة لـدى األمهـ   

وحتـى ال تصـبح   . مشاعر الـذنب والشـك والضـعف والصـدمة واإلنكـار     
ــى       ــاج إلـ ــر تحتـ ــإن األسـ ــتمرة فـ ــار مسـ ــذه اآلثـ ــل هـ ــدمات  مثـ ــي خـ تلقـ
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إلــى  الدراســات ؛ حيــث تشــير العديــد مــنومســاعدة نفســية متخصصــة
أن وجود طفل معـاق يـؤثر علـى صـحة الوالـدين النفسـية والجسـمية،        

ــى    ــى معن ــأثيره عل ــاة  مــن خــالل ت ــة الحي -Leung and Li(  ونوعي

Tsang, 2003(التكيــف االجتمــاعي  ، و) ،والرضــا )1992أبــو عــزة ،
، وأسـاليب  )Lightsey and Sweeney ,2008( األسـري   والتماسك

، )Greenley, Holmbeck and Rose, 2006( المعاملـة الوالديـة  
واإلحســـاس ) Osborne and Reed,2010(والضـــغط الوالـــدي  

  ).Dabrowska, 2008(صي بالتماسك الشخ

ومـــن بـــين اآلثـــار النفســـية التـــي حظيـــت باهتمـــام البـــاحثين فـــي  
ــاة       ــألة معانــ ــة مســ ــمية والحركيــ ــات الجســ ــر ذوي اإلعاقــ ــاع أســ أوضــ

 Psychological( مـن الضـغط النفسـي    -وخاصة األمهـات  -الوالدين 

Stress(     الذي تسهم به بشكل كبير المتطلبات الزائـدة التـي تفرضـها
ودور الوالدين فـي تلبيتهـا، والقيـام بشـؤون الرعايـة       جسميةاإلعاقة ال

ــذي         ــي تتطلــب قضــاء معظــم وقتهمــا األمــر ال واالهتمــام بالطفــل والت
يضطر األبـوان إلـى تقلـيص تفاعالتهمـا ونشـاطاتهما االجتماعيـة ممـا        

، االجتماعيـة واالنفعاليـة للوالـدين   يترك أثرا سلبيا على نوعيـة الحيـاة   
ــة أ ــراد األســرة  وبقي ــى، (ف  ;Brand, 2001) )1995ملكــوش ويحي

Leung and Li-Tsang, 2003). 

 إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك تشــــــير نتــــــائج العديــــــد مــــــن الدراســــــات 
)Graungaard and Skov, 2006; Zembat and Yildiz, 2010 (

للضـغط الوالــدي لـدى آبــاء األطفــال    أحــد المصـادر األساســية  إلـى أن 
. ل الطفــل ومصــيرهالمعــاقين جســميا تتمثــل فــي القلــق بشــأن مســتقب 

تــدني الــدخل، والخالفــات : وهنــاك العديــد مــن العوامــل األخــرى مثــل
يمكن ) الرسمي وغير الرسمي(الزوجية، وانخفاض الدعم االجتماعي 

أن تلعــب دورًا فــي درجــة الضــغط الوالــدي الــذي يشــعر بــه األبــوان         
مـن جهـة   . اللذان يرعيان طفًال يعاني مـن اإلعاقـة الجسـمية والحركيـة    

 ،ية والناتجة عن المتطلبات الطبيةتمثل األعباء المادية اإلضاف أخرى
والتأهيليــة، والتعليميــة المقدمــة للطفــل مصــدرًا مــن مصــادر الضــغط      

، )2010 الريحــاني وزريقــات وطنــوس، ؛2007آل مطــر، (الوالــدي 
كمــا تمثــل نظــرة اآلخــرين الدونيــة لألســرة واتجاهــاتهم الســلبية نحــو   

ا للضغوط النفسية لوالدي الطفـل وأشـقائه   الطفل المعاق مصدرا آخر
 ). Gupta and Singhal, 2004؛ 1999 يحيى،( 

ــوا      ــحائية ليسـ ــة السـ ــن القيلـ ــانون مـ ــال الـــذين يعـ ــاء األطفـ إّن آبـ
اســتثناء فهــم كغيـــرهم مــن آبـــاء األطفــال المعـــاقين حركيــا يختبـــرون      

الوالديــة مشــابهة لمــا تــم ات معتبــرة مــن الضــغوطات النفســية ومســتوي
ــا لعمـــــر الطفـــــل، وشـــــدة إعاقتـــــه،    عرضـــــه، وبـــــدرجات تتبـــــاين تبعـــ

لقـــد توصـــل فيرمـــايس  ). (Singh,1990والســـلوكات التكيفيـــة لديـــه  
 Vermaes, Janssens, Mullart, Vinck, and( وزمـــالؤه

Gerris,2008(   طفـال المصـابين بالقيلـة    مـن أمهـات األ   %64إلـى أن
غط لـــديهم درجـــة مرتفعـــة مـــن الضــــ     مـــن آبـــائهم  % 67، والســـحائية 

الوالــدي، وكانــت قضــايا االخــتالل الــوظيفي لألمعــاء والمثانــة والتنقــل 
. عند الطفل المصاب من أهم مصادر الضغط المستمر لدى الوالدين

 ,Holmbeck, Gorey( كمـــا أظهـــرت دراســـة هولمبيـــك وزمـــالؤه

Hudson, Seefeldt, Shabera, and Uhler,1997(  لــدى أن
ــاًال يعــ    ــديهن أطف ــواتي ل ــة الســحائية  األمهــات الل ــديه انون مــن القيل ن ل

ــدي    ــى مــن الضــغط الوال ــة    مســتويات أعل ــى الكفاي ، وتقــديرات أقــل عل
الوالدية مقارنة باألمهات اللواتي لديهن أطفـاًال ال يعـانون مـن إعاقـات     

 .صحية أو جسمية

ــي  و ــير حنفــ ــى) 2007(يشــ ــة    إلــ ــال ذوي القيلــ ــر األطفــ أن أســ
ترتبـة علـى رعايـة الطفــل،    السـحائية تعـاني مـن العزلـة االجتماعيـة والم     

واالنســحاب مـــن المشـــاركة االجتماعيـــة، والتقليـــل مـــن االحتكـــاك مـــع  
فــي مكانــة اجتماعيــة أقــل مــن  اآلخــرين خشــية تــدعيم شــعورهم بــأنهم

. اآلبــاء اآلخــرين، ومــن أنهــم ينتمــون إلــى أســر ذات وصــمة اجتماعيــة 
ر المرغـوب مـن عـدوان، أو    من جهـة أخـرى يمثـل الطفـل بسـلوكه غيـ      

، أو صــعوبات تتعلــق بــأداء الوظــائف االســتقاللية الضــرورية  اديــةاعتم
للحياة إخالًال بنظام التفاعالت والعالقات واألدوار داخـل األسـرة ممـا    

الســـرطاوي (النفســـي والوالـــدي  قـــد يترتـــب عليـــه الشـــعور بالضـــغط 
 ). 1998 والشخص،

إن مراجعــة األدب المتعلــق بالضــغوط النفســية والوالديــة لــدى      
المجـال   ؛ يشتملر اهتمام الباحثين بمجالين هاميناقين تظهآباء المع

ــاء فــي والتعامــل مــع    األول علــى االهتمــام بطــرق   ، واســتراتيجيات اآلب
والتغير الـذي يطـرأ علـى    ) coping strategies(الضغوطات الوالدية 

اســتخدامها عبــر الــزمن خــالل المراحــل العمريــة لنمــو الطفــل المعــاق   
 ,Dukmak,2009( ،)Collins, Onwuegbuzie(، )2001الخفــش،

and Jiao, 2010( ،)Dabrowska, 2008( ،)Noojin, 1997( ،
)Taanila et al. 2002.(  

 -والـــذي تنطلـــق منـــه الدراســـة الحاليـــة   -أمـــا المجـــال الثـــاني 
ــرامج      ــة، والبــ ــدمات االجتماعيــ ــدخالت والخــ ــام بالتــ ــمن االهتمــ فيتضــ

ــاء     ــة لآلبـ ــة المقدمـ ــة والعالجيـ ــادية النمائيـ ــات  – اإلرشـ ــة األمهـ  -خاصـ
المعانـاة  ف مـن درجـة الضـغط النفسـي والوالـدي، و     ودورها في التخفيـ 

ــاق    ــل المعــ ــة بالطفــ ــى العنايــ ــة علــ ــالي،(المترتبــ ــم،(، )2003معــ  دوكــ
 Antle, Montogomery, and ( ،)2006، المعايطــة(،)2007

Stapleford,2009( ،) Ketelaar, Volman, Gorter and 

Vermeer, 2008.(  

علــق باســتراتجيات التوافــق مــع الضــغط الوالــدي فقــد    وفيمــا يت
دراسة على عينة من آباء األطفـال  ) Dukmak, 2009(أجرى دكماك 

المعاقين في دولة اإلمارات وتوصل من خاللهـا إلـى أنهـم يسـتخدمون     
االستراتجيات المتمركزة حول االنفعاالت كالتعبير عن المشاعر والتي 

ــري    ــالتكيف األســــ ــا بــــ ــد ارتباطهــــ ــتخدام   ب. وجــــ ــى اســــ ــافة إلــــ اإلضــــ
  .االستراتجيات المتمركزة حول حل المشكالت

) Dabrowska, 2008(مــن ناحيــة أخــرى توصــلت دابروســكا  
ألطفال يعـانون مـن إعاقـات     أبًا) 128(في دراستها التي أجرتها على 

يســتخدمون اســتراتيجيات  جســدية، وحركيــة، وعقليــة إلــى أن آبــاءهم 
ي والوالــدي المترتــب علــى رعايــة   متنوعــة للتعامــل مــع الضــغط النفســ  

ــى وجــود    ــين   األطفــال، وأشــارت نتــائج الدراســة إل ــة ب فــروق ذات دالل
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اآلبــاء فــي اســتراتيجيات التعامــل والتوافــق التــي يســتخدمونها تبعــا        
ــالي     ــاس العــ ــاء ذوو اإلحســ ــزع اآلبــ ــك؛ حيــــث ينــ لإلحســــاس بالتماســ
ــنظم       ــل المـ ــة، والحـ ــتراتيجيات المواجهـ ــتخدام اسـ ــى اسـ ــك إلـ بالتماسـ

فـــــي حـــــين يميـــــل اآلبـــــاء ذوي اإلحســـــاس المـــــنخفض   للمشـــــكالت،
 .بالتماسك إلى استخدام التجنب كإستراتيجية أساسية للتوافق

وقد أخذت بعـض البحـوث المتعلقـة باسـتراتيجيات التوافـق مـع       
 الضغوط الوالدية المترتبة على رعاية الطفـل المعـاق جسـميًا وحركيـاً    

آبـاء المعـاقين أنهـا األكثـر      منحى استقصاء االستراتيجيات التـي وجـد  
والتكيــــف لتوظيفهــــا الحقــــًا  فاعليــــة فــــي مســــاعدتهم علــــى التوافــــق،

ومـن هـذه    ألغراض تعلـيم اآلبـاء طـرق التوافـق مـع أبنـائهم المعـاقين،       
) 89(حـين سـأل   ) Pritzlaff, 2001(الدراسات ما قام بـه بريتـزالف   

افـق التـي   أبًا ألطفال مصابين بالشـلل الـدماغي عـن اسـتراتيجيات التو    
كانت مفيـدة لهـم أكثـر مـن غيرهـا فـذكروا الـدعم االجتمـاعي، وإعـادة          

 .تنشيط الجوانب الروحيةو ،، والتدين)reframing(التأطير 

دراسـة  ) 2001(أما على المستوى المحلي فقد أجرت الخفش 
مــن آبــاء ) 102(أبــًا ألطفــال معــاقين، و) 423(علــى عينــة مؤلفــة مــن 

ى االســــتراتيجيات التــــي يســــتخدمونها ألطفــــال عــــاديين للتعــــرف علــــ
للتوافق مع الضغوط النفسية والوالدية التـي يختبرونهـا، وقـد أشـارت     
نتــائج الدراســة إلــى أن إســتراتيجية حــل المشــكالت كانــت فــي المرتبــة  
األولى كإستراتجية أساسية مستخدمة لدى كال مجموعتي اآلباء، فـي  

تراتيجيات حــــــين تميــــــز آبــــــاء األطفــــــال المعــــــاقين باســــــتخدام إســــــ 
 . ، والتمارين الرياضية، واللياقة البدنية)ضبط التوتر(االسترخاء

ــة    لقـــــد أثمـــــرت ــات التـــــي اهتمـــــت بالضـــــغوط الوالديـــ الدراســـ
واســـتراتيجيات التوافـــق معهـــا، محـــاوالت منظمـــة لتقـــديم تـــدخالت       

عيـــــة مصـــــممة ألســـــر األطفـــــال نفســـــية وإرشـــــادية، وخـــــدمات اجتما
أن التــدخالت النمائيــة والعالجيــة  مــن الجــدير بالــذكر هنـا و. المعـاقين 

 Cognitive Behavior(المسـتندة إلـى اإلرشـاد المعرفـي السـلوكي      

Therapy (  القــت انتشــارًا واســعًا فــي صــفوف المعــالجين، والمهنيــين
ــر ذوي     ــاد الجمعـــي واألســـري ألسـ المهتمـــين بتقـــديم خـــدمات اإلرشـ

هيمات إعاقة، ومـن هـذه الدراسـات المتعلقـة بهـذا الجانـب دراسـة الـد        
التي توصـل فيهـا إلـى وجـود أثـر لبرنـامج اإلرشـاد الجمعـي         ) 2008(

ــتقة مــــن العــــالج المعرفــــي     ــة مشــ ــارات تكيفيــ ــائم علــــى تعلــــيم مهــ القــ
سـيدة لـديهن أطفـال    ) 36(السلوكي، والمطبق علـى عينـة مؤلفـة مـن     

يعــانون مــن اإلعاقــة الســمعية، واللــواتي تــم تقســيمهن بشــكل متســاو   
وقـــد أشـــارت نتـــائج  .تجريبيـــة والضـــابطةإلـــى مجمـــوعتي الدراســـة ال

ــا       ــاني منهـ ــي تعـ ــية التـ ــغوط النفسـ ــة الضـ ــاض درجـ ــى انخفـ ــة إلـ الدراسـ
ــواتي خضـــعن     ــة، واللـ ــة التجريبيـ ــتركات فـــي المجموعـ الســـيدات المشـ

جميـع أبعـاد مقيـاس الضـغط النفسـي       للبرنامج المعرفي السـلوكي علـى  
 .في القياس البعدي الذي تم تطبيقه على أفراد الدراسة

ــ ــة مـــدانات كمـ ــامج  ) 2008( ا هـــدفت دراسـ ــة برنـ لقيـــاس فاعليـ
ــال      ــية لـــدى أمهـــات األطفـ ــغوط النفسـ ــي خفـــض الضـ ــاد جمعـــي فـ إرشـ

تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن  . المصـــابين بالشـــلل الـــدماغي فـــي األردن 
مقيــاس الضــغوط   أعلــى الــدرجات فــي   ُأّمــًا ممــن حصــلن علــى   ) 60(

: مجمــوعتين النفســية، وقــد تــم توزيــع عينــة الدراســة عشــوائيا إلــى        
أّما تلقـين البرنـامج اإلرشـادي المسـتند إلـى      ) 30(تجريبية مؤلفة من 

ُأّمـًا لـم   ) 30(النظرية المعرفية السلوكية، ومجوعة ضابطة مؤلفـة مـن   
وأشـارت نتـائج تحليـل التبـاين المصـاحب      . يتلقين البرنامج اإلرشـادي 

ة المســتخدم إلــى فاعليــة البرنــامج الــذي تلقتــه األمهــات فــي المجموعــ  
التجريبيـــة فـــي خفـــض مســـتوى الضـــغوط النفســـية والوالديـــة لـــديهن، 
وزيــادة وعــي األمهــات بالحاجــات النفســية لألطفــال المصــابين بالشــلل  

 . أظهرته نتائج القياسين البعدي والمتابعة الدماغي كما

بدراسة لفحص فاعلية برنامج إرشادي ) 2008( وقام بن جابر
ية فــي خفــض الضــغوط النفســية النظريــة المعرفيــة الســلوك يســتند إلــى

وقــد . لــدى عينــة مــن أمهــات األطفــال التوحــديين فــي مدينــة الريــاض  
ــيم مهــارات حــل المشــكالت، واالســترخاء،       ــامج علــى تعل اشــتمل البرن

. والتحصـــين ضـــد التـــوتر، ومهـــارات االتصـــال، ومهـــارة إعـــادة البنـــاء 
 مرتفعـة ُأّمـًا ممـن حصـلن علـى درجـات      ) 30(تألفت عينة الدراسة من 

واللـواتي قـام بتقسـيمهن عشـوائيا إلـى       ،على مقياس الضغوط النفسية
وأخرى ضابطة لم تتلق  مجموعتين إحداهما تجريبية تلقت البرنامج،

وقد أظهرت النتائج إلى أن هناك فاعلية للبرنـامج  . البرنامج اإلرشادي
في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات المجموعة التجريبيـة  

 .ائيًا مقارنة بأمهات المجموعة الضابطةوبشكل دال إحص

ــة    ــا المعايطـ ــام بهـ ــة قـ ــي دراسـ ــة  ) 2006( وفـ ــاء فاعليـ الستقصـ
برنامج إرشاد جمعي في خفض مستوى الضـغوط النفسـية لـدى عينـة     

أًخــــًا شــــكلوا المجموعــــة   ) 29(مــــن أخــــوة أطفــــال معــــاقين بلغــــت     
 ، وقــامبرنــامج اإلرشــادي المعرفــي الســلوكيالتجريبيــة، والتــي تلقــت ال

بمقارنــة درجــاتهم علــى مقيــاس الضــغوط النفســية بعــد االنتهــاء مــن         
أخــًا والتــي ) 30(البرنــامج بــدرجات المجموعــة الضــابطة المؤلفــة مــن 

ــم ــادي   لـ ــامج اإلرشـ ــرض للبرنـ ــة   . تتعـ ــًا ذات داللـ ــث فروقـ ــد الباحـ وجـ
إحصائية بـين أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة، وذلـك لصـالح        

ي أظهر أفرادهـا انخفاضـًا فـي درجـات الضـغط      المجموعة التجريبية الت
النفســـي كمـــا تـــم قياســـه بمقيـــاس الضـــغوط النفســـية المســـتخدم فـــي  

 .الدراسة

دراســة تجريبيــة للتعــرف علــى   ) 2005( كمــا أجــرت أبــو رمــان  
السـلوكية   فاعلية برنـامج إرشـاد جمعـي مسـتند إلـى النظريـة المعرفيـة       

قالنيــة لــدى عينــة ، وتعــديل األفكــار الالعفــي خفــض الضــغوط النفســية
ــاقين     ــال المع ــات األطف ــواتيمــن أمه ــغ عــددهن   والل ــًا) 33(بل ــم ُأّم ، ت

بشـــكل متســـاو إلـــى مجمـــوعتين واحـــدة تجريبيـــة خضـــعت  تقســـيمهن
أسـابيع، وأخـرى ضـابطة لـم     ) 8(رشاد الجمعي علـى مـدار   لبرنامج اإل

: اسـان وهمـا  ُطبق على المشـاركين فـي الدراسـة مقي   . تخضع للبرنامج
مقيـاس المعتقـدات العقالنيـة والالعقالنيـة     وط النفسـية، و مقياس الضـغ 

ــامج اإلرشــادي وبعــده    ــى   أشــارت نتــائج . قبــل تقــديم البرن الدراســة إل
ت المجمـوعتين التجريبيـة   وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين أمهـا     

وذلــك لصــالح المجموعــة التجريبيــة متمثلــة فــي انخفــاض     ،والضــابطة
ات العقالنيـــــة لـــــدى أمهـــــات  الضـــــغوط النفســـــية، وتحســـــن المعتقـــــد 

 .المجموعة التجريبية
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بتصـميم دراسـة تجريبيـة    ) 2003(من ناحية أخـرى قـام معـالي    
ي السـلوكي  لّتعرف أثر التدرب على مهارات مشتقة مـن العـالج المعرفـ   

وتحسين مستوى التكيف لدى عينـة مـن    ،في خفض الضغوط النفسية
بشكل  هنقام بتقسيم ،ُأّمًا) 60(المعاقين بلغ عددهن  أمهات األطفال

مجمــوعتين تجــريبيتين تلقــت إحــداهما  ،متســاو إلــى ثــالث مجموعــات
تدريبًا علـى مهـارة التحصـين ضـد التـوتر، فـي حـين تلقـت المجموعـة          
التجريبية الثانية تدريبًا على مهارة حل المشكالت، ومجموعة واحـدة  

أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود أثــر ذي  . ضــابطة لــم تتلــق أي تــدريب
ة إحصـــائية للبرنــامجين التـــدريبين علــى مهـــارتي التحصــين ضـــد    داللــ 

التوتر، وحل المشكالت في خفض الضغوط النفسية وتحسين التكيـف  
ــة    ــة بالمجموعــ لــــدى األمهــــات فــــي المجمــــوعتين التجــــريبيتين مقارنــ

 .الضابطة

بدراســة ) Hanhngam, 2003(كمــا قامــت الباحثــة هانجنجــام 
بين بالتوحـد وممـن يعـانون مـن     أبـًا ألطفـال مصـا   ) 20(تجريبية علـى  

درجات مرتفعة من الضغوط النفسية، وصـممت برنـامج إرشـاد جمعـي     
ارة الضــغوط والمــزاج،  ، وإدشــتمل علــى تعلــيمهم مهــارات االتصــال    ي

ثــم قامــت بتقســيم اآلبــاء إلــى مجمــوعتين واحــدة  . والتفكيــر االيجــابي
تجريبية ضمت عشرة آباء، ومجموعة ضابطة ضـمت نفـس العـدد مـن     

قــدمت الباحثــة البرنــامج  .بــاء الــذين لــم يتلقــوا أي برنــامج تــدريبياآل
اإلرشــادي آلبــاء المجموعــة التجريبيــة علــى مــدار عشــر جلســات مــدة 

أظهـرت النتـائج انخفـاض مسـتوى الضـغوط      . كل جلسة ساعة ونصـف 
النفســـية لـــدى آبـــاء المجموعـــة التجريبيـــة حيـــث أصـــبحت مســـتويات   

مرتفعــة، إال أن االنخفــاض فــي الضــغط لــديهم متوســطة بعــد أن كانــت 
إذ لـم   ،ة لم يصل إلـى حـد الفـروق الجوهريـة    مستوى الضغوط النفسي

مجمـــــوعتين التجريبيـــــة تظهـــــر فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين ال
، ومـع ذلـك   اس البعـدي لمقيـاس الضـغوط النفسـية    القيـ  والضابطة على

 .بقيت مستويات الضغوط النفسية لدى المجموعة الضابطة مرتفعة

ح من استعراض الدراسات السابقة الفاعلية التي تتمتع بهـا  يتض
البرامج اإلرشادية التي تستند إلى مبادئ النظرية المعرفية السـلوكية،  
وهو ما يبرر اتخاذها أساسًا لبناء البرنامج اإلرشادي المسـتخدم فـي   
الدراســة الحاليــة ،والمقــدم ألمهــات األطفــال الــذين يعــانون مــن القيلــة  

ــحائية  ــة   –السـ ــة الحركيـ ــات اإلعاقـ ــدى فئـ ــي لـــ  -كإحـ ــتهدف والتـ م تسـ
 -حـد علـم الباحثـات    –، أو وقائية، أو عالجيـة  إرشادية نمائية ببرامج

االستنتاجات والتوصـيات   وهو ما يبرر القيام بالدراسة ويمهد لتقديم
 .في ضوء نتائجه

  مشكلة الدراسة

ج أن إنه وباالستناد إلى نتائج الدراسات السابقة يمكن االسـتنتا 
والقيلة السـحائية   -ُأمهات األطفال المصابين باإلعاقة الحركية عموما 

يـواجهن ضـغوطات، ومشـكالت نفسـية، وانفعاليـة، وزوجيـة        -تحديدًا 
متعددة، وّأّن عليهن مواجهة العديد من التحديات، والمشـكالت ولـذا   

ــاعدة المهن   ــى المســ ــة إلــ ــإنهن بحاجــ ــع   فــ ــق مــ ــة للتوافــ ــة المتخصصــ يــ
 . الضغوطات

هــذا مــا تؤكــده الخبــرة الميدانيــة للباحثــة الثانيــة مــن خـــالل         و
التعامــل اليــومي مــع األمهــات داخــل جمعيــة الحســين وعبــر التفــاعالت   

ــة لهــن    ــة المقدم ــار الدراســة     . والخــدمات المختلف ــا اعتب يمكــن مــن هن
الحاليــة اســتجابة لــدعوة البــاحثين بضــرورة تقــديم تــدخالت إرشــادية   

دم االقتصـــار علـــى الخـــدمات المقدمـــة  نمائيـــة وتثقيفيـــة لألمهـــات وعـــ 
؛ معايطــــة 2003 معــــالي، ؛2007 دوكــــم،( للطفــــل المصــــاب وحــــده

،2006 ) (Antle, Montgomery, and Stapleford, 2009 .(
تجدر اإلشارة أيضا إلى أن هذه الدراسة تعد رائدة فـي مجـال بـرامج    

ود في حـد  -اإلرشاد الجمعي النمائي ألمهات األطفال القيلة السحائية 
 .على المستوى المحلي -علم الباحثات 

لقــد تــم اختيــار أســلوب المجموعـــة اإلرشــادية بنــاءا علــى مـــا        
توفره المجموعات لألعضاء المشتركين فيها من دعم نفسي وانفعـالي  

إذ  واجتماعي تحتاج إليه أمهات األطفال المصـابين بالقيلـة السـحائية،   
 -لــدعم االجتمــاعي  تشــير الدراســات إلــى أّن التــدخالت التــي تأخــذ ا   

، تزيـــد مـــن التكيـــف النفســـي، والزواجـــي يمكـــن أن  -كمتغيـــر وســـيط 
 Manuel, et( والوالدي ُألمهات األطفال المصابين بالقيلة السـحائية 

al ,2003(.    إّن استهداف أمهات األطفال المصابين بالقيلـة السـحائية
فـي   لتقديم خدمة اإلرشاد النفسي لهن تم باالستناد إلى منحـى الـنظم  

ينظــر  ، والــذي)Family System Approach(اإلرشــاد األســري  
لألسرة على أنها نظام اجتماعي ديناميكي يؤثر ويتأثر بكل عضو مـن  

وان هــذه التفــاعالت المتــأثرة بســمات النظــام      .أعضــائها وتفــاعالتهم 
ات والتـي بـدورها   تخلـق ضـغوط  ) تركيب األسرة والجو األسري(مثل 

اســـك األســـري، واألداء الـــوظيفي األســـري  ، والتمتـــؤثر علـــى التكيـــف
 .)Dhar, 2009( وبالتالي األداء الوظيفي الشخصي لكل عضو

ووفقا لهذا المنحى فإن وجـود المشـكلة فـي واحـد مـن أعضـاء       
فإنها ستترك أثرا على جميـع   -مثل اإلعاقة الحركية المزمنة –األسرة 

رأ التحســن الــذي يطــ  أفــراد األســرة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن  
وبتطبيــق . علــى أي عضــو مــن أعضــائها ســيؤثر علــى جميــع األعضــاء 

ــة  ــه    ذلـــك علـــى اإلعاقـ ــة الســـحائية فإنـ ــة مثـــل القيلـ الجســـدية والحركيـ
سينظر إليها على أنها مؤثرة على جميـع أفـراد األسـرة وأنهـا ال تعنـي      

إضـافة إلـى أنـه مـن المؤمـل      ). Davis, 2009(االبن المصاب فحسب 
قــع حدوثــه لــدى األمهــات اللــواتي ســيتلقين  يــنعكس التحســن المتو أن

النفســية وتكــيفهن الشخصــي، كمــا   البرنــامج اإلرشــادي علــى صــحتهن 
المصــاب بالقيلــة الســحائية    ســيمتد أثــره إلــى التكيــف النفســي لالبــن     

نفســه وذلـــك فـــي ضـــوء نتـــائج دراســات تشـــير إلـــى أن تكيـــف الطفـــل   
 ,Antle, Mills( المعـاق يـرتبط ارتباطـا عاليـا بتكيـف األم وتوافقهـا      

Steele, Kalnine, and Rossen, 2001; True, Benzies and 
Reddon, 2010 .(  بنــاء علــى مــا ســبق تــأتي هــذه الدراســة محاولــة

مقتـرح فـي خفـض درجـة     ) معرفـي سـلوكي  (لتّعرف أثر برنامج تدريبي 
 .لــدى أمهــات الطلبــة المصــابين بالقيلــة الســحائية  الضــغوط النفســية

 : لت الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليينوبشكل أكثر تحديدا حاو
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سـلوكي مقتـرح فـي خفـض      –ما فاعلية برنـامج تـدريبي معرفـي    
المصــــابين بالقيلــــة  درجــــة الضــــغوط النفســــية لــــدى أمهــــات األطفــــال

 السحائية؟ 

السلوكي المقتـرح   –هل يستمر أثر البرنامج التدريبي المعرفي 
  بعد شهر من انتهاء التدريب؟ 

 ةأهداف الدراس

تهــدف الدراســة الحاليــة لتطــوير برنــامج إرشــاد جمعــي مســتند    
إلـــى النظريـــة المعرفيـــة الســـلوكية، واستقصـــاء أثـــره علـــى مســـتوى        
ــة       ــن القيلـ ــانون مـ ــذين يعـ ــال الـ ــات األطفـ ــدى أمهـ ــية لـ ــغوط النفسـ الضـ
ــة وصــــحية     ــتراتيجيات تكيفيــ ــة لتزويــــدهن باســ الســــحائية فــــي محاولــ

 حركيــة، وذلــك مــع األخــذ تســاعدهن علــى التوافــق مــع إعاقــة الطفــل ال 
ــي      ــق التـ ــتراتيجيات التوافـ ــى اسـ ــامج علـ ــتمال البرنـ ــار اشـ ــين االعتبـ بعـ
أوضــحت الدراســات الســابقة إلــى أنهــا أكثــر فاعليــة فــي تقويــة مصــادر  

المشـاعر   القوى األسرية والمحافظة عليها، واألقدر على خفض حـدة 
ــوظيفي األســري، وهــذه هــي        ــوازن فــي األداء ال الســليبة، وتحقيــق الت
نفسـها األهـداف التــي تسـعى إليهــا بـرامج تعلــيم اسـتراتجيات التوافــق      

 . مع الضغوط النفسية

 فرضيتا الدراسة

 : تهدف الدراسة الحالية للتحقق من صحة الفرضيتين التاليتين

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجـة الضـغوط النفسـية    
ــام     ــا البرنـ ــى أفرادهـ ــي يتلقـ ــة التـ ــة التجريبيـ ــين المجموعـ ــدريبي بـ ج التـ

لخفض الضغوط النفسـية، وبـين المجموعـة الضـابطة التـي ال       المقترح
يتّلقـــى أفرادهـــا البرنـــامج التـــدريبي المقتـــرح علـــى متغيـــر الضـــغوط        

 .البعدي النفسية وذلك على القياس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجـة الضـغوط النفسـية    
ــا     ــى أفرادهـ ــي يتلقـ ــة التـ ــة التجريبيـ ــين المجموعـ ــدريبي بـ ــامج التـ  البرنـ

، وبـين المجموعـة   يبي المقترح لخفـض الضـغوط النفسـية   لخفض التدر
الضابطة التي ال يتلقى أفرادها البرنامج التدريبي المقترح على متغيـر  

 . الضغوط النفسية على قياس المتابعة بعد شهر

 أهمية الدراسة

تبدو أهمية الدراسة الحالية بمـا تهـدف إليـه مـن تـوفير برنـامج       
رشـــاد جمعـــي ألمهـــات األطفـــال المصـــابين بالقيلـــة الســـحائية يراعـــي  إ

المهـــــارات، والفنيـــــات الالزمـــــة للتوافـــــق مـــــع الضـــــغوطات النفســـــية،  
ــاق،     ــة للطفـــل المعـ ــة الوالديـــة الدائمـ ــة علـــى الرعايـ والوالديـــة المترتبـ
ويساعدهن على تعلم منهجية علمية للتفكير، واالنفعال، وتطبيقاتهمـا  

 .األسرية الحالية والمستقبليةعلى مجاالت حياتهن 

كما يمكن إبراز أهمية الدراسة الحاليـة مـن خـالل االنطـالق فـي      
تقديم الخدمات اإلرشادية ألهالي األطفال المعاقين حركيا الملتحقـين  
بجمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية سواء أكـانوا  

سـتناد إلـى المــنهج   مصـابين بالقيلـة السـحائية، أو الشـلل الـدماغي باال     

ــا يزيـــد الثقـــة    العلمـــي المـــنظم، والطريقـــة التجريبيـــة المضـــبوطة، ممـ
فرصة التقـويم   بمستوى ونوعية الخدمات النفسية واإلرشادية، ويتيح

الموضـوعي للخــدمات مــن جانــب المهنيــين القــائمين علــى تقــديم مثــل  
 .تلك الخدمات

 حدود الدراسة

اختيـــار أفـــراد عينـــة   تتحـــدد نتـــائج الدراســـة الحاليـــة بطريقـــة     
الدراسة مـن أمهـات األطفـال المصـابين بالقيلـة السـحائية والملتحقـين        
بجمعيــة الحســـين لرعايـــة وتأهيـــل ذوي التحـــديات الحركيـــة، والفتـــرة  
الزمنية التي طبقت فيها إجراءات الدراسة مـن الفصـل الدراسـي األول    

كمــــا تتحــــدد بالخصـــــائص   . 2011/  2010مــــن العــــام الدراســـــي   
، وبالتصـميم  الدراسة التي اسـتخدمت فـي الدراسـة    ترية ألداةالسيكوم

الحــالي للدراســة والمتضــمن اســتخدام عــدد محــدود مــن المشــاركات  
فــــي المجموعــــة التجريبيــــة والضــــابطة لمــــا تتطلبــــه بــــرامج اإلرشــــاد 

 .الجمعي من عدد صغير ألعضائها المنضمين إليها

 تعريف مصطلحات الدراسة

 الضغوط النفسية

مـن عـدم قـدرة الفـرد علـى التكيـف مـع التهديـد          الـة تشير إلـى ح 
ــدرك  ــًا أم مت  –المـــ ــان حقيقـــ ــواء أكـــ ــيًالســـ ــحة -خـــ ــية: للصـــ ، النفســـ

ــدية، واالنفعاليـــــة، والروحيـــــة، والتـــــي تنـــــتج سلســـــلة مـــــن        والجســـ
 ,Alzaeem, Sulauman( االســتجابات والتكيفــات الفســيولوجية   

and Gillani, 2010.p20 .( فــي  اوتعــرف الضــغوط النفسـية إجرائيــ
ــاب       ــل المصـ ــا أم الطفـ ــل عليهـ ــي تحصـ ــة التـ ــة بالدرجـ ــة الحاليـ الدراسـ
بالقيلــة الســحائية علــى مقيــاس الضــغوط النفســية الــذي أعــّده معــالي      

)2003.(  

 البرنامج التدريبي 

البرنــامج هــو مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى تحقيــق   
معــي الحاليــة بجلســات اإلرشــاد الج  ويّعــرف فــي الدراســة . الغايــة منــه

المقدمة ألمهات األطفال المصابين بالقيلة السحائية لمساعدتهن علـى  
 .التعامل مع الضغوط النفسية

  فال المصابين بالقيلة السحائيةاألط

 10سـنوات إلـى    5(هم األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
والــذين يعــانون مــن القيلــة الســحائية، والتــي هــي عبــارة عــن  ) ســنوات

الجـزء  (شـكلة فـي مرحلـة النمـو المبكـر جـدًا للجنـين        خلل ينتج عـن م 
، ويحــدث عنــدما يفشــل  )األخيــر مــن الشــهر األول مــن بدايــة الحمــل  

االلتحــام عنــد نقطــة مــا فــي الصــفيحة العصــبية التــي تصــبح فيمــا بعــد  
ــة الحقــًا لتشــكل الــدماغ       األنبوبــة العصــبية، حيــث تتطــور هــذه األنبوب

عــدم انغــالق فقــرات العمــود والحبــل الشــوكي األمــر الــذي يــؤدي إلــى 
ــذلك تبقــى        الفقــري علــى مســتوى النقطــة المصــابة بالخلــل، ونتيجــة ل
هنالك منطقـة مـن الحبـل الشـوكي فـي الظهـر طريـة غيـر محميـة ، قـد           
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ــر الجلــد ككــيس داكــن اللــون، ويكــون الكــيس مغطــًا        ــرز عب ــتفخ وتب تن
 . بغشاء رقيق جدًا قد يرشح من خالله السائل الشوكي الدماغي

مســتوى اإلصـــابة فــي الحبـــل الشـــوكي، وشــدة تضـــرره هـــو    إّن 
الـــذي يحـــدد قـــدرات الطفـــل فيـــتمكن بعـــض األطفـــال مـــن المشـــي          
باســتخدام األجهــزة، والجبــائر، والعكــازات، ويبقــى بعــض آخــر مــنهم        

 . معتمدًا كليًا على الكرسي المتحرك في التنقل من مكان آلخر

لــة اوتختلــف حــدة األعــراض المرضــية، ووقــت حــدوثها مــن ح     
وضـعف أو   االستسـقاء الـدماغي،  : (ألخـرى ويمكـن إيجازهـا بمـا يلـي     

شــــلل األطــــراف الســــفلى بــــدرجات متفاوتــــة، وخلــــل أو فقــــدان فــــي  
اإلحساس تحت مستوى اإلصابة، وتشوهات في األطراف والمفاصـل،  
ــة ومــا       ــوظيفي للمثان وانحــراف وتشــوه العمــود الفقــري، واالخــتالل ال

 وتدهور وظائف الكلى، ابات البولية،ينتج عنه من سلس البول وااللته

ــر       ــمع والبصـ ــى السـ ــأثيرات علـ ــم، تـ ــعوبات تعلـ ــة وصـ ــاكل إدراكيـ ومشـ
 ؛ الظــاهر،2005الخطيــب والحديــدي،(والنطــق فــي بعــض الحــاالت  

؛ 2004 ؛ الـوقفي، 1995 ؛ القريوتي والسـرطاوي والصـمادي،  2005
Leonard, and Freeman, 2001.( 

 منهجية البحث وإجراءاته 

 لدراسة ا مجتمع

يضــم مجتمــع الدراســة الحاليــة كافــة ُأمهــات األطفــال المصــابين     
بالقيلة السـحائية، والملتحقـين بجمعيـة الحسـين لرعايـة وتأهيـل ذوي       
التحـديات الحركيـة، خــالل الفصـل الدراسـي األول مــن العـام الدراســي      

ــغ عــددهن   2011/ 2010 ــواتي يبل تجــدر اإلشــارة  . ُأّم) 100(، والل
ة الحســين لرعايــة وتأهيــل ذوي التحــديات الحركيــة هنــا إلــى أن جمعيــ

ــة منـــذ أن     ــة تعمـــل فـــي حقـــل التحـــديات الحركيـ ــة غيـــر حكوميـ جمعيـ
ــة      1971تأسســت عــام   ــرامج تدريبي ــة فــي األردن تقــدم ب كــأول جمعي

تأهيلية شاملة معتمدة دوليًا لذوي التحديات الحركية، وتهدف لنشـر  
سسات القطـاع العـام،   الوعي المجتمعي حول اإلعاقات بالتعاون مع مؤ

ــد  ــع المـ ــات المجتمـ ــز، و  ومؤسسـ ــام بتعزيـ ــا التـ ــع التزامهـ ــة ني، مـ حمايـ
وتنفــذ الجمعيــة برامجهــا . تطبيــق قــانون حقــوق األشــخاص المعــوقين

 : من خالل الوحدات الرئيسة التالية

العــــالج الطبيعــــي، والعــــالج   : وحــــدة التأهيــــل وتضــــم بــــرامج   
طبيـة، و برنـامج التـدخل    الوظيفي، والتمريض، والتغذيـة، واألجهـزة ال  

 .المبكر

وحـــدة التعلـــيم األكـــاديمي، واإلرشـــاد النفســـي، واالجتمـــاعي،      
ــال مــن ســن       : وتضــم ــه خدمــة األطف ــتم في ــامج المدرســة والــذي ي برن

ــة       ــاق الطلبـ ــالل التحـ ــن خـ ــك مـ ــرة، وذلـ ــن العاشـ ــى سـ ــة و حتـ السادسـ
 .بالمدرسة التابعة للجمعية من الصف األول و حتى الصف الثالث

يقــدم خــدمات التأهيــل  : اإلرشــاد النفســي واالجتمــاعي برنــامج  
ــى تنفيـــذ        ــل علـ ــا ويعمـ ــال وأســـرهم، كمـ ــاعي لألطفـ ــي واالجتمـ النفسـ
دراســات حالــة اجتماعيــة لألســر، وتطبيــق اختبــارات الــذكاء لتحديــد     

 .القدرات العقلية لألطفال قبل التحاقهم وقبولهم بالمدرسة

بشـــكل وهـــي تهـــدف : وحـــدة المعلومـــات والتثقيـــف والتواصـــل 
بحقـــوق وقـــوانين   رئيســـي إلـــى نشـــر الـــوعي، والتثقيـــف، والتعريـــف     

ــوقين  ــاتهم األشـــخاص المعـ ــدراتهم وإمكانـ ــة بقـ ــذه  . ، والتوعيـ ــم هـ تضـ
ــرامج ا  ــدة بـ ــدمجالوحـ ــة، و ،لـ ــة المجتمعيـ ــي  و التوعيـ ــل المهنـ التأهيـ

 والتـدريب،  واالتفاقيات والشراكة، وتكنولوجيا المعلومات، والتشغيل،
 .والدراسات واألبحاث

تقدم الجمعية من خالله خدمات تأهيليـة شـاملة    :ريق االمتدادف
تشـــــمل العـــــالج الطبيعـــــي، والعـــــالج الـــــوظيفي، واإلرشـــــاد النفســـــي  
 واالجتمـــــاعي، واألجهـــــزة الطبيـــــة، والـــــدمج المدرســـــي والمجتمعـــــي

ــاطق األردن       ــواع اإلعاقــة، ولمختلــف األعمــار فــي كافــة من لمختلــف أن
ــة فــي المصــادر   البعيــدة عــن مراكــز الخــدمات، والتــي ت    عــاني محدودي

 .كالقرى، والبوادي والمناطق النائية

 عينة الدراسة

تــم اختيــار أفــراد عينــة الدراســة مــن ُأّمهــات األطفــال الملتحقــين  
بجمعيــة الحســين لرعايــة وتأهيــل ذوي التحــديات الحركيــة، وقــد تــم     
اختيار الجمعية لوجود اتفاقية تعاون وشراكة ما بين جمعية الحسـين  

وتأهيــل ذوي التحــديات الحركيــة، والجامعــة الهاشــمية،ووذلك   لرعايــة 
إلستعداد المسؤولين للتعاون، ولتوفر قسم إرشـاد نفسـي واجتمـاعي    

وتعــد . فــي الجمعيــة، وكــذلك تــوفر مكــان مناســب لالجتمــاع باألمهــات 
الدراسـة الحاليــة جــزءًا مــن اتفاقيــة التعـاون والشــراكة مــا بــين جمعيــة   

 .ةالحسين والجامعة الهاشمي

قامت الباحثة الثانية بـاإلعالن لجميـع أمهـات األطفـال المصـابين      
بالقيلة السحائية عن عقد لقاء داخل الجمعية، وأنه يتعلـق بـالتخطيط   
لتقــديم بــرامج تدريبيــة لهــن لمســاعدتهن علــى التوافــق مــع الضــغوط      

ــًا مــن ) 50(وقــد حضــر اللقــاء  . النفســية، والتعامــل الصــحي معهــا  ّأّم
قامت الباحثـة خـالل اللقـاء    .المصابين بالقيلة السحائيةأمهات األطفال 

ــغوط   ــاس الضـ ــق مقيـ ــد بتطبيـ ــواتي    المنعقـ ــات اللـ ــى األمهـ ــية علـ النفسـ
ــرن ــات     . حضـ ــر األمهـ ــية، وحصـ ــغوط النفسـ ــاس الضـ ــحيح مقيـ ــم تصـ تـ

اللـــواتي حصـــلن علـــى أعلـــى الـــدرجات فـــي الضـــغوط النفســـية وكـــان    
 تلـك األمهـات،  ثـم تـم العمـل علـى مخاطبـة       ومـن . ّأّمـاً ) 30(عـددهن  

واستقصاء درجة استعدادهن للمشـاركة فـي البرنـامج التـدريبي، وقـد      
وااللتـزام   أبدين استعدادهن لالشتراك الطوعي في البرنامج التـدريبي، 

 .بقواعد المجموعات اإلرشادية التي تّم توعيتهن بها

م قامت الباحثة بعد ذلك بتوزيع األمهات الثالثين عشوائيًا إلى ث
ضــــمت المجموعــــة  .احــــدة تجريبيــــة وأخــــرى ضــــابطةمجمــــوعتين و

ــدريبي      ــامج الت ــي ستخضــع للبرن ــة الت ــا ضــمت   ) 15(التجريبي ــًا ،كم ُأّم
فس العدد مـن  المجموعة الضابطة التي لن تخضع للبرنامج التدريبي ن

ــًا) 15(األمهــــات  ، مــــع اإلشــــارة لهــــن بالتعهــــد بتطبيــــق البرنــــامج  ُأّمــ
الدراسـي الثـاني مـن العـام     التدريبي عليهن في وقت الحق من الفصـل  

، وبعـد االنتهـاء مـن إجـراءات تطبيـق      2010/2011الدراسي الحـالي  
تجـدر اإلشـارة هنـا إلـى     . عـة التجريبيـة  التدريبي على المجمو البرنامج

أو  في المجموعة الضابطة لـم يتعرضـن أليـة تـدخالت،     المشاركات أن



  ميزاغوابيانغيث، المصري و

 309

ــا المشــارك       ــة التــي تخضــع له ــرة الزمني ــة خــالل الفت ــرامج بديل ات فــي ب
 .وعة التجريبية للبرنامج التدريبيالمجم

 أدوات الدراسة

 تّم استخدام مقياس الضغوط النفسية الذي قـام بإعـداده معـالي   
وذلك لقياس الضـغوطات النفسـية التـي تتعـرض لهـا ُأمهـات        ،)2003(

يتكــون المقيــاس مــن ســبعة أبعــاد لقيــاس الضــغوط . األطفــال المعــاقين
 :النفسية وهي

  األعــــراض النفســــية والعضــــوية، ويشــــمل هــــذا  -البعــــد األول
 ).20-1(العامل الفقرات من 

  ويشـمل الفقـرات مـن     مشاعر اليـأس واإلحبـاط ،   -البعد الثاني
)21- 34 .( 

  المشــكالت المعرفيــة والنفســية للطفــل، ويشــمل  -البعــد الثالــث
 ). 47- 35(هذا العامل الفقرات من 

   ــع ــة، ويشــمل هــذا   المشــكالت األســرية االجتم  -البعــد الراب اعي
 ). 52 – 48(العامل الفقرات من 

   ويشــمل هــذا العامــل   علــى مســتقبل الطفــل   -البعــد الخــامس ،
 ). 65 -53(الفقرات من 

   مشــكالت األداء االســتقاللي للطفــل ويشــمل    -البعــد الســادس
 ). 73-66(هذا العامل الفقرات من 

  ويشـمل  عدم القدرة علـى تحمـل أعبـاء الطفـل     -البعد السابع ،
 ). 80-74(هذا العامل الفقرات من 

فقـرًة، تقـع اإلجابـة علـى     ) 80(و بذلك فإن المقياس يتألف مـن  
ال (كــل فقــرة فــي المقيــاس ضــمن ســلم مؤلــف مــن ثالثــة خيــارات هــي  

أما طريقة اإلجابة فتكون ). يحدث مطلقا، يحدث قليال، يحدث دائمًا
الفقـرة   فـي المربـع الـذي ينتمـي إلـى درجـة انطبـاق       ) X(بوضع إشـارة  

ــًا( علـــى األم، حيـــث ُتعطـــى اإلجابـــة  درجـــة واحـــدة، ) ال يحـــدث مطلقـ
. ثـــالث درجـــات) يحـــدث دائمـــا(درجتـــين، و) يحـــدث قلـــيال(وتعطـــى 

ويمكــن اســتخراج الدرجــة الكليــة علــى المقيــاس بجمــع الــدرجات التــي  
تتراوح الدرجة الكليـة  . تمثل مستويات الضغوط على فقرات المقياس

ــى   ) 240 -80(ن علــى المقيــاس بأكملــه مــ   حيــث تمثــل الدرجــة األول
وتشــير . الحــد األدنــى، فــي حــين تمثــل الدرجــة الثانيــة الحــد األعلــى    

الــدرجات العليــا التــي تحصــل عليهــا األم علــى أبعــاد المقيــاس ارتفــاع   
 . مستوى الضغوطات النفسية لديها

 صدق المقياس وثبات درجاته

مقيــاس بــالتحقق مــن الصــدق المنطقــي لل) 2003(قــام معــالي  
ين وطلبــة مــن المحكمــين مــن المختصــ  مــن خــالل عرضــه علــى عشــرة 

، لمعرفـة آرائهـم حـول مالءمـة، ووضـوح كـل       دكتوراه اإلرشـاد النفسـي  
فقــرة مــن فقــرات المقيــاس المصــمم لقيــاس الضــغوطات النفســية التــي   

أمـا فيمـا يتعلـق بثبـات درجـات      . اني منهـا أمهـات األطفـال المعـاقين    تع

ــال    ــام مع ــات المقيــاس بصــورته     )2003(ي المقيــاس فقــد ق بتقــدير ثب
، باسـتخدام كرونبـاخ ألفـا    النهائية باستخدام طريقـة االتسـاق الـداخلي   

للدرجــة الكليــة، فــي     )0.93( حيــث بلغــت معامــل االتســاق الــداخلي    
. لعوامــل المقيــاس الســبعة ) 0.91 – 0.64(حــين تراوحــت مــا بــين   

لــة للعينــة التــي  وبمــا أن الدراســة الحاليــة بصــدد اســتخدام عينــة مماث  
طبقــت عليهــا األداة، فلـــم تقــم الباحثـــات بإعــادة التحقـــق مــن صـــدق      

 .وثبات درجات المقياس ألغراض الدراسة الحالية

 البرنامج التدريبي

ــدريبي    ــامج ت ــاء برن ــّم بن ــال المصــابين     ت ــات األطف لمســاعدة أمه
بالقيلــة الســحائية علــى التعامــل مــع الضــغوط النفســية التــي يواجهنهــا     

  :لخطوات اآلتيةوفقًا ل

: مثل االطالع على األدب النظري المتعلق بهذا الموضوع .1
 ؛2008؛ مدانات، 2006 ؛ المعايطة،2003 معالي،(دراسة 

 ؛)Brand, 2001( ودراسات) 2005أبو رمان، 
)Graungaard and Skov, 2006(، )Montgomery,and 

Stapleford, 2009( ،)McDowell, Bills, and Eaton, 

1989( ،)Lemanek, Jones ,and Noojin, 1997( ،
)Lieberman, 2000( ،)Vermaes, Gerris, and 

Janssens, 2007( ،)Antle, Mills, Steele, Kalnins and 

Rossen, 2007( 

، وتمارين ج التدريبي بالتركيز على إجراءاتتطوير البرنام .2
تساعد على استخدام استراتيجيات تكيف فعالة في مواجهة 

استراتيجيات كانت مستخدمة  لنفسية، وتعزيزالضغوط ا
في تطوير البرنامج من خبرات  تّم االستفادة كما. لديهن

الباحثة الثانية خالل التقائها باألمهات، والتعرف على أشكال 
ولما كانت أكثر استراتيجيات التكّيف . التكّيف المختلفة لديهن

عن  استراتيجيات البحث: استخدامًا من قبل األمهات، هي
الدعم االجتماعي، والتعبير عن المشاعر، واالسترخاء، 

وأسلوب حل  ،والحديث اإليجابي للذات، ومهارات اجتماعية
المشكالت، فقد تّم االهتمام خالل البرنامج بمهارات مستمدة 
من هذه االستراتيجيات لتتمكن األمهات من ممارستها؛ ألنها 

 .مواجهة المواقف تبدو أكثر قربًا من ممارساتهن اليومية في

ل منها، تّم تحديد موضوعات الجلسات، وعددها، ومدة ك .3
، إضافة إلى أساليب التدريب، وأهدافها العامة والخاصة

، والنشرات، اءات، واألنشطة، والواجب المنزليواإلجر
والشفافيات الخاصة بكل جلسة، والمتعلقة بكيفية تطبيق 

جلسة ) 14( وكذلك تّم تحديد. البرنامج أثناء الجلسات
للبرنامج مدة كل جلسة منها ثالث ساعات، ودّربت األمهات 
مرتين في األسبوع، واستمر التدريب لمدة ستة أسابيع، وتّم 
التدريب من خالل استخدام أساليب تدريبية متعددة تمثلت 

الحوار، والمناقشة، والتخيل، وطرح األمثلة، واألسئلة، : في
حاضرة، والعمل في مجموعات ودراسة الحالة، واألنشطة، والم
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صغيرة، والنمذجة، ولعب األدوار، إضافة إلى النشرات، 
 . واستخدام الشفافيات،والواجب المنزلي

 وصف البرنامج

 :دف العام من البرنامج اإلرشادياله

ــامج  إلــى مســاعدة األمهــات علــى إتبــاع بعــض     يهــدف هــذا البرن
فســــية التــــي طــــرق التكّيــــف اإليجابيــــة فــــي التعامــــل مــــع الضــــغوط الن 

تواجههن في حياتهن اليومية، مما يسهم فـي مسـاعدتهن علـى خفـض     
  . درجة هذه الضغوط النفسية

 : األهداف اإلجرائية للبرنامج اإلرشادي

     توعية المشاركات حول الضغوطات النفسـية، وآثارهـا علـى
 .الصحة النفسية والجسمية

  مساعدة المشاركات في تحديد أنواع التشويهات المعرفية
 . ألفكار اآلليةا

    تزويــد األمهــات بالتــدرب علــى المهــارات، واإلســتراتيجيات
التــي يمكــن أن يشــعرن مــن خاللهــا بازديــاد فــاعليتهن فــي    
السيطرة على مشاعر الضغط النفسي، والغضب، ومواجهـة  

 . المواقف الضاغطة بفاعلية

   مســـــاعدة المشـــــاركات علـــــى تعمـــــيم مـــــا تعلمنـــــه داخـــــل
وضـاع الحياتيـة اليوميـة خـارج     الجلسات التدريبيـة علـى األ  

مـــع الضـــغوطات  الجلســـات التدريبيـــة خاصـــة فـــي التعامـــل 
 . المتعلقة باألبناء

 مكونات البرنامج

ــة التــي اشــتمل         ــا يلــي وصــف مختصــر للجلســات التدريبي وفيم
 :عليها البرنامج التدريبي

 "التعارف والتعريف بالبرنامج:" الجلسة األولى

ــة     ــى إزال ــتّم فــي الجلســة األول ــين     ي لحــواجز، وكســر الجمــود ب
المشاركات، من خالل تعريـف الباحثـة بنفسـها أمـام المشـاركات، ومـن       

، إلــى أن تصــبح جميــع  لــب مــن كــل مشــاركة أن تعــّرف بنفســها   ثــّم تط
المشـــاركات يعـــرفن بعضـــهن بعضـــًا، ويقـــدمن بعـــض المعلومـــات عـــن  

التعبير عمــا يتوقعنــه مــن    بــ  أنفســهن أيضــًا، كمــا يســمح للمشــاركات     
مناقشـــة الهـــدف العـــام مـــن  ويـــتم أيضـــا فـــي هـــذه الجلســـة. امجالبرنـــ

ــتّم عــرض الهــدف العــام مــن       ــه، ثــم ي  البرنــامج، ومــا يمكــن تحقيقــه من
ورة االلتــزام ، مــع التأكيــد علــى ضــرالبرنــامج، وتوضــيح آليــة العمــل بــه

، وأداء الواجبات المنزلية التي يـتم تعيينهـا، ثـم    بالحضور، والمشاركة
، مــع مراعــاة  زمنــي لمواعيــد التــدريب ومكانــه  امج يــتّم اســتعراض برنــ 

ــا أمكـــن  ــاركات مـ ــن   . ظـــروف المشـ ــة مـ ــة مقبولـ ــد الوصـــول لدرجـ وبعـ
 االتفاق بين الباحثة والمشاركات على آلية تطبيق البرنامج ومواعيده،

 .يتم عرض فكرة عامة عن الضغوط النفسية

 

 "القيلة السحائية" الجلسة الثانية

ة مســـبقًا عـــن القيلـــة    يـــتّم عـــرض وشـــرح مـــادة علميـــة معـــد      
الســـحائية؛ ماهيـــة القيلـــة الســـحائية، وأســـبابها، واألعـــراض المرافقـــة، 
ومــدى اإلصــابة، وطــرق العنايــة التــي يمكــن أن تقــدم للطفــل المصــاب  

 .بالقيلة السحائية

ردود األفعــال النفســية لــذوي الطفــل المصــاب  "الجلســة الثالثــة 
 "بالقيلة السحائية

ــدة      ــة معـ ــادة علميـ ــرض مـ ــتّم عـ ــن ردود   يـ ــرحها عـ ــبقًا وشـ مسـ
األفعال النفسية لدى األسرة عند والدة طفل مصاب بالقيلة السـحائية  

ــي،    : وهــي ــف األول وإعــادة التنظــيم   الصــدمة وعــدم التصــديق، والتكّي
الفعال، وذلك حتى تتمكن المشـاركات مـن فهـم ردود األفعـال النفسـية      

القيلــة والمراحــل التــي يمــررن بهــا حاليــًا بســبب والدة طفــل مصــاب ب   
 . السحائية، والمهام المتعلقة بهذه المراحل

 "صندوق مشاعري" الجلسة الرابعة

صـــاب بالقيلـــة توضـــيح المشـــاعر المتعلقـــة بـــوالدة طفـــل م  يـــتم
األمـل،   ، وعـدم الوضـوح، واإلحبـاط، وفقـدان    الخـوف : السحائية وهـي 

ــاك،     ،والقلــق والعــداء، والغضــب،  ــالمرارة، واالرتب ــار، والشــعور ب والع
للمشـاركات بـأن المشـاعر هـي نتيجـة       وتـتم اإلشـارة  . وغيرها والحزن

المواقف واألفكار، ويتم تعريفهن بكيفية تأثير المشـاعر التـي يخبرنهـا    
 . على تصرفاتهن وعالقتهن مع أطفالهن

 "ما أقوله لنفسي"الجلسة الخامسة 

يتّم تعريف المشاركات بمعنى األفكار غير المنطقيـة، وعالقتهـا    
سـية، مـع تـدريبهن علـى اسـتبدال األفكـار غيـر المنطقيـة         بالضغوط النف

 . السلبية بأخرى منطقية إيجابية

المشـكالت التكيفيـة التـي تتعـرض لهـا أسـرة       " الجلسة السادسـة 
 "المصاب بالقيلة السحائية

يتّم التعرف على الحاجات النفسية األكثر أهمية بالنسبة ألمهـات  
إلقــاء الضــوء علــى المعانــاة  األطفــال المصــابين بالقيلــة الســحائية، مــع 

اليوميــة والمشـــكالت التكّيفيــة التـــي تواجههـــا األمهــات اللـــواتي رزقـــن    
 . أطفاًال مصابين بالقيلة السحائية

 "شبكتك الداعمة"الجلسة السابعة 

يـــتّم تعريـــف المشـــاركات بأهميـــة الـــدعم االجتمـــاعي كمصـــدر   
ــا     ــل المصـ ــدما تتعـــرض أم الطفـ ــة عنـ ــة، وخاصـ ــة والمقاومـ ب للمواجهـ

بالقيلـــة الســـحائية إلـــى الضـــغوطات والمشـــاكل، إضـــافة إلـــى توضـــيح    
التــأثيرات اإليجابيــة والســلبية للــروابط االجتماعيــة، مــع تــدريبهن علــى 

 . تقييم وتطوير شبكات الدعم الخاصة بهن
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 "مهارة كشف الذات" الجلسة الثامنة

يــــتّم تعريــــف المشــــاركات بأهميــــة كشــــف الــــذات فــــي الحيــــاة  
قتــــه بالصــــحة النفســــية، إضــــافة الــــى تحديــــد الفوائــــد اليوميــــة، وعال

-Jo(  هـاري -العديدة لالنفتاح الذاتي، ويتّم تدريبهن على نافـذة جـو  

Harry Box  (       لمعرفة متى، وبـأي قـدر تكشـف المشـاركة عـن ذاتهـا
 . لآلخرين، وتكليفهن بممارسة ما تّم تعلمه كواجب منزلي

 "االسترخاء العقلي والجسمي"الجلسة التاسعة 

ــا       ــترخاء وعالقتهـ ــتراتيجية االسـ ــاركات بإسـ ــف المشـ ــتّم تعريـ يـ
بالضغط النفسي والتكّيف، حيث تـم توضـيح معنـى االسـترخاء بنوعيـه      
العقلــي والجســمي، وطــرق تطبيقهمــا، كمــا يــتّم تقــديم واجــب منزلــي    
يتضمن تكليفهن بممارسة ما تّم تعلمنه في هذه الجلسـة فـي حيـاتهن    

 . اليومية

تـــدريب الثقـــة وتأكيـــد حريـــة التعبيـــر عـــن   "الجلســـة العاشـــرة 
 "المشاعر

ــي         ــا ف ــذات، وأهميته ــد ال ــارة تأكي ــتّم تعريــف المشــاركات بمه ي
الحياة اليومية، وعالقتها بالصـحة النفسـية مـع تـدريبهن علـى خطـوات       

  .ممارسة السلوك التوكيدي في أوضاع اجتماعية وحياتية متنوعة

 "شكالتإستراتيجية حل الم"الجلسة الحادية عشرة 

يتّم تعريف المشاركات بإستراتيجية حل المشـكالت وخطواتهـا،   
والمتضمنة تحديد المشكلة، ووضع البدائل الممكنة، واختيار البـديل  
األفضل، وتنفيذه والتقويم، إضـافة إلـى تـدريبهن علـى خطـوات اتخـاذ       

 .القرارات المناسبة في حال وجدت األم في أوضاع ضاغطة نفسيًا

 "السلوك الدفاعي والسلوك التوكيدي" عشرة الجلسة الثانية

ــتّم تعريـــف المشـــاركات بـــأنواع الســـلوكيات التـــي تـــؤدي إلـــى     يـ
التواصــل الــدفاعي، وتعــريفهن بأصــناف التواصــل الــداعم، مــع عمــل        

 . مقارنة بين السلوك التوكيدي والسلوك الدفاعي

 "اإلصغاء الفّعال"الجلسة الثالثة عشرة 

المشــاركات علــى كيفيــة اســتخدام  يــتّم فــي هــذه الجلســة تعريــف
ــان        ــان والمكـ ــي الزمـ ــة، فـ ــة الراجعـ ــال، والتغذيـ ــغاء الفعـ ــارتي اإلصـ مهـ
المناســبين، كمــا يـــتّم تــدريبهن علــى عـــدة أنشــطة تتضــمن خطـــوات       
ــيفهن        ــر، وتكلـ ــريح والمباشـ ــل الصـ ــى التواصـ ــود إلـ ــي تقـ ــال التـ االتصـ

  .بممارسة ما تم تعلمه كواجب منزلي

 "اء و التقويماإلنه"لجلسة الرابعة عشرة ا

يـتّم تلخـيص جميـع مــا قـدم فـي الجلســات السـابقة حـول بعــض        
اســتراتيجيات التعامــل مــع الضــغوط النفســية، والتــي تــّم تناولهــا خــالل  

ــة   ــتّم مناقشـ ــا يـ ــابقة، كمـ ــاركات الجلســـات السـ ــن   المشـ ــن عـ ــي آرائهـ فـ
 . ، ومدى االستفادة منهاالجلسات التدريبية

 إجراءات تطبيق البرنامج 

ــّم التنســ  ــة وتأهيــل ذوي     ت ــة الحســين لرعاي يق مــع مــديرة جمعي
التحديات الحركية لتسهيل عمليـة تطبيـق البرنـامج فـي إحـدى قاعـات       

) 14(الجمعيـــة، كمكـــان لتطبيـــق جلســـات البرنـــامج التـــدريبي، لمـــدة  
نــت تبــدأ  جلســة بحيــث يــتم عقــد جلســتين أســبوعيا، وكــل جلســة كا    

 . رًاحتى الساعة الواحدة ظهالساعة العاشرة صباحاً و

طبق البرنامج التدريبي على األمهات المشاركات فـي المجموعـة   
 .التجريبية على مدار سبعة أسابيع

تّم في آخر جلسة إعـادة تطبيـق مقيـاس الضـغوط النفسـية علـى       
المجموعتين الضابطة والتجريبيـة، كخطـوة للكشـف عـن أثـر البرنـامج       

ط التـــدريبي فـــي مســـاعدة أمهـــات األطفـــال فـــي خفـــض درجـــة الضـــغو  
 . النفسية

ــد مـــرور   ــق مقيـــاس الضـــغوط      ) 30(بعـ ــًا تـــّم إعـــادة تطبيـ يومـ
النفسية على المجموعتين التجريبيـة والضـابطة، كخطـوة للتحقـق مـن      
استمرار أثر البرنامج التدريبي في مساعدة أمهات األطفال في خفـض  

 . درجة الضغوط النفسية

تـــم ادخـــال البيانـــات إلـــى جهـــاز الحاســـوب تمهيـــدًا الســـتخراج   
 ).SPSS(لنتائج باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ا

 اإلحصائية الدراسة والمعالجة تصميم

ــدريبي فــي خفــض الضــغوط       ــامج الت ــة البرن لتحديــد مــدى فاعلي
النفسية عنـد أمهـات األطفـال المصـابين بالقيلـة السـحائية، اسـتخدمت        

ــتقل    ــر المسـ ــر المتغيـ ــي، لفحـــص أثـ ــميم التجريبـ ــة التصـ ــو و الدراسـ هـ
درجة الضـغوط النفسـية   ( وهو على المتغير التابع) البرنامج التدريبي(

، وباستخدام القياسات القبليـة والبعديـة والمتابعـة بعـد     )لدى األمهات
 : شهر كما يلي

 : مجموعة تجريبية

قيـاس بعـدي    –معالجة  –قياس قبلي  –تعيين عشوائي منتظم 
 . قياس متابعة بعد شهر –

 :مجموعة ضابطة

قيـاس بعـدي    –معالجة  –قياس قبلي  –ن عشوائي منتظم تعيي
 .قياس متابعة بعد شهر –

 نتائج الدراسة

تـنص علـى أنـه     فرضية الدراسة األولـى والتـي   للتحقق من صحة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الضـغوط النفسـية بـين    "

قتــرح المجموعــة التجريبيــة التــي يتلقــى أفرادهــا البرنــامج التــدريبي الم
لخفــض الضــغوط النفســية، وبــين المجموعــة الضــابطة التــي ال يتلّقــى     
أفرادها البرنامج التدريبي المقترح على متغير الضغوط النفسية وذلك 

ــاس  ــى القيـــ ــدي علـــ ــابية،   " البعـــ ــطات الحســـ ــتخراج المتوســـ ــم اســـ تـــ
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واالنحرافــات المعياريــة للــدرجات المتحققــة ألفــراد عينــة الدراســة فــي   
ــوعتين التجري ــغوط النفســـ   المجمـ ــاس الضـ ــى مقيـ ــابطة علـ ــة والضـ ية بيـ

 :هذه النتائج) 1(ويوضح الجدول 

ــدول  ــاس     ).1(جـ ــى مقيـ ــة علـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ
الضغوط النفسية الستجابات أفراد الدراسـة علـى القياسـين القبلـي والبعـدي      

  للمقياس ككل

 العدد المجموعة

) مصاحب(الضغط النفسي 
  

 سي الضغط النف

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 14.93 126.667  15.07 138.667 15 التجريبية
 27.46 147.400   26.38 140.000 15 الضابطة

وجـود فـروق ظاهريـة بـين المتوسـطات      ) 1( يتضح من الجدول
ــة و   ــة التجريبيـ ــة بمجمـــوعتي الدراسـ ــابية الخاصـ ــابطة علـــى الحسـ الضـ

القيــــاس القبلــــي لمقيــــاس الضــــغوط النفســــية، حيــــث بلــــغ المتوســــط    
) 138.67(الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية على القيـاس القبلـي   

ــاري   ــانحراف معيـ ــراد   )15.07(بـ ــابي ألفـ ــغ المتوســـط الحسـ ــا بلـ ، كمـ
بانحراف معياري ) 140.00(المجموعة الضابطة على القياس القبلي 

نسبة للقياس البعـدي فنجـد إن متوسـط المجموعـة     أما بال). 26.38(
، فـــي )14.93(بـــانحراف معيـــاري ) 126.67(التجريبيـــة قـــد أصـــبح 

) 147.40(حين أن متوسط القياس البعدي للمجموعة الضابطة بلـغ  
وبنــاء عليــه تتضــح الحاجــة إلــى إجــراء   ). 27.46(بــانحراف معيــاري 

أن الباحثـات قـد   علمـًا   –ضبط إحصائي لعزل أثر المتغيرات الدخيلـة  
عملن على محاولة ضبط المتغيرات الدخيلة ضبطًا تجريبيًا من خـالل  

لذا توجـب اسـتخدام    -إيجاد مجموعتين متكافئتين تجريبية وضابطة 
 .على المقياس الكلي للدراسة ANCOVAتحليل التباين المصاحب 

ــائية بـــين مجمـــوعتي الدراســـة        ــة داللـــة الفـــروق اإلحصـ ولمعرفـ
ابطة علــى المقيــاس البعــدي بــين مجمــوعتي الدراســة  التجريبيــة والضــ

التجريبيـــة والضـــابطة علـــى المقيـــاس البعـــدي ،تـــّم اســـتخدام تحليـــل   
التبــــاين المصــــاحب لعــــزو انخفــــاض الضــــغوط النفســــية لــــدى أفــــراد  
ــيس لعوامــل أخــرى،        ــدريبي ول ــامج الت ــى البرن ــة إل المجموعــة التجريبي

 )2( ويتضح هذا في الجدول

ليل التباين المصاحب لداللة الفروق في الضغوط النفسية لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على القياسين القبلي نتائج تح). 2(جدول 
  والبعدي لمقياس الضغوط النفسية ككل

 
  مصدر
 التباين

  مجموع
 المربعات

 درجة
الحرية

  متوسط
 المربعات

  ف
المحسوبة

 الداللة
اإلحصائية

 الداللة
 العملية

الضغط
لنفسي ا
)مصاحب(

7862.4211 7862.42136.5220.000 57.50%

%33.33 2905.68613.4970.001 2905.6861 المجموعة

    215.278 5812.51227 الخطأ
     16898.96729 الكلي

        

ــوبة ) 2(يتضـــح مـــن الجـــدول   ــة ف المحسـ ) 13.497(أن قيمـ
 ، ممـا )α ≤.050(ية وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصـائ 

يعني وجود أثر للبرنامج التدريبي على تقليل الضـغوط النفسـية لـدى    
ولمعرفة اتجاه العالقـة احتكمـت الباحثـات    . أفراد المجموعة التجريبية

إلى جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة كمـا هـو فـي      
لتجريبيـة  الذي يتبين منه أنها كانت لصالح المجموعـة ا  ؛)1(الجدول 

ــانحراف معيــاري مقــداره  )126.667(بمتوســط حســابي مقــداره   ، وب
ــابطة     )14.93( ــة الضـــ ــابي للمجموعـــ ــط الحســـ ــغ المتوســـ ــا بلـــ ،بينمـــ
ــداره  )140.000( ــاري مقـــــ ــانحراف معيـــــ ــد ). 27.46(، وبـــــ ويؤكـــــ

 –أدناه هذه النتيجة حيث بلغ المتوسط الحسـابي المعـّدل   ) 3(جدول
للمجموعــــة التجريبيــــة   –بعــــد إجــــراء تحليــــل التبــــاين المصــــاحب     

ولصالح المجموعـة  ) 146.880(وللمجموعة الضابطة ) 127.187(
 .التجريبية

 

 

ــة     ).3(جــدول  ــة للمجمــوعتين التجريبي المتوســطات الحســابية المعدل
  والضابطة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 3.79 127.187 التجريبية
 3.79 146.880 الضابطة

ن وجــود عالقــات ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين  وللتأكــد مــ
أبعاد مقياس الضغوط النفسية،تّم حساب معامالت االرتباط بـين أبعـاد   

ــدول     ــي الجـ ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــاس كمـ ــود  ) 4(المقيـ ــين وجـ ــث يتبـ ،حيـ
 الفرعيـــة عالقـــات ارتباطيـــة ذات دالالت إحصـــائية بـــين بعـــض األبعـــاد 

ــية  ــغوط النفسـ ــن جوهريـــ  .لمقيـــاس الضـ ــّم  وللتحقـــق مـ ــات تـ ة العالقـ
) 4(للكروية، ويتضـح مـن جـدول     Bartlettاستخدام اختبار بارتليت 

ــة       ــتوى الداللـ ــد مسـ ــائية عنـ ــة احصـ ــة ذات داللـ ــة جوهريـ ــود عالقـ وجـ
 2كـا  بـين أبعـاد المقيـاس حيـث بلغـت قيمـة      ) α ≤ .050(اإلحصـائية  

ــدد     )133.028( ــاين المتعـــ ــل التبـــ ــتخدام تحليـــ ــرر اســـ ــه تقـــ ، وعليـــ
MANOVA.  
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  العالقات االرتباطية بين األبعاد الفرعية لمقياس الضغوط النفسية على القياس البعدي).4( جدول

 االرتباطية العالقة

األعراض
 النفسية

 والعضوية

المشكالت
 المعرفية
 والنفسية

المشكالت
 األسرية

 واالجتماعية

 على القلق
 الطفل مستقبل

 مشكالت
 األداء

 على القدرة عدم
 الطفل أعباء تحمل

 اعرمش
 اليأس

 واإلحباط

األعراض النفسية 
 والعضوية

1       

المشكالت المعرفية 
 والنفسية

0.65 1      

المشكالت األسرية 
 واالجتماعية

-0.33 -0.55 1     

القلق على مستقبل 
 الطفل

0.26 0.54 -0.73 1    

 األداءمشكالت

   1 0.69- 0.48 0.50- 0.20-  االستقاللي

حمل عدم القدرة على ت
 أعباء الطفل

-0.32 -0.53 0.39 -0.60 0.79 1  

 1 0.08- 0.18- 0.07 0.48- 0.55 0.65 مشاعر اليأس واإلحباط

 Bartlettاختبار 
 للكروية

 نسبة
 األرجحية

  2كا
 التقريبية

  درجة
 الحرية

  الداللة
 اإلحصائية

0.000 133.028 27 0.000 

Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity matrix. 
  

من جهة أخرى تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لـدرجات أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة علـى أبعـاد مقيـاس          
 :التالي) 5(الضغوط النفسية كما هو موضح في الجدول 

واالنحرافــات المعياريــة علــى مقيــاس الضــغوط النفســية الســتجابات أفــراد الدراســة علــى القياســين القبلــي       متوســطات الحســابية).5( جــدول
 والبعدي ألبعاد مقياس الضغوط النفسية

 العدد المجموعة المجاالت
 االستجابة القبلية

 
 االستجابة البعدية

 عياريالم االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابيالمتوسط

 0.30 1.723  0.35 1.893 15 التجريبية األعراض النفسية والعضوية
 0.33 1.937  0.24 1.937 15 الضابطة

 0.28 1.431  0.35 1.451 15 التجريبية المشكالت المعرفية والنفسية
 0.47 1.718  0.50 1.615 15 الضابطة

 0.16 0.821  0.16 0.769 15 التجريبية واالجتماعيةالمشكالت األسرية 
 0.25 0.706  0.18 0.776 15 الضابطة

 0.41 1.908  0.40 2.154 15 التجريبية القلق على مستقبل الطفل
 0.52 1.964  0.48 2.026 15 الضابطة

 0.18 0.589  0.18 0.541 15 التجريبية االستقاللي مشكالت األداء
 0.11 0.488  0.24 0.619 15 الضابطة

 0.22 0.668  0.20 0.582 15 التجريبية على تحمل أعباء الطفلعدم القدرة 
 0.16 0.535  0.27 0.646 15 الضابطة

 0.16 1.186  0.18 1.281 15 التجريبية مشاعر اليأس واإلحباط

 0.34 1.533  0.27 1.405 15 الضابطة
         

أعـــاله وجـــود فـــروق ظاهريـــة بـــين     ) 5( يتضـــح مـــن الجـــدول  
المعياريـــــــة للمجمـــــــوعتين  واالنحرافـــــــات ســـــــابية،المتوســـــــطات الح

والضابطة على القياس القبلي والبعدي على األبعاد السبعة  ،التجريبية
ولوجـود فـروق ظاهريـة بـين المتوسـطات      . لمقياس الضـغوط النفسـية  
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الحسابية واالنحرافات المعيارية علـى أبعـاد مقيـاس الضـغوط النفسـية      
يل التبـاين المصـاحب المتعـدد    في القياس القبلي توجب استخدام تحل

MANCOVA     ــدول ــي جـ ــين فـ ــو مبـ ــا هـ ــل  ) 6(كمـ ــن تحليـ ــدًال مـ بـ
ــاين المتعــدد  ــين    MANOVA التب ، وذلــك لضــبط الفــروق إحصــائيا ب

علمًا أنه تّم ضبطها تجريبيـًا مـن خـالل إيجـاد      –مجموعتي الدراسية 
وذلـــك لعـــزل أثـــر المتغيـــرات  مجمـــوعتين متكـــافئتين قبـــل المعالجـــة،

زو الفــروق بــين مجمــوعتي الدراســة علــى أبعــاد مقيــاس     الدخيلــة وعــ 
 :الضغوط النفسية للبرنامج التدريبي

 تحليل التباين المصاحب المتعدد ألثر البرنامج التدريبي على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على القياس البعدي). 6( جدول

 األثر
  االختبار
 المتعدد

 قيمة
 االختبار
 المتعدد

  ف
  الكلية

 المحسوبة

 درجة
  حرية

 الفرضية

 درجة
 حرية
 الخطأ

  الداللة
 اإلحصائية

  الداللة
 العملية

 Wilks' Lambda 0.466 2.458 7 15 0.068 53.43% )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية 
 Wilks' Lambda 0.411 3.074 7 15 0.032 58.92% )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية 

 Wilks' Lambda 0.471 2.409 7 15 0.072 52.92% )مصاحب(المشكالت األسرية واالجتماعية 
 Wilks' Lambda 0.650 1.152 7 15 0.384 34.96% )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل 

 Wilks' Lambda 0.657 1.119 7 15 0.401 34.30% )مصاحب(االستقاللي  مشكالت األداء
 Wilks' Lambda 0.853 0.370 7 15 0.906 14.72% )مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

 Wilks' Lambda 0.415 3.018 7 15 0.034 58.48% )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط 
 Hotelling's Trace 2.221 4.760 7 15 0.005 68.96% المجموعة

         

أعاله وجود أثر جـوهري عنـد مسـتوى    ) 6( يتضح من الجدول
ى أبعــاد مقيــاس برنــامج التــدريبي علــلل) α ≥.05(الداللــة اإلحصــائية 
). 4.760(، حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة ف المحســـــوبة الضـــــغوط النفســـــية

ولتحديــد علــى أي بعــد مــن أبعــاد مقيــاس الضــغوط النفســية كــان أثــر  

البرنامج فقد تّم إجراء تحليل التباين المصـاحب المتعـدد علـى أبعـاد     
         ).7( المقياس كما هو مبين في الجدول

 

 

 لداللة الفروق على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على القياس البعدي تحليل التباين المصاحب المتعدد )7( جدول

 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
المربعات

 ف
المحسوبة

  الداللة
اإلحصائية

الداللة
العملية

  األعراض
  النفسية

 والعضوية

0.176 0.046 4.489 0.140 0.1401 )مصاحب(ويةاألعراض النفسية والعض

0.044 0.335 0.972 0.030 0.0301 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

0.122 0.102 2.919 0.091 0.0911 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

0.069 0.225 1.564 0.049 0.0491 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.001 0.908 0.014 0.000 0.0001 )مصاحب(االستقالليت األداءمشكال

0.011 0.627 0.244 0.008 0.0081)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.089 0.167 2.050 0.064 0.0641 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

0.121 0.103 2.900 0.091 0.0911 المجموعة

    0.031 0.65621 الخطأ
     3.13329 الكلي

  المشكالت
  المعرفية
 والنفسية

0.035 0.393 0.761 0.059 0.0591 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

0.123 0.101 2.951 0.229 0.2291 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

0.054 0.285 1.205 0.094 0.0941 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

0.000 0.964 0.002 0.000 0.0001 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.006 0.736 0.117 0.009 0.0091 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

0.000 0.946 0.005 0.000 0.0001)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.116 0.112 2.758 0.214 0.2141 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

0.079 0.193 1.806 0.140 0.1401 المجموعة

    0.078 1.63221 الخطأ
         4.87329 الكلي

0.003 0.793 0.071 0.003 0.0031 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية  المشكالت
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
المربعات

 ف
المحسوبة

  الداللة
اإلحصائية

الداللة
العملية

  األسرية
واإلجتماعية

0.027 0.450 0.593 0.021 0.0211 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

0.022 0.499 0.473 0.017 0.0171 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

0.048 0.317 1.051 0.037 0.0371 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.000 0.947 0.005 0.000 0.0001 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

0.002 0.858 0.033 0.001 0.0011)مصاحب(طفلعدم القدرة على تحمل أعباء ال

0.121 0.105 2.878 0.102 0.1021 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

0.081 0.187 1.859 0.066 0.0661 المجموعة

    0.035 0.74321 الخطأ
     1.31429 الكلي

  القلق
  على

  مستقبل
 الطفل

0.058 0.267 1.301 0.253 0.2531 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

0.089 0.168 2.039 0.396 0.3961 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

0.022 0.503 0.466 0.090 0.0901 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

0.019 0.526 0.415 0.081 0.0811 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.044 0.338 0.963 0.187 0.1871 )مصاحب(قاللياالستمشكالت األداء

0.005 0.741 0.112 0.022 0.0221)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.091 0.161 2.112 0.410 0.4101 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

0.026 0.461 0.565 0.110 0.1101 المجموعة

    0.194 4.08121 الخطأ
         6.16729 كليال

  مشكالت
  األداء

 االستقاللي

0.093 0.156 2.164 0.030 0.0301 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

0.051 0.300 1.130 0.016 0.0161 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

0.011 0.641 0.224 0.003 0.0031 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

0.021 0.511 0.446 0.006 0.0061 )مصاحب(قلق على مستقبل الطفلال

0.118 0.108 2.820 0.039 0.0391 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

0.008 0.692 0.161 0.002 0.0021)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.008 0.683 0.171 0.002 0.0021 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

0.320 0.005 9.894 0.137 0.1371 المجموعة

    0.014 0.29021 الخطأ
     0.66629 الكلي

  عدم
  القدرة
  على

  تحمل
  أعباء
 الطفل

0.000 0.924 0.009 0.000 0.0001 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

0.013 0.605 0.276 0.010 0.0101 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

0.034 0.397 0.748 0.026 0.0261 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

0.018 0.546 0.377 0.013 0.0131 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.001 0.908 0.014 0.000 0.0001 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

0.013 0.611 0.267 0.009 0.0091)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

0.029 0.437 0.629 0.022 0.0221 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

0.192 0.037 4.976 0.174 0.1741 المجموعة

    0.035 0.73421 الخطأ
         1.16929 الكلي

  مشاعر
  اليأس

 واإلحباط

0.011 0.630 0.239 0.006 0.0061 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

0.002 0.843 0.040 0.001 0.0011 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

0.010 0.646 0.218 0.006 0.0061 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

0.004 0.779 0.081 0.002 0.0021 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

0.003 0.799 0.067 0.002 0.0021 )بمصاح(االستقالليمشكالت األداء

0.004 0.771 0.087 0.002 0.0021)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
المربعات

 ف
المحسوبة

  الداللة
اإلحصائية

الداللة
العملية

0.435 0.001 16.141 0.437 0.4371 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

0.392 0.001 13.538 0.366 0.3661 المجموعة

    0.027 0.56821 الخطأ

         2.88229 الكلي

         
أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7( يتضح من الجدول

بين المجموعتين التجريبية، والضابطة على القياس البعدي عند 
على األبعاد التالية من مقياس الضغوط ) α≤.050(مستوى الداللة 

مشكالت األداء االستقاللي، وعدم القدرة على تحمل أعباء : النفسية
طفل، ومشاعر اليأس واإلحباط، بينما لم تظهر فروق ذات داللة ال

المحسوبة لبعد ) ف(احصائية لبقية أبعاد المقياس،حيث بلغت قيمة 
ولبعد عدم القدرة على تحمل  ،)9.894( مشكالت األداء االستقاللي

) 13.538(، ولبعد مشاعر اليأس واإلحباط )4.976(أعباء الطفل 
ولمعرفة اتجاه ).α ≤ .050(اإلحصائية  وذلك عند مستوى الداللة

العالقة على تلك األبعاد من مقياس الضغوط النفسية تّم حساب 
المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري ألبعاد المقياس الذي يتضح 

    . )8(من الجدول 

 البعديالمتوسطات الحسابية والخطأ المعياري ألبعاد مقياس الضغوط النفسية على القياس ). 8( جدول

المعياري الخطأالحسابي المتوسطالمجموعة التابع المتغير
 0.05 1.771التجريبية األعراض النفسية والعضوية

 0.05 1.889الضابطة
 0.08 1.500التجريبية المشكالت المعرفية والنفسية

 0.08 1.648الضابطة
 0.05 0.814التجريبية المشكالت األسرية واالجتماعية

 0.05 0.713ابطةالض
 0.12 1.870التجريبية القلق على مستقبل الطفل

 0.12 2.001الضابطة
 0.03 0.612التجريبية االستقاللي مشكالت األداء

 0.03 0.466الضابطة
 0.05 0.684التجريبيةعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

 0.05 0.519الضابطة
 0.04 1.240التجريبية مشاعر اليأس واإلحباط

 0.04 1.479الضابطة

عــدم القــدرة (أن الفــروق علــى بعــدي  ) 8(يتضــح مــن الجــدول  
ــل    ــاء الطفـ ــل أعبـ ــى تحمـ ــتقاللي (، و)علـ ــكالت األداء االسـ ــت ) مشـ كانـ

ــابي      ــغ المتوســـط الحسـ ــابطة، حيـــث بلـ ــة الضـ ــراد المجموعـ ــالح أفـ لصـ
عـدم القـدرة علـى تحمـل أعبـاء      (ألفراد المجموعة الضابطة على بعـد  

بينمـا بلـغ المتوسـط     ،)0.05( والخطـأ المعيـاري   ،)0.684) (طفـل ال
، والخطـأ  )0.612) (مشـكالت األداء االسـتقاللي  ( الحسابي علـى بعـد  

فــي المقابــل كانــت الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية ).0.03(المعيــاري 
على أبعاد مقياس الضـغوط النفسـية   ) α ≤.050(عند مستوى الداللة 

التعامــل مــع مشــاعر اليــأس   ( بيــة علــى بعــد لصــالح المجموعــة التجري 
بخطــأ ) 1.24( حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذا البعــد) واإلحبــاط

 ).0.04( معياري مقداره

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

تـنص علـى أنـه     فرضـية الدراسـة الثانيـة التـي     للتحقق مـن صـحة  
ة بـين  داللة إحصائية في درجة الضـغوط النفسـي   اتال توجد فروق ذ"

يبي المقتــرح المجموعــة التجريبيــة التــي يتلقــى أفرادهــا البرنــامج التــدر
، وبــين المجموعــة الضــابطة التــي ال يتلقــى   لخفــض الضــغوط النفســية 

أفرادها البرنامج التدريبي المقترح على متغير الضغوط النفسية وذلك 
تـــــم اســـــتخراج المتوســـــطات الحســـــابية،    " علـــــى قيـــــاس المتابعـــــة  

عياريــة للــدرجات المتحققــة ألفــراد عينــة الدراســة فــي   واالنحرافــات الم
ــية      ــغوط النفسـ ــاس الضـ ــى مقيـ ــابطة علـ ــة والضـ ــوعتين التجريبيـ المجمـ

 :هذه النتائج) 9(ويوضح الجدول 
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ــة  ). 9( جـــدول ــابية واالنحرافـــات المعياريـ المتوســـطات الحسـ
لدرجات أفـراد مجمـوعتي الدراسـة التجريبيـة والضـابطة علـى مقيـاس        

 على قياس المتابعةالضغوط النفسية 

 العددالمجموعة

 )متابعة(الضغط النفسي )مصاحب(الضغط النفسي 

  المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 120.20014.62 15.07 138.667 15 التجريبية
 156.73325.27 26.38 140.000 15 الضابطة

وق ظاهريـة بـين المتوسـطات    وجـود فـر  ) 9( يتضح من الجدول
ــابطة علـــى    ــة والضـ ــة التجريبيـ ــة بمجمـــوعتي الدراسـ ــابية الخاصـ الحسـ
القيــــاس القبلــــي لمقيــــاس الضــــغوط النفســــية، حيــــث بلــــغ المتوســــط    
ــي     ــى القيــــــاس القبلــــ ــة علــــ ــة التجريبيــــ ــراد المجموعــــ ــابي ألفــــ الحســــ

، بينمــا بلــغ المتوســط   )15.07(وبــانحراف معيــاري   ،)138.667(
 ،)140.00(ابطة على القياس القبلي مجموعة الضالحسابي ألفراد ال

أمـا بالنسـبة لقيـاس المتابعـة فنجـد إن      ). 26.38(وبانحراف معيـاري  
) 126.67(متوســـــط المجموعـــــة التجريبيـــــة قـــــد انخفـــــض ليصـــــبح  

ــاري   ــانحراف معيــ ــغ )14.93(بــ ــين بلــ ــي حــ ــة   ، فــ ــط المجموعــ متوســ
بــــــانحراف معيــــــاري ) 147.40(الضــــــابطة علــــــى قيــــــاس المتابعــــــة  

)27.46.(  

ــة داللـــة ال  ــائية بـــين مجمـــوعتي الدر   ولمعرفـ  اســـةفـــروق اإلحصـ
التجريبية والضابطة على مقياس المتابعة تـّم اسـتخدم تحليـل التبـاين     

 ):10( كما هو مبين في الجدول ANCOVAالمصاحب 

نتائج تحليل التباين المصاحب لداللـة الفـروق فـي    ).10( جدول
ة التجريبيـة والضـابطة   الضغوط النفسية بـين أفـراد مجمـوعتي الدراسـ    

 على مقياس الضغط النفسي ككل على قياس المتابعة
  مصدر
 التباين

  مجموع
 المربعات

 درجة
الحرية

  متوسط
 المربعات

  ف
المحسوبة

 الداللة
اإلحصائية

 الداللة
 العملية

الضغط
النفسي

 )مصاحب(
3100.988 1 3100.9889.480 0.005 25.99%

%52.20 9645.43629.4860.000 1 9645.436 المجموعة
    327.124 27 8832.345 الخطأ
         21943.46729 الكلي

ــدول    ــن الجـ ــين مـ ــوبة  ) 10(تبـ ــة ف المحسـ ، )9.480(أن قيمـ
، ممـا  )α ≤.050(وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصـائية  

ــدريبي فــي خفــض الضــغوط النفســية        ــامج الت ــر البرن ــي اســتمرار أث يعن
لمجموعة التجريبيـة علـى قيـاس المتابعـة، وبالتـالي رفـض       لدى أفراد ا

ولمعرفــة اتجــاه العالقــة احتكمــت الباحثــات  . الفرضــية الصــفرية الثانيــة
إلى جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة كمـا هـو فـي      

؛ حيــث يتبــين أنهــا كانــت لصــالح المجموعــة التجريبيــة       )9(الجــدول 
ــانحراف معيــاري مقــداره  )138.667(بمتوســط حســابي مقــداره   ، وب

بينمــــا بلــــغ المتوســــط الحســــابي للمجموعــــة الضــــابطة   ،)14.62(
 ويؤكـد جـدول  ). 25.26(، وبانحراف معياري مقـداره  )140.000(

بعـد   –أدناه هذه النتيجة حيث بلغ المتوسط الحسابي المعـّدل  ) 11(
ــاحب     ــاين المصـــــ ــل التبـــــ ــراء تحليـــــ ــة   –إجـــــ ــة التجريبيـــــ للمجموعـــــ

ولصـــــــــــالح ) 156.407(للمجموعــــــــــة الضــــــــــابطة   ، و)120.527(
المجموعــة التجريبيــة التــي انخفضــت درجــة الضــغوط النفســية لــديهم      

 .مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة

ــة    ). 11( جــدول المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياري
المعدّلة لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة علـى مقيـاس   

  قياس المتابعةالضغوط النفسية على 

وللتأكــد مــن وجــود عالقــات ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين أبعــاد  
مقيــاس الضــغوط النفســية علــى قيــاس المتابعــة ،تــّم حســاب معــامالت    

حيـث  ) 12(هو موضـح فـي الجـدول    االرتباط بين أبعاد المقياس كما 
بعـدًا  ) 14(يتبين وجود عالقـات ارتباطيـة ذات دالالت إحصـائية بـين     

. بعـداً ) 21(لمقيـاس الضـغوط النفسـية مـن أصـل       من األبعاد الفرعيـة 
ــار بارتليــت        ــّم اســتخدام اختب ــة هــذه العالقــات ت وللتحقــق مــن جوهري

Bartlett   وهريـة  وجـود عالقـة ج  ) 13(للكروية ، ويتضح من جـدول
بـين  ) α ≤.050(ذات داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة اإلحصـائية    

ــية،   ــغوط النفســـ ــاس الضـــ ــاد لمقيـــ ــة  أبعـــ ــت قيمـــ ــث بلغـــ ــا حيـــ  2كـــ
، وعليــــه تقــــرر اســــتخدام تحليــــل التبــــاين المتعــــدد      )2112.862(

MANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعياري الخطأ المعدل الحسابيالمتوسط المجموعة
 4.67 120.527 التجريبية
 4.67 156.407 الضابطة



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 318

  على قياس المتابعةالعالقات االرتباطية بين األبعاد الفرعية لمقياس الضغوط النفسية ).12( جدول

 االرتباطية العالقة

األعراض
 النفسية

 والعضوية

 المعرفية المشكالت
 والنفسية

األسرية المشكالت
 واإلجتماعية

 على القلق
األداء مشكالتالطفل مستقبل

على القدرة عدم
 أعباء تحمل

 الطفل

 اليأس مشاعر
 واإلحباط

       1 األعراض النفسية والعضوية
      1 0.72 رفية والنفسيةالمشكالت المع

     1 0.72- 0.53- المشكالت األسرية واإلجتماعية
    1 0.65- 0.46 0.32 القلق على مستقبل الطفل

   1 0.76- 0.42 0.41- 0.29- االستقاللي مشكالت األداء
عدم القدرة على تحمل أعباء 

 الطفل
-0.18 -0.32 0.24 -0.60 0.78 1  

 1 0.21- 0.35- 0.48 0.77- 0.82 0.76 طمشاعر اليأس واإلحبا

 للكروية Bartlettاختبار 
الداللة اإلحصائية درجة الحرية التقريبية 2كا نسبة األرجحية

0.000112.86227 0.000 
     

ولوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات   
ين القبلــي المعياريــة علــى أبعــاد مقيــاس الضــغوط النفســية فــي القياســ   

توجـب اسـتخدام تحليـل     ادنـاه ) 13(كمـا تبـدو مـن جـدول      والمتابعة
ــاين    MANCOVAالمصــاحب المتعــدد  التبــاين بــدًال مــن تحليــل التب

وذلــك ) 14(، وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول  MANOVAالمتعــدد 
لضــبط الفــروق إحصــائيًا بــين مجمــوعتي الدراســية علــى أبعــاد مقيــاس 

 :الضغوط النفسية

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس الضغوط النفسية الستجابات أفراد الدراسة على القياسين القبلي ا).13( جدول
 والمتابعة ألبعاد مقياس الضغوط النفسية

العددالمجموعة المجاالت
 االستجابة القبلية

 
 االستجابة المؤجلة

المعياري االنحرافالحسابيالمتوسط المعياري االنحراف الحسابيالمتوسط

 األعراض النفسية والعضوية
 0.34 1.700 0.35 151.893التجريبية
 0.42 1.943 0.24 151.937الضابطة

 المشكالت المعرفية والنفسية
 0.26 1.359  0.35 151.451التجريبية
 0.51 1.810  0.50 151.615الضابطة

 المشكالت األسرية واالجتماعية
 0.14 0.839 0.16 150.769التجريبية
 0.27 0.708 0.18 150.776الضابطة

 القلق على مستقبل الطفل
 0.41 1.800  0.40 152.154التجريبية
 0.21 2.149  0.48 152.026الضابطة

 االستقاللي مشكالت األداء
 0.19 0.700 0.18 150.541التجريبية
 0.06 0.405 0.24 150.619الضابطة

عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل
 0.22 0.734  0.20 150.582التجريبية
 0.08 0.417  0.27 150.646الضابطة

 مشاعر اليأس واإلحباط
 0.16 1.162 0.18 151.281التجريبية

 0.45 1.481  0.27 151.405الضابطة

ريــة بــين  اهأعــاله وجــود فــروق ظ ) 13( يتضــح مــن الجــدول  
ــابية ــة للمجمـــــوعتين   ،المتوســـــطات الحســـ واالنحرافـــــات المعياريـــ

ــاد        ــى األبع ــة عل ــي والمتابع ــى القياســين القبل ــة، والضــابطة عل التجريبي
  .السبعة لمقياس الضغوط النفسية

وللتعــرف علــى الداللــة العمليــة ألثــر البرنــامج التــدريبي علــى          
إجـراء تحليـل    أبعاد مقياس الضغوط النفسـي علـى قيـاس المتابعـة تـمً     

ــي جــدول       ــر نتائجــه ف ــذي تظه ــاين المصــاحب المتعــدد وال ) 14( التب
 :التالي
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 نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد ألثر البرنامج التدريبي على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على قياس المتابعة ).14(جدول

 االختبار المتعدد األثر

 قيمة
االختبار
المتعدد

  ف
 الكلية
سوالمح
 بة

 درجة
 حرية

الفرضية

درجة
حرية
الخطا

 الداللة
اإلحصائية

 الداللة
العملية

Wilks' Lambda0.6910.9587 150.49430.90% )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

Wilks' Lambda0.5221.9607 150.13047.77% )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

Wilks' Lambda0.5152.0147 150.12148.45% )مصاحب(اعيةالمشكالت األسرية واإلجتم

Wilks' Lambda0.5421.8137 150.15845.83% )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

Wilks' Lambda0.6531.1367 150.39234.65% )مصاحب(االستقاللي مشكالت األداء

Wilks' Lambda0.7110.8737 150.54928.94%)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

Wilks' Lambda0.5381.8377 150.15346.16% )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

Hotelling's Trace4.2939.1987 150.00081.11% المجموعة

         
ــدول    ــن الجـ ــح مـ ــاله) 14(يتضـ ــد     أعـ ــوهري عنـ ــر جـ ــود أثـ وجـ
للبرنـامج التـدريبي علـى أبعـاد     ) α ≤.05(مسـتوى الداللـة اإلحصـائية    

مقيــاس الضــغوط النفســية علــى قيــاس المتابعــة، حيــث بلغــت قيمــة ف    
، ولتحديـــد علـــى أي بعـــد مـــن أبعـــاد مقيـــاس  )9.198( المحســـوبة

الضغوط النفسية كان أثر البرنامج في قياس المتابعة، فقـد تـّم إجـراء    
هـو مبـين   تحليل التباين المصاحب المتعدد علـى أبعـاد المقيـاس كمـا     

 )15( في الجدول

  نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد على أبعاد مقياس الضغوط النفسية على قياس المتابعة). 15( جدول
 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط
المربعات

  ف
المحسوبة

  الداللة
اإلحصائية

 الداللة
العملية

  األعراض
  النفسية

 ضويةوالع

%8.24 0.184 1.885 0.19510.195 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

%3.67 0.381 0.801 0.08310.083 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

%0.03 0.933 0.007 0.00110.001 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

%0.12 0.876 0.025 0.00310.003 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%0.31 0.800 0.066 0.00710.007 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

%0.39 0.778 0.082 0.00810.008)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%1.93 0.528 0.413 0.04310.043 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

%4.75 0.318 1.046 0.10810.108 المجموعة

    2.170210.103 الخطأ
    4.54329 الكلي

 المشكالت
  المعرفية
 والنفسية

%2.53 0.468 0.546 0.07010.070 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

%7.03 0.221 1.588 0.20310.203 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

%4.00 0.360 0.874 0.11210.112 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

%0.31 0.802 0.064 0.00810.008 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%0.03 0.934 0.007 0.00110.001 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

%0.03 0.935 0.007 0.00110.001)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%4.13 0.353 0.904 0.11610.116 )مصاحب(إلحباطمشاعر اليأس وا

%19.12 0.037 4.963 0.63510.635 المجموعة

    2.685210.128 الخطأ
        6.16129 الكلي

 المشكالت
  األسرية

واإلجتماعية

%1.54 0.573 0.328 0.01410.014 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

%2.65 0.458 0.571 0.02510.025 )مصاحب(والنفسيةالمشكالت المعرفية

%0.30 0.805 0.062 0.00310.003 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

%2.51 0.470 0.540 0.02410.024 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%0.55 0.736 0.116 0.00510.005 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

%0.56 0.733 0.119 0.00510.005)مصاحب(دم القدرة على تحمل أعباء الطفلع
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

مجموع
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط
المربعات

  ف
المحسوبة

  الداللة
اإلحصائية

 الداللة
العملية

%9.45 0.154 2.192 0.09610.096 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

%6.07 0.257 1.358 0.05910.059 المجموعة

    0.916210.044 الخطأ
    1.40129 الكلي

  القلق
  على

  مستقبل
 الطفل

%0.56 0.734 0.119 0.01010.010 )مصاحب(النفسية والعضويةاألعراض

%9.57 0.151 2.221 0.19510.195 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

%1.81 0.540 0.388 0.03410.034 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

%2.70 0.453 0.583 0.05110.051 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%3.21 0.413 0.697 0.06110.061 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

%1.72 0.551 0.367 0.03210.032)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%6.02 0.259 1.345 0.11810.118 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

%36.76 0.002 12.209 1.07011.070 المجموعة

    1.841210.088 الخطأ
        3.85029 الكلي

  مشكالت
  األداء

االستقاللي

%5.32 0.290 1.179 0.01710.017 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

%2.34 0.486 0.503 0.00710.007 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

%7.02 0.222 1.584 0.02210.022 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

%14.51 0.073 3.564 0.05010.050 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%14.75 0.070 3.634 0.05110.051 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

%8.00 0.191 1.825 0.02610.026)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%0.13 0.870 0.027 0.00010.000 )صاحبم(مشاعر اليأس واإلحباط

%69.70 0.000 48.302 0.68310.683 المجموعة

    0.297210.014 الخطأ
    1.19229 الكلي

  عدم
  القدرة
  على

  تحمل
  أعباء
 الطفل

%8.37 0.181 1.918 0.04110.041 )مصاحب(األعراض النفسية والعضوية

%3.00 0.429 0.650 0.01410.014 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

%30.13 0.007 9.056 0.19610.196 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

%5.22 0.294 1.156 0.02510.025 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%2.77 0.448 0.598 0.01310.013 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

%4.21 0.347 0.924 0.02010.020)مصاحب(ة على تحمل أعباء الطفلعدم القدر

%26.73 0.012 7.662 0.16610.166 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

%65.59 0.000 40.028 0.86510.865 المجموعة

    0.454210.022 الخطأ
        1.54829 الكلي

  مشاعر
  اليأس

 واإلحباط

%0.94 0.660 0.199 0.01810.018 )مصاحب(فسية والعضويةاألعراض الن

%0.02 0.949 0.004 0.00010.000 )مصاحب(المشكالت المعرفية والنفسية

%0.02 0.952 0.004 0.00010.000 )مصاحب(المشكالت األسرية واإلجتماعية

%1.60 0.565 0.341 0.03110.031 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

%2.38 0.482 0.513 0.04710.047 )مصاحب(االستقالليمشكالت األداء

%2.39 0.481 0.514 0.04710.047)مصاحب(عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

%10.37 0.134 2.429 0.22110.221 )مصاحب(مشاعر اليأس واإلحباط

%13.29 0.087 3.220 0.29310.293 المجموعة

    1.910210.091 خطأال

      3.93629 الكلي
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ــدول   ــن الجـ ــح مـ ــة    ) 15( يتضـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــاله وجـ أعـ
على األبعاد الثالثة التالية ) α ≤ .050(احصائية عند مستوى الداللة 

المشـكالت المعرفيـة   ( :من مقياس الضغوط النفسية في قياس المتابعة
القلــق علــى (، و)4.963(لمحســوبة يــث بلغــت قيمــة ف اح) والنفســية

مشـكالت  (، و)12.209(وكانت قيمـة ف المحسـوبة    )مستقبل الطفل
ــتقاللي ــوبة   ) األداء االســ ــة ف المحســ ــت قيمــ ــث بلغــ ، )48.302(حيــ

حيــث بلغــت قيمــة ف ) عــدم القــدرة علــى تحمــل أعبــاء الطفــل(ولبعــد 

ــة إحصــائية     )40.028(المحســوبة  ــروق ذات دالل ــر ف ــم تظه ، بينمــا ل
 ≥ α( أبعــاد المقيــاس وذلــك عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائيةلبقيــة 

0.50.(  

ولمعرفــة اتجــاه العالقــة علــى تلــك األبعــاد مــن مقيــاس الضــغوط   
النفســية تــّم حســاب المتوســطات الحســابية، والخطــأ المعيــاري ألبعــاد 

):16(مقيــاس الضــغوط النفســية والــذي تتضــح نتائجــه فــي الجــدول    

 بية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس الضغوط النفسية على قياس المتابعةالمتوسطات الحسا). 16( جدول 

  المتغير
 التابع

 المتوسطالمجموعة
 الحسابي

 الخطأ
المعياري

 0.09 1.757التجريبية األعراض النفسية والعضوية
 0.09 1.887 الضابطة

 0.10 1.427التجريبية المشكالت المعرفية والنفسية
 0.10 1.742 الضابطة

 0.06 0.822التجريبية المشكالت األسرية واإلجتماعية
 0.06 0.726 الضابطة

 0.08 1.770التجريبية القلق على مستقبل الطفل
 0.08 2.179 الضابطة

 0.03 0.716التجريبية االستقاللي مشكالت األداء
 0.03 0.389 الضابطة

 0.04 0.759ةالتجريبيعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل
 0.04 0.392 الضابطة

 0.08 1.214التجريبية مشاعر اليأس واإلحباط

 0.08 1.428 الضابطة
     

ــين مــن الجــدول     ــة اإلحصــائية   ) 16(يتب أن الفــروق ذات الدالل
عــدم القــدرة علــى تحمــل  ( علــى قيــاس المتابعــة وجــدت علــى بعــدي  

ــل  ــاء الطفـــ ــتقاللي (، و)أعبـــ ــكالت األداء االســـ ــ) مشـــ ــراد ولصـــ الح أفـــ
المجموعة الضابطة، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ألفـراد المجموعـة       

) 759) (.عـدم القـدرة علـى تحمـل أعبـاء الطفـل      (الضابطة على بعـد  
، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي علــى بعــد )0.03(والخطــأ المعيــاري 

). 0.03(والخطـأ المعيـاري   ) 0.716) (مشكالت األداء االسـتقاللي (
ت الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مسـتوى الداللـة   في المقابل كان

)α ≤.050 (       ــاد مقيــاس الضــغوط النفســية ــة ألبع ــى قيــاس المتابع عل
ــى بعــــدي      ــالح المجموعــــة التجريبيــــة علــ المشــــكالت المعرفيــــة  (لصــ

وخطـــــأ معيـــــاري ) 1.427(داره بمتوســـــط حســـــابي مقــــ ) والنفســــية 
غ المتوسـط  حيث بل) القلق على مستقبل الطفل(، وعلى بعد )0.10(

 ). 0.08(والخطأ المعياري ) 1.77(الحسابي 

 مناقشة النتائج

يبي فــي خفــض لقــد أظهــرت النتــائج وجــود أثــر للبرنــامج التــدر  
، واســتمرار هــذا االنخفــاض بعــد شــهر مــن مســتوى الضــغوط النفســية

انتهاء البرنامج، وبذلك تدعم هـذه الدراسـة نتـائج الدراسـات السـابقة      

البــرامج المشــتقة مــن مبــادئ العــالج المعرفــي   التــي تشــير إلــى فاعليــة
ة بتـدعيم الصـحة النفسـية    السلوكي في التأثير على متغيرات لهـا عالقـ  

ــة ــى    والعقليـ ــيم علـ ــة لالكتســـاب والتعمـ ــارات قابلـ ــراد مهـ ــيم األفـ ، وتعلـ
 . أوضاعهم الحياتية الضاغطة

إّن البرنــامج التــدريبي كــان فعــاًال فــي خفــض مســتوى الضــغوط  
األمهـات المشـاركات فـي المجموعـة التجريبيـة واللـواتي       النفسية لـدى  

خضــعن للجلســات التدريبيــة علــى مــدار أربــع عشــرة جلســة، اشــتملت  
واســـتراتيجيات للتوافـــق االنفعـــالي،    علـــى تعلـــيم مهـــارات حياتيـــة،   

، والمترتبـة علـى   لمعرفي مـع ضـغوطات الحيـاة اليوميـة    واالجتماعي، وا
تتفـق هـذه   . ذات متطلبـات عاليـة  العناية بطفل يعاني من إعاقة حركية 

 دراســــة(النتيجــــة مــــع نتــــائج العديــــد مــــن الدراســــات الســــابقة مثــــل  
ــدهيمات،  ــدانات، (، )2008الــــ ــابر،  (، )2008مــــ ــن جــــ ، )2008بــــ

، ودراسـة  )2003معالي، (، )2005أبو رمان، (، )2006المعايطة، (
  ).Hanhngam, 2003(هاننجهام 

صــل إليهــا فــي ضــوء ويمكـن تفســير هــذه النتيجــة التــي تــم التو  
ــا  ــة وفـــرت    :عـــدة أمـــور منهـ المشـــاركة فـــي عضـــوية مجموعـــة تدريبيـ

لألعضــاء جــوًا مناســبا مــن الــتعلم والتــدريب، وتــوفير أســاليب منظمــة 
ــات        ــار الجلسـ ــارج إطـ ــتعلم خـ ــر الـ ــل أثـ ــى نقـ ــاركات علـ ــاعد المشـ تسـ
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كمــا أّن خبــرة االنضــمام لمجموعــة فيهــا تجــانس مــن حيــث . التدريبيــة
قـــــد أســـــهم فـــــي تحقيـــــق فلســـــفة االنضـــــمام  الهـــــدف، والخصـــــائص

للمجموعــات التدريبيــة والراميــة إلــى تقويــة الشــعور لــدى المشــاركات  
إال أن هناك العديـد   –المعاناة رغم أنها فريدة وخاصة بكل ّأّم  -بأّن 

من األمهات اللواتي يعشن خبرة شبيهة بخبرتهن، وأن الواحـدة مـنهن   
اع الحياتيـــة الضـــاغطة ليســت وحـــدها التــي تختبـــر مثــل هـــذه األوضــ    

  . وذات الخصوصية

من جهة أخرى فإن ما تضمنه البرنامج مـن محتويـات يمكـن أن    
تزودنـــا بفهـــم مناســـب لمـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن نتيجـــة تشـــير إلـــى    
انخفـــاض مســـتوى الضـــغوط النفســـية لـــدى األمهـــات المشـــاركات فـــي  

مج المجموعة التدريبية؛ لقد تـم االسـتناد فـي تطـوير محتويـات البرنـا      
علــى نتــائج الدراســات الســابقة التــي بحثــت فــي االســتراتيجيات األكثــر  
 نجاعًة مـع آبـاء وأمهـات األطفـال المعـاقين حركيـا مثـل دراسـة دكمـاك         

)Dukmak,2009( ودابروســكا ،)Dabroska, 2008( وبرتيــزالف ،
)Pritzlaff,2001( والخفـــش ،)حيـــث تمـــت االســـتفادة مـــن )2001 ،

نفعـاالت  االسـتراتيجيات المتمركـزة حـول اال    نتائجها التي تشير إلى أن
، وإســـتراتيجية حـــل المشـــكالت، وإعـــادة  مثـــل التعبيـــر عـــن المشـــاعر 

ــمية  ــأطير أو التســ ــم   ) reframing( التــ ــة حيــــث تــ ــر فعاليــ ــي األكثــ هــ
من اإلعاقـة الحركيـة،    استخدامها من قبل اآلباء المعتنين بطفل يعاني

ــامج     ــي ســعى البرن ــد مــن    وهــي نفســها االســتراتيجيات الت ــر العدي وعب
إضـــافة إلـــى تـــدريب  جلســـاته إلـــى إكســـابها لألمهـــات المشـــاركات فيـــه

، وتطوير شبكات الـدعم  ات على مهارات سلوكية كاالسترخاءالمشارك
االجتماعي، والسلوك التوكيدي، وتشـجيعهن علـى اسـتخدامها خـارج     
إطــار الجلســات التدريبيــة، ومتابعــة اســتخدامهن لهــا عبــر الجلســات        

 .الالحقة التدريبية

إّن مـــن شـــأن هـــذه المهـــارات الحياتيـــة أن تســـهم فـــي مســـاعدة 
طـــأة ضـــغوطات حيـــاتهن والتوافـــق  المشـــاركات علـــى التخفيـــف مـــن و 

، واالحتفاظ بالقدر المناسب من الشعور بالسيطرة والقدرة علـى  معها
، ألمــر الــذي يعــزز مــن ثقــتهن بأنفســهن   الــتحكم بحيــاتهن وشــؤونها، ا 

ار فــــــي اســــــتخدام هــــــذه المهــــــارات    ويمــــــنحهن الــــــدافع لالســــــتمر  
 .واالستراتيجيات

 التي نفـذت مـن خاللهـا    وإضافة إلى ما سبق ذكره فإن األساليب
الجلســات التدريبيــة والمحفــزة علــى المشــاركة واالنخــراط بــدًال مـــن        
التلقــــي الســــلبي للمهــــارات وذلــــك عبــــر الحــــوار، والمناقشــــة، ولعــــب 

ت البيتيــــة، والتخيــــل، األدوار، والتمــــارين، وأوراق العمــــل، والواجبــــا
فـي زيـادة    والعروض التقديمية، والنمذجة يمكن أن تسـهم  والنشرات،

التــدريبي، ونقــل أثــر  دافعيــة المشــاركات علــى االســتفادة مــن البرنــامج
 التعلـيم والتعمــيم لمـا تــم تعلمــه خـارج أوضــاع الجلسـات التدريبيــة،    

ــي      ــة فـ ــة والمتمثلـ ــائج الدراسـ ــتمرار نتـ ــر اسـ ــن أن يفسـ ــا يمكـ ــو مـ  وهـ
انخفاض مستوى الضغوط النفسية بعد شهر مـن االنتهـاء مـن تطبيـق     
ــة      ــارات المعرفيـــ ــى أن المهـــ ــات علـــ ــد الدراســـ ــث تؤكـــ ــة، حيـــ الدراســـ
والسـلوكية مهــارات حياتيــة قابلــة للتعمـيم خــارج الجلســات التدريبيــة،   

ثــل هــذه األســاليب فــي والمجموعـات المصــممة إلكســاب المشــاركين م 

ومـــن . وباتها وضـــغوطاتها المختلفـــة، والتعامـــل مـــع صـــعإدارة الحيـــاة
جهة أخرى فإن ممارستها تزيد مـن اقتنـاع الفـرد بهـا، واعتيـاده علـى       
استخدامها، ونزعتـه إلدراك األمـور وفـق مبادئهـا مـا يعنـي اسـتمرارية        

ووظيفيــة فــي ظــل إدراك   اســتجابات منتجــة  تحقيــق مشــاعر، وتقــديم 
  .عقالني ومنطقي ألحداث الحياة المتنوعة وضغوطاتها

ــى       ــة علـ ــة التجريبيـ ــي المجموعـ ــاركات فـ ــجيع المشـ ــم تشـ ــد تـ لقـ
اســــتخدام المهــــارات المعرفيــــة والســــلوكية واالنفعاليــــة للتعامــــل مــــع  
ضــغوطات الحيــاة والتوافــق معهــا، وكــان هنــاك نــوع مــن المتابعــة عبــر 
الجلســات التدريبيــة لمزيــد مــن التحفيــز علــى تطبيــق مــا يتعلمنــه مــن   

كمــــا كانــــت . اللقــــاءات التدريبيــــةإطــــار  الجلســــات التدريبيــــة خــــارج
المشاركات متحمسات إلبداء كيفية تطبيقهن لما يتعلمنه مـن حيـاتهن   
 األسرية، وهو األمر الذي كان يدفع الغالبية منهن لمزيد من التطبيـق 

لراجعــــة مــــن المرشــــدة وبقيــــة والحصــــول علــــى التعزيــــز، والتغذيــــة ا
ــاء ــتمرار ال     األعضـ ــي اسـ ــروف فـ ــذه الظـ ــل هـ ــهمت مثـ ــد أسـ ــائج ، لقـ نتـ

المتعلقة بانخفاض درجـة الضـغوط النفسـية لـدى األمهـات المشـاركات       
 . في البرنامج التدريبي

تحليـل التبـاين المتعـدد إلـى      من جهة أخـرى فقـد أشـارت نتـائج    
أن البرنامج التدريبي كان فّعاًال في خفـض الضـغوط النفسـية المتعلقـة     

فــــي  تبعــــًا للمقيــــاس المســــتخدم - بــــبعض أبعــــاد الضــــغوط النفســــية
وذلك مقارنة بأبعـاد أخـرى علـى القياسـين البعـدي       -الدراسة وأبعاده 

 والمتابعـة؛ حيــث انخفضــت درجــات الضــغوط النفســية المتعلقــة ببعــد 

ــاط  ( ــأس واإلحب ــاس  ) مشــاعر الي ــك علــى القي ــراد    وذل ــدى أف البعــدي ل
وانخفضــت درجــة الضــغوط النفســية علــى بعــدي .المجموعــة التجريبيــة

لـدى  ) القلق على مستقبل الطفـل (و) لسلوكيةالمشكالت المعرفية وا(
ــة،       ــة علــى قيــاس المتابع األمهــات المشــاركات فــي المجموعــة التجريبي
مما قد يعني أن البرنامج التدريبي المصمم ألغراض الدراسة الحاليـة  

في التعامل مع تلك األبعـاد مـن الضـغوط النفسـية بدرجـة       ُيظهر فعاليًة
ط النفسـية، وهـو األمـر الـذي قـد      أعلى من األبعاد األخرى من الضغو

يتطلب البحث في أفضل التصاميم للجلسات اإلرشادية التدريبية التـي  
قد تكون أكثر قـدرة علـى التعامـل مـع بقيـة أبعـاد الضـغوط النفسـية،و         
التـي لـم يكـن البرنــامج التـدريبي الحـالي بمحتوياتــه فّعـاًال فـي خفضــها        

 .ريبيةلصالح األمهات المشاركات في المجموعة التج

ويمكن تفسير هذه النتائج المتعلقة بفعاليـة البرنـامج فـي خفـض     
ــامج        ــات البرنـ ــوء محتويـ ــي ضـ ــية فـ ــغوط النفسـ ــن الضـ ــاد مـ ــك األبعـ تلـ

ــاته  ــات جلسـ ــامج . ومكونـ ــدو أن البرنـ ــي     إذ يبـ ــح فـ ــد نجـ ــدريبي قـ التـ
ــة التجريبيـــة      ــاركات فـــي المجموعـ ــاعدة األمهـــات المشـ فـــي إدارة  مسـ

اعر اليأس واإلحباط؛ إذ تـّم اسـتهداف   الضغوط النفسية المتعلقة بمش
ــامج التـــدريبي مـــن خـــالل تقـــديم تعلـــيم وتثقيـــف     المشـــاعر فـــي البرنـ
لألمهات يتعلق بالمشاعر من حيث حرية التعبير عنها، وطـرق التعبيـر   

وعالقـة المشـاعر بالحـديث     ،الصحي عن المشـاعر، ومصـدر المشـاعر   
عر فـــي المشـــاوأســـاليب الـــتحكم  الـــذاتي واألفكـــار الداخليـــة للفـــرد، 

ــا ــي يمكــن االســتعانة بهــا لتفســير         .وإدارته وهــذه األمــور نفســها الت
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القلـــق علـــى مســـتقبل   (انخفـــاض الضـــغوط النفســـية المتعلقـــة ببعـــد     
 .لدى األمهات في المجموعة التجريبية على قياس المتابعة) الطفل

أمـــا بالنســـبة لفعاليـــة البرنـــامج فـــي خفـــض الضـــغوط النفســـية        
ــة ببعــد   ــة والســلوكية المشــكال(المتعلق فمــن المحتمــل أن  ) ت المعرفي

يكون البرنامج قد أسهم في خفضها من خالل تركيزه على المشكالت 
التكيفيــة التــي تتعــرض لهــا أســرة المصــاب بالقيلــة الســحائية ،وطــرق      

، تثقيف يتعلق بمهـارة حـل المشـكالت    إضافة إلى تقديم التعامل معها،
يــة هــذه المهــارات ودورهــا  ومهــارات االتصــال، واإلصــغاء الفّعــال وأهم

فـــي حيـــاة الفـــرد وأســـرته، إضـــافة إلـــى تقـــديم تـــدريب علـــى تطـــوير،   
ــي والجســمي،       ــدعم االجتمــاعي، واالســترخاء العقل ــيم شــبكات ال وتقي
والســلوك التــدعيمي، وهــي مهــارات مــن شــأنها المســاعدة فــي خفــض   
الضـــغوط ذات العالقـــة بالمشـــكالت المعرفيـــة والســـلوكية التـــي تعـــاني  

 .ات األطفال ذوي القيلة السحائيةمنها أمه

 ياتالتوص

 : استنادًا لنتائج هذه الدراسة فإن الباحثات يوصين بما يلي

إجراء المزيـد مـن الدراسـات التجريبيـة لفحـص فاعليـة البـرامج         .1
ــة المســ  ــى العــالج المعرفــي الســلوكي  التدريبي ، فــي إطــار  تندة إل

 . إرشاد زواجي يضم كال الزوجين

دراسـات لفحـص فاعليـة البـرامج التدريبيـة      إجـراء المزيـد مـن ال    .2
المستندة إلى العالج المعرفي السلوكي على متغيرات لها عالقة 

ــحة النفســــية  ــات وأشــــقاء األطفــــال     بالصــ ــدى اآلبــــاء واألمهــ  لــ
المصـــابين بالقيلـــة الســـحائية، ولمـــدة متابعـــة مطولـــة مـــن بعـــد   

ــامج  ــاء البرن ــم الحصــول      انته ــي ت ــائج الت لفحــص اســتمرارية النت
 . اعليه

تنفيذ دراسات تقيس أثر تعرض األمهات البـرامج تدريبيـة علـى     .3
ــة      ــابين باإلعاقـ ــاء المصـ ــر األبنـ ــة نظـ ــن وجهـ ــية مـ ــرات نفسـ متغيـ
الحركيـــــة أنفســـــهم، ولـــــيس فقـــــط مـــــن وجهـــــة نظـــــر األمهـــــات  

 . المشاركات بالبرامج

استخدام منهج البحث النـوعي لدراسـة تـأثير البـرامج التدريبيـة       .4
  .فيهاعلى األمهات المشاركات 
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