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  :قال تعالى

َي٘ َو��َن ��ْمعََل َصاِلً�ا �َْرَضاُه  اشكر نعمتكَرِ̱بٓ ��ْوِزْعِين ��َن   ...۞ ٘ َو�ََىل َواِ�َ َالِْيت ��نَْعْمَت �ََىلَ

  19:سورة النمل   َو��ْدِ�لِْين ِ�َرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك َالَْصاِلِ�َني۞

ما  المتواضع الذيفالحمد هللا كثیًرا والشكر له أوًال وأخیًرا على أن یسر لنا إتمام هذا الجهد  

كان لیتم لوال فضل اهللا تعالى وفضل الذین لم یبخلوا علینا بنصحهم وٕارشادهم حتى ظهر هذا 

الجهد المتواضع إلى الوجود لذلك فإنه لمن تمام األعمال وحسن األخالق االعتراف لذوي 

 رابحي إسماعیل الدكتور لألستاذ وتقدیري لذا فإني أتوجه بشكري وشكرهم،الفضل بفضلهم 
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  .أفادتنا بنصائحها القیمة 

األساتذة كل شین على قبولهم مناقشة هذا العمل، وٕالى شكري إلى  األساتذة المناقأتقدم بكما 

إلى معلمي مدرسة األطفال وكذا  ،، وٕالى كل من علمني حرًفاالذین نلت العلم على أیدیهم 

كل العاملین بهذه المدرسة على حسن ٕالى المعوقین سمعًیا بأوالد جالل على حسن تعاونهم و 

  .على تواضعها ورحابة صدرها استقبالهم خاصة اآلنسة سمیرة 

  .نجاز هذه الدراسةإل كل من ساعدني من قریب أو بعید أشكركما 
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   مقدمة

الضغوط النفسیة الیوم من أكثر الظواهر النفسیة واالجتماعیة انتشارا في  تعتبر

المجتمعات وذلك بسبب ما یشهده العصر الراهن من تطورات والتي انعكست على الفرد 

وجعلته في صراع دائم عن البحث على مصادر التوافق مع هذه التغیرات والتطورات كما 

ت النفسیة والتي انعكست على أدائه المهني جعلته عرضة لإلصابة بمختلف االضطرابا

  .وجعلته تحت وطأة الضغوط النفسیة 

العمل مع فئة ذوي االحتیاجات الخاصة من العوامل المولدة للضغوط النفسیة  لعلو 

لدى المعلمین ، وخاصة معلم ذوي اإلعاقة السمعیة نظًرا لصعوبة التواصل مع هذه الفئة 

 استخدامفي تعلمها ، لذلك كان من الضروري اللجوء إلى  لعدم قدرتها على استخدام اللغة

یدسون إستراتیجیات مواجهة مختلفة لمواجهة الضغوط التي یتعرض لها المعلمون الذین 

إستراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى :هؤالء التالمیذ ، لذلك جاءت هذه الدراسة بعنوان 

اإلطار  :الفصل األول حیث اشتملت على خمسة فصول تضمن  معلم ذوي اإلعاقة السمعیة

والفرضیات ودوافع اختیار الدراسة وأهدافها و أهمیتها  حیث ضم اإلشكالیة لدراسةالعام ل

  .والتحدید اإلجرائي للمصطلحات الخاصة بهذه الدراسة 

بتقسیمه  قمنا بعنوان الضغط النفسي وٕاستراتیجیات المواجهةوالذي كان  الفصل الثانيأما 

و ذكر أنواعه  حیث قمنا بتعریفه الضغط النفسي :القسم األول إلى قسمین تناولنا في 

: تناولنا فیه  الثاني القسمواعرضه ومظاهره ومصادره وبعض النظریات المفسرة له ، أما 

، حیث قمنا بتعریف كل من المواجهة وٕاستراتیجیات المواجهة  استراتیجیات المواجهة

  .عوامل المؤثرة في تحدید إستراتیجیات المواجهة وأنواعها وال

الجزء والذي قسم إلى جزئین ضم معلم ذوي اإلعاقة السمعیة : بعنوان  الفصل الثالث وكان

حیث قمنا فیه بتعریف اإلعاقة السمعیة والتعرف على  األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة:  األول



 

 ب 

بعض مؤشراتها وكیفیة تعلیم ذوي اإلعاقة السمعیة واألسالیب المتبعة في تعلیمهم ، أما 

حیث تم التعرف على معاییر إعداده  معلم ذوي اإلعاقة السمعیةفتناولنا فیه  الجزء الثاني

  .وكذا الدور الذي یقوم به 

طالعیة لهذه وتناولنا فیه الدراسة االست للجانب المنهجيفقد خصص  الفصل الرابعأما 

 الفصل الدراسة ، والمنهج المستخدم فیها وكذا مجاالتها واألدوات المستخدمة فیها ، أما

واألخیر لهذه الدراسة فقد قمنا فیه بعرض النتائج ومناقشتها على ضوء فرضیات  الخامس

      .   الدراسة وتم إنهاء هذه الدراسة بخاتمة 

   

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  النظريالجانب      

  للدراسة
 



  

  

  

  

  

  

  

  اإلطار العام للدراسة:ولالفصل األ 

 اإلشكالیة 

 الدراسة فرضیات  

  الدراسة اختیاردوافع  

 أهمیة الدراسة و أهدافها  

 اإلجرائي لمفاهیم الدراسة التحدید  
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  :الدراسة إشكالیة )1

والمجتمعات نظرا لما یسهم به من  األفرادبالغة في حیاة  أهمیةذا یعتبر التعلیم  

على  أساسيویعتمد نجاح هذه العملیة بشكل  واألصعدة،تطورات في مختلف المجاالت 

في النظام  األساسیةقدرات المتعلمین والركیزة  إنماءالفاعلة في  األداةفهو یمثل  المعلم،

  .التعلیمي

بمعلم ذوي  األمرما تعلق  إذااصة ، خ انضروری انأمر لذلك یعد االهتمام والعنایة به 

یتطلب تعلیمهم استخدام طرائق وتربیة خاصة والتي تعرف على ذین لاالحتیاجات الخاصة وال

، سواء في الجانب  أقرانهمالذین ینحرفون عن  لألطفالخدمات المقدمة البرامج وال"  أنها

مواد تعلیمیة  أو أسالیب أوخبرات  إلىاالنفعالي بدرجة تجعلهم بحاجة  أوالعقلي  أوالجسمي 

  . ..."عائد تربوي ممكن أفضلخاصة تساعدهم على تحقیق 

  )5 :، ص2003، الحمید زیتونكمال عبد (                                              

و یقصد بهم أولئك األفراد الذین من بین الفئات الخاصة المعاقون سمعیا  األطفالویعد 

وهم مساعدات خاصة بالسمع  باستخداملیست لهم القدرة على السمع أو فهم اللغة ولو 

أو أولئك الذین لدیهم ضعف نسبي في حاسة السمع ویتطلبون بعض  ،یمثلون فئة الصم

یفات الخاصة مثل األجهزة المساعدة على السمع والتي تمكنهم من استخدام حاسة یالتك

  .السمع في فهم اللغة

تولد  أنالمهن التي یمكن  أكثرالمعاقین سمعیا یعتبر من بین  األطفالولعل تعلیم 

مناخ تعلیمي واستراتیجیات تدریسیة تختلف عن  إلىتحتاج الضغوط النفسیة ، الن هذه الفئة 

على التعلم وضعف القدرة  ببطء، فالمعاقون سمعیا یمتازون  العادیونتلك التي یحتاجها 

وتكرار  أكثروجهد  أطولوقت  إلىتعلیمهم یحتاج  أنكما  التحصیل والتركیز واالنتباه 

یساهم في زیادة الضغوط النفسیة لدى المعلم والتي تعرف  وهذا مامستمر بطرق متنوعة 
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وتر االنفعالي تنشأ من األحداث والمواقف التي تحدث صدمة في حیاة حالة من الت"  بأنها

الفرد ، وتعني تلك الظروف المرتبطة بالتوتر والشدة الناتجة عن المتطلبات أو التغیرات التي 

  ،2008،ومراد علي عیسى سعد خلیفة أحمد ولید السید(   ."تستلزم نوعا من إعادة التوافق 

  ) 128:ص 

وتؤثر  ألخروتختلف الضغوط النفسیة وتتفاوت في شدتها وحدتها ونوعها من شخص 

حسب العدید من الدراسات على صحة الفرد وتوازنه النفسي وتنشأ عنها العدید من 

والدافعیة وتؤدي  األداءاالضطرابات النفسیة التي تعیق عملیة التكیف وتضعف من مستوى 

  .باإلنهاك والفشل والقلق الشعور إلى

لذلك تبرز الحاجة إلى استخدام استراتیجیات للتقلیل من الضغط والتعامل معه من قبل المعلم 

عموما ومعلم ذوي اإلعاقة السمعیة بشكل خاص وذلك من اجل الحفاظ على صحته من 

ا إلى جهة ومن اجل أن یتمكن من تقدیم كل ما باستطاعته لهذه الفئة التي یحتاج تدریسه

  .الكثیر من الصبر والمهارة 

ونظرا ألهمیة هذا الموضوع فقد حاولت هذه الدراسة التعرف على استراتیجیات 

المواجهة التي یستخدمها معلم ذوي اإلعاقة السمعیة من اجل التغلب على الضغوط النفسیة 

  .التي یتعرض لها

  : ولذلك نطرح التساؤل التالي

المستعملة من قبل معلم ذوي اإلعاقة السمعیة في مواجهة ما هي استراتیجیات المواجهة 

  الضغط النفسي؟
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  التجنب إستراتیجیة السمعیة الضغط النفسي بواسطة اإلعاقةیواجه معلم ذوي  -2

  :دوافع اختیار الموضوع )3

  نظرا الن استراتیجیات المواجهة لها دور في تخفیف الضغوط النفسیة ولذلك حاولنا

التعرف على نوع االستراتیجیات التي یستخدمها معلم ذوي اإلعاقة السمعیة للتغلب 

  . على الضغوط النفسیة التي یتعرض لها

  والمتعلم وهذا ما نظرا الن التعلیم یعتمد بدرجة كبیرة على التواصل اللغوي بین المعلم

وهذا ما دفعنا إلى تخصیص هذه الدراسة  یفتقد إلیه تدریس الطلبة المعاقین سمعیا

 .السمعیةلمعلم ذوي اإلعاقة 

  تركیز الدراسات السابقة على الضغوط النفسیة لدى معلمي األفراد العادیین وقلة

علمي ذوي الدراسات في حدود اطالع الطالبة التي تناولت الضغوط النفسیة لدى م

 . بشكل عام ومعلم ذوي اإلعاقة السمعیة بشكل خاص االحتیاجات الخاصة

  :أهمیة الدراسة  )4

  :تتجلى أهمیة الدراسة في

  تناولها لموضوع الضغط النفسي والذي یعد من المواضیع المهمة نظرا لما یشهده

 .االعصر الراهن من كثرة الضغوط النفسیة وتزایده
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  اجتماعیة مهمة والتي تتمثل في معلمي ذوي اإلعاقة السمعیة تناول الدراسة لشریحة

والذین یقومون بمهام تفوق في الكثیر من األحیان نطاق قدراتهم وٕامكاناتهم مما یؤثر 

   .سلًبا على توافقهم النفسي واالجتماعي 

 ین إمكانیة االستفادة من نتائج الدراسة في إعداد برامج إرشادیة وتدریبیة للمعلمین القائم

النفسیة لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط  السمعیة،على تدریس ذوي اإلعاقة 

 .والتغلب علیها

  : أهداف الدراسة )5

 لكل بحث أهدافه الخاصة وهذا ما ینطبق على بحثنا والذي تتمثل أهدافه في

 طبیعة استراتیجیات المواجهة التي یستخدمها معلم ذوي اإلعاقة السمعیة  التعرف على

 .للتغلب على الضغوط النفسیة التي یتعرض لها 

  الكشف عما إذا كان معلم ذوي اإلعاقة السمعیة یستخدم إستراتیجیة االنفعال لمواجهة

 .الضغط النفسي

  اتیجیة التجنب لمواجهة الكشف عما إذا كان معلم ذوي اإلعاقة السمعیة یستخدم إستر

 . الضغوط النفسیة

  :التعریف اإلجرائي لمفاهیم الدراسة )6

ویقصد بها تلك األسالیب المعرفیة والسلوكیة والنفسیة التي  :استراتیجیات المواجهة )1 )6

یستخدمها معلم ذوي اإلعاقة السمعیة في مواجهة الضغط النفسي الذي یتعرض له، ویتم 

  . cissالكشف عنها من خالل اختبار الوضعیات المرهقة 

اإلعاقة واألحداث التي یتعرض لها معلم ذوي هو تلك المواقف  :النفسيالضغط  )2)6 

الضیق والتوتر وتؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي ، وهو  السمعیة والتي تسبب له

معلم ذوي اإلعاقة السمعیة على مقیاس مؤشر إدراك الضغط  الدرجة التي یحصل علیها

  .النفسي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

الضغط النفسي :الثانيالفصل 

  وٕاستراتیجیات المواجهة

  الضغط لنفسي: أوًال          

  تمهید           

  تعریف الضغط النفسي/  1

  أنواع الضغوط النفسیة/  2

  أعراض الضغوط النفسیة/ 3

  مصادر الضغوط النفسیة/ 4                              

  قیاس الضغوط النفسیة/ 5                              

  النظریات المفسرة للضغوط النفسیة/ 6         

  إستراتجیات المواجهة: ثانًیا         

  تعریف المواجهة/ 1                             

  تعریف إستراتیجیات المواجهة/ 2   

  أنواع إستراتیجیات المواجهة/ 3

  العوامل المؤثرة في تحدید إستراتیجیات المواجهة/ 4                     

  خالصة                             
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  لنفسياالضغط : أوال

  :تمهید

لك لما ة الممیزة لمجتمعاتنا المعاصرة وذتعتبر الضغوط النفسیة أحد المظاهر الرئیسی

 واالجتماعیةتسببه من تأثیرات كبیرة ومختلفة والتي تؤدي إلى ظهور المشكالت النفسیة 

  .التوازن النفسي للفرد واختالل

وفي مقدمة , القصوى األهمیةات یعد موضوع الضغوط من الموضوعات ذ الذ

خاصة في مجال التعلیم كونه یعد من أكثر , الموضوعات التي تناقش في مختلف المجاالت

المهن المولدة للضغوط النفسیة لذلك یعتبر التصدي  ومن أكثر,  األفرادالمجاالت التي تهم 

ه الضغوط ومحاولة التوافق معها والسیطرة علیها بمختلف الوسائل واإلستراتیجیات أمًرا لهذ

هم ا الفصل التعرف على أسنحاول في هذا لذ, حقیق التكیف والتوافق النفسي مهًما لت

  .المفاهیم المرتبطة بالضغط النفسي وبإستراتیجیات المواجهة

  :تعریف الضغط النفسي )1

  :  الضغط لغة )1)1

ومنه ضغطة بالضم وهي الشدة والمشقة ویقال اللهم  ,الحائطزحمة إلى ) طةضغ(ض غ ط 

 فالنعلى ) ضاغًطا(ویقال أرسله  ,واألمینكالرقیب ) الضاغط(عنا هده الضغطة و ارفع

  ).كان علي ضاغًطا ( ومنه حدیث معاذ ,العاملییقه على لك لتضسمي بذ

الزحمة والضیق واإلكراه  والضیق والقهر، والضغطة بالضم االضطرابوالضغطة بالفتح هي 

  ) 87:، ص 2010مفتاح محمد عبد العزیز، ( . والمشقة على الشيء

 والتي تشیر إلى معنى االختناق )Destresse(المصطلح من الكلمة الفرنسیة القدیمة  واشتق

  .والشعور بالضیق والظلم
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                   .عصر وزحمة :ضغًطا ضغط، :بمعنىوردت كلمة ضغط  معجم الوجیزوفي 

  )25 :، ص2008عمر مصطفى محمد النعاس، ( 

ِشَدة،  َكْرب،بمعنى  معجم مصطلحات الطب النفسيوفي  )Stress(كرت كلمة ذكما 

  )180 : ، دس، صلطفي الشربیني (. َضْغط

ویستخدم الباحثون العدید من الكلمات لتعریب هده الكلمة، فباإلضافة إلى الضغوط تستخدم 

، وطأة ، توتر، مشقة، تأزم نفسي، تعب اضطهادإنعصاب، شدة، كرب، ضائقة، (كلمة 

  ) 89: ، ص2010مفتاح محمد عبد العزیز،(). أزمة  ،انفعالينفسي، ضغط 

  :اصطالحاالضغط ) 2 )1

ي یعتبر في علم النفس لمحددة لمفهوم الضغط النفسي، والذالتعاریف ا اختلفتلقد  

ا المصطلح ، فكلمة الضغط النفسي تعني لتعدد المعاني الموجودة لهذ اصطالحیةمشكلة 

 في كثیر من اآلخراألزمة النفسیة ، اإلنعصاب وهي كلمات یحل بعضها محل الشدة 

   .الكتابات

 اتجاهاتلك یعرف الباحثون وعلماء النفس الضغط النفسي بعدة تعریفات وفًقا لثالث لذ 

الظروف الخارجیة في تعریفه للضغوط النفسیة  أوعلى المثیرات  األولاالتجاه حیث یركز 

 أماالنفسیة الصادرة إزاء المثیر، الفسیولوجیة و  االستجاباتعلى  الثاني االتجاهفي حین یركز 

، ومن  أخرىعوامل  إلىضافة إ واالستجابةفیركز على التفاعل بین المثیر  الثالث االتجاه

  :ه التعاریف نجدبین هذ

مجموعة المثیرات التي یتعرض لها "  :الضغط بأنه  Lazarus 1944الزروس ف یعر ت

وكذلك تقدیر الفرد لمستوى الخطر وأسالیب  علیها،الفرد فضال عن االستجابات المترتبة 

جمال أبو (. التكیف مع الضغط والدفاعات النفسیة التي یستخدمها الفرد في مثل هذه الظروف

  )172: ، ص2009دلو، 
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إلى أن الضغط عبارة عن مجموعة من األعراض  فقد أشار Selye  1946   سیليأما 

تتزامن مع التعرض لموقف ضاغط ، وهو استجابة غیر محددة من الجسم نحو متطلبات 

التغیر في األسرة ، أو فقدان العمل أو الرحیل والتي تضع الفرد تحت الضغط : البیئة مثل

  )20: ، ص2008ماجدة بهاء الدین السید عبید ، ( .النفسي 

  :فیعرفان الضغط النفسي) Cox et Mackay(كوكس ومكايأما 

بأنه ظاهرة تنشأ من مقاومة الشخص للمتطلبات التي تطلب منه ، وقدرته على مواجهة هذه  

المتطلبات ، وعندما یحدث اختالل أو عدم توازن في اآللیات الدفاعیة الهامة لدى الفرد 

ث ضغًطا وتظهر االستجابات الخاصة به وعدم التحكم فیها أي االستسالم لألمر الواقع یحد

وتدل محاوالت الفرد لمواجهة الضغط في كلتا الحالتین النفسیة والفسیولوجیة المتضمنة حیل 

  )172: ، ص2009جمال أبو دلو، (. سیكولوجیة ووجدانیة على حضور الضغط

الفرد  استجابة فسیولوجیة ونفسیة تنتج من محاولة" الضغط بأنه)  Kyriaco 1979(ویعرف 

ولید السید أحمد خلیفة ومراد علي عیسى .(التوافق والتكیف مع كل الضغوط التي یتعرض لها

  )   127: ، ص 2008سعد،

  :الضغوط النفسیة أن إلى )2000(یشیر عبد السالم و 

سلسلة من األحداث الخارجیة التي یواجهها الفرد نتیجة التعامل مع البیئة ومع متطلبات  "

 اآلثارالبیئة المحیطة به وتفرض علیه سرعة التوافق في مواجهته لهذه األحداث لتجنب 

ولید السید خلیفة ومراد ( .الحیاةتحقیق التوافق مع لى السلبیة والوصول إ واالجتماعیةالنفسیة 

  ) 132 ،131 ،125    :ص ص ص ،2008سى سعد ،علي عی

مصطلح یستخدم للداللة على  "الضغوط بأنها 2001فارروق السید عثمان  عرفكما ی

نطاق واسع من حاالت اإلنسان الناشئة كرد فعل لتأثیرات مختلفة بالغة القوة، وتحدث 
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وتظهر   انفعاليإلى إجهاد  تؤدي الضغوط نتیجة العوامل الخارجیة مثل كثرة المعلومات التي

   )18 :، ص2001فاروق السید عثمان، ( . "الضغوط نتیجة التهدید والخطر 

 :مثلالمشاعر السلبیة غیر محمودة " فیعرف بأنه  المعلمالضغط الذي یتعرض له  أما

 Chris(  ."والتي تنتج من أجل العمل كمعلم الغضب واإلحباط والفتور العصبي 

Kyriacou،200824 :، ص(                                                  

  :نواع الضغط النفسيأ )2

  :تعددت أنواع الضغوط النفسیة ومنها

  :تقسیم جمال أبو دلو

  .مناقشة أو مسابقة :مثلوهو نتیجة موقف معین : الحالي الضغط النفسي )1)2

ویكون هذا الضغط  معین، امتحانمرتبط بدخول  وهو :الضغط النفسي المتوقع) 2 )2

  .كبیرةضاًرا عندما یعطیه الفرد أهمیة 

وهو ما یسمى  لحیاته،الفرد لتهدید فوري مباشر  استجابةوهو : الضغط النفسي الحاد )3 )2

  .منعهیجد الفرد نفسه في موقف یهدده وال یستطیع  بالصدمة، حیث

منهكة تتراكم مع الزمن بشكل سلسلة  ألحداث وهو نتیجة :المزمنالضغط النفسي ) 4 )2

  .من الضغوط المتراكمة

ویعد هذا النوع من أخطر أنواع الضغوط النفسیة حیث  :ما بعد الصدمة اضطراب )5 )2

  .وعنیفةقویة  مروره بصدمةیشعر به الشخص بعد 

                             :إلىفقد قسم الضغوط وفق نتائج حدوثها  Selye سیلي أما
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التي تنتج عنها بعض المعاناة واأللم  وهي تلك: ) Overstress(األحداث المفرطة  )1

  .واألسى ، أي التي تمثل في مجملها خبرات وأحداث مؤلمة 

  .وهي التي تؤدي إلى الشعور بالمتعة والفرح النشوة:  السارة االنفعاالت) 2

  ) 125 :، ص2009جمال أبو دلو، (                                                    

  :إلىفتقسم الضغوط  ماجدة بهاء الدین السید عبیدأما 

هو عبارة عن التغیرات والتحدیات التي تفید نمو المرء وتطوره : الضغط النفسي اإلیجابي )1

، وهذا النوع من الضغط یحسن من األداء العام ویساعد على زیادة ) كالتفكیر مثال (

  .الثقة بالنفس

هو عبارة عن الضغوطات التي یواجهها الفرد في العائلة أو : الضغط النفسي السلبي )2

، وتؤثر هذه الضغوطات سلًبا على الحالة الجسدیة  االجتماعیةالعمل أو في العالقات 

والنفسیة ، وتؤدي إلى عوارض مرتبطة بالضغط النفسي كالصداع وآالم المعدة والظهر 

 2008ماجدة بهاء الدین السید عبید ، (. ضغط الدم  ارتفاعوالتشنجات العضلیة واألرق و 

                           )25: ص

  :فقد میز بین نوعین من الضغوط هما (Murray)موراي أما 

  .ویشیر إلى داللة الموضوعات البیئیة كما یدركها األفراد: ) (Beta Strees ضغط بیطا ) 1

وعات البیئیة كما توجد في إلى خصائص الموض ویشیر:  (Alpha Strees ) ضغط ألفا )2

  . الواقع أو كما یظهرها البحث الموضوعي 

 وأمهاتوهي ضغوط خاصة بآباء : كما توجد أنواع أخرى من الضغوط خاصة باإلعاقة 

  ومعلمي األطفال المعاقین، ألنها نجمت عن حدوث اإلعاقة حیث تمثل الضغوط الشائعة

  :یليلدى أسر المعاقین ما 
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 الضغوط المرتبطة بمرحلة والدة طفل معاق 

  الطفل المعاق والعنایة به  احتیاجاتضغوط تلبیة 

 أو المؤسسة الضغوط المتعلقة بدخول الطفل المعاق المدرسة 

 الضغوط المتعلقة بسلوك الطفل ومشكالته النمائیة 

كما فقد قسما الضغوط إلى ثالث مجموعات  et Cohen    Lazarus الزروس وكوهین أما

  :یلي 

وهي حوادث عنیفة ومفاجئة ، ویمكن أن تؤثر على أعداد كبیرة من  :الحوادث المفاجئة  )1

األشخاص ، مثل الحروب أو الكوارث الطبیعیة بما فیها الزالزل والعواصف ، وهذه األحداث 

  .تؤثر على مئات من الشعوب

تكیفیة فعالة والفرق وهي أحداث قویة وشدیدة تتطلب مواجهة  :الضغوط الشخصیة  )2

الرئیسي بین الضغوط الشخصیة واألحداث المفاجئة هو أن الضغوط الشخصیة تؤثر في 

أما و فقد الوظیفة أو المرض العضوي، عدد قلیل من الناس ومن أمثلتها وفاة شخص عزیز أ

  .المفاجئة فتؤثر على عدد كبیر من الناس األحداث

النوع من الضغوط المشاحنات أو المضایقات الیومیة وهي  یمثل هذا :الضغوط العامة )3

 االنتقالحوادث ذات شدة منخفضة ، لكنها تستمر أو تتكرر في الحیاة الیومیة وذلك مثل 

تفرض مثل هذه الحوادث تهدیًدا مباشًرا في الحال  إلى مكان العمل والعودة منه كل یوم وال

 خلیفة ومراد علي عیسى سعد  ولید السید أحمد(. لكن یبدو أن آثارها تصبح سلبیة وتراكمیة 

                                                                            )140، 139: ، ص ص2008

  :فیرى أن الضغوط مرتبطة بمراحل العمر وتتمثل في  )1990(عادل صادق  أما

ضاغط على  تأثیروهي ناتجة عن الخالفات الزوجیة التي تشكل : ضغوط الطفولة )1

الطفل ، كذلك غیاب األم أو األب في أول یوم دراسي في حیاة الطفل، فالمدرسة قد تكون 
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 عبًئا نفسًیا مؤلًما بالنسبة للطفل ن لما یتعرض له من ضغوط لتعثره الدراسي ، كذلك یرى

ة والجسدیة التي یعاني منها األطفال تكون سببها كثیًرا من األعراض النفسی  أنعادل صادق 

 Movat 1975موفت ضغوًطا حادة وطارئة وضغوًطا مستمرة في المدرسة ، وقد وجد 

في معاملة أبنائهم ، وبین سوء  واجتماعیةعالقة بین ما یمارسه الوالدان من ضغوط نفسیة 

  .التوافق لدیهم

فسیولوجیة ومظاهر جسمیة والتي تشكل وما یصاحبها من تغیرات : ضغوط المراهقة )2

  .ضغًطا نفسًیا على المراهق

بشهور ، ویعاني خاللها الفرد  ویبدأ قبل اإلحالة للمعاش :ضغوط اإلحالة إلى المعاش ) 3

 :، ص ص 2010عبد العزیز،مفتاح محمد ( .من بعض االضطرابات النفسیة واالنفعالیة 

109،110(  

  : فقد قسم الضغوط  كما یلي  الرشیديأما 

الناتج عن وجود  واالنضغاطویقصد بها الشعور بالوطأة  : االجتماعیةالضغوط  )1

موضوعات بیئیة تمنع الفرد من تحقیق أهدافه ، ومعناها أیًضا تلك التي تفوق وتتجاوز قدرة 

والتفاوت الحضاري ، كما أن األحداث  حملها ومواجهتها ، ومنها الشقاق األسريالفرد على ت

السارة یمكن أن تكون مصدًرا للضغوط ، حیث تؤدي إلى تغییر الحیاة وتتطلب إعادة التوافق  

  .والتغیرات الحادة تجعل التوافق صعًبا 

ویقصد بها الشعور بالوطأة والتعب والثقل الناشئ من مهنة الفرد،  : الضغوط المهنیة )2

وعمله مثل  مهنته،لمباشرة وغیر المباشرة التي یواجهها الفرد في ومجموعة الصعوبات ا

أو الضغوط الناتجة عن العمل مع  العمل،وضغوط عدم الرضا عن  الزمالء،الشقاق مع 

  .الخاصة االحتیاجاتذوي 
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ویقصد بها التباین بین المتطلبات التي ینبغي أن یؤدیها الفرد  :االقتصادیةالضغوط  )3

لها ، كما أنها تعني بالعبء وعدم الرضا الناتج عن عدم التوافق مع  جابةاالستوقدرته على 

  . اإلنتاج وضغوط الفقر، والبطالة والتفاوت الطبقي  انخفاضمثل :  االقتصادیةاألوضاع 

ویقصد بها مجموعة الصعوبات المباشرة وغیر المباشرة التي  :المدرسیةالضغوط  )4

التعب من جراء المدرسة بصفة والشعور بالوطأة و  ,المدرسيیواجهها التلمیذ في المناخ 

  .والمناهج والواجبات المدرسیة والفشل الدراسي االمتحاناتضغط : مثل .عامة

  .الضغوط الجسمیة ,السیاسیةالضغوط : باإلضافة إلى أنواع أخرى من الضغوط هي

  )113، 112 :، ص ص2010 ,العزیزمفتاح محمد عبد (                             

  : أعراض ومظاهر الضغوط )3

تتنوع الضغوط التي یتعرض لها الفرد وتتفاعل هذه الضغوط مع شخصیة الفرد 

ومخططه المعرفي وخبراته السابقة وعمره وجنسه وظروفه العامة والخاصة وینتج عن هذه 

  :األعراض نجدمختلفة وتأخذ أشكاًال متعددة ومن هذه  استجاباتالضغوط 

وتتمثل في حدوث تغیرات فسیولوجیة للجسم : العالمات واألعراض الفسیولوجیة) 1)  3

  :والتي تتمثل في

  ضغط الدم وارتفاعزیادة إفراز الهرمونات 

 زیادة معدالت ضربات القلب 

  الوجه واحمرارجفاف الحلق و تصبب العرق 

  في الدم الكولسترولالصداع وزیادة معدالت 

  والصداع النصفي, قرحة المعدة : السیكوسوماتیة مثل  االضطراباتظهور 

 347 :ص,  2010طه عبد العظیم حسین ، ( .  النوم اضطرابات(  
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  :وتتمثل في  :األعراض النفسیة) 2 )3 

 یق والكآبةالض  

  االهتمامالحزن وفقدان 

 فرط التهیج وفرط الحركة 

  والغضب االستقرارعدم 

  الملل والخمول والتعب واإلنهاك 

  ص,  2008, بطرس حافظ بطرس (  .القرارات اتخاذوعدم القدرة على ضعف التركیز :

374(                                

  :وتتمثل في :األعراض المعرفیة)  3) 3  

  حیث یجد العقل صعوبة في التركیز وتضعف قوة المالحظة :االنتباهتناقص مدى 

  والتعرف  االستدعاءویضعف  ,الذاكرةحیث تضعف  :المدىالذاكرة قصیرة تدهور

 حتى على ما هو مألوف

  الموضوعیة فیصدر الفرد  االستجابةتضعف سرعة :  باالستجاباتصعوبة التنبؤ

 قرارات متسرعة 

 ویزداد  والمعالجاتتزداد معدالت األخطاء في المهام المعرفیة  :األخطاءمعدل  ازدیاد

 الشك في القرارات 

  وصعوبة , الصحیح  االختیارصعوبة في تحدید  :الفكریة والوهم  االضطراباتغلبة

 2009ي الفرماوي ورضا عبد اهللا ، حمدي عل(  .في خطوات التفكیر واضطرابالنقد 

 )36: ص

 :وتتمثل في مایلي: األعراض السلوكیة) 4 )3

  االجتماعیةإنهاء العالقات 
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 العزلة 

 القدرة على قبول المسؤولیة وتحملها انعدام 

 115: ص, 2010, مفتاح محمد عبد العزیز(  .الفشل في القیام بالواجبات الیومیة(                              

  :مصادر الضغوط النفسیة) 4

هي عبارة عن مثیر له إمكانیة محتملة في أن یولد :  تعریف مصادر الضغوط )1 )4

أو الهروب عند شخص معین ومما تجدر اإلشارة إلیه أن اإلنسان عادة , المواجهة  استجابة

  .ما یتعرض في حیاته الیومیة ألنواع عدیدة من مصادر الضغوط

على أنه ال یمكن القول أن شخًصا ما یعاني من الضغوط   ) 1993األشول ( ویؤكد

  . من جانب الفرد  استجاباتالنفسیة ما لم تكن لهذه الضغوط 

أي العناصر الرئیسیة التي تشكل أي موقف ضاغط هي مصادر الموقف الضاغط 

وبدون هذین العاملین مجتمعین ال تكون هنالك مواقف , لهذا الموقف الضاغط  واالستجابة

 استجابةحیث إن مصادر الضغط بمفردها ال تشكل ضغوًطا كما أن صدور , ضاغطة 

لضغوط هو الذي یجعلنا نقرر إن كان هذا الشخص یعاني من شخص معین لمواجهة هذه ا

     )175 :ص, 2010,مفتاح محمد عبد العزیز(. الضغوط أم ال

  : وتقسم مصادر الضغوط  إلى قسمین 

  المصادر الداخلیة للضغوط النفسیة والمصادر الخارجیة للضغوط النفسیة )2 )4

  :ومن أهمها  :المصادر الخارجیة للضغوط النفسیة )1)2)4

  الذي یعصف باإلنسان  واالكتئابكالغضب : ) االنفعالیة( المشكالت النفسیة

  .وكذلك الفتور واإلثارة وسرعة التهور إزاء مواقف الحیاة المتعددة 
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  حیث أن األفراد الذین یعانون الضغوط النفسیة هم األفراد :  االقتصادیةالمشكالت

ویعیشون في منطقة مزدحمة , منخفض  اجتماعي -اقتصاديالذین یعیشون مستوى 

أسریة ویعانون من  اضطراباتبالسكان أو متقاربة البیوت  مما یجعلهم یعیشون 

  .النفس جسمیةمعدل اإلصابة باألمراض  ارتفاع

  المشكالت األسریة تنتج من أسباب  إن حدوث) : األسریة( المشكالت العائلیة

وكلها , والطالق, یاب أحد الوالدین عن األسرة المرض وغ: متعددة داخل األسرة مثل 

  .النفسیة لدى األفراد االضطراباتمصادر للضغوط النفسیة تتسبب في ظهور بعض 

  والمتمثلة في سوء العالقة باآلخرین وصعوبة تكوین الصدقات  :االجتماعیةالضغوط

  .معهم

 وارتفاعالمرتبطة بالصحة الجسدیة الفسیولوجیة كالصداع : المشكالت الصحیة 

  .ضربات القلب والغثیان والرعشة

 مستوى  وانخفاضتقدیر الذات  وانخفاضكالهروب والمقاومة : المشكالت الشخصیة

  .القرار والتردد اتخاذوصعوبة , الطموح والتصلب وجمود الرأي 

  صعوبة التعامل مع الزمالء : والمتعلقة بظروف الدراسة مثل : المشكالت الدراسیة

وضعف القدرة على التركیز وعدم القدرة على , والمعلمین وصعوبة التحصیل الدراسي 

 ، ص2009جمال أبو دلو، (  .الخ... االمتحاناتأداء الواجبات المنزلیة والفشل في 

                                ) 177، 176:ص  

  :المصادر الداخلیة للضغوط النفسیة ) 2)2)4

  الطموح المبالغ فیه 

  لقبول المرض) االستعداد(التهیؤ النفسي 

  عالقة الغیر متوازنة بین األفراد حیث تسبب ال, ضعف المقاومة الداخلیة الشخصیة

أو مع بعضهم البعض أو بین األفراد ومجتمعاتهم والتي تؤدي فیما بعد إلى مجموعة من 
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تصیب الفرد مجموعة من النتائج السلبیة التي  إلى المتعددة من الضغط النفسيلمظاهر ا

   )31 : ص,  2008السید عبید ،  الدین ماجدة بهاء(  .والمجتمع مًعا 

  :وهيفیرى أن هناك ثالث مصادر للضغوط  )1997(سامي عبد القويأما 

وقد  ,تحقیقهالذي یحدث عندما یحول أمر بین الشخص وبین ما یسعى إلى  :اإلحباط )1

أو داخلًیا نتیجة قصور  ,والزالزلیكون نتیجة عوائق خارجیة مادیة كالعواصف والمجاعات 

  )182: ، ص 2010مفتاح محمد عبد العزیز ، ( . الجسميفي الشخصیة أو اإلصابة بالمرض 

فعندما یوجد صراع بین , یعتبر الصراع أحد مصادر الضغط الهامة للشخص  :الصراع ) 2

 اختلفتفإن إشباع أحدهما یؤدي إلى إحباط آخر كما یتولد الصراع إذا , إشباع  دافعین 

  .طرق إشباع الدافع الواحد 

  :والتي تتمثل في أنواع الصراعإلى  Levinلیفین وقد أشار 

  والذي یتمثل في رغبة الفرد في تحقیق دافعین مرغوب : اإلقدام  –صراع اإلقدام

  . فیهما وال یمكنه تحقیقهما مًعا 

  والذي یشیر إلى رغبة الفرد  في تجنب موقفین غیر :  اإلحجام _ صراع اإلحجام

 ص ,  2001, سامي محمد ملحم (  .مرغوب فیهما لكنه ال یستطیع تجنبهما مًعا

                                    ) 189،190:ص

  بین هدفین أو  االختیارینجم هذا النوع محاولة الفرد  :اإلحجام _ صراع اإلقدام

واحد له جانب  شيء اختیارأو , شیئین إحداهما له محاسنه و اآلخر له مساوئه 

   )86 :ص, 2001,  عبد الحمید محمد الشاذلي(  .سيء وآخر له إیجابي 

 وقد یكون داخلًیا كالطموح, ویعتبر من أهم مصادر الضغوط :   Stressالضغط   )3

والمثل العلیا والتي تدفع اإلنسان إلى أن یتحمل فوق طاقته إلحساسه بالمسؤولیة 
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أو خارجًیا عندما ینشأ من مطالب البیئة كالحاجة إلى المال من أجل تحقیق  االجتماعیة

 ) 182 :ص,  2010, مفتاح محمد عبد العزیز (  .أهداف معینة

  :قیاس الضغوط النفسیة) 5

یمثل قیاس الضغوط وفحصها والتعرف على مستویاتها لدى الفرد أحد االهتمامات الرئیسیة 

لدى علماء النفس ، كما تمثل معرفة قابلیة الفرد واستعداده للتعرض للضغوط إضافة إلى 

، حیث إن القدرة  تعرضه الفعلي لها، الخطوة الرئیسیة نحو مواجهة هذه الضغوط وٕادارتها

على مواجهة الضغوط والتغلب علیها أو التعایش معها تعتمد على درجة االستعداد ونمط 

الشخصیة إضافة إلى شدة الضغوط وجوهریة التغیرات الحیاتیة ، وكذلك األسالیب التوافقیة 

  :أو إستراتیجیات المواجهة القائمة ، وهناك طرًقا لقیاس وفحص مستوى الضغوط ومنها 

 لمقاییس الفسیولوجیة ا -

 المؤشرات الكیمیائیة الحیویة -

 :المقاییس واالختبارات النفسیة والتي تضم -

 أسالیب التقریر الذاتي  )1

 اإلستبانات  -

 المقابالت  -

 :المقاییس السلوكیة وتضم  )2

 المالحظة في المواقف الطبیعیة والمصطنعة -

   االختبارات األدائیة  -

المجتمعات لقیاس الضغوط لذلك تختلف وسائل وطرق وال توجد وسیلة قیاس مالئمة لكل 

 .قیاس الضغوط باختالف المجتمعات والمجاالت التي تعد لها المقاییس

  )                                                                                         www.drwaelsaad.net(  
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  : النظریات المفسرة للضغوط النفسیة  )6

  ) : Selye 1946(النسق النظري لهانز سیلي  )1)6

أن  واعتبركان سیلي بحكم تخصصه كطبیب متأثًرا بتفسیر الضغوط تفسیًرا فسیولوجًیا 

وحدد سیلي , الفسیولوجیة للضغط هدفها المحافظة على الكیان والحیاة  االستجابةأعراض 

 General" أعراض التكیف العامة " ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط وأطلق علیها 

Adaptation Syndrome  وهي:  

 تتمیز بها درجة التعرض المبدئي  واستجاباتوفیه یظهر الجسم تغیرات : الفزع

  .الجسمللضاغط ونتیجة لهذه التغیرات تقل مقاومة 

 وفیها یحاول الفرد مقاومة مصدر التهدید بكل ما یملك من طاقة نفسیة : المقاومة

  .االتزانوجسمیة لیعود الجسم إلى حالة 

 وفیها تستنزف طاقة الفرد ویصبح عرضة لإلصابة باألمراض :اإلجهاد.  

أن سیلي قد قدم رسًما توضیحًیا  Levin Scotchلفین واسكوتش " وقد أوضح في كتابات 

  .لنظریته یوضح الشكل التالي حدوث الضغوط النفسیة طبًقا لنظریة هانز سیلي 

  ضاغط                                                       استجابات تكیف

  تكیف    

  

  عدم التكیف                        استجابات سوء تكیف     عوامل وسیطة        

  حدوث الضغوط النفسیة طبًقا لنظریة هانز سیليشكل یوضح 
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  ):Spielberger: ( شارلز سبیلبرجرلت النسق النظري ) 2 )6

فقد أقام , في القلق مقدمة ضروریة لفهم الضغوط عنده" سبیلبرجر" تعتبر نظریة 

أساس التمییز بین القلق كسمة والقلق كحالة  ویقول أن للقلق شقین  نظریته في القلق على

سمة القلق أو القلق العصابي أو القلق المزمن وهو استعداد طبیعي أو اتجاه سلوكي یجعل 

القلق یعتمد بصورة أساسیة على الخبرة الماضیة وقلق الحالة هو قلق موضوعي أو موقفي 

 بین الضغط وقلق الحالة " بیلبرجرس"األساس یربط  یعتمد على الظروف الضاغطة وعلى هذا

ویعتبر الضغط الناتج ضاغًطا مسبًبا لحالة القلق ویستبعد ذلك عن القلق كسمة حیث یكون 

  .من سمات شخصیة الفرد القلق أصالً 

بتحدید طبیعة الظروف البیئیة المحیطة والتي تكون ضاغطة یجب " سبیلبرجر" كما اهتم 

كما یمیز بین مفهوم الضغط , خطیرة أو مهددة فتصبح سبًبا لحدوث القلقتقییمها على أنها 

ومفهوم التهدید من حیث أن الضغط یشیر إلى االختالفات في الظروف واألحوال البیئیة 

التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي أما كلمة تهدید فتشیر إلى التقدیر والتفسیر 

  .خیف الذاتي لموقف خاص على أنه خطیر أو م

 ):Murray( النسق النظري لهنري موراي  )3)6

 ینفرد موراي بین منظري الشخصیة بعمق الفهم للدینامیات التي تحدث في داخل الكائن

البشري من أجل لحظة إنبثاق لحظة التكیف وٕاحداث التوازن النفسي ویتسم منهجه بالدینامیة 

ویصل موراي إلى مستوى عال من الدینامیة النفسیة عندما یتعرض لمفهوم الحاجة , النفسیة

ومفهوم الضغط ویعتبرهما مفهومین أساسین ومتكافئین على إعتبار أن مفهوم الحاجة یمثل 

وهریة للسلوك ومفهوم الضغط یمثل المحددات المؤثرة الجوهریة للسلوك في المحددات الج

ویعرف الضغط بأنه خاصة لموضوع بیئي أو لشخص یعوق جهود الفرد للوصول , البیئة 

  :بین نوعین من الضغوط  Murray مورايإلى هدف معین ویمیز 
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 وهي دالالت الموضوعات البیئیة كما یدركها األفراد :  ضغط بیتا.  

 وهي خصائص الموضوعات البیئیة لما توجد في الواقع أو كما یظهرها :  ضغط ألفا

: ، ص ص2008ولید السید أحمد خلیفة ومراد علي عیسى سعد ، (  .البحث الموضوعي 

151  - 153(  

  ): Lazarus,  1966:( النظریة المعرفیة) 4 )6

 إذ, النماذج المعرفیة في تفسیر األحداث الضاغطة من أهم ) الزروس(یعتبر نموذج 

: یعتبر في تفكیره أحد رواد الثورة المعرفیة الذین یؤكدون على أن العملیات المعرفیة مثل 

ال تؤثر فقط في كیفیة تقییم الفرد للحدث ولكنها ) معنى الحدث  -التذكر -التفكیر –اإلدراك 

إلى أن الذي )  1966, الزروس(ویشیر , تؤثر أیًضا في كیفیة مواجهة الفرد لهذا الحدث 

  .یحكم تقدیر الفرد وتفسیره للحدث هو التاریخ النفسي للفرد

إلى أن هناك )  Lazarus et Folkmen ,1966  والزروس, فلوكمان ویشیر كل من 

عملیتین معرفیتین تتوسطان العالقة بین الحدث الضاغط وبین محصلته سواء اإلیجابیة أو 

  :السلبیة وهي 

  الفرد وأمنه وما ینطوي علیه من تهدید لسالمة ,ذاتهالتقویم المعرفي للحدث.  

 وتشمل األسالیب التي یواجه بها ,  تقویم الفرد ألسالیب مواجهة الحدث الضاغط

 ). االجتماعیةالمساندة , الهروب, تحمل المسؤولیة ( الفرد الحدث الضاغط من 

التكوین  اضطرابالنفسیة تعود إلى  االضطراباتإلى أن )  1987, وآخرون  بیك (ویشیر 

فالطریقة التي ندرك بها األشیاء ولیست األشیاء في حد ذاتها هي التي تؤثر , المعرفي للفرد 

  ، ص 2010مفتاح محمد عبد العزیز ، (  . االضطرابوأحیاًنا ما تسبب , على سلوكنا 

  ) 200، 199: ص   
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من    Freudفرویدتتكون الشخصیة لدى  :الضغوط والمنحى السیكودینامي ) 5) 6

وهي مستودع المحفزات , ویمثل الجانب البیولوجي في الشخصیة ) الهو( جوانب ثالثة 

فهو یمثل ) األنا ( أما , وتسیر وفًقا لمبدأ اللذة , الغریزیة والمحتویات المكبوتة لدى الفرد 

وفیق بین الهو واألنا األعلى ویقوم بدور الوساطة والت, الجانب السیكولوجي في الشخصیة 

 طلبات الواقع الخارجي والذي یمثلهحیث یعمل على تحقیق التوازن بین مطالب الهو ومت

  .والذي یعكس قیم ومعاییر المجتمع ) األنا األعلى (

وحسب وجهة نظر فروید فإن الهو یحاول السعي نحو إشباع الغرائز ولكن دفاعات األنا تسد 

أما عندما تكون األنا ضعیفة , ئز ال تتماشى مع قیم ومعاییر المجتمعالطریق ألن هذه الغرا

فسرعان ما یقع الفرد فریسة للصراعات والتوترات والتهدیدات من ثم ال یستطیع األنا القیام 

بوظائفها وال یستطیع تحقیق التوازن بین مطالب ومحفزات الهو ومتطلبات الواقع الخارجي 

  . وعلى هذا ینتج الضغط النفسي

كما یؤكد على دور العملیات الالشعوریة ومیكانیزمات الدفاع في تحدید كل من السلوك 

السوي والالسوي للفرد حینما یتعرض لمواقف ضاغطة ومؤلمة فإنه یسعى إلى تفریغ 

وعلى هذا فالقلق , السلبیة الناتجة عنها عبر میكانیزمات الدفاع الالشعوریة  انفعاالته

خرى تكون مصاحبة للمواقف الضاغطة التي یمر بها الفرد األسلبیة ال واالنفعاالتوالخوف 

  . ویتم تفریغها بصورة ال شعوریة عن طریق الكبت 

یركز أنصار المدرسة السلوكیة التقلیدیة على عملیة  :الضغوط والمنحى السلوكي ) 6 )6

البیئة في تشكیل ویركزون على دور , التعلم وهي المحور الرئیسي لتفسیر السلوك اإلنساني 

وسكنر ) Bandora( باندورا, Lazarus الزروس ومن رواد هذه المدرسة, شخصیة الفرد 

الذي یرى أن الضغط أحد المكونات الطبیعیة في حیاة الفرد الیومیة وینتج من تفاعل الفرد 

 وبعضهم یواجهون الضغط بفاعلیة , مع بیئته ومن ثم ال یستطیع الفرد تجنبه واإلحجام عنه 
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أما عندما تفوق شدة الضغط قدرتهم على المواجهة فإنهم یشعرون بتأثیرات تلك الضغوط 

  .البیئیة علیهم 

فیؤكد على وجود متغیرات وسطیة تتوسط العالقة بین الفرد والبیئة   Lazarus الزروسأما 

للضغوط ومواجهتها وهو ما  االستجابةمشدًدا على العملیات المعرفیة لدى الفرد ودورها في 

  .یسمیها عملیة التقییم األولي والثانوي 

وطبًقا لذلك توجد , فیوضح العالقة بین السلوك والشخص والبیئة   Bandora باندوراأما 

السلوكیة التي  فاالستجابات, ثالثة عناصر تتفاعل مع بعضها وتؤثر في بعضها بعًضا 

ؤثر في مشاعر الفرد أیًضا تتأثر بطریقة إدراكه تصدر عن الفرد حیال الظروف الضاغطة ت

  .للموقف 

السلوكیة غیر التوافقیة الصادرة عن الفرد للموقف الضاغط تكون غیر مفیدة  فاالستجابات

وتؤدي إلى تكدس الضغوط لدیه فسلوك الفرد یتأثر , في حل المشكالت والتغلب علیها 

  ) 133، 132 :، ص ص 2008, السید عبیدماجدة بهاء الدین (  .بالبیئة 

  :نموذج برات لضغوط المعلم ) 7 )6

برات في هذا النموذج المواقف المسببة للضغط التي تواجه المعلم وقد حددها في  استعرض

  :ثالثة مصادر رئیسیة 

وهي عبارة عن تلك األحداث التي تقع خارج إطار  :المدرسیةالمواقف خارج البیئة : أوالً 

العمل محدثة أثًرا على أداء المعلم في عمله وكفاءته وعطاءه وتشمل أعمار التالمیذ ، 

  .الخ...وأعمار المعلمین وجنسیتهم  واالجتماعیة االقتصادیةمستویات األسرة 

وهي عبارة عن تلك األحداث التي تقع داخل حدود : المواقف داخل البیئة المدرسیة : ثانًیا 

العدوانیة : خصائص الطلبة مثل , المدرسة والعمل وتشمل عالقة الزمالء في المدرسة 



 الضغط النفسي وإستراتیجیات المواجھة                               :      الفصل الثاني
 

 

35 

 والضبط المدرسي والفصل المدرسي  مشكالت النظام, والنشاط الزائد وعدم التعاون

  .والمشكالت التي ترتبط باإلدارة 

المعلم ورضاه  واتجاهاتوتشمل سمات وقدرات و إمكانات :  لمالمواقف الذاتیة للمع: ثالثًا 

  الخ ...أو عدم رضاه عن المهنة ومستوى الدافعیة واإلنجاز 

ویعتبر هذا النموذج هاًما حیث یحدد مصادر الضغوط  التي یواجهها المعلم من أبعادها 

د نایل  الغریر و أحم(  .المختلفة دون إغفال جانب فیها ویركز على الجانب المهني للمعلم 

  ) 66:، ص  2009, أحمد عبد اللطیف أبو أسعد 
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  المواجهة إستراتجیات: ثانًیا 

  : تمهید

والتي تولد في , على المستوى الداخلي والخارجي  باستمراریواجه البشر ظروًفا متغیرة 

مجموعة من األسالیب  استخداملذلك یحتاجون  إلى , الكثیر من األحیان ضغوًطا نفسیة 

وتختلف هذه , واإلستراتیجیات التي تساعدهم في التعامل مع الضغوط التي یتعرضون لها 

المواقف الضاغطة فكل  باختالفوكذا , خبراتهم  باختالفاألفراد و  باختالفاإلستراتیجیات 

لذا , ن حدته موقف ضاغط یستدعي نوًعا معین من اإلستراتیجیات التي تسهم في التقلیل م

  .سنحاول في هذا الجزء التعرف على هذه اإلستراتیجیات 

  :نجدتعریفات المواجهة ومن بین هذه التعریفات تنوعت  : تعریف المواجهة )1

أو النضال الناجح أو القائم على  ,الكفاحالمواجهة هي  )1984ویبستر ( یعرفها قاموس

  .والمتاعبوالصعوبات  ,المشاكلمع  كما یعرفها بأنها القدرة على التعامل ,التكافؤ

فیعرفها على أنها القدرة على التعامل بنجاح مع الموقف  )1995كمبریدج ( أما قاموس

  ) 41 :ص,  2010, نبیلة أحمد أبو حبیب (  . حظ السیئ العاثر الصعب أو ال

عملیة وظیفتها خفض التوتر أو إبعاد المنبه الذي یدركه الفرد على " یعرفها سبیلبرجر بأنها 

  ) 194 :ص,  2009, جمال أبو دلو ( . أنه مهدد له 

 Lazarus etالزروس وفولكمان ومن أبرز التعاریف للمواجهة نجد تعریف كل من 

Folkman   1984  المعرفیة والسلوكیة  الجهودمجموعة من " یعرفان المواجهة بأنها

الظاهرة والتي تستخدم إلدارة المتطلبات الداخلیة الخاصة والخارجیة والتي تقیم من جانب 

  Lucie Coté, 2013,P)       41( .الفرد على أنها تفوق إمكاناته 
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المواجهة في بیئة العمل بأنها جهود یبذلها الفرد للحصول  Callan) 1993(كالن یعرف 

معلومات تزید من قدرته على التنبؤ بالموقف وتساعده على إدراك الضبط في التعامل  على

م حسین وسالمة عبد العظیم حسین طه عبد العظی(  .مع المشكالت التي تحدث في المستقبل 

  ) 83: ص,  2006

  : تعریف إستراتیجیات المواجهة )2  

والتي تعني الحرب "  Strategos" كلمة إستراتیجیة إلى الكلمة الیونانیة إستراتیجوس ترجع 

  .و إدارة المعارك 

  " علم تخطیط وتوجیه العملیات العسكریة " اإلستراتیجیة على أنها  :ویبسترویعرف قاموس 

  ) 17 :ص,  1999, عبد الحمید الفتاح المغربي (                                                  

مثلى المتاحة بطریقة  الوسائلفن استخدام اإلمكانات و " لى أنها كما تعرف كلمة إستراتیجیة ع

لتحقیق األهداف المرجوة على أفضل وجه ممكن بمعنى أنها طرق معینة لمعالجة مشكلة أو 

 حسن شحاتة وآخرون ( " . مباشرة مهمة ما أو قد تكون أسالیب عملیة لتحقیق هدف معین

                                             ) 39: ص,  2003

ویقصد بإستراتیجیات مواجهة الضغوط من ناحیة الفرد تلك الجهود الصریحة التي یقوم بها 

أما من , لكي یسیطر أو یدیر أو یتحمل مسببات الضغوط التي تعوق طاقته الشخصیة 

مجموعة القرارات التي تتخذها اإلدارة للسیطرة على مسببات  ناحیة المنظمة فتتمثل في

ماجدة بهاء الدین (  .الضغوط والتخفیف من آثارها الضارة على كل من األفراد والمنظمة 

  )   336: ص,  2008, السید عبید 

بأنها عبارة عن األسالیب الشعوریة السلوكیة والمعرفیة "كما تعرف إستراتیجیات المواجهة 

وللتكیف یقوم بها األفراد للتعامل بفاعلیة مع األحداث التي یتعرضون لها في بیئتهم التي 
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طه عبد العظیم حسین (  .مختلفةوالتي تصنف طبًقا ألغراضها ووظیفتها إلى أنواع  معها

  ) 75 :، ص 2006, وسالمة عبد العظیم حسین 

سلسلة من األفعال وعملیات " :بأنها  Coping Strategies عرف إستراتیجیات المواجهة كما ت

أو في تعدیل استجابات الفرد في مثل , التفكیر تستخدم لمواجهة موقف ضاغط أو غیر سار 

في  باشر والشعوري لمعالجة المشكالت األسلوب المواللفظ عادة یتضمن , هذه المواقف 

عالجة واللفظ یطلق على اإلستراتیجیات التي تصمم لم, مقابل استخدام الحیل الدفاعیة 

   ".مصدر القلق عكس الحیل الدفاعیة التي تتوجه لمعالجة القلق مباشرة ولیس مصدره 

  ) 152: ص,  2010,مسعود وفاء (                                                        

  :أنواع إستراتیجیات المواجهة )3

الرغبات والدوافع مع وحاجات ورغبات وقد تتعارض هذه یوجد لدى كل فرد منا دوافع 

ولكل واحد منا أسلوبه الخاص في , البیئة مما یجعل الفرد یعیش حالة من الضغط والقلق 

فهناك أشخاص یستسلمون وینسحبون من , حل المشكالت والتغلب على المواقف المؤلمة 

وهناك من یلجأ إلى مواجهة ولذا توصل الباحثون , وهو ما یسمى بسلوك الهروب , الموقف 

ن خالل دراساتهم إلى العدید من اإلستراتیجیات التي یستخدمها األفراد في التعامل مع م

  .الضغوط والتي تتفاوت في درجة فعالیتها 

  :المواجهة  ستراتیجیاتإل Lazarus et Folkmanزروس وفولكمان م ال یقست )1)3

  : المواجهة المرتكزة على المشكلة  إستراتیجیات )1)1)3

ولهذا فإن , التي یبذلها الفرد لتعدیل العالقة الفعلیة بین الشخص والبیئة وهي تلك الجهود 

الشخص الذي یستخدم أسالیب المواجهة التي ترتكز على المشكلة یحاول في المواقف 

فهو یحاول تغییر سلوكه , قف ذاته الضاغطة تغییر أنماط سلوكه الشخصي أو تعدیل المو 
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طه عبد العظیم حسین وسالمة (  .كثر عن الموقف الشخصي من خالل البحث عن معلومات أ

  )91: ، ص 2006عبد العظیم حسین ، 

أو إزالة الخطر المهدد للشخص وهذا  ,لتقلیلحیث یتوجه نحو تغییر الموقف الضاغط 

الموقف اإلیجابي یحسن من تفاعل الفرد مع بیئته كما أن له تأثیر إیجابي على صحة 

: ، ص ص 2009أحمد نایل الغریر وأحمد عبد اللطیف أبو أسعد ، (  .والجسمیةالشخص النفسیة 

125 ،126(  

تتضمن إستراتیجیات المواجهة التي ترتكز على المشكلة جهوًدا لتعریف وتحدید المشكلة  

والبحث عن معلومات وخلق حلول بدیلة للمشكلة وحساب التكالیف والفوائد لهذه البدائل 

 2006طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین ، (  .وتنفیذهالبدیل المناسب  واختیار

           ) 92: ص

  :إستراتیجیات المواجهة المرتكزة على االنفعال ) 2)1)3

الناتجة عن الضغوط  االنفعالیةهي اإلستراتیجیات التي یهدف الفرد منها إلى تقلیل اآلثار 

  .المشاعروالتنفیس عن  االجتماعيمثل البحث عن الدعم  ,والضیقالنفسیة كالقلق 

إلى أن األفراد یستخدمون إستراتیجیات التكیف ) Folkman 1984(فولكمان ویشیر 

في تكیفهم مع المواقف الضاغطة  االنفعالوالمرتكزة على , بنوعیها المرتكزة على المشكلة 

ییم الفرد وتق, إال أنهم یلجأون إلى إحداها بشكل أكبر من األخرى حسب الموقف الضاغط 

إذا  االنفعالاإلستراتیجیات المرتكزة على  استخدامإذ یمیل األفراد عموًما إلى , لذلك الموقف 

اإلستراتیجیات المرتكزة على  استخدامكانت المشكلة خارجة عن إطار سیطرتهم ویمیلون إلى 

الضاغط الموقف  اتجاهالمشكلة عندما یعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء ما 

    ) 38 :ص,  2010, مطیع الشخانبة أحمد عید (  .التحكم به والسیطرة علیه وباستطاعتهم
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  : نجد  االنفعالومن بین األسالیب المرتكزة على 

إال أن هذه الوسیلة تعمل على , یلعب اإلنكار كوسیلة دفاعیة دور الكبت : اإلنكار / 1

 ع هو أسهل أنماط السلوك الدفاعي الواقوٕانكار , مستوى ما قبل الشعور ومستوى الشعور 

ویفسر فروید اإلنكار على أساس أنه تشویه لما یفكر أو یشعر أو یدرك الشخص أمر ما 

 فیها یؤدي إلى الشعور باأللم  االعترافبمعنى أنه إنكار لوقوع حادثة ألن , على انه مؤلم 

  .وتتضمن إغالق الشخص لعینیه تجاه وجود قلق واقعي مهدد للحیلولة دون اإلصابة بالقلق 

 114 :ص,  2008, محمد أحمد خدام مشاقبة (                                              

 (  

وتعرف بأنها الحصول على المعلومات من األشخاص الذي   :االجتماعیةالمساندة / 2

ویشكلون جزًءا من دائرة عالقاته , والتقدیر ,  واالحترام واالهتمامنحوهم بالحب  یشعر الفرد

وشریك الحیاة  , الوالدین : ویرتبط معهم بمجموعة من االلتزامات المتبادلة مثل ,  االجتماعیة

إن األفراد الذین ,  اجتماعیةواألصدقاء والذین یرتبط معهم بعالقات  ،واألقرباء اآلخرین

عندما ,قد یشعرون بضغط أقل,االجتماعیةلى مستوى مرتفع من المساندة عیحصلون 

: ص,  2008شیلي تایلور ، ( . وقد یتعاملون معها بنجاح أكثر,  یتعرضون لخبرة ضاغطة

45(                                                                                                                                           

قد یقوم بطلب مساعدة أحد الزمالء للتعامل مع مصادر الضغوط التي  للمعلموبالنسبة 

فقد یستطیع الزمیل توفیر المساعدة للتعامل مع األوضاع مثل المساعدة في تقدیم  ,تواجهه

  ) 109 :ص,  Chris Kyriacou  ,2008(  .المواضیعالخبرة في بعض 

یلجأ بعض الناس عندما ال یستطیعون المواجهة إلى الهروب من  :الخیال والتمني / 3

فبعض الناس تنتابهم أحالم , متوهمین الحل , األحداث المحیطة بهم والمثیرة للقلق والتوتر 

الفرد  كما یعني هذا األسلوب أیًضا رغبة, یقظة كثیرة وبالتالي ینسحبون من الحیاة الفعلیة 

  مثل تخیل العیش , عند تعرضه لموقف ضاغط عن واقع هذا الموقف وظروفه  االبتعادفي 
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  .الظروففي مكان أو زمان غیر الذي هو فیه أو حدوث معجزة تخلصه مما هو فیه من 

  ) 150 :، ص 2009أحمد نایل الغریر وأحمد عبد اللطیف أبو أسعد ، (                          

اإلمكانات المتوفرة لدیه والكافیة للتعامل مع  یجد الفرد عندما ال :والهروب التجنب / 4

وفي بعض األحیان تجنب التعامل لحین استجماع قواه ثانیة أو فبإمكانه , الضغط السائد 

أما إذا فشل في تجنب الموقف الضاغط فیلجأ إلى العقاقیر ألنه یجد فیها وسیلة , التهیؤ له 

  ) 200 :ص ،2009 دلو،جمال أبو ( . اجهةللهروب من المو 

  ) :میكانیزمات الدفاع , آلیات ( اإلستراتیجیات الالشعوریة )2 )3

حیث  اعیة،هو أول من أدخل مفهوم آلیات الدفاع أو الحیل الدف Freudسیغموند فروید یعد 

فهي تساعدهم على معالجة الصراعات , یرى أن الناس یلجأون إلیها لحمایة أنفسهم 

واإلحباطات وهي أسالیب عقلیة ال شعوریة تقوم بتشویه الخبرات وتزییف األفكار والصراعات 

كما تساعد الناس على خفض القلق حینما یواجهون معلومات تثیر , التي تمثل تهدیًدا 

  :ذه الحیل الدفاعیة نجد التهدید ومن بین ه

یتمثل في هجر اإلنسان لشخصیته التي فشلت في تحقیق ما یصبوا  :التقمص  )1)2)3

مثل ,حقیق هذه األهداف التي افتقدها وتقمص شخصیة أخرى نجحت في ت, إلیه من أهداف 

  ) 42 :، ص2010احمد عید مطیع الشخانبة ، (  .التلمیذ الفاشل یتقمص شخصیة معلمه 

وأساس , من أهم الوسائل الدفاعیة وهو أساس الوسائل األخرى  :الكبت  )2)2)3

ویعمل الكبت على إبعاد المواد المهددة والمؤلمة , النفسیة وخاصة القلق  االضطرابات

ویؤكد فروید أن الكبت إزاحة ال إرادیة لشيء ما ,  واألفكار والمشاعر المؤذیة من الشعور

كما أن األحداث الحیاتیة المؤلمة في السنوات الخمس األولى من العمر قد , یهدد الشعور 

محمد أحمد خدام مشاقبة ، ( . أبعدت من الشعور إال أنها مؤثر قوي في السلوك الالحق 

  ) 114، 113:ص   2008
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التعویض عن مجموعة ردود أفعال یكون القصد منها الظهور یعبر  :التعویض  )3)2)3

بصفة ما بهدف التغطیة على صفة أخرى ، والقصد من ذلك هو مواجهة ذلك الشعور 

بالنقص الذي یمكن أن ینتهي إلیه الشخص أمام ضعف أو قصور داخلي أو متخیل ، حیث 

  .اءها غیر مرغوب فیها تكون الصفة الظاهرة مقبولة ، في حین تكون الصفة التي یتم إخف

  )221: ، ص  2008ماجدة بهاء الدین السید عبید ، (                                   

ویبرر , هو حیلة ال شعوریة تتمثل في توضیح وشرح لفشل أو خسارة  :التبریر ) 4)2)3

وهو نوع من , هذا الشرح سلوكیات معینة ویساعد في تسهیل قبول الضربات الموجهة للذات 

فمثًال عندما یتقدم البعض لوظائف معینة وال یحصلون علیها , الكذب للدفاع عن النفس 

ولهم على العمل ویحاولون إقناع أنفسهم بأنهم لعدم حص شرح منطقيفإنهم یقومون بتقدیم 

: ص, 2008محمد أحمد خدام مشاقبة ، (  . حقیقة ال یرغبون بالحصول على هذه الوظائف 

115 (                                                

یقصد به العودة إلى مراحل سابقة من النمو النفسي ویعني مجموعة من  :النكوص )5)2)3

الظواهر النفسیة التي تتصف بتقهقر النشاط النفسي من مرحلة راهنة ال تحقق للفرد اإلشباع 

فهو عبارة , الكافي إلى مرحلة سابقة من مراحل النمو كان الفرد قد عاش فیها خبرة اإلشباع 

عن ارتداد مستوى السلوك إلى مرحلة باكرة من تطور الفرد بهدف تخفیف التوتر الناجم عن 

ویهدف إلى تجنب الشعور بالفشل دون محاولة حل المشكلة , الفرد لعائق أو مشكلة  مواجهة

  ) 207: ، ص 2002سامر جمیل رضوان ، (  .حال إیجابًیا 

یتمثل في نسب الشخص الصفات الغیر , هو حیلة دفاعیة ال شعوریة : اإلسقاط  )6)2)3

ها وبذلك تبدو تصرفاته مقبولة الخاصة به إلى غیره من الناس بعد أن یضاعف من شأن

ماجدة (  .مما یؤدي إلى التخلص من مشاعر الذنب وخفض التوتر الناجم عنها , طبیعیة 

  ) 219: ص,  2008بهاء الدین السید عبید ، 



 الضغط النفسي وإستراتیجیات المواجھة                               :      الفصل الثاني
 

 

43 

یستخدم مفهوم التحویل للداللة على نقل فعل أو نمط من السلوك من  :التحویل  )7)2)3

خبرة معینة یؤدي إلى رفع مستوى اإلنجاز للفرد في عمل  اكتسابعمل إلى آخر بمعنى 

أو إلى خفض مستواه إن كان العمل الجدید مغایًرا للعمل األصلي كل المغایرة وفي , مماثل 

وفي الحالة الثانیة تحویل , الحالة األولى یقال أن ثمة تحویل موجًبا نتیجة تیسیر عمل الفرد 

   ) 128 :، ص 2000غموند فروید ، سی( . سلبي نتیجة إعاقة نشاط الفرد

اإلستراتیجیات المعرفیة و  :فيوهناك أنواع أخرى إلستراتیجیات المواجهة والتي تتمثل 

  .والروحانیةاإلستراتیجیات السلوكیة واإلستراتیجیات الوجودیة 

تسهم اإلستراتیجیات المعرفیة بدور هام في إدارة أو التخفیف : اإلستراتیجیات المعرفیة )3)3

وٕانما األفكار التي , من الضغوط ألن الحدث الضاغط ال یسبب القلق والتوتر في ذاته 

وتتمثل  هو السبب في حدوث الضغط النفسي  یمثل تهدیًدا باعتبارهیكونها الفرد عن الموقف 

  : هذه اإلستراتیجیات المعرفیة في 

السلبیة لدى الفرد بإیقاف  واالعتقاداتتستخدم للتخلص من األفكار  :األفكارإیقاف  )1)3)3

أن یحل محلها أفكار أكثر عقالنیة حتى یستطیع الفرد  على, واستبعادهااألفكار الالعقالنیة 

  .مالئمةالتصرف بطریقة 

القلق  استجاباتهو أسلوب معرفي سلوكي یستخدم في خفض  :إدارة الذات  )2)3)3

وهي ذات فائدة كبیرة في مساعدة األفراد على إحداث تغییر , الناتجة عن الموقف الضاغط 

حیث یتم تعلیمهم مالحظة سلوكهم وصیاغة األهداف بوضوح وتقویم ما یتم , في سلوكهم 

  :وتتضمن المكونات التالیة, لهدف من تقدم وٕاثابة للسلوك الموجه نحو ا

  . التعزیز, الذات تقییم , مراقبة الذات 
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تقوم هذه الفنیة على فرضیة أن الفرد یمكنه مواجهة المواقف : أحادیث الذات  )3)3)3

الضاغطة والمشاكل والصعوبات التي تواجهه في الحیاة إذا استطاع التخلص من األحادیث 

واالنهزامیة التي یقولها لنفسه عن نفسه إزاء ما یتعرض له من مواقف  الذاتیة السلبیة

فاألحادیث الذاتیة اإلیجابیة تكون جد مفیدة في بناء الثقة بالذات ومواجهة , اغطة ومؤلمة ض

  .الضغوط 

 ر اإلیجابي ولیس التفكیر السلبي وتعني التركیز على التفكی:  إعادة الصیاغة  )4)3)3

كما أن التفكیر , یكون تفكیر الفرد مرتبًطا بأهدافه بحیث , والتفكیر في ضوء الرغبات 

اإلیجابي في الحدث یساعد الفرد على التعامل معه بینما التفكیر السلبي في الحدث یسبب 

  .العدید من األعراض االنفعالیة المزعجة 

یشیر حل المشكالت إلى قدرة الفرد على إدراك وفهم عناصر  :حل المشكالت  )5)3)3

ویعتبر , بصددها الوقت أو المشكلة وصوًال إلى وضع خطة محكمة لحل المشكلة التي هو 

 مل مع المواقف واألحداث الضاغطة التدریب على حل المشكالت فنیة معرفیة فعالة في التعا

وتهدف إلى تنمیة مهارات حل المشكلة لدى األفراد حتى یمكنهم التعامل مع المشكالت التي 

: ص ص ، 2008, ماجدة بهاء الدین السید عبید ( . تعترض حیاتهم وٕایجاد الحلول المالئمة 

49- 51 (  

   :فيوتتمثل  :السلوكیةاإلستراتیجیات  )4)3 

أحد الفنیات  االسترخاءیعتبر أسلوب التدریب على  : االسترخاءالتدریب على  )1)4)3

ونفسیة عدیدة  فوائد فسیولوجیة  ولالسترخاء, الهامة التي تستخدم في مواجهة الضغوط 

وزیادة التركیز , في الشعور بالهدوء وزیادة الثقة بالذات  لالسترخاءالنفسیة  الفوائدوتتمثل 

  .أیًضا یعمل على خفض معدل ضربات القلب وخفض التوتر , وتقویة الذاكرة واالنتباه

  ) 342،343 :، ص ص 2008ماجدة بهاء الدین السید عبید ، (                         
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لى السیطرة على االسترخاء حیث تهدف إوتعتبر التغذیة الراجعة وسیلة هامة تساعد على 

لصحیة بما فیها الضغط وهي تستخدم في عالج عدد من المشكالت ا, العملیات الجسمیة

لتوضیح صحة استجاباته أو  أدائهمعلومات تعطى للفرد عقب النفسي وتتمثل في 

جیة فسیولو  –وتتكون من عدد كبیر من التقنیات التي تقدم تغذیة راجعة بیولوجیة ,خطأها

  ) 602:ص ,  2008شیلي تایلور ، ( .للمریض حول عملیات جسمیة ال یكون عادة واعًیا بها 

على التخلص من التعب الجسمي وكذا في خفض التوتر  االسترخاءیساعده  للمعلموبالنسبة 

   :نجدومن األسالیب الجسدیة التي یستخدمها المعلمین 

 تقلیل القلق الجسماني في المدارس.  

 من وقت آلخر في المدرسة االستراحات.  

 بعد الدوام  االسترخاء. 

 ممارسة التمارین الریاضیة بعد الدوام. 

  ممارسة الهوایات بعد المدرسة . )Chris Kyriacou  ,2008  , 122:ص ( 

حیث  ونات هامة في حیاة الفرد وسلوكه مك تمثل الدعابة والمرح :الدعابة والمرح  )2)4)3

وتتضمن , تعمل الدعابة على التخفیف من اآلثار السلبیة الناتجة عن األحداث الضاغطة 

حیث أظهرت , الدعابة والضحك في أوقات الضغوط  استخدامهذه الفنیة تعلیم األفراد كیفیة 

الدراسات الحدیثة أن هناك تغیرات فسیولوجیة إیجابیة تصاحب لجوء اإلنسان إلى الفكاهة 

حیث یعمل الضحك على خفض , سلوب لمواجهة األزمات والضغوط النفسیة والضحك كأ

التعرض ألمراض القلب من خالل توسیع الشعب والشرایین  احتماالتالشعور باأللم وخفض 

  .المتصلة بالقلب 

یهدف هذا األسلوب إلى زیادة الكفاءة لدى الفرد في  :التدریب على إدارة الوقت )3)4)3

حیث یعتبر عملیة یستطیع الفرد من , في كل ما هو مفید  واستثمارهالوقت وتوظیفه  استخدام
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إنجاز المهام واألهداف التي تمكنه من أجل أن یصبح أكثر فاعلیة في الحیاة عبر خاللها 

فمن خالل إدارة الوقت والتخطیط , وتستخدم إدارة الوقت في خفض الضغوط , أوقات محددة 

 347 -345: ص ص,  2008ماجدة بهاء الدین السید عبید ، ( . غوط یمكن التعامل مع الض

 (  

تتضمن الفنیات الوجودیة والروحیة في إدارة  :والروحانیةاإلستراتیجیات الوجودیة )5)3

  :یليالضغوط ما 

إن سعي الفرد إلیجاد معنى وهدف لحیاته  :البحث عن معنى وهدف للحیاة  )1)5)3

ألن الحیاة بدون معنى أو أهداف هامة یسعى الفرد لبلوغها , یخفف الشعور بالضغوط لدیه 

كذلك البعد الروحي یعد مكون هام وضروري في حیاة الفرد ویتولد من , تصبح بدون قیمة 

  .خالله إحساس باألمل 

 وانخفاضوترتبط الروحانیة بشكل إیجابي بمركز الضبط الداخلي وتحسین مفهوم الذات 

  وقد حدد, سي وكذا بمواجهة ضواغط الحیاة الرئیسیة التعصب والتوافق النفمستوى 

  )Debats 1999  ( العمل , في الحیاة وهي العالقات ثمانیة مصادر هامة للمعنى

  .النواحي المادیة والمستقبل واألمل ,تحقیق الذات , السعادة الشخصیة , الخدمة 

  )  352 :ص,  2008, ماجدة بهاء الدین السید عبید (                                   

تساعد النظرة التفاؤلیة في الحیاة على تحدید األهداف وتحقیق الذات  :التفاؤل  )2)5)3

والرضا عنها وتساعد النظرة اإلیجابیة للحیاة على تخطي الصعاب والتعامل مع المواقف 

التفاؤلي للفرد على التقییم المعرفي األفضل للمواقف  االتجاهحیث یساعد , الضاغطة بنجاح

لذا یعد , التي یتعرض لها ومن ثمة یجعل الفرد أقل عرضة لألعراض النفسیة والجسمیة 

  2008, ة بهاء الدین السید عبید ماجد(  .مواجهة الضغوط التفاؤل أحد الوسائل الفعالة في 

   ) 345:ص 
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أما في ما یخص المعلمین فنجد أن لكل واحد أسلوبه الخاص في التعامل مع الضغوط 

  األسالیب المستخدمة, من خالل الدراسة التي قام بها )  Salo , 1995( النفسیة وقد حدد 

  :فيحیث صنفها في ستة أنواع والتي تتمثل  ,الضغوطمن قبل المعلمین لمواجهة 

  تجنب التفكیر 

  حل المشكلة  

  االجتماعيالدعم  

  التركیز على العمل 

  تكریس الشخص للنشاطات الحرة 

 االهتماماتكما أشارت نتائج الدراسة أن تجنب التفكیر حول العمل وتوجیه التفكیر إلى 

 Chris(  .الضغطالهوایات وهي من أكثر الوسائل فعالیة في مواجهة  :مثلالخارجیة 

Kyriacou  ,2008  ,114: ص(                                        

  :العوامل المؤثرة في تحدید إستراتیجیات مواجهة الضغوط )4

أن األفراد یختلفون  Kassler et Wethingtn )1991( ویثنجتون وكازلریرى كل من 

لألحداث الضاغطة ألن هناك عوامل عدة  االستجابةإستراتیجیات المواجهة وفي  استخدامفي 

تؤثر في إستراتیجیات المواجهة منها ما یتعلق بشخصیة الفرد كنمط الشخصیة ومركز 

وهناك عوامل أخرى موقفیة ونوعیة تتعلق بالمواقف في حد ذاتها , الضبط والصالبة النفسیة 

العمر , النوع :  الدیمغرافیة مثلكطبیعة الموقف الضاغط ونوعه كما تعتبر المتغیرات 

طه عبد (  .ذات تأثیر في تحدید إستراتیجیات المواجهة  واالجتماعي االقتصاديالمستوى 

                 ) 122: ص, 2006العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین ، 

یسهم أسلوب الشخصیة وسماتها بدور فعال في قدرة الفرد على  :الشخصیةالمتغیرات ) 1)4

  :فيمواجهة الضغوط وتتمثل هذه المتغیرات الشخصیة 
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یشیر مركز الضبط أو التحكم إلى الكیفیة التي یدرك بها الفرد  :مركز الضبط  )1)1)4

فالفرد الذي , موجهات األحداث في حیاته أو إدراكه لعوامل الضبط والسیطرة في البیئة 

له من نتائج سواء إیجابیة أو سلبیة إلى الحظ والصدفة أو ینسب إنجازاته وأعماله وما یحدث 

لضبط الخارجي وفي المقابل فإن الفرد الذي ینسب اآلخرین فیندرج تحت فئة ذوي مركز ا

حت فئة ذوي مركز الضبط الداخلي إنجازاته وٕاخفاقاته إلى جهوده الشخصیة فإنه یندرج ت

یرى كل من الزروس وفولكمان أن قدرة الفرد على التحكم في المواقف الضاغط تحدد لذلك 

  .أسلوب المواجهة لدیه 

أن  Brosschor et al) 1994(بها بروستشور وآخرون  كما كشفت نتائج الدراسة التي قام

  األفراد ذوي مركز الضبط الداخلي یستخدمون إستراتیجیات مواجهة فعالة مثل حل المشكالت 

ضبط الخارجي یستخدمون في حین أن األفراد ذوي مركز ال ,الغضبوالتعبیر عن 

                                                 .التجنب:إستراتیجیات مواجهة سلبیة مثل

   )125 ،124 :، ص ص2006طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین ، ( 

تقدیر الذات على الصحة النفسیة للفرد وعلى مستوى اإلنجاز  یؤثر :تقدیر الذات ) 2)1)4

تقدیر الذات  ارتفعوكلما , والتوافق مع مطالب البیئة والعالقة مع اآلخرین والتوافق النفسي 

فاألفراد ذوي تقدیر الذات المنخفض , والقلق والشعور بالضغط  االكتئاب انخفضلدى الفرد 

لذلك یعد تقدیر الذات مؤشر هام في تحدید نوع ,  واالكتئابالقلق  اضطرابیعانون من 

إذ أن , إستراتیجیات المواجهة التي یستخدمها األفراد في التعامل مع المواقف الضاغطة 

المواقف التي یتعرض لها في حیاته تعتمد  اتجاهالسلوكیة التي تصدر عن الفرد  االستجابات

  2006یم حسین وسالمة عبد العظیم حسین طه عبد العظ(  .بشكل كبیر على تقدیر الذات لدیه 

               ) 126: ص
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األفراد لألحداث الضاغطة وذلك حسب نمط  استجاباتتختلف  :نمط الشخصیة ) 3)1)4

فلكل فرد سماته وأسالیبه السلوكیة التي تؤثر على كیفیة تعامله مع الضغوط , شخصیتهم 

وعدم  االستثارةالذي یتسم بالعدوان والعنف وسرعة ) أ(ومن بین أنماط الشخصیة نجد النمط 

أكثر عرضة للشعور  نجد أن أصحاب هذا النمط لذلكوالثقة بالنفس التحلي بالصبر 

والذین یتسمون بالصبر والرضا عن العمل وقلة ) ب(بینما أصحاب النمط , بالضغط 

  .العدوانیة لذلك یكونون أقل عرضة للتأثر بمسببات القلق والضغوط 

إلى أن أبعاد وسمات الشخصیة ترتبط بأسالیب مواجهة  Bolger) 1990( كما یشیر بولجر

العصابیون یستخدمون إستراتیجیات مواجهة أقل فعالیة وغیر فاألفراد , األفراد للضغوط 

طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم ( .والتجنب ولوم الذات  االنسحاب: ناضجة مثل 

   .)  127 ،126:ص ص ,  2006حسین ، 

یعتبر مفهوم الصالبة النفسیة أحد خصائص الشخصیة التي  :الصالبة النفسیة  )4)1)4

تعمل كعامل هام في مقاومة ومواجهة أحداث الحیاة الضاغطة، إن مفهوم الصالبة یشیر 

وأن الفرد الذي , إلى أن الفرد یمتلك مجموعة من السمات تساعده على مواجهة الضغوط 

وأن الصالبة , األزمات ومواجهتها یتمیز بالصالبة النفسیة تكون لدیه القدرة على توقع 

النفسیة تمثل مصدًرا من المصادر الشخصیة التي یستند إلیها الفرد في مواجهة اآلثار 

كما أن الصالبة , النفسیة والجسمیة السلبیة الناجمة عن الضغوط والتخفیف من هذه اآلثار 

عملیة المواجهة التي یقوم  وفي, النفسیة تلعب دوًرا هاًما في عملیة التقییم المعرفي للموقف 

  2006,  طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین ( . بها الفرد إزاء األحداث الضاغطة 

  ) 130: ص

  :وتتعلق بالموقف في حد ذاته وتتمثل في  :العوامل الموقفیة )2)4

  الضاغط على استخدامتؤثر طبیعة الموقف  :طبیعة الموقف وخصائصه  )1)2)4
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حیث یشیر الزروس وفولكمان أن الفرد یستخدم إستراتیجیات , إستراتیجیات المواجهة

المواجهة التي ترتكز على المشكلة إذا كان الموقف عرضة للتغییر ، أما المواقف التي ال 

إستراتیجیات المواجهة   استخدامیستطیع الفرد السیطرة علیها والتحكم فیها فإنه یمیل فیها إلى 

: ، ص 2006طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین ، (  . االنفعاللى  المرتكزة ع

133 (  

ذات دور فعال في تحدید أسالیب  االجتماعیةتعد المساندة  : االجتماعیةالمساندة  )2)2)4

كما  اث الضاغطة وعلى كیفیة مواجهتها فهي تؤثر على كیفیة إدراك الفرد لألحد, المواجهة 

 )1984(الزروس وفولكمان  ویشیر, تساعد في التخفیف من اآلثار السلبیة للضغوط 

Lazarus et Folkman  تعتبر مصدًرا هاًما لألفراد في أوقات  االجتماعیةإلى أن المساندة

 االجتماعیةالضغوط فهي تساعدهم على التعامل مع هذه الضغوط  وتتمثل مصادر المساندة 

أو األزواج واألبناء فهي ارب  واألصدقاء والجیران ورفقاء العمل والزوجات اإلخوة واألق: في 

   .وتتنوع مصادرها حسب الظروف , تختلف في نوعها وفًقا للمرحلة العمریة 

إلى أن المساندة )  Cohen,  2004(وكوهین )  Frydenberg, 1997(ویشیر فریدنبرج 

تؤثر بشكل كبیر على الصحة النفسیة والجسمیة وعلى تحدید إستراتیجیات  االجتماعیة

الصحة النفسیة وبالتالي فإن إستراتیجیات  انخفاضیعد مؤشًرا على  فانخفاضها, المواجهة 

  .المواجهة تكون غیر فعالة في مواجهة الضغوط 

 أي أن, فالعوامل الموقفیة تلعب دوًرا هاًما في تحدید أسالیب مواجهة الضغوط 

بل هي نوعیة , اإلستراتیجیات التي یستخدمها الفرد في مواجهة الضغوط لم تكن ثابتة 

وموقفیة یختارها الفرد للتعامل مع الموقف الضاغط وفًقا للتقییم المعرفي لمصدر الضغط 

طه عبد العظیم حسین وسالمة (  .المتاحة لدى الفرد  واالجتماعیةوالمصادر المادیة والشخصیة 

  ) 136-135 ,133 :ص ص ص, مرجع سابق , العظیم حسین  عبد
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  :المتغیرات الدیمغرافیة ) 3)4

یعتبر أحد أبرز المتغیرات التي حظیت بالدراسة فیما یتعلق بتأثیره في : الجنس  )1)3)4

 االجتماعیةبین الجنسین من حیث التنشئة  لالختالفاتنوع المواجهة المستخدمة وذلك نظًرا 

أكبر ألسالیب  استعمالأو الدور الجنسي وما هو مطلوب من كل منهما فاإلناث یلجأن إلى 

في مواجهتهن للضغط ، وقد یستعملن بعض أسالیب التقرب السلوكي  االنفعالمتمركزة حول 

حول مجموعة من طلبة الطب حیث )   Grossman et al (1987حسب غروسان وآخرون 

ن الذكور عن مواجهة المشكل ومن بین األسالیب التي یلجأن وجدت أن اإلناث یبحثن أقل م

إلیها هي التفكیر الخیالي والبحث عن السند والهروب ولوم الذات ، كما بینت دراسات كارفر 

1989  )Karver( 1980ازروس وفولكمان ، ل Lazarus et Folkman  أن الذكور ،

  .وأكثر لجوًءا إلى المواجهة المركزة على المشكل االجتماعيأقل بحثًا عن السند 

السن أحد العوامل المؤثرة في نوع المواجهة  باعتباراآلراء المنادیة  انطلقت :السن ) 2)3)4

من  نجاعتهامن فكرة مفادها أن الفرد یكتسب أسالیب مواجهة متنوعة ویتعرف على مدى 

وقد د كفاءتهم تجاه معالجة المشاكل خالل الخبرة التي تشكل عامًال فارًقا بین األفراد في تحدی

أنه مع تقدم المراهقین في السن یزید المیل إلى أسالیب  Seiffge- krenk  (1994(أكد 

المواجهة النشطة من خالل البحث عن المعلومات وتحلیل أبعاد المشكل ، وذلك نظًرا إلى 

والمعرفي الذي یساعدهم على تطویر قدراتهم وفهم اكبر لمختلف  االجتماعيو النم

                        ) 88، 87: ، ص ص 2010ساعد شفیق ، ( . الوضعیات الجدیدة التي یواجهونها 

یختلف أسلوب المواجهة تبًعا  :والثقافي واالجتماعي االقتصاديالمستوى ) 3)3)4

والثقافي ، فاألفراد ذو الثقافات المختلفة  واالجتماعي االقتصاديالمستوى  الختالف

في یستجیبون للضغوط بشكل مختلف ویستعملون إستراتیجیات مواجهة مختلفة ومتنوعة 

د نوع تعاملهم مع الضغوط ، كما یلعب المستوى االقتصادي واالجتماعي دوًرا مهًما في تحدی
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إستراتیجیات المواجهة فاألفراد الذین لدیهم مستوى اقتصادي واجتماعي منخفض یمیلون إلى 

استخدام إستراتیجیات المواجهة التي ترتكز على التجنب ، أما األفراد الذین لدیهم مستوى 

إستراتیجیات المواجهة السلوكیة والمعرفیة  استخداماقتصادي واجتماعي مرتفع یمیلون إلى 

  )141,  140: ، ص ص 2006, طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین ( .عالة الف

    :خالصة الفصل     

كان بعنوان الضغط النفسي وٕاستراتیجیات المواجهة یمكن القول في نهایة هذا الفصل والذي 

أن الضغط النفسي أصبح من الظواهر المنتشرة في عصرنا الراهن ، حیث بات یمس 

مختلف شرائح المجتمع ، والتي من أبرزها فئة المعلمین نظًرا للصعوبات التي تواجههم أثناء 

إستراتیجیات مواجهة للتمكن من التغلب على أداء مهامهم ، لذلك برزت الحاجة إلى استخدام 

مختلف الضغوط التي تواجه الفرد والتي تتسبب في الكثیر من األعراض السلبیة النفسیة 

                                                                 . واالنفعالیة وغیرها من األعراض والتي تنعكس على االستقرار النفسي للفرد  
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  :تمهید    

یحتاج األطفال المعوقین سمعًیا إلى خدمات تربویة خاصة ومتنوعة، لذلك فهم  

هاراتهم معلمي الصف العادي ، لكي تمكنهم من یحتاجون إلى معلمین تفوق قدراتهم وم

من المنهج العادي لتعدیله بشكل یتناسب وقدرات التالمیذ الصم المتباینة ، وٕاعادة  االستفادة

طرق وأسالیب تدریس خاصة ، وكذلك طرق  واستخدامتعدیل البیئة الصفیة لكي تناسبهم ، 

الخاص بالبناء  االهتمامتتناسب مع طبیعة إعاقة كل طفل ، باإلضافة إلى  اتصالوأسالیب 

للطفل من خالل العملیة التعلیمیة ، وعملیة اإلرشاد للطفل  النفعالياوالنفسي  االجتماعي

وأسرته ، لذلك حاولنا في هذا الفصل التعرف على معلم ذوي اإلعاقة السمعیة من خالل 

توفیر الخدمات التربویة لفئة األطفال  معرفة معاییر إعداده لتدریس هذه الفئة ودوره في

ذوي اإلعاقة السمعیة للتعرف على الصعوبات التي تواجه لنا التطرق إلى فئة ، كما حاو الصم

  .عند تدریس هذه الفئةمعلم ال

  :السمعیةتعریف اإلعاقة ) 1

مكتسبة من  تعني تلك الحالة التي یعاني منها الفرد نتیجة عوامل وراثیة أو خلقیة أو بیئیة

قصور سمعي یترتب علیه آثار اجتماعیة أو نفسیة أو االثنین مًعا ، وتحول بینه وبین تعلم 

وأداء بعض األعمال واألنشطة االجتماعیة التي یؤدیها الفرد العادي بدرجة كافیة من 

د المهارات ، وقد یكون القصور السمعي جزئًیا أو كلًیا ، متوسًطا أو شدیًدا أو ضعیًفا ، وق

محمد فتحي عبد الحي عبد ( .یكون مؤقًتا أو دائًما ، وقد یكون متزایًدا أو متناقًصا أو مرحلًیا 

  ) 31: ، ص 2001الواحد ، 

 المختلفة كما یشیر مصطلح اإلعاقة السمعیة إلى حاالت الفقدان السمعي بأنواعها ودرجاتها

) Limited Hearing(وضعف السمع ) Deafness(ویشمل هذا المصطلح كال من الصم 

واإلعاقة السمعیة إما أن تكون موجودة منذ لحظة الوالدة ، وٕاما أن تحدث في مرحلة الحقة 
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من مراحل الحیاة ، وقد تكون توصیلیة بمعنى أنها تنتج عن خلل في األذن الخارجیة أو 

الوسطى ، وقد تكون عصبیة بمعنى أنها تنتج عن خلل في األذن الداخلیة أو العصب 

معي ، أو مركزیة بمعنى أنها تنتج عن خلل في المراكز الدماغیة العلیا المسؤولة عن الس

  ) 5 :روحي مروح عبدات ، ب س ، ص( . مات السمعیة معالجة المعلو 

كما تعرف اإلعاقة السمعیة بأنها مستویات متفاوتة من الضعف السمعي بین ضعف سمعي 

   ) 25 :، ص 1989جمال الخطیب ، (  .جًدابسیط وضعف سمعي شدید 

  :األصمالطفل )1)1

هو الشخص الذي فقدت حاسة السمع لدیه وظیفتها بحیث ال یستطیع السمع حتى باستخدام 

  ) 4 :، ص 2005عبد المنعم المیالدي ، ( . السمعیةالمعینات 

بأنه الشخص الغیر قادر على إدراك األصوات في ) Smith ،2007 ( ویعرفه سمیث 

إبراهیم عبد اهللا (  .بطریقة مفیدة باستعمال السماعة الطبیة أو بدون استعمالها البیئة المحیطة 

                              ) 108: ، ص 2009فرج الزریقات ، 

  :السمعالطفل ضعیف ) 1)1

هو الشخص الذي یعاني عجًزا أو نقًصا في حاسة السمع بدرجة ال تسمح باالستجابة 

المعینات الطبیعیة لألغراض التعلیمیة والتفاعل مع العادیین إال من خالل استخدام بعض 

  ) 24 :، ص 2009ماجدة السید عبید ، (  .السمعیة

  :السمعیةمؤشرات اإلعاقة  )2

كي یتسنى  المعلم،إن التعرف على مؤشرات اإلعاقة السمعیة أمر مهم سواء لألهل أو 

لهم مساعدة الطفل على التغلب على المشكالت الناجمة عن تلك اإلعاقة وتتمثل هذه 

  :فيالمؤشرات 
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  :فيوتتمثل  :باألذنمشاكل تتعلق / أوًال 

 آالم والتهاب في األذن.   

  رنین أو طنین في الرأس.  

  أصوات ضوضاء في الرأس.  

  نزیف في األذن أو إصابة في األذن الخارجیة.  

  نزول السوائل من األذن والمادة الشمعیة.  

  :ویشمل هذا الجانب ما یلي :  القصور في السمع/ ثانًیا 

 ضعفه  عدم االنتباه أو. 

  المتكلمحیث یخفق في متابعة تعلیمات  الشفویة،الصعوبة في تتبع االتجاهات . 

 المشاهدة المبالغ فیها للمعلم.  

 إمالة الرأس إلى جانب معین أو ناحیة المتكلم. 

 الفشل في تحدید مكان الصوت الصادر. 

  60 -59 :، ص ص 2009ماجدة السید عبید ، (  .والكالمصعوبة النطق( 

   :وتأهیلهتعلیم الطفل األصم  )3

 عمرهیبدأ تعلیم الطفل األصم في كثیًرا من معاهد الصم عند وصوله إلى الخامسة من 

على ید األم وهو وهذا یعني أن یبدأ تعلیم الطفل األصم  دراسیة،ویستمر لمدة ثماني سنوات 

  .التعلمعلى درجة من النضج الجسمي والعقلي تهیئة لعملیة 

، فهو یمر بمراحل النمو التي یمر بها غیره فل األصم له خصائص الطفولة كاملةوالط

األسویاء ، ولذلك ینبغي أن یراعى  في تربیته ما یراعى في تربیة الطفل السوي من حیث 

مسایرة خصائص نموه والعمل على تنمیة شخصیته تنمیة كاملة ، وٕاذا كان تعلیم الطفل 

ل المدرسة ، فإن الطفل السوي یعتمد على اللغة التي اكتسبها عن طریق التقلید قبل دخو 
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األصم یدخل المدرسة دون رصید لغوي وجهاز النطق لدیه معطل بسبب حاسة السمع التي 

تمثل طریق الطفل للتقلید وتعلم الكالم ، لذلك تبدأ الصعوبة في تعلم اللغة مما یستدعي 

  .ة المهارة والفهم لمختلف الطرائق العلمیة واألسالیب السلیمة المتعلقة بهذه العملی

إن تعلیم األطفال بصفة أساسیة یقوم على تنبیه حواسهم وتدریب أعضاء النطق لدیهم 

لتعود إلیه المرونة التي فقدتها نتیجة تعطلها عن الكالم لمدة طویلة لذلك البد تدریًبا مستمًرا 

من أن یبدأ تعلیم األصم مبكًرا كلما أمكن ذلك من خالل تدریبهم على قراءة الشفاه وتفسیر 

ركات الوجه وأعضاء النطق لفهم ما یقوله الغیر ، ومن ثمة التدرج في ذلك لتنمیة قدراتهم ح

   .حتى یستطیعوا التمییز بین األصوات المتشابهة عن طریق دقة المالحظة وتركیز االنتباه 

  ) 73:، ص  2008عبد المجید حسن الطائي ، ( 

  :األسالیب المتبعة في تعلیم األطفال الصم ومراحلها  )4

یبدأ تعلیم األطفال الصم بتهیئتهم تهیئة عامة من الناحیة النفسیة  :التهیئةمرحلة  )1)4

ومن وسائل هذه التهیئة أن یحسن المعلم استقبال  المدرسیة،بغرض التكیف مع البیئة 

م في جوالت یومیة للتعرف على معالم بالحنان والحب واألمان ویصطحبهاألطفال ویشعرهم 

  .ومرافقهاالمدرسة 

وتبدأ التهیئة الخاصة لعملیات التعلم بتدریب األطفال على قراءة الشفاه والنطق وتتضمن 

المرآة لتعدیل حركات الشفاه عند  استخدامتدریبات التنفس الصحیح وٕاخراج األصوات ویمكن 

  .النطق 

یسیر تعلیم األطفال الصم القراءة والكتابة بالطریقة  :والكتابةتعلیم مبادئ القراءة ) 2)4

الكلیة التي تبدأ بالكلمات والجمل السهلة وتنتهي بتجرید الحروف الهجائیة ومعرفة أشكالها 

  :فيومخارج أصواتها وتتلخص خطوات هذه الطریقة 
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تهدف إلى تدریب األطفال على إخراج األصوات لتمرین أعضاء  :التهیئة :األولىالخطوة 

النطق وتدریبهم على مالحظة حركات الشفاه عند النطق والربط بین هذه الحركات 

  .الفهموالمدلوالت الكالمیة لتنمیة القدرة على 

وتقوم هذه الخطوة على عرض الكلمة أو الجملة  :التعریف بالكلمة والجمل: الخطوة الثانیة 

لسبورة بخط كبیر وواضح مع قرنها بوسیلة توضیحیة مناسبة والنطق بالكلمة توبة على امك

أمام األطفال مع مالحظة حركة الشفاه وٕابراز مخارج الحروف ولفت نظر األطفال إلى 

  )75:، ص  2008عبد المجید حسن الطائي ، (  .مالحظة ذلك وتدریبهم على النطق بالكلمة 

الخطوة السابقة یحدث أن یتكرر الحرف في أكثر من من خالل  :التجرید: الخطوة الثالثة 

كلمة مما یلفت نظر الطفل إلى تشابه شكله عند الكتابة ومخرجه عند النطق به في الكلمات 

هذا الحرف والتعریف به كوحدة مستقلة لها  استرجاعالتي یتكرر فیها ، مما یساعد على 

  .ل على النطق به وكتابته وتجریده نطق خاص وشكل خاص ، وتدریب األطفا

یتمتع الطفل األصم بقوة اإلبصار وسالمة األعضاء التي تشترك في  :تعلیم الكتابة  )3)4

عملیة الكتابة ولدیه االستعداد الكتساب مهاراتها ، ولذا یمكن تدریبه على الكتابة منذ بدایة 

لتثبیت الكلمات والحروف ویحتاج التدریب للكتابة إلى تعلیم خاص وتمرین  تعلمه ألنها وسیلة

  .متدرج طویل ونضج عقلي 

القراءة والكتابة محاوالت مقصودة تصاحب عملیات تعلیم : على التعبیر التدریب  )4)4

لتدریب التالمیذ على التعبیر وذلك لكي تتسع خبراتهم وتنمو مهارتهم في قراءة الشفاه والفهم 

على النطق ، وذلك من خالل تشجیع األطفال على النطق والتعبیر أثناء اللعب  وقدرتهم 

  .واألعمال التي یقومون بها 

  یبدأ تعلیم القراءة عندما یكون الطفل األصم مستعًدا لذلك أي بعد تعلم :القراءةتعلیم / 5 

 ویراعى في تعلیم القراءة أن تكون الكلمات واقعة في دائرة خبرات والتعبیر،مبادئ الكتابة 
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 أن تكون الجمل متدرجة في الفرد ونشاطاته التي تتفق مع میوله وحاجاته ، كما یجب

  ) 77-76 :، ص ص  2008المجید حسن الطائي ، عبد ( .الطول

  معلم ذوي اإلعاقة السمعیة : ثانًیا

  :المعلمتعریف ) 1

مشتقة من الفعل علم ، ومن العلم ، كما تشتمل داللة أوسع حیث إن مدلول كلمة معلم 

  .تشمل قراءة القرآن الكریم 

 واالهتمامویعد المعلم العنصر األساسي في العملیة التعلیمیة ، وهو بحاجة إلى الرعایة 

ومسؤولیات  یقوم المعلم بعدة أدوار، للوصول إلى أقصى درجات النجاح والفاعلیة والتمیز

تتعلق بطبیعة عمله ، ومنها أنه قائد تربوي قادر على إثارة دافعیة الطلبة للتعلم ، وكذا 

 یهتم بتوفیر مناخ تعلیمي مناسب اجتماعيالتخطیط للمواقف التعلیمیة ، كما یعتبر قائد 

  .ویضبط نشاطات التفاعل ویكیفها بما یناسب نمو التالمیذ 

الذي تلتقي عنده كل النظم التعلیمیة والتربویة اإلیجابي الفعال  كما یعتبر المعلم هو المركز

الموضوعة من حیث المعرفة وتنظیم المادة الدراسیة ، كما یؤثر في الطالب من حیث 

سلوكهم وٕانجازهم الدراسي ، فالمعلم هو عنصر مهم وأحد أبعاد المناخ المدرسي وأهمها حیث 

، ص  2001سعید كمال عبد الحمید العزالي ، (  .المدرسیة یلعب دوًرا كبیًرا وفعاًال في الحیاة 

  )  222- 221:  ص

   :معاییر إعداد معلم الطلبة الصم وضعاف السمع ) 2

توجد مجموعة من الخصائص التي یجب أن یتمتع بها معلم الطلبة الصم وضعاف 

قبل  السمع ، حسب مجموعة من المعاییر الدولیة لمعلمي التربیة الخاصة المعتمدة من

) The Council For Exceptionl Children ,2003(مجلس األطفال ذوي الحاجات الخاصة 
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 Council on(  ومجلس تعلیم الصم وضعاف السمع والخاصة بمعلمي الصم وضعاف السمع

Education of  The Deaf  ,Ced  هذه الخصائص في وتتمثل:  

معرفة عامة باألسس الفلسفیة ، والنظریات األساسیة في تعلیم  الطلبة الصم  )1 )2

وضعاف السمع ، وتشتمل هذه المعرفة على النماذج ، والنظریات الفلسفیة التي تؤمن القاعدة 

العلمیة لممارسة التعلیم ، كما تشتمل على المعلومات المتعلقة بأسباب فقدان السمع ، وأثره 

 لالتجاهاتى ، حیث تساهم هذه المعلومات في تشكیل إطار نظري على الحواس األخر 

  .واألنماط المختلفة المتبعة في تنظیم الطلبة الصم وضعاف السمع 

معرفة خصائص نمو الطالب ، نظًرا ألن هذه الخصائص تشكل جزًءا من  )2 )2

السمعیة خصائص تطور النمو لألطفال بشكل عام باإلضافة إلى األثر الناجم عن اإلعاقة 

الخاصة  االحتیاجاتوفي  واالجتماعیةأو ضعف السمع في الجوانب التعلیمیة ، والنفسیة ، 

بهؤالء الطلبة ، ومراعاة خصائص البیئة والثقافة وأثرها فیهم وفي أسرهم ، وزیادة وعي المعلم 

  .ي لهم الخاصة ، والعادیین ، ومعرفة النمو المعرف االحتیاجاتبین األفراد ذوي  باالختالفات

)  واالختالفالتنوع ( معرفة أسلوب التعلم المناسب للطلبة الصم وضعاف السمع  )3)2

والتعلیمیة المتوافرة ضمن اإلطار  التربویة،ویشمل هذا الجزء على معرفة الخیارات 

وأثر ضعف السمع أو فقدانه على الخبرات  واللغوي، والثقافي، واالنفعالي، االجتماعي

  .للطالبالتعلیمیة 

معرفة إستراتیجیات التدریس ألنها تعتبر األساس أو المصدر الذي یستقي منه  )4)2

المعلمون األسالیب التي تساعد على تعلیم الطلبة الصم وضعاف السمع ، إضافة إلى معرفة 

التقنیات التي یتشكل منها البرنامج التربوي الذي یطبق على الطلبة الصم وضعاف السمع 

ه اإلستراتیجیات إتقان المعلم ألسالیب التواصل المختلفة ومعرفة كیفیة كما تتضمن هذ

  .اللغة  الستخدامفي التطبیق العملي وفي إعداد الطلبة الصم  استخدامها
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والتواصل مع األطفال الصم وضعاف  االجتماعي،والتفاعل  التعلیمیة،معرفة البیئة  )5 )2

  .والمعلمالسمع من اجل المساهمة في خلق جو من المودة بین الطلبة 

بین األفراد  االتصالمعرفة اللغة ومكوناتها ، لكونها تعتبر أحد أهم وأبرز مظاهر  )6 )2

  .الصم، ومالها من أثر في التحصیل العلمي ، والمعرفي للطلبة وعلى تطورهم بشكل عام

التعرف على أخالقیات ممارسة المهنة ، ألن معرفة المعلم بمسؤولیاته ، وبأدواره  )7 )2

هم في تحقیق األهداف التعلیمیة تشكل دعًما للكوادر التعلیمیة األخرى في المدرسة ، وتسا

أسامة یوسف (  .كما تتطلب أخالقیات ممارسة مهنة تعلیم الطلبة معرفة بحقوق هذه الفئة 

                             )29-28: ، ص ص 2007الصمادي ، 

  :وتتمثل أدوار المعلم في ما یلي  :المعلمدور  )3

  تحدید األهداف التربویة والتعلیمیة لكل طفل. 

  تحدید البرنامج التربوي والتعلیمي ، والبرنامج الفردي واألنشطة الجماعیة المناسبة لكل

 .طفل 

  المناسبة لكل طفلتحدید أسالیب التدریس وطرقه.  

 ص ص  2001عبد المطلب أمین القریطي ، (  .تحدید الخطة التعلیمیة ومستویاتها ،

104 -105 (                     

  مساعدة الطفل على تعلم أسلوب معین للتواصل مع اآلخرین حتى یتمكن من

 .وتحقیق النجاح في حیاتهمعهم  واالندماجمشاركتهم 

 التواصل سواء اللفظي أو غیر اللفظي تنمیة مهارات الطفل على. 

  وحل الرأي والتحلیل والنقد وٕابداء  والفهم، المشاركة،العمل على إكساب الطفل مهارات

 .المشكالت
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  العمل على تنمیة ثقة الطفل بنفسه وبقدراته وٕامكانیاته ومساعدته على تكوین مفهوم

  .إیجابي للذات

  أن یواجهها الطفل على إثر إعاقته التي یمكن  االنفعالیةالحد من المشكالت

 .والقلقكاإلحباط 

توفیر المساندة الالزمة للطفل داخل الصف وفي البیئة المدرسیة عامة حتى یتمكن من 

  2001كمال عبد الحمید العزالي ، سعید ( . وٕامكانیاتهتحقیق اإلنجاز الذي یتناسب مع قدراته 

  ) 129 - 128ص ص 

  :خالصة الفصل 

من خالل هذا الفصل والذي كان بعنوان معلم ذوي اإلعاقة السمعیة ، والذي تم فیه التعرف 

فئة ذوي اإلعاقة السمعیة وٕالى طرق تعلیمهم واألسالیب المتبعة في ذلك ، وكذا التعرف على 

معلم ذوي اإلعاقة السمعیة وعلى األدوار التي یقوم بها یمكن القول أن هذه الفئة تحتاج إلى 

تعلیمي خاص وكذا إلى إمكانیات ووسائل خاصة حتى یتمكنوا من الحصول على  مناخ

حقهم في التعلیم ، كما ینبغي توفیر معلمین أكفاء وٕاعدادهم بشكل یتناسب مع ما یقدمونه 

 . من مهام لهذه الفئة التي تحتاج إلى كل الرعایة واالهتمام 
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  :االستطالعیةالدراسة  )1

باعتبار الدراسة االستطالعیة خطوة مهمة بالنسبة للباحث لكونها تمكنه من تحدید اإلطار 

العام الذي ستجرى فیه الدراسة ،وكذا تساعده في جمع المعلومات واختیار حاالت الدراسة  

فقد قمنا بإجراء دراستنا االستطالعیة بمدرسة األطفال المعوقین سمعًیا بأوالد جالل بسكرة 

وذلك بتطبیق مقیاس إدراك بحث عن المعلمین الذین یعانون من ضغط نفسي مرتفع بهدف ال

الذي أعد من طرف الباحث لفنستاین وآخرون  P,S,Qمؤشر الضغط النفسي 

Levensteinet)(   عبارة مقسمة بین بنود مباشرة وبنود  30والذي یتكون من  1993سنة

  .غیر مباشرة 

, 12 11, 9, 8, 6, 5, 4 ,3, 2(  :راتالعباعبارة وتتمثل في  22وعددها :المباشرةالبنود 

وتدل على وجود مؤشر ) 30, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 14

إدراك الضغط المرتفع عندما یجیب علیها المفحوص بالقبول وتدل على مؤشر إدراك ضغط 

  من الیمین 4إلى  1منخفض عندما یجیب المفحوص بالرفض وتنقط من 

  ).عادة ( إلى الیسار) ًبا أبًدا تقری( 

, 17, 13, 10, 7, 1: ( تتمثل في العبارات رقم  بنود 8وعددها : مباشرة الغیر البنود 

وتدل على وجود مؤشر إدراك ضغط مرتفع عندما یجیب المفحوص )  29, 25, 21

المفحوص بالقبول وتنقط هذه بالرفض وتدل على مؤشر إدراك ضغط منخفض عندما یجیب 

  ) .عادة ( إلى الیسار ) تقریًبا أبًدا ( من الیمین  1إلى  4البنود بصفة معكوسة من 

  :وتنقط بنود المقیاس كما یلي 

  

  بنود غیر مباشرة   بنود مباشرة   البنود    االختبار

  نقاط 4  نقطة   تقریًبا أبًدا 1

  نقاط 3  نقطتان  أحیاًنا 2
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  نقطتان  نقاط 3  كثیًرا 3

  نقطة  نقاط 4  عادة 4

  : یتم حساب مؤشر الضغط في هذا االختبار وفًقا للمعادلة اآلتیة  

   90) /  30 –مجموع القیم الخام = ( مؤشر إدراك الضغط 

وتحسب الدرجة الكلیة للبنود المباشرة والغیر مباشرة ویتم تعیین مستوى إدراك الضغط كما 

على ) 1(على أدنى مستوى للضغط وتدل الدرجة ) 0(الدرجة إذ تدل ,  1إلى  0من : یلي 

  .أعلى مستوى للضغط 

في هذا المقیاس من طرف الباحثة عدنان سلیمة وذلك تم حساب ثبات  :ثبات المقیاس 

لدى مرضى  واالكتئابعوامل الضغط النفسي المرتبطة بالوسائل اإلستشفائیة " بحثها حول 

أفراد لهم نفس خصائص عینة  10ختبار وطبق على بطریقة إعادة اال ) 2009السرطان 

حساب وتم یوًما من نتائج التطبیق األول  15بحثها األصلي حیث أعادت التطبیق بعد 

وهو دال  0,95معامل االرتباط بین نتائج التطبیقین حیث تحصلت على معامل ارتباط  

                                       ) 152: ، ص 2009عدنان سلیمة ، (  .ثبات المقیاس إحصائًیا مما یدل على 

كان الهدف من تطبیق مؤشر إدراك الضغط للفنستاین في دراستنا االستطالعیة هو تحدید 

معلمین یقومون بتدریس  8حاالت الدراسة حیث طبق على المجتمع األصلي والذي یضم 

معلمات على درجات  4تحصلت وبعد تطبیق هذا المقیاس , األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة 

  :مرتفعة على مقیاس مؤشر إدراك الضغط النفسي وتمثلت النتائج في ما یلي 

  ) 0,55( نقطة وكانت درجة إدراك الضغط  80تحصلت على  :األولىالحالة 

  ) 0,45( نقطة وكانت درجة إدراك الضغط  71تحصلت على  :الثانیةالحالة 

  ) 0,64( ة وكانت درجة إدراك الضغط  نقط 88تحصلت على  :الثالثةالحالة 

  )  0,51( نقطة وكانت درجة إدراك الضغط   76تحصلت على  :الرابعةالحالة 

  

  



 الجانب المنھجي للدراسة                   :                               الفصل الرابع 
 

 

67 

  :مجاالت الدراسة  )2

أجریت الدراسة بمدرسة األطفال المعوقین سمعًیا بأوالد  :المجال المكاني للدراسة )1)2

، تسیر المدرسة وفق  2010/  04/ 26والتي بدأ التدریس فیها بتاریخ , بسكرة  جالل

تلمیًذا في األقسام  25تلمیًذا مقسمین بین  46ونصف داخلي ، حیث تضم نظامین داخلي 

 8أقسام یعمل بها  8تلمیًذا في األقسام الداخلیة ،  تضم المدرسة  21النصف داخلیة و

یضم أخصائیة نفسانیة عیادیة و وأخصائیة نفسانیة تربویة  معلمات وتحتوي طاقم بیداغوجي

  .أعوان إدارة  5وطاقم إداري یضم مدیر ، مقتصد ، و, وأخصائیة نفسانیة أرطفونیة ومربیة 

بأوالد جالل  تمت الدراسة بمدرسة األطفال المعوقین سمعًیا   :للدراسةالمجال الزماني )2)2

والتي فیها  2015/  03/  20إلى غایة  2015/ 03/ 01بسكرة خالل الفترة الممتدة من 

  .جمع المعلومات وٕاجراء المقابالت وتطبیق اختبار الوضعیات المرهقة 

  :حاالت الدراسة ) 3

وتم تطبیق الدراسة على  السمعیة،معلمات لذوي اإلعاقة  8ضم المجتمع األصلي للدراسة 

  .اس إدراك مؤشر الضغط النفسيأربع معلمات بعد ما تحصلوا على درجات مرتفعة على مقی

  :منهج الدراسة ) 4

الكتشاف الحقیقة واإلجابة باعتبار المنهج الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة 

فهو الذي یحدد للباحث الخطوات العلمیة الواجب إتباعها , على مختلف األسئلة المطروحة 

المنهج  االعتماد في هذه الدراسة علىللوصول إلى نتائج علمیة وموضوعیة لذلك تم 

  .اإلكلینیكي الذي یعتبر من أدق المناهج في دراسة الظواهر االجتماعیة واإلنسانیة 

طریقة الكتساب المعرفة المنظمة بالشخصیة " بأنه تعرفه الجمعیة النفسیة األمریكیة 

حسام محمد .( "ة للفرداإلنسانیة وإلعداد الطرق الستخدام هذه المعرفة لتحسین الحالة العقلی

  )219: ص ,  2012مازن 
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كما یعني المالحظة المكثفة والتحلیل العمیق لما یفعله ویقوله الشخص الواحد أو أفراد قلیلون 

بقصد الكشف عن تفاصیل تركیب الشخصیة ونموها ، ویستخدم هذا المنهج في تشخیص 

والمشكالت االجتماعیة واالنحرافات وعالج حاالت اضطرابات الشخصیة واألمراض النفسیة 

  .حیث یعتبر أفضل المناهج وأدقها وأقدرها على دراسة مختلف الظواهر , الخلقیة 

  )  74: ، ص  2001عبد الحمید محمد الشاذلي ، (                                         

اختیار تقنیة دراسة وألجل الحصول على معلومات كافیة عن الموضوع المراد دراسته ، قمنا ب

  .ألنها تعتبر الطریقة المثلى لجمع المعلومات  الحالة

بأنها عبارة عن استثمار وتنظیم وتلخیص كل المعلومات المتجمعة عن  1992یعرفها مافر 

طه عبد العظیم حسین  (  .العمیل من مصادرها المختلفة بما یخدم األهداف من دراسة الحالة 

  )   211: ، ص  2008

كما تعرف دراسة الحالة بأنها الوعاء الذي ینظم فیه اإلكلینیكي كل المعلومات والنتائج   

التي یحصل علیها من الفرد عن طریق المقابلة والمالحظة والتاریخ االجتماعي والفحوص 

   ) 106: ، ص  2010لویس كامل ملیكه ، (  .السیكولوجیةالطبیة واالختبارات 

   :أدوات الدراسة  )5

  :بأنها  Ellin Rose الین روسیعرفها العالم : المقابلة اإلكلینیكیة النصف موجهة )1 )5

عبارة عن عالقة دینامیة وتبادل لفظي بین شخصین أو أكثر الشخص األول هو أخصائي " 

أو الباحث ، والشخص أو األشخاص الذین یتوقعون  صیشختالتوجیه واإلرشاد أو ال

   ) 75: ، ص  2002 زینب محمود شقیر ،(  ."المساعدة

وفي هذه الدراسة استخدمنا المقابلة النصف موجهة وهي التي تكون فیها األسئلة مزیًجا من 

المقابلة المقفلة والتي تكون إجاباتها دقیقة ومحددة ،والمقابلة المفتوحة والتي تطرح فیها أسئلة 

أخرى حیث رأینا غیر محددة اإلجابة وفیها تعطي الحریة للمفحوص بطرح السؤال بطریقة 

  .حأنها األنسب من أجل مزیًدا من اإلیضا

  :اورمح ثالث وألجل ذلك تم تقسیم المقابلة إلى
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  :محور الضغط النفسي )1

 منذ متى وأنت تدرسین فئة ذوي اإلعاقة السمعیة؟ -

 هل اخترت تدریس هذه الفئة عن قناعة؟ -

 هل تعانین من حالة الضغط النفسي ؟ -

 ؟ متى تشعرین بالضغط النفسي -

 هل تعتقدین أن تدریس هذه الفئة یشكل مصدر إضافي للضغط؟ -

 ما الذي تفعلینه لمواجهة الضغط؟ -

  :محور االنفعال )2

 ما الذي تشعرین به عند تدریس فئة المعاقین سمعًیا ؟ -

 كیف كانت ردة فعلك عند تدریس هذه الفئة ؟ -

 كیف هي عالقتك مع الزمالء في العمل ؟ -

 عندما ال یستطیع األطفال التواصل معك ؟هل تشعرین بالتوتر والقلق  -

 هل تتوفر لدیك الوسائل الخاصة بتدریس هذه الفئة ؟ -

 هل تلومین نفسك على قبول هذا العمل ؟ -

 هل تشعرین بالرضا عما تقدمینه من مهام ؟ -

 ما هي الطرق التي تستخدمینها لحل مشاكلك ؟ -

  :محور التجنب  ) 3

 ء ؟هل تفضلین البقاء بمفردك أم مع الزمال -

 عندما تواجهك مشكلة هل تطلبین مساعدة الزمالء واألقارب ؟ -

 ما الذي تفضلین القیام به في أوقات الفراغ ؟ -

 كیف هي حالتك اتجاه النوم واألكل واألدویة ؟ -
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  هل تفضلین مشاهدة التلفاز بكثرة ؟ -

 بالضغط هل یستطیع أحد المقربین التخفیف عنك ؟عندما تشعرین  -

 ؟ تغییر عملكهل تتمنین  -

  هل لدیك رغبة في التنزه وحضور حفالت العائلة ؟ -

  Ciss :اختبار الوضعیات المرهقة  )2 )5

Inventaire de Coping pour Situations Stressantes    

قمنا في هذه الدراسة باستخدام اختبار جرد الوضعیات المرهقة والذي یسعى إلى معرفة ردود 

 نا أنه یتناسب مع موضوع دراستنا حیث وجدأفعال األشخاص في الوضعیات المرهقة ، 

عبارة یتم اإلجابة عنها  باختیار احد البدائل الخمس لإلجابة والتي  48یتكون االختبار من 

  :تتمثل في سلم 

تسمح للفرد ) 4، 3،  2( كثیًرا مروًرا بإجابات وسطیة : 5لیس على اإلطالق إلى : 1

    )210: ، ص2012زهیر بوسنة،  عبد الوافي(  .بتحدید الدرجة التي تناسبه 
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  : عرض وتحلیل الحالة األولى

  :الحالةتقدیم / 1

  ه  : االسم

  أنثى  : الجنس

  سنة 25  : السن

  لیسانس لغة فرنسیة  : المستوى التعلیمي

  جید  : المستوى االقتصادي

  :الظروف المعیشیة للحالة / 2

منذ سنة ، تدرس األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة  25معلمة تبلغ من العمر ) ه(الحالة 

حوالي سنة ن تقوم بتدریس قسمي السنة الخامسة والسنة الثالثة ابتدائي في مجال اللغة 

الفرنسیة ، تحتل الرتبة الثانیة بین أختین ، مستواها االقتصادي جید تشعر الحالة بالضغط 

یث تعتقد أن تدریس فئة المعاقین سمعًیا یتطلب مجهودات إضافیة ویشكل بسبب المهنة ، ح

مصدر إضافي للضغط ، لم تختر الحالة تدریس هذه الفئة عن رغبة وقناعة ولكنها تحاول 

  .تقدیم كل ما بوسعها حتى تتمكن من النجاح في مهنتها 

  : ملخص المقابلة مع الحالة / 3

رغم أننا الحظنا علیها بعض التوتر في  عادیة،وف في ظر ) ه(جرت المقابلة مع الحالة 

معلمة فرنسیة تدرس األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة ) ه(الحالة  معنا،البدایة ولكنها تجاوبت 

تشعر بالضغط النفسي نظًرا لصعوبة التعامل والتواصل مع التالمیذ بسبب  سنة،منذ حوالي 

  .إعاقتهم
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إلى الكثیر من الصبر فمنذ بدأت العمل معهم یحتاج حیث ترى أن تدریس هذه الفئة 

البقاء بمفردها والتركیز على ) ه(أصبحت تشعر بالكثیر من التعب والضغط ، تحاول الحالة 

مشاكلها لكي تتمكن من إیجاد حلول لها ، لذلك تصف عالقتها بالزمالء بأنها عادیة ، ورغم 

تقدمه من مهام لهذه الفئة ، كما تلجأ الصعوبات وقلة اإلمكانیات إال أنها تشعر بالرضا عما 

الحالة في بعض األحیان إلى الزمالء في العمل واألقارب لمساعدتها على تجاوز مشاكلها 

  .إال أنها في الغالب تفضل البقاء بمفردها 

  ) :ه(مع الحالة  تحلیل محتوى المقابلة/ 4

والتي تقوم بتدریس فئة ذوي اإلعاقة         ) ه(من خالل المقابلة النصف موجهة مع الحالة 

السمعیة منذ حوالي سنة تبین لنا أنها لم تختر تدریس هذه الفئة عن قناعة ، وترى أن العمل 

الصراحة ملي ولیت نقري فیهم " معهم یشكل مصدر إضافي للضغط وهذا ما جاء في قولها 

ویرجع ذلك " یاسر ، تنهد كان شعوري إحباط بصح بالشویة والفت بیهم عدت نتعب 

  .لصعوبة التواصل معهم وكذا قلة اإلمكانیات والوسائل الخاصة بهذه الفئة 

مواجهة الضغط النفسي الذي تعاني منه من خالل التركیز على المشكل ) ه(تحاول الحالة 

والتركیز في مشاكلها وهذا ما یظهر في ومحاولة إیجاد حل له لذلك تفضل البقاء بمفردها 

  " نشتي نقعد وحدي " قولها 

متأثرة بالضغط النفسي الذي تعاني منه والذي انعكس علیها بشكل كبیر فهي ال ) ه(الحالة 

ما عندیش " تنام جیًدا وتشعر باألرق كما تعاني من فقدان الشهیة وهذا ما جاء في قولها 

استخدام أسلوب االنفعال حیث ) ه(كما تحاول الحالة  "الشهیة ، كي ما نتغداش نورمال 

كما تلجأ الحالة إلى التجنب في  عندما ال یستطیع األطفال التواصل معها تشعر بالقلق 

  .بعض المواقف حیث تتناول األدویة كاألسبرین بكثرة 

  ألنها ورغم كل الصعوبات إال أن الحالة ال تتمنى تغییر عملها مع فئة ذوي اإلعاقة السمعیة
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تأقلمت معهم ، بل تحاول مواجهة الضغوط من خالل استخدام إستراتیجیات المواجهة 

المرتكزة على المشكلة لمحاولة التكیف مع الضغوط النفسیة ، كما تلجأ إلى االنفعال في 

" نحس بالتوتر والقلق خاصة كي یدیرو الفوضى " بعض األحیان وهو ما یتضح في قولها 

یجیة التجنب ، أما اللجوء إلى الزمالء فال تقوم به الحالة إال في كما تستخدم الحالة إسترات

  .   حاالت قلیلة جًدا 

  ) :ه(تحلیل االختبار للحالة / 5

  :تم التوصل إلى النتائج التالیة CISSمن خالل اختبار الوضعیات المرهقة 

  المتوسط الوزني  الدرجات  CISSمحاور اختبار الوضعیات المرهقة 

 3,81  61  المهمة محور العمل أو

 3,68  59  محور االنفعال 

 2,75  44   محور التجنب

 2,12  17   محور الشرود أو الحیرة

 3,2  16    محور اللهو االجتماعي 

    

عالمة، وكانت معظم إجابتها بمتوسط وزني نقطة وهي أكبر  61 :ةالمهممحور العمل أو 

تواجه الضغط من خالل العمل والتركیز على المشكل ) ه(مما یدل على أن الحالة  3.81

  .حلهللتمكن من 

 وجود طابع انفعالي لدى الحالةتدل على  3.68بمتوسط وزني نقطة 59 :محور االنفعال

  .فهي تلجأ إلى االنفعال كإستراتیجیة ثانیة لمواجهة الضغط النفسي ) ه(

اللجوء إلى هذا النوع من ) ه(تحاول الحالة  2,75بمتوسط وزني  نقطة 44 :محور التجنب 

  . اإلستراتیجیات والذي یتمثل في تجنب المواقف الضاغطة من خالل االنسحاب والهروب
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تلجأ الحالة إلى الشرود حیث  2,12بمتوسط وزني  نقطة 17: محور الشرود والحیرة 

  .نادرة وذلك في حاالت  ضاغطة والحیرة عند التعرض لمواقف

إستراتیجیة تستخدمها وهي آخر  3.2بمتوسط وزني یقدرنقطة  16 :االجتماعي محور اللهو

  .الضاغطةالحالة في مواجهة الحوادث 

  : )ه( التحلیل العام للحالة/  6

واختبار الوضعیات المرهقة تبین لنا أن من خالل المقابلة اإلكلینیكیة النصف موجهة ، 

تستخدم إستراتیجیة التركیز على المشكل لمواجهة الضغوط النفسیة ، فكما یرى ) ه(الحالة 

أن الشخص یحاول من خالل هذا األسلوب "    Lazarus et folkman الزروس وفولكمان

طه عبد العظیم حسین " ( البحث عن معلومات أكثر عن الموقف تغییر سلوكه من خالل 

  ) 91: ، ص  2006، وسالمة عبد العظیم حسین 

كما تلجأ الحالة إلى استعمال إستراتیجیة االنفعال للسیطرة على األحداث الضاغطة لكن 

إلى  folkman 1984   فولكمانأقل من إستراتیجیة التركیز على المشكل فكما یشیر بدرجة 

والمرتكزة أن األفراد الذین یستخدمون إستراتیجیات المواجهة بنوعیها المرتكزة على المشكلة "

على االنفعال في  تكیفهم مع المواقف الضاغطة یلجأون إلى إحداها بشكل أكبر من األخرى 

  2010حمد عبد المطیع الشخانبة ، أ(  ."حسب الموقف الضاغط ، وتقییم الفرد لذلك الموقف

على محور العمل أو التركیز  61وهذا ما یتضح في حصول الحالة على درجة ) 38: ص 

                                .على محور االنفعال 59على المشكل ، وحصولها على درجة أقل 

كما تلجأ الحالة في بعض المواقف إلى أسلوب التجنب من خالل تفضیلها الجلوس بمفردها  

نة لأللم بكثرة ، أما إستراتیجیة الشرود والحیرة وٕاستراتیجیة اللهو وتناولها األدویة المسك

      .االجتماعي فتستخدمهما الحالة كآخر أسلوبین لمواجهة الضغط النفسي 
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  :عرض وتحلیل الحالة الثانیة

  :الثانیةتقدیم الحالة / 1

  م  : االسم

  أنثى  : الجنس

  سنة 39  : السن 

  الطفولة في تربیةتقني سامي   : المستوى التعلیمي

  جید  : المستوى االقتصادي 

  :الظروف المعیشیة للحالة الثانیة / 2

سنة ، تدرس األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة منذ حوالي  39معلمة تبلغ من العمر ) م(الحالة 

 2إخوة ،  4خمس سنوات ، تقوم بتدریس قسم السنة الثالثة ابتدائي ، تعیش مع األم واألب و

معلمة مثابرة جًدا وتشعر بالكثیر من المسؤولیة اتجاه مهنتها ) م(إناث ، الحالة  2وذكور 

من أهم ما یالحظ عن الحالة أنها جد مسؤولة وتحب تالمیذها لدرجة كبیرة مواظبة جًدا في 

 تعامل مع هذه الفئة من التالمیذ عملها ، تشعر الحالة بالكثیر من الضغط نظًرا لصعوبة ال

إال أنها تحس بالفرح عندما تستطیع إیصال المعلومات لتالمیذها ، ویشهد لها الجمیع 

  .بالمثابرة في عملها 

   :ملخص المقابلة مع الحالة / 3

في ظروف جیدة ، فهي إنسانة متعاونة رغم طرحها العدید من ) م(أجریت المقابلة مع الحالة 

 معلمة تدرس قسم السنة الثالثة ابتدائي ) م( األسئلة علینا إال أنها تجاوبت معنا ، الحالة

 تعاني من الضغط بسبب مهنتها التي تراها جد متعبة وتحتاج إلى الكثیر من المسؤولیة
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یظهر الضغط على الحالة بشكل واضح ألنها إنسانة جد مسؤولة ومثابرة في مهنتها فحتى 

  .االستراحة تقوم بمتابعة التالمیذ في أوقات 

عند إیصال المعلومات للتالمیذ  بالكثیر من الضغط والتعب إال أنها تسعد) م(تشعر الحالة 

رغم أنها تقدم كل ما بوسعها لهذه الفئة إال أنها تخاف من التقصیر فهي لم تكن تفكر في 

العمل مع هذه الفئة ، حیث شعرت بالكثیر من الخوف في البدایة عند تدریسها إال أنها 

  .تمكنت من التواصل معهم 

ضل الحالة البقاء بمفردها في غالب األحیان ، حیث ال تلجأ إلى زمالء العمل إال في تف

الجمیع في العمل ، أما فیما یخص حاالت قلیلة عندما یكون األمر یتعلق بمشكلة تخص 

  .مشاكلها الخاصة فهي تحاول البقاء بمفردها وٕایجاد حلول لوضعیتها 

     :تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة / 4

اتضح لنا أن الحالة تعاني من الكثیر من ) م(من خالل المقابلة النصف موجهة مع الحالة 

إذ ترى أن العمل معهم یشكل ، الضغوط بسبب عملها مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة 

صعوبات أكثر، فهي تتعب إلیصال الفكرة لهم ، لكن بالرغم من ذلك فهي تشعر باإلنجاز 

یتعبو ، بصح نفرح نحس روحي درت إنجاز ونحس مجهودي ما "ا وهذا ما جاء في قوله

  .مع أنها شعرت بالخوف في بدایة التعامل معهم إال أنها تأقلمت مع ذلك " راحش باطل 

معلمة جد مسؤولة ، فرغم ما تبذله من مجهودات إال أنها تخاف من التقصیر في ) م(الحالة 

، لذا فهي تتمنى  فسها على قبول هذا العملحق التالمیذ ، وعندما تواجهها مشكلة تلوم ن

أثناء القیام  تغییر عملها بسبب مایسببه لها من ضغط ونظًرا لحجم المسؤولیة التي تشعر بها

  .بتدریسهم 

  حیث تحاول إیصال  العمل،تحاول الحالة مواجهة الضغط النفسي من خالل إستراتیجیة 
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" نحاول نوصلهم الفكرة بطریقة أخرى" الفكرة للتالمیذ بشتى الطرق وهذا ما یتضح في قولها  

إستراتجیتي االنفعال والتجنب للتخلص من الضغط الذي تشعر به من كما تستخدم الحالة 

خالل الخروج للتنزه وكذا كثرة النوم وكذا من خالل اللجوء إلى االستغفار والتوجه إلى اهللا 

  .وتعالى سبحانه 

  ) :م(تحلیل االختبار للحالة / 5

  :تم التوصل إلى النتائج التالیة CISSمن خالل اختبار الوضعیات المرهقة  

  المتوسط الوزني  الدرجات  CISSمحاور اختبار الوضعیات المرهقة 

  4.5  72  محور العمل أو المهمة

  2.93  47  محور االنفعال 

  2.12  34  محور التجنب

  1.87  15  الحیرة محور الشرود أو

  2.8  14  محور اللهو االجتماعي 

  

مما  4.5وذلك بمتوسط وزني یقدر نقطة تحتل أكبر عالمة 72 :ة المهم ومحور العمل أ

  .بر للتخلص من حالة الضغط النفسي یدل على أن الحالة تلجأ إلى بذل جهود أك

شخصیة  على مما یدل 2.93وذلك بتوسط وزني یقدر ب  نقطة 47 :االنفعالمحور 

حساسة وقلقة حیث تلجأ لالنفعال للسیطرة على الحوادث الضاغطة كإستراتیجیة ثانیة 

  . لمواجهة لالنفعال 

تستخدم الحالة أسلوب التجنب  حیث 2.12بمتوسط وزني یقدر  نقطة 34 :التجنبمحور 

  .النفسيأي االبتعاد واالنسحاب كأسلوب ثالث لمواجهة الضغط 
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تلجأ الحالة إلى هذا األسلوب في إذ  1.87وزني  بمتوسط نقطة 15 :محور الشرود والحیرة

  .الضاغطةالحوادث  لمواجهةحاالت قلیلة 

تلجأ  خر إستراتیجیةیعتبر آ إذ 2.8بمتوسط وزني یقدر نقطة 14 :االجتماعيمحور اللهو 

   .   إلیها الحالة للتخلص من المواقف المجهدة 

نتائج اختبار الوضعیات المرهقة نجد أن الحالة تعتمد وبناًءا على ما تم التوصل إلیه من  

، یلیهما  على إستراتیجیتي العمل واالنفعال بالدرجة األولى للتخلص من الضغط النفسي

إستراتیجیة التجنب أما إستراتیجیة اللهو االجتماعي فتستخدمها الحالة كآخر إستراتیجیة 

  .  لمواجهة الضغط النفسي 

  ) :م(الة التحلیل العام للح/ 6

من خالل المقابلة اإلكلینیكیة النصف موجهة ونتائج االختبار تبین لنا أن الحالة تلجأ إلى 

" لمواجهة الضغط النفسي والذي یعرف بأنه استخدام اإلستراتیجیة  المرتكزة على المشكلة 

الغضب واإلحباط والفتور العصبي والتي تنتج من : المشاعر السلبیة غیر المحمودة مثل 

   ) 24: ص ، chris kyriacou ،2008(   .أجل العمل كمعلم 

  فالحالة تحاول بذل مجهودات إضافیة وتسعى إلیصال الفكرة للتالمیذ ذوي اإلعاقة السمعیة 

بطرق مختلفة حتى یتمكنوا من الفهم الجید كما تستخدم إستراتیجیة االنفعال للتخلص من 

نقطة مما یدل على  47حیث حصلت على الحوادث الضاغطة وهذا ما أوضحه االختبار 

ضعف السیطرة على الذات وقلة النضج االنفعالي ، كما تلجأ الحالة إلى إستراتیجیة التجنب 

، أما إستراتیجیة اللهو  34للتمكن من التخلص من الضغط ، حیث حصلت على عالمة 

جهة الضغوط االجتماعي فال تلجأ إلیها الحالة إال في حاالت نادرة وكآخر أسلوب لموا

  .النفسیة 
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  :عرض وتحلیل الحالة الثالثة 

  :الحالةتقدیم / 1

  ح  : االسم 

  أنثى  : الجنس

  سنة 28  : السن 

  تقني سامي في تربیة الطفولة  : المستوى التعلیمي

  جید  : المستوى االقتصادي

  ) :ح(الظروف المعیشیة للحالة / 2

سنة تحتل الرتبة األولى في األسرة والتي تضم  28معلمة  ، تبلغ من العمر ) ح(الحالة 

أخوین ، تقوم بتدریس األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة منذ حوالي سنتین تشرف على قسم 

السنة األولى تنطیق ، مستواها االقتصادي واالجتماعي جید ، اختارت العمل مع هذه الفئة 

ت مذكرة تخرجها في هذه  المدرسة التي تعمل بها ، إال أنها ترى أن عن رغبة ، حیث أجر 

العمل مع هذه الفئة یشكل مصدر للضغط خاصة وأنها تدرس قسم السنة األولى تنطیق 

  . وبالتالي فإن الضغط یكون كبیًرا جًدا 

  : ملخص المقابلة مع الحالة / 3

في ظروف جیدة ، تعاني الحالة من الضغط نظًرا لما تتسم ) ح(تم إجراء المقابلة مع الحالة 

صعوبة العمل مع فئة ذوي اإلعاقة السمعیة بشكل عام وقسم السنة األولى تنطیق بشكل به 

أحبت العمل  خاص ، ورغم ما تشعر به من تعب إال أنها فخورة بما تقدمه لهذه الفئة ألنها

  .رت تربصها معهالبدایة وأجمنذ ا معها
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التواجد مع الزمالء فهي اجتماعیة ومرحة ، تحبذ التناقش مع الزمالء في ) ح(تفضل الحالة 

أمور العمل والتالمیذ فعالقتها مع زمالءها في العمل جد جیدة ، تحاول حل مشاكلها من 

ومع أنها تناقش خالل تصغیر المشكل والمیل إلى الهدوء والتفكیر الجید إلیجاد الحلول ، 

مشاكلها مع الزمالء ، إال أنها ترى أنها هي الوحیدة التي بإمكانها إیجاد حلول لمشاكلها 

ورغم قلة اإلمكانیات والصعوبات التي تواجهها أثناء القیام بمهامها إال أنها تشعر بالرضا 

عر في العمل مع فئة ذوي اإلعاقة السمعیة ، ألنها تش عما تقدمه وتفضل االستمرار

        .  باالعتزاز والفخر عند تدریسهم 

  :تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة / 4 

والتي تدرس قسم السنة األولى ) ح(من خالل المقابلة اإلكلینیكیة النصف موجهة مع الحالة 

تنطیق اتضح لنا أن الحالة اختارت عملها عن رغبة وقناعة فهي ترى أن العمل مع فئة ذوي 

الحمد مل معهم عادي ،شعوري أثناء الع" یة أمر عادي وهذا ما جاء في قولها اإلعاقة السمع

حیث تجاوبت معهم ، لكنها تقر بأن العمل معهم یسبب " هللا نحس بالفخر كي ندرسهم

والذي تحاول مواجهته " كاین نوع من الضغط مع هذه الفئة " الضغط ویظهر ذلك في قولها 

  .أثناء العمل معهم تعترضها  من خالل البحث عن حل للمشاكل التي

تمتاز بعالقة جیدة مع زمالءها في العمل فهي تفضل البقاء معهم والتحدث إلیهم ) ح(الحالة 

فهي " نحب نقعد مع الزمالء ، نحكي معاهم ما نكتمش في قلبي " ویظهر في قولها 

ونحكي مع حتى " اجتماعیة إال أنها تحاول إیجاد الحلول بمفردها ویتضح ذلك في قولها 

ورغم ما تشعر به من ضغط  إال أنها تصف نفسها " الزمالء ، نحب نعالج مشاكلي وحدي 

  .بأنها تنام بشكل عادي ، وال تتناول األدویة  

  لیس لدى الحالة رغبة في تغییر عملها ألنها تعودت على العمل معهم وال تلوم نفسها على

  وصلت لفترة جاتني" ویظهر في قولها  قبول العمل معهم رغم كل الصعوبات التي تواجهها
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  "بصح جامي لمت نفسي ولو دقیقة على العمل معاهم  مشاكل كبیرة في الخدمة ،

مواجهة الضغط النفسي الذي تشعر به من خالل التركیز في عملها وكذا ) ح(تحاول الحالة 

   .الموقف الضاغط بتصغیره من خالل تجنب 

  ) :ح(تحلیل االختبار للحالة / 5

  :تم التوصل إلى النتائج التالیة CISSخالل اختبار الوضعیات المرهقة  من

  المتوسط الوزني  الدرجات  CISSمحاور اختبار الوضعیات المرهقة 

  3.68  59  محور العمل أو المهمة

  3.68  59  محور االنفعال 

  3.12  50  محور التجنب

  3.12  25  محور الشرود أو الحیرة

  3  15  محور اللهو االجتماعي 

  

مما یدل على میل الحالة  3.68بمتوسط وزني یقدر ب  نقطة 59 :ةالمهممحور العمل أو 

ألجل التكیف مع ما إلى مواجهة الضغط النفسي من خالل التركیز وبذل جهود إضافیة 

  .تتعرض له من ضغوط في عملها

تدل الدرجة المرتفعة على استخدام  3.68بمتوسط وزني یقدر ب  نقطة 59 :محور االنفعال

  الحالة أسلوب االنفعال لمواجهة الضغط النفسي 

توحي هذه الدرجة إلى میل الحالة  3.12بمتوسط وزني یقدر ب  نقطة 50: محور التجنب

  .إلى مواجهة الحوادث الضاغطة من خالل التجنب واالنسحاب
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 تلجأ تدل على أن الحالة 3.12بمتوسط وزني یقدر ب  نقطة 25: محور الشرود والحیرة

كإستراتیجیة  تتعرض له من وضعیات مرهقة أمام ما إلى الحیرة والشرودفي بعض األحیان 

  .لمواجهة هذه الوضعیات 

وهي اقل درجة حیث  3ة وذلك بمتوسط وزني یقدر ب نقط 15: محور اللهو االجتماعي 

  .الحالة لمواجهة الضغط النفسي تمثل آخر إستراتیجیة تلجأ إلیها 

تلجأ إلى استخدام إستراتیجیتي التركیز على ) ح(من خالل نتائج االختبار یتضح أن الحالة 

المشكل واالنفعال بالدرجة األولى للتخلص من الضغوط النفسیة ، كما تمیل إلى استخدام 

فتستخدمها كآخر أسلوب تماعي إستراتیجیة التجنب بدرجة ثانیة ، أما إستراتیجیة اللهو االج

  .للمواجهة 

  ) : ح(التحلیل العام للحالة  /6

الوضعیات المرهقة یتضح لنا أن الحالة  واختبار، من خالل المقابلة العیادیة النصف موجهة 

تعاني من الضغط النفسي الناشئ من تدریس التالمیذ ذوي اإلعاقة السمعیة ، والذي ) ح(

مواجهة متنوعة ، حیث تعتمد بالدرجة  استخدام إستراتیجیاتتحاول التخلص منه من خالل 

األولى على إستراتیجیة العمل ، أي التركیز على المشكل إلیجاد حل له وكذا إستراتیجیة 

 فروید االنفعال فهي تحاول التغلب على المشكل من خالل تصغیره ، أو إنكاره ، حیث یفسر 

Freud الشخص على أنه   هأو یدرك به أو یشعر به كراإلنكار على أساس أنه تشویه لما یف

محمد أحمد ( .مؤلم ، بمعنى إنكار وقوع حادثة ألن االعتراف بها یؤدي إلى الشعور باأللم 

              ) 114: ، ص  2008خدام مشاقبة ، 

 50كما تلجأ الحالة إلى استخدام إستراتیجیة التجنب والذي یتضح في حصولها على درجة  

في هذا النوع من اإلستراتیجیات ، أما اللهو االجتماعي فیعتبر آخر أسلوب تستعمله الحالة 

           .   للتخلص من الوضعیات المرهقة التي تتعرض لها أثناء تدریس فئة ذوي اإلعاقة السمعیة 
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    :عرض وتحلیل الحالة الرابعة

  :الحالةتقدیم / 1

  ش  : االسم

  أنثى     : الجنس

  سنة 27  : السن

  تقني سامي في تربیة الطفولة  : المستوى التعلیمي

  : المستوى االقتصادي

  

  متوسط

  :الظروف المعیشیة للحالة /  2

تدرس , ذوي اإلعاقة السمعیة، تحتل الرتبة السادسة في أسرتها معلمة لألطفال ) ش(الحالة 

قسم السنة الخامسة ابتدائي منذ خمس سنوات مستواها االقتصادي متوسط ، قامت بتدریس 

إال أنها  هذه الفئة عن رغبة وقناعة ، رغم أنها شعرت بالخوف في بدایة تدریسها لهذه الفئة

حیث أصبحت ترى أن العمل معهم ال یختلف  تأقلمت معهم وتمكنت من التواصل معهم،

األطفال العادیین والصعوبات التي تواجهها أثناء العمل معهم تتعلق عن العمل مع كثیًرا 

  . بالدرجة األولى في صعوبة التواصل معهم نظًرا إلعاقتهم السمعیة 

    :)ش(ملخص المقابلة مع الحالة / 3

تقوم الحالة بتدریس قسم السنة  معنا،جرت المقابلة مع الحالة في ظروف عادیة وتجاوبت 

شعرت الحالة  ,عملهاتحس الحالة بالضغط عندما تعرضها لمشاكل في  ابتدائي،الخامسة 

 سمعًیا بالخوف في بدایة تدریسها نظًرا لعدم معرفتها لطریقة التواصل مع األطفال المعاقین
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ال یستطیع  تعد هذه النقطة مصدر التوتر والقلق لدى الحالة فهي تشعر بالقلق عندما حیث

  .األطفال التواصل معها وفهمها

كما تلجأ في , اجتماعیة فهي تحبذ في الغالب البقاء مع الزمالء والتحاور معهم ) ش(الحالة 

ل من خالل بعض األحیان إلى التجنب والهروب من المشاكل التي تتعرض لها في العم

  .الخروج إلى التنزه ومحاولة تناسي المشكلة 

ورغم الصعوبات التي تتعرض لها وقلة اإلمكانیات التي تحتاجها أثناء تدریس هذه الفئة ، إال 

 یم كل ما باستطاعتها لهذه الفئة أنها ال تفضل تغییر عملها بل تحاول االستمرار فیه وتقد

ألنها ترى للتمكن من حل مشاكلها الزمالء إلى لحالة تلجأ ا, كما تشعر بالرضا عما تقدمه 

     .التخفیف عنها أن باستطاعتهم 

  :تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة /4

والتي تقوم بتدریس األطفال ) ش(بعد إجراء المقابلة اإلكلینیكیة النصف موجهة مع الحالة 

ذوي اإلعاقة السمعیة وتحدیًدا قسم السنة الخامسة ابتدائي اتضح لنا أنها مقتنعة بالعمل 

معهم وتحاول جاهدة تقدیم كل ما بوسعها لتالمیذها فهي تعتبرهم أشخاص عادیین ال 

وترى أن صعوبة تدریسهم تكمن في صعوبة التواصل معهم بحكم , م یختلفون عن غیره

تشعر الحالة " عادي راهم كي األشخاص العادیین " إعاقتهم ، وذلك ما یظهر في قولها 

نظًرا لصعوبة التواصل مع التالمیذ وهذا ما یدفعها أحیاًنا إلى الشعور باللوم لقبولها بالضغط 

لة التغلب على الضغوط من خالل االنفعال وهذا ما یتضح تحاول الحا, العمل مع هذه الفئة 

كما تلجأ الحالة إلى التجنب والهروب وهذا ما " یقلقوني كي ما یفهموش علیا " في قولها 

كما " نحاول ننسى المشكلة " وكذا في قولها " نحاول االبتعاد من المشاكل " یظهر في قولها 

  .یتضح ذلك في رغبتها في الخروج للتنزه 
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وتشعر باالرتیاح عندما تستطیع إیصال , علیهال تفضل الحالة تغییر عملها ألنها تعودت 

وتفضل الحالة البقاء مع الزمالء والتناقش معهم في ما یخص الضغوط , المعلومات للتالمیذ

  .التي تشعر بها

  ):ش(تحلیل االختبار للحالة  /6

  :إلى النتائج التالیةتم التوصل  CISSمن خالل اختبار الوضعیات المرهقة 

  المتوسط الوزني  الدرجات  CISSمحاور اختبار الوضعیات المرهقة 

  3.56  57  محور العمل أو المهمة

  3.93  63  محور االنفعال 

  3.75  60  محور التجنب

  3.25  26  محور الشرود أو الحیرة

  4.2  21  محور اللهو االجتماعي 

  

درجة تدل على میل  وهي أعلى 3.93ب  بمتوسط وزني یقدر نقطة 63: محور االنفعال

  .النفسيیوحي بوجود طابع انفعالي لدى الحالة في مواجهة الضغط  االنفعال مماالحالة إلى 

تدل على أن الحالة تحاول تفادي  3.75بمتوسط وزني یقدر  نقطة 60: محور التجنب

   . الضغوط النفسیة من خالل الهروب واالنسحاب

تدل على لجوء الحالة إلى  3.56بمتوسط وزني یقدر ب  نقطة 57: محور العمل أو المهمة

   .التركیز على المشكل كأسلوب ثالث لمواجهة الضغط النفسي

تلجأ الحالة إلى الشرود لمواجهة  3.25بمتوسط وزني یقدر نقطة 26:والحیرةمحور الشرود 

   .الوضعیات المرهقة ولكن في حاالت نادرة 
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حیث تستخدم  ,درجةوهي أقل  4.2ب بمتوسط وزني یقدر  نقطة 21:محور اللهو االجتماعي

  .اإلستراتیجیة كآخر أسلوب لمواجهة الضغط النفسيالحالة هذا 

من خالل نتائج هذا االختبار یتضح أن الحالة تلجأ إلى استخدام إستراتیجیتي االنفعال 

االجتماعي فال  والتجنب لمواجهة الضغط النفسي ، بالدرجة األولى أما إستراتیجیة اللهو

  .تستعملها إال في حاالت نادرة وكآخر إستراتیجیة للمواجهة 

  ) :ش( التحلیل العام للحالة /7

من خالل المقابلة اإلكلینیكیة النصف موجهة ،واختبار الوضعیات المرهقة یظهر أن الحالة 

ا یرى تعاني من الضغط النفسي بسبب طبیعة عملها مع فئة ذوي اإلعاقة السمعیة فكم) ش(

أن من بین المواقف المسببة للضغوط تلك المواقف التي تحدث داخل بیئة المدرسة  برات 

في خصائص الطالب والتي من أهمها عدم تعاونهم أو تواصلهم والتي تتمثل بدرجة كبیرة 

بالدرجة تحاول الحالة مواجهة الضغط من خالل استخدام إستراتیجیة االنفعال , مع المعلم 

حیث تحاول الحالة  على االختبار ،  63ما یتضح في حصولها على درجة  األولى وهذا

التقلیل من اآلثار االنفعالیة الناتجة عن الضغوط النفسیة كالقلق من خالل اللجوء إلى 

بأنها الحصول على معلومات من "  الزمالء وطلب المساندة االجتماعیة والتي تعرف

: ، ص 2008شیلي تایلور، ( " واالهتمام والتقدیراألشخاص الذین یسعر الفرد نحوهم بالحب 

كما تلجأ الحالة إلى استخدام إستراتیجیة التجنب كأسلوب ثاني لمواجهة الضغط  , ) 45

النفسي ، حیث تحاول تناسي المشكلة واالبتعاد عنها وذلك من خالل التواجد مع الزمالء 

من الضغوط  ذلك متنفس للتخلصت ألنها تجد في والمیل إلى الخروج للتنزه وحضور الحفال

النفسیة التي تشعر بها أما إستراتیجیة العمل وباقي اإلستراتیجیات األخرى فتلجأ إلیهما الحالة 

    .اإلستراتیجیات لمواجهة الضغط النفسي  كآخر
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     :مناقشة النتائج على ضوء فرضیات الدراسة 

كل من المقابالت اإلكلینیكیة النصف من خالل النتائج التي تم التوصل إلیها بعد تطبیق  

موجهة مع الحاالت وكذا اختبار الوضعیات المرهقة یمكن عرض النتائج التالیة في ما 

  :یخص الفرضیات التي تم طرحها في هذه الدراسة 

ترى أن معلم ذوي اإلعاقة السمعیة یواجه الضغط النفسي والتي  الفرضیة األولىبدایة من 

، فمن النتائج المتحصل علیها مع حاالت الدراسة توصلنا  االنفعالمن خالل إستراتیجیة 

إلى إثبات هذه الفرضیة مع كل من الحالتین الثالثة والرابعة ، في حین تم نفي هذه الفرضیة 

مع كل من الحالتین األولى والثانیة ، فالحالتین تستخدمان إستراتیجیة العمل من خالل 

  .للتمكن من مواجهة الضغط النفسي التركیز على المشكل وطرح بدائل 

بالنسبة للفرضیة الثانیة والتي ترى أن معلم ذوي اإلعاقة السمعیة یستخدم إستراتیجیة أما 

، ومن خالل ما توصلنا إلیه من نتائج بعد إجراء  لمواجهة الضغط النفسيالتجنب 

نا إلى إثبات هذه المقابالت وتطبیق االختبار مع الحاالت األربعة محل الدراسة ، فقد توصل

، كونهما تمیالن إلى استخدام إستراتیجیة التجنب  الثالثة والرابعةالفرضیة مع الحالتین 

كإستراتیجیة ثانیة لمواجهة الضغط النفسي من خالل الخروج للتنزه ومحاولة تناسي المشكلة 

إستراتیجیة  وغیرها من وسائل التجنب ، أما الحالتین األولى والثانیة فتمیالن إلى استخدام

االنفعال كإستراتیجیة ثانیة لمواجهة الضغط النفسي أما إستراتیجیة التجنب فتلجآن إلیها 

  .كإستراتیجیة ثالثة لمواجهة الضغط النفسي 

ومن خالل ما تم التوصل إلیه من نتائج مع حاالت الدراسة یمكن القول أن الفرضیة العامة 

اإلعاقة السمعیة یستخدم عدة إستراتیجیات  لهذه الدراسة والتي تنص على أن معلم ذوي

لمواجهة الضغط النفسي قد تحققت ، وتبقى هذه النتائج خاصة بحاالت الدراسة وال یمكن 

    .    تعمیمها على باقي الحاالت 
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  خاتمة

في ختام هذه الدراسة والتي سعت إلى التعرف على إستراتیجیات مواجهة الضغط النفسي 

لدى معلم ذوي اإلعاقة السمعیة ومن خالل استخدام مجموعة من األدوات والتي تمثلت في 

موجهة واختبار الوضعیات المرهقة مع حاالت الدراسة توصلنا  المقابالت اإلكلینیكیة النصف

 ات مختلفة لمواجهة الضغط النفسي إلى أن معلم ذوي اإلعاقة السمعیة یستخدم إستراتیجی

كما استخداما من طرف حاالت الدراسة، حیث تمثل إستراتیجیة االنفعال أكثر اإلستراتیجیات 

بین اإلستراتیجیات المستعملة لمواجهة الضغط  تعتبر إستراتیجیة التركیز على العمل من

النفسي عند هذه الفئة من المعلمین  والتي تلجأ إلى استعمال إستراتیجیة التجنب أیًضا 

  .لمواجهة الضغوط النفسیة التي تتعرض لها 

وقد تم التحقق من فرضیات الدراسة مع حالتین ونفیها مع الحالتین األخریین، حیث اتضح 

اإلعاقة السمعیة یستخدم إستراتیجیة االنفعال وٕاستراتیجیة التركیز على المشكل أن معلم ذوي 

  .بدرجة أولى لمواجهة الضغط النفسي، وتلیهما إستراتیجیة التجنب بدرجة أقل

لقد حاولنا في هذه الدراسة تسلیط الضوء على المعلمین الذین یدرسون فئة ذوي اإلعاقة 

ههم ولعل من أبرزها صعوبة التواصل مع هذه الفئة من السمعیة نظًرا للصعوبات التي تواج

التالمیذ بسبب عدم قدرتهم على استخدام اللغة والتي تعتبر عنصًرا هاًما في العملیة التعلیمیة 

تخص فئة ذوي والتربویة بغیة لفت االنتباه لهؤالء المعلمین على أمل إجراء دراسات 

  . من معلمین ومربین وغیرهم االحتیاجات الخاصة واألفراد العاملین معهم 
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  :قائمة المراجع

 القرآن الكریم -1

مبادئ التأهیل السمعي (اإلعاقة السمعیة ،  2009إبراهیم عبد اهللا فرج الزریقات ،  -2

 .، دار الفكر ، عمان ، األردن  1، ط  )والكالمي والتربوي

، دار  1، طالتكیف مع الضغوط النفسیة ،  2010أحمد عید مطیع الشخانبة ،  -3

  .الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 

التعامل مع الضغوط ،  2009أحمد نایل الغریر وأحمد عبد اللطیف أبو أسعد ،  -4

 .، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن  1، طالنفسیة 

 فاعلیة برنامج تدریبي لمعلمي الطلبة الصم ،  2007أسامة یوسف الصمادي ،  -5

، مذكرة مقدمة  وضعاف السمع أثناء الخدمة في ضوء احتیاجاتهم التدریبیة في األردن

  . لنیل شهادة دكتوراه في التربیة تخصص التربیة الخاصة ، جامعة عمان ، األردن 

، دار المسیرة 1ط النفسیة للطفل، التكیف والصحة، 2008بطرس حافظ بطرس،  -6

 .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

, عمان , دار أسامة للنشر والتوزیع, 1ط, الصحة النفسیة,  2009جمال أبو دلو،  -7

  .األردن

، دار الفكر للطباعة 1، ط مقدمة في اإلعاقة السمعیة، 1998جمال الخطیب،  -8

  .والنشر والتوزیع، عمان، األردن

، 1، ط أصول مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، 2012حسام محمد مازن،  -9

 .دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر

  1، ط  معجم المصطلحات التربویة والنفسیة،  2003حسین شحاتة وآخرون ،  -10

  .الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، مصر 
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الضغوط النفسیة في مجال العمل  ، 2009حمدي علي الفرماوي ورضا عبد اهللا ،  -11

 .، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن  1، طوالحیاة 

اآلثار النفسیة واالجتماعیة لإلعاقة السمعیة على روحي مروح عبدات ، ب س ،  -12

  .، د ط ، مدینة الشارقة للخدمات اإلنسانیة إخوة األشخاص المعاقین 

  العیادي والمرضي لألطفال والراشدین علم النفس،  2002زینب محمود شقیر ،  -13

 . ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، األردن  1ط

مصادر الضغط النفسي وٕاستراتیجیات المواجهة لدى ،  2010 شفیق،ساعد  -14

، رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس المرضي  المراهقین

  .واالجتماعي ، غیر منشورة ، جامعة بسكرة ، الجزائر

 ، دار المسیرة للنشر والتوزیع1ط ، الصحة النفسیة، 2002سامر جمیل رضوان،  -15

  .عمان، األردن

  یقیةاإلرشاد والعالج النفسي األسس النظریة والتطب،  2001سامي محمد ملحم ،  -16

  .، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن 1ط

  1، ط تربیة وتعلیم المعوقین سمعًیا،  2001سعید كمال عبد الحمید العزالي ،  -17

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن 

سامي : ، د ط ، ترجمة  الموجز في التحلیل النفسي،  2000سیغموند فروید ،  -18

  .محمود علي وعبد السالم القفاش ، مكتبة األسرة ، مصر

Chirs kyriacou -19  ،2008 ،ولید العمري : ، ترجمة  الضغط والقلق لدى المعلمین

  .، دار الكتاب الجامعي ، غزة ، فلسطین2ومحمد جهاد جمیل، ط

وسام درویش بریك وفوزي : ، ترجمة  علم النفس الصحي،  2008شیلي تایلور ، -20

  .  ، دار الحامد للنشر والتوزیع  ، عمان ، األردن  1شاكر داود، ط 

إستراتیجیات إدارة ،  2006طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین ،  -21 

  .، دار الفكر ، عمان ، األردن  1، ط الضغوط التربویة والنفسیة 
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ط  النظریة ، التطبیق ، التكنولوجي:اإلرشاد النفسي ،  2008طه عبد العظیم حسین ، -22

  .دار الفكر، عمان، األردن،  2

، د ط ،  دار الصحة النفسیة مشكالتها لدى األطفال ، 2010طه عبد العظیم حسین، -23

 .الجامعة الجدیدة األازاریطة ، مصر 

ة لمواجهة القرن الحادي اإلدارة اإلستراتیجی، 1999عبد الحمید عبد الفتاح المغربي، -24

  .، د ط، مجموعة النیل، مصروالعشرین

د ط  ، الصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة،  2001عبد الحمید محمد الشاذلي ، -25

  .المكتبة الجامعیة ، األزاریطة ، مصر 

 ، المكتبة الجامعیة  2، ط  علم النفس العام،  2001عبد الحمید محمد الشاذلي ، -26

  .األزاریطة  اإلسكندریة ، مصر 

، دار الحامد  1، ط  طرق التعامل مع المعوقین، 2008عبد المجید حسن الطائي ، -27

  .للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 

  سیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاصة وتربیتهم،  2001عبد المطلب أمین القریطي ، -28

  .، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر3ط

 ، د ط، مؤسسة شباب الجامعةسیكولوجیة الصم والبكم، 2005عبد المنعم المیالدي، -29

  .اإلسكندریة، مصر

، تقنیات الفحص اإلكلینیكي ، مخبر التطبیقات 2012عبد الوافي زهیر بوسنة ، -30

 .والنفسیة التربویة ، قسنطینة، الجزائر

بالوسائل اإلستشفائیة عوامل الضغط النفسي المرتبطة ،  2009عدنان سلیمة ، -31

 هادة الماجستیر ، جامعة الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل ش واالكتئاب لدى مرضى السرطان

  .الجزائر
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 الضغوط المهنیة وعالقتها بالصحة النفسیة،  2008عمر مصطفى محمد النعاس ، -32

  .أكتوبر ، مصراتة ، الجماهیریة العظمى  7، منشورات جامعة  1ط،

، دار الفكر 1، طالقلق وٕادارة الضغوط النفسیة، 2001عثمان،  فاروق السید-33

  .القاهرة، مصرالعربي،

، عالم الكتب نشر 1، طالتدریس لذوي االحتیاجات الخاصة، 2003كمال زیتون، -34

 .وتوزیع وطباعة، القاهرة، مصر

، د ط، مؤسسة الكویت  معجم مصطلحات الطب النفسيلطفي الشربیني  ، د س ، -35

  .للتقدم العلمي 

Améliorer ses stratégies de coping Lucie Cot,2013, re   D -63

, Québec,pour affronter le stress au travail  

 ، دار الفكر للنشر والتوزیع 1، ط علم النفس اإلكلینیكي،  2010لویس كامل ملیكه ، -37

 .عمان ، األردن 

 ، دار صفاء للنشر والتوزیع1، طوقفة مع اإلعاقة السمعیة، 2009ماجدة السید عبید، -38

 .عمان، األردن

الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة ، 2008ماجدة بهاء الدین السید عبید، -39

  .عمان، األردن, ، دار صفاء للنشر والتوزیع1ط, النفسیة

دئ اإلرشاد النفسي للمرشدین واألخصائیین مبا،  2008محمد أحمد خدام مشاقبة ، -40

  .، د ط، دار المناهج ، عمان ، األردن  النفسیین

   اإلعاقة السمعیة وبرنامج إعادة التأهیل، 2001محمد فتحي عبد الحي عبد الواحد، -41

 .، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات العربیة المتحدة1ط
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مصادر الضغط المهني وٕاستراتیجیات المواجهة لدى األستاذ  ،2010 وفاء،مسعود -42

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس تخصص علم النفس المرضي  ،الجامعي

  .الجزائر بسكرة،جامعة  منشورة،غیر  االجتماعي،

مفاهیم، نظریات، ( مقدمة في علم نفس الصحة ، 2010مفتاح محمد عبد العزیز، -43

 .، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن1، ط)راسات نماذج، د

الضغوط النفسیة وٕاستراتیجیات مواجهتها وعالقتها  ،2010حبیب، نبیلة أحمد أبو -44

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  ،غزةبالتحصیل الدراسي لدى أبناء الشهداء في محافظة 

 .فلسطین غزة، النفس،في علم 

الضغوط النفسیة والتخلف ، 2008ولید السید أحمد خلیفة ومراد علي عیسى سعد، -45

 اإلسكندریة دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1، ط العقلي في ضوء علم النفس المعرفي

  .مصر
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 المالحق



 Iمقیاس مؤشر الضغط النفسي                                     :   الملحق األول
 

في الخانة التي ) X(في كل عبارة من العبارات التالیة ضع عالمة : االختبارتعلیمة 

  .تصف ما ینطبق علیك

تقریًبا   البنودالرقم   

  جًدا

  عادة  كثیًرا  أحیاًنا 

          تشعر بالراحة  1

          تشعر بوجود متطلبات لدیك  2

          أنت سریع الغضب أو ضیق الخلق   3

          للقیام بهالدیك أشیاء كثیرة   4

          تشعر بالوحدة أو العزلة  5

          تجد نفسك في مواقف صراعیة  6

          تشعر بأنك تقوم بأشیاء تحبها فعالً   7

          تشعر بالتعب   8

تخاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ   9

  أهدافك 

        

          تشعر بالهدوء  10

          لدیك عدة قرارات التخاذها  11

          باإلحباطتشعر   12

          أنت مليء الحیویة  13

          تشعر بالتوتر  14

          تبدو مشاكلك أنها ستتراكم  15

          تشعر بأنك في عجلة من أمرك  16

          تشعر باألمن والحمایة  17

          لدیك عدة مخاوف  18

          أنت تحت ضغط مقارنة باألشخاص اآلخرین  19
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          تشعر بفقدان العزیمة  20

          تمتع نفسك  21

          أنت خائف من المستقبل  22

تشعر بأنك قمت بأشیاء ملزًما بها ولیس   23

  ألنك تریدها

        

          تشعر بأنك موضع انتقاد وحكم   24

          أنت شخص خال من الهموم  25

          تشعر باإلنهاك أو تعب فكري  26

          لدیك صعوبة لالسترخاء   27

          تشعر بعبء المسؤولیة  28

          لدیك الوقت لنفسك   29

          تشعر أنك تحت ضغط ممیت  30

            المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  III المقابلة كما وردت مع الحالة األولى   :                          الملحق الثاني

 

  السالم علیكم

  وعلیكم السالم 

  كیف الحال؟

  .ال باس الحمد هللا

  ؟لدي بعض األسئلة أرید أن أطرحها علیك 

  .ما علیش تفضلي

  منذ متى وأنت تدرسین فئة ذوي اإلعاقة السمعیة ؟:  1س

  .عندي عام: 1ج

  هل اخترت تدریس هذه الفئة عن قناعة ؟: 2س

  .تدریسهم بصح ضرك مقتنعة بالخدمة معاهم  شال ما اخترت, المكتوب: 2ج

  هل تعانین من حالة الضغط النفسي ؟: 3س

  .إیه ساعات نحس بالضغط: 3ج

  هل تعتقدین أن تدریس هذه الفئة یشكل مصدر إضافي للضغط؟: 4س

  .صمت ، تنهد إیه : 4ج

  ما لذي تفعلینه لمواجهة الضغط؟: 5س

  .نشتي نقعد وحدي : 5ج

  به عند تدریس فئة ذوي اإلعاقة السمعیة؟ما الذي تشعرین : 6س

الحاجة األولى كیشغل یغضوني : تفكیر طویل ، تحریك األیدي ، كاین زوج حوایج :  6ج

  .نحس بالقلق كي ما یفهموش علیا : والحاجة الثانیة 
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  كیف كانت ردة فعلك عند تدریس هذه الفئة ؟: 7س

تنهد الصراحة ملي ولیت نقري فیهم عدت نتعب یاسر بصح , كان شعوري إحباط : 7ج

  . بشویة والفت بیهم 

  كیف هي عالقتك مع الزمالء في العمل ؟: 8س

  .عادیة: 8ج

  هل تشعرین بالتوتر والقلق عندما ال یستطیع األطفال التواصل معك ؟: 9س

  .إیه نحس بالقلقة خاصة كي یدیرو الفوضى: 9ج

  هل تتوفر لدیك الوسائل الخاصة بتدریس هذه الفئة ؟: 10س

  .عالمة إنزعاج تحریك الرأس , ما كانش : 10ج

  هل تلومین نفسك على قبول هذا العمل ؟: 11س

  .ال ، الحمد هللا: 11ج

  هل تشعرین بالرضا عما تقدمینه من مهام ؟: 12س

  .دد في اإلجابة ، لحد الساعة الحمد هللاصمت ، تر : 12ج

  ما هي الطرق التي تستخدمینها لحل مشاكلك ؟: 13س

  . صمت طویل ، أحیاًنا مناقشة المشكل مع الزمالء واألقارب: 13ج

  في حالة الضغط النفسي هل تفضلین البقاء بمفردك أم مع الزمالء؟: 14س

  .نحب نقعد وحدي: 14ج

  تطلبین مساعدة زمالء العمل واألقارب ؟ عندما تواجهك مشكلة هل: 15س 

  .إیه أحیاًنا نطلب المساعدة منهم وأحیانا ال : 15ج
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  ما الذي تفضلین القیام به في أوقات الفراغ؟: 16س

  .نشتي نقرا القصص: 16ج

  كیف هي حالتك اتجاه النوم واألكل واألدویة ؟: 17س

ندیش الشهیة كي ما نتغداش النوم ما نرقدش یاسر ، یجیني األرق ، األكل ما ع:  17ج

   .بكثرة عند إدمان علیه األسبریننورمال، واألدویة ناكل 

  تفضلین مشاهدة التلفاز بكثرة ؟ هل: 18س

  .ساعات نتفرج الرسوم ، بصح ما نتفرجش یاسر: 18ج

  عندما تشعرین بالضغط هل یستطیع أحد المقربین التخفیف عنك ؟: 19س

  . إیه ، یخففو عني:  19ج

  هل تتمنین تغییر عملك ؟:  20س

  .ال والفت بیه الحمد هللا : 20ج

  ر حفالت العائلة ؟هل لدیك رغبة في التنزه وحضو :  21س 

على حسب كي نعود ملیحة نحب نخرج أما كي نعود متقلقة ما نروح لحتى بالصة :  21ج

.  

 



 VI المقابلة كما وردت مع الحالة الثانیة                   :          الملحق الثالث
 

  السالم علیكم

  وعلیكم السالم 

  كیف الحال؟

  .ال باس الحمد هللا

  ؟لدي بعض األسئلة أرید أن أطرحها علیك 

  .تفضلي 

  منذ متى وأنت تدرسین فئة ذوي اإلعاقة السمعیة ؟ :1س

  .سنوات  5عندي : 1ج

  هل اخترت تدریس هذه الفئة عن قناعة ؟: 2س

  .تعودت علیهمما كانتش دایرة في بالي نقریهم ، ومباعد : 2ج

  هل تعانین من حالة الضغط النفسي ؟: 3س

  .إیه نحس بالضغط: 3ج

  متى تشعرین بالضغط ؟:  4س 

نحس بالضغط مع التالمیذ اللي یشوشو ، یقلقووني ما نمشیش في الدروس ، تحریك :  4ج

  األیدي ، تنهد ساعات ما یحبوش یقراو

  ي للضغط؟هل تعتقدین أن تدریس هذه الفئة یشكل مصدر إضاف: 5س

  . إیه ، الصعوبات تكون أكثر ، باش نوصلهم الفكرة نتعب: 5ج

  ما لذي تفعلینه لمواجهة الضغط؟: 6س

  . االستغفار : 6ج
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  ما الذي تشعرین به عند تدریس فئة ذوي اإلعاقة السمعیة؟:  7س

  .یتعبو ، بصح نفرح نحس روحي درت إنجاز ،ونحس مجهودي ما راحش باطل  :  7ج

  كیف كانت ردة فعلك عند تدریس هذه الفئة ؟: 8س 

  . كنت خایفة  : 8ج

  عالش؟: 9س 

  .نفهمهم ویفهموني خفت ما نقدرش نتواصل معاهم ، بصح ضرك الحمد هللا : 9ج

  كیف هي عالقتك مع الزمالء في العمل ؟: 10س

  .الحمد هللا البأس اإلحترام متبادل: 10ج

  هل تشعرین بالتوتر والقلق عندما ال یستطیع األطفال التواصل معك ؟: 11س

  .إیه نقلق نحاول نوصلهم الفكرة بطریقة أخرى ، نقلق من الفوضى: 11ج

  الخاصة بتدریس هذه الفئة ؟هل تتوفر لدیك الوسائل : 12س

  .ال ما كانش ناقصة یاسر : 12ج

  هل تلومین نفسك على قبول هذا العمل ؟: 13س 

  .كي تواجهني مشكلة صعبة إیه نلوم نفسي: 13ج

  هل تشعرین بالرضا عما تقدمینه من مهام ؟: 14س

  .الحمد هللا إیه أحیاًنا نحس بالتقصیر بصح عموًما الحمد هللا: 14ج

  الطرق التي تستخدمینها لحل مشاكلك ؟ما هي : 15س

على حسب المشكل ، إذا كانت المشكلة مع التالمیذ نحاول نوصلهم المعلومات : 15ج

ونتحاور مع  بطرق أخرى باش یفهمو ، وٕاذا كانت خاصة بیا نستعین بصدیقة باش تعاوني

 . الزمالء ونتوكل على ربي سبحانو 
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  في حالة الضغط النفسي هل تفضلین البقاء بمفردك أم مع الزمالء؟: 16س

على حسب ساعات نشتي نقعد وحدي إذا كانت المشكلة خاصة بیا ،وساعات نقعد :  16ج

  .معاهم إذا كانت المشكلة في الخدمة نتناقش معاهم

  عندما تواجهك مشكلة هل تطلبین مساعدة زمالء العمل واألقارب ؟: 17س 

إذا كانت حاجة یقدرو یقدمولي فیها مساعة نطلب منهم ذلك أما إذا كانت خارج  :17ج

  .نطاقهم ما نطلبش منهم المساعدة  

  ما الذي تفضلین القیام به في أوقات الفراغ؟: 18س

صمت ، الحق الفراغ عندي قلیل ، إذا كان عندي الوقت نقرا كتب التداوي : 18ج

  . باألعشاب

  ه النوم واألكل واألدویة ؟كیف هي حالتك اتجا: 19س

النوم نرقد بكري نتعب نرقد الحمد هللا ، األكل الحمد هللا ملیحة ، األدویة ما نحبش :  19ج

  .  ناكل الدواء ، نحب ندیر األعشاب إال إذا ما قدرتش نروح للطبیب

  هل تفضلین مشاهدة التلفاز بكثرة ؟: 20س

  .ندیش الوقتال الفترة األخیرة ما نیش نتفرج یاسر ما ع: 20ج

  عندما تشعرین بالضغط هل یستطیع أحد المقربین التخفیف عنك ؟: 21س

  . تفكیر ،وضع الید على الوجه ، یعاونوني أحیاًنا:  21ج

  هل تتمنین تغییر عملك ؟: 22س

الصراحة حابة نبدلو ، ماشي ما نحبش التدریس ولكن على جال المسؤولیة یاسر : 22ج

  .ة نخیط مثًال نتعب بصح ماشي لهذي الدرجة تعبتني ، حابة نخدم خدمة حر 

  

 



  IXالمقابلة كما وردت مع الحالة الثانیة                         :الثالثالملحق 
 

 

  هل لدیك رغبة في التنزه وحضور حفالت العائلة ؟:  23س 

 نشتي نخرج للنزهة، بصح الحفالت ما نحبش نروح ، نروح غیر للحفالت القریبة لیا:  23ج

  .یاسر

 



   Xالمقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة            :               الملحق الرابع
 

 

  صباح الخیر 

  صباح النور

  كیف الحال؟

  .ال باس الحمد هللا

  ؟لدي بعض األسئلة أرید أن أطرحها علیك 

  .ماعلیش

  منذ متى وأنت تدرسین فئة ذوي اإلعاقة السمعیة ؟:  1س

  . منذ عامین: 1ج

  هل اخترت تدریس هذه الفئة عن قناعة ؟: 2س

  .إیه المیموار تاعي درت هنا على هذي الفئة : 2ج

  هل تعانین من حالة الضغط النفسي ؟: 3س

  .أحیاًنا: 3ج

  متى تشعرین بالضغط ؟:  4س 

  .كي یعود عندي مشكلة:  4ج

  هل تعتقدین أن تدریس هذه الفئة یشكل مصدر إضافي للضغط؟: 5س

  . إیه ، كاین نوع من الضغط مع هذه الفئة: 5ج

  لذي تفعلینه لمواجهة الضغط؟اما : 6س

  .  القرآناستغفار ، قراءة : 6ج

  ما الذي تشعرین به عند تدریس فئة ذوي اإلعاقة السمعیة؟:  7س



 XIالمقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة :                         الملحق الرابع 

 

  .واهللا شعور عادي ، الحمد هللا نحس بالفخر كي ندرسهم  :  7ج

  كیف كانت ردة فعلك عند تدریس هذه الفئة ؟: 8س 

  . عادي ، تجاوبت معاهم بحكم أني درت التربص تاعي هنا : 8ج

  كیف هي عالقتك مع الزمالء في العمل ؟: 9س

  .الحمد هللا عالقة البأس بها : 9ج

  والقلق عندما ال یستطیع األطفال التواصل معك ؟هل تشعرین بالتوتر : 10س

  .نتقلق صح خاصة ، عندي واحد حركي یقلقني: 10ج

  هل تتوفر لدیك الوسائل الخاصة بتدریس هذه الفئة ؟: 11س

  .أشیاء متوفرة وأشیاء ال : 11ج

  هل تلومین نفسك على قبول هذا العمل ؟: 12س 

  .، جامي لمت نفسي ولو دقیقة أبًدا ، وصلت لفترة جاتني مشاكل كبیرة : 12ج

  هل تشعرین بالرضا عما تقدمینه من مهام ؟: 13س

  .مؤخًرا نحس بالتقصیر ، بصح الحمد هللا راضیة: 13ج

  ما هي الطرق التي تستخدمینها لحل مشاكلك ؟: 14س

  . الحق نحاول تصغیر المشكل ، ونمیل إلى الهدوء : 14ج

  قاء بمفردك أم مع الزمالء؟في حالة الضغط النفسي هل تفضلین الب: 15س

  .نقعد مع الزمالء :  15ج

  عندما تواجهك مشكلة هل تطلبین مساعدة زمالء العمل واألقارب ؟: 16س 

  .نحكي مع األصدقاء واألقارب ، ما نكتمش في قلبي : 16ج



 XIIالمقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة                         :الرابعالملحق 

 

  ما الذي تفضلین القیام به في أوقات الفراغ؟: 17س

  . حالًیا ماعندیش الفراغ: 17ج

  كیف هي حالتك اتجاه النوم واألكل واألدویة ؟: 18س

النوم عادي ، األكل أیًضا عادي ، واألدویة ما نیش من النوع اللي یشرب الدوا ، :  18ج

  .  واألسبرین على حسب األلم

  التلفاز بكثرة ؟هل تفضلین مشاهدة : 19س

  الوقت.ال ما نتفرجش یاسر ، ما كانش : 19ج

  عندما تشعرین بالضغط هل یستطیع أحد المقربین التخفیف عنك ؟: 20س

  . ال واحد ما یخفف علیا حتى ونحكي ، نقعد وحدي في الدار نعالج مشاكلي وحدي : 20ج

  هل تتمنین تغییر عملك ؟: 21س

  .جامي ، ما نیش متمنیة نبدلها: 21ج

  هل لدیك رغبة في التنزه وحضور حفالت العائلة ؟:  22س 

عادي فترات نخرج وفترات ال ، كي عدت نخدم ما نحبش نخرج یاسر ، عندي غیر :  22ج

  .الجمعة والسبت نحب نقعدهم في الدار 

 
 



  XIII المقابلة كما وردت مع الحالة الرابعة     :                الملحق الخامس

 

  صباح الخیر 

  صباح النور

  كیف الحال؟

  .ال باس الحمد هللا

  ؟لدي بعض األسئلة أرید أن أطرحها علیك 

  .تفضلي ماعلیش

  منذ متى وأنت تدرسین فئة ذوي اإلعاقة السمعیة ؟:  1س

  . سنین 5أي  2010من : 1ج

  هل اخترت تدریس هذه الفئة عن قناعة ؟: 2س

  . إیه مقتنعة بالخدمة معاهم: 2ج

  هل تعانین من حالة الضغط النفسي ؟: 3س

  .إیه نحس بالضغط  أحیاًنا: 3ج

  متى تشعرین بالضغط ؟:  4س 

  .كي تكثر علیا المشاكل:  4ج

  هل تعتقدین أن تدریس هذه الفئة یشكل مصدر إضافي للضغط؟: 5س

  . ال عادي ، كیما األشخاص العادیین: 5ج

  لذي تفعلینه لمواجهة الضغط؟اما : 6س



  XIV قابلة كما وردت مع الحالة الرابعةالم   :                  الملحق الخامس

 

  .ساعات نحس باالرتیاح ، وساعات نحس بالقلق  :  7ج

  كیف كانت ردة فعلك عند تدریس هذه الفئة ؟: 8س 

  . كان عندي خوف ، بصح ضرك والفت بیهم  : 8ج

  كیف هي عالقتك مع الزمالء في العمل ؟: 9س

  .جیدة ، ضحك ، الحمد هللا : 9ج

  األطفال التواصل معك ؟هل تشعرین بالتوتر والقلق عندما ال یستطیع : 10س

  .إیه ساعات یقلقوني كي ما یفهموش علیا : 10ج

  هل تتوفر لدیك الوسائل الخاصة بتدریس هذه الفئة ؟: 11س

  .قلیلة ، عالمة تحسر: 11ج

  هل تلومین نفسك على قبول هذا العمل ؟: 12س 

  .إیه ، كي تكثر علیا المشاكل نلوم نفسي على هذي الخدمة : 12ج

  ین بالرضا عما تقدمینه من مهام ؟هل تشعر : 13س

  .الحمد هللا : 13ج

  ما هي الطرق التي تستخدمینها لحل مشاكلك ؟: 14س

  . صمت ، نحاول ننسى المشكلة : 14ج

  في حالة الضغط النفسي هل تفضلین البقاء بمفردك أم مع الزمالء؟: 15س

  .ما نحبش نقعد وحدي ، نشتي نقعد مع الزمالء :  15ج

  اجهك مشكلة هل تطلبین مساعدة زمالء العمل واألقارب ؟عندما تو : 16س 

  .إیه نطلب منهم المساعدة  :16ج



 XVالمقابلة كما وردت مع الحالة الرابعة :                     الملحق الخامس

 

  ما الذي تفضلین القیام به في أوقات الفراغ؟: 17س

  . نشتي نخدم الكروشي:  17ج

  كیف هي حالتك اتجاه النوم واألكل واألدویة ؟: 18س

  . النوم نطول ما نرقدش ناقصة األكل ما ناكلش یاسر ، والدواء ما نحبش نستخدمو :  18ج

  هل تفضلین مشاهدة التلفاز بكثرة ؟: 19س

  .شویة نتفرش غیر : 19ج

  عندما تشعرین بالضغط هل یستطیع أحد المقربین التخفیف عنك ؟: 20س

  . ضحك ، إیه یخففو عني : 20ج

  هل تتمنین تغییر عملك ؟: 21س

  .ال عادي والفت بیهم: 21ج

  هل لدیك رغبة في التنزه وحضور حفالت العائلة ؟:  22س 

ة، واألعراس كي یكون إیه نشتي نخرج ، بصح ماكنش الفرصة یاسر بحكم الخدم:  22ج

  .عندي نروح 



  XVI اختبار جرد الوضعیات المرھقة       :                       الملحق السادس
 

  Cissاختبار جرد الوضعیات المرهقة 

Inventaire de Coping pour Situations Stressantes                            

برسم دائرة حول الرقم الذي أجب على كل عبارة من العبارات التالیة :تعلیمة االختبار 

  :یناسب نمط ردة فعلك عادة ، علًما أن طریقة اإلجابة عبارة عن السلم 

تسمح )  4، 3،  2( كثیًرا ، مروًرا بإجابات وسطیة :  5لیس على اإلطالق إلى  1: من 

  .لك بتحدید الدرجة التي تناسبك 

  :محاور السلم 

 Tache:محور العمل أو المهمة

01 ،02،06  ،10  ،15 ،21 ،24 ،26 ،27 ،36 ،39 ،41 ،42 ،43 ،46 ،47.  

  L'émotion :محور االنفعال

05 ,07 ،08 ,13 ,14 ,16 ,17 ,19 ,22 ,25 ,28 ,30 ،33 ،34 ,38 ,45.  

 L'évitement :التجنبمحور 

03 ,04 ,09 ,11 ,12 ,18 ,20 ,23 ,29 ,31 ,32 ,35 ,37 ,40 ,44 ,48.  

 Distraction  :محور الشرود والحیرة

09 ,11 ,12 ,18 ,20 ,40 ,44 ,48.  

 Diversion social   :محور اللهو االجتماعي

04 ,29 ,31 ,35 ,37.  

  Cissجرد الوضعیات المرهقة : تقدیم االختبار 

           كثیرا     لیس على اإلطالق               : في الوضعیات المرهقة یكون ما یلي عادة إلى

                            5 4 3 2 1                                                 .حسن تنظیم وقتي )  1



  XVI اختبار جرد الوضعیات المرھقة       :                       الملحق السادس
 

  



   XVII اختبار جرد الوضعیات المرهقة   :                      الملحق السادس

 

  5 4 3 2 1                              .االهتمام بالمشكل ألرى كیف یمكن حله) 2 

  5 4 3 2 1                              .إعادة التفكیر في أوقات جمیلة قضیتها ) 3

  5 4 3 2 1                                      .محاولة التواجد مع أناس آخرین) 4

  5 4 3 2 1  .تضییع الوقتلوم نفسي على ) 5

  5 4 3 2 1  .فعل ما أظنه مجدیا) 6

  5 4 3 2 1  .االرتباك من جراء مشاكلي ) 7

  5 4 3 2 1  .لوم نفسي على تواجدي في هذه الوضعیة ) 8

  5 4 3 2 1  .القیام بقضاء حوائجي) 9

  5 4 3 2 1  .تحدید أولویاتي )  10

  5 4 3 2 1  .محاولة النوم) 11

  5 4 3 2 1  .التي اشتهیها تناول األكالت ) 12

  5 4 3 2 1  .اإلحساس بالقلق ألنني لم استطع تجاوز الوضعیة) 13

  5 4 3 2 1  .أو منقبض , أن أصبح في وضع محرج ) 14

  5 4 3 2 1  .التفكیر في الطریقة التي عالجت بها مشاكل مشابهة ) 15

  5 4 3 2 1  .القول لنفسي انه لیس من الواقع أن یحصل لي هذا ) 16

  5 4 3 2 1  .لوم نفسي على حساسیتي المفرطة وانفعالي أمام المشكل ) 17

  5 4 3 2 1  .الذهاب إلى مطعم ألجل تناول وجبة ما) 18

  5 4 3 2 1  .أن أصبح أكثر عنادا ) 19

  5 4 3 2 1  .شراء شيء ما) 20



 XVIII اختبار جرد الوضعیات المرھقة      :                      الملحق السادس
 

  5 4 3 2 1  .تحدید طریقة ما ثم إتباعها ) 21

  5 4 3 2 1  .لوم نفسي لعدم معرفتي ما سأفعل ) 22

  5 4 3 2 1  .الذهاب إلى سهرة أو حفلة عند األصدقاء) 23

  5 4 3 2 1  . أن أجهد نفسي في تحلیل الوضعیة ) 24

  5 4 3 2 1  .أن أكون مشدودا وال أجد ما افعل ) 25

  5 4 3 2 1  .دون تحدید أجالها  مباشرة أفعال تكیف) 26

  5 4 3 2 1  .التفكیر فیما حدث واستخالص أخطائي ) 27

  5 4 3 2 1  .تمني القدرة على تغییر ما حدث أو ما أحس به) 28

  5 4 3 2 1  .زیارة صدیق) 29

  5 4 3 2 1  .القلق إزاء ما سأفعله) 30

  5 4 3 2 1  .قضاء وقت مع صدیق حمیم) 31

  5 4 3 2 1  .الذهاب في نزهة) 32

  5 4 3 2 1  .القول لنفسي أن هذا لن یحدث أبدا بعد الیوم) 33

  5 4 3 2 1  .تكرار الحدیث عن نقصي وعدم تكیفي العام ) 34

  5 4 3 2 1  .الحدیث مع شخص أحبذ نصائحه) 35

  5 4 3 2 1  .تحلیل المشكل قبل فعل أي شيء) 36

  5 4 3 2 1  .االتصال هاتفیا بصدیق) 37

  5 4 3 2 1  .الغضب) 38

  5 4 3 2 1  ).حساباتي( ضبط أولویات ) 39



    XIX اختبار جرد الوضعیات المرھقة   :                         الملحق السادس
  5 4 3 2 1  .مشاهدة فیلم) 40

  5 4 3 2 1  .مراقبة الوضعیة جیدا) 41

  5 4 3 2 1  . فعل مجهود إضافي لسیر األمور ) 42

  5 4 3 2 1  .وضع مجموعة من الحلول المختلفة للمشكل) 43

  5 4 3 2 1  .إیجاد طریقة لتفادي التفكیر بالتالي تفادي كامل الوضعیة ) 44

  5 4 3 2 1  . إفشاء غلیلي في اآلخرین) 45

  5 4 3 2 1  .انتهاز الفرصة من الوضعیة إلظهار ما بوسعي فعله) 46

  5 4 3 2 1  .محاولة تنظیم األمور للسیطرة على الوضعیة أحسن) 47

  5 4 3 2 1  .مشاهدة التلفاز) 48

  :جدول التنقیط 

 العمل أو  الرقم

  المهمة

اللهو   الشرود والحیرة  التجنب  االنفعال

  االجتماعي

  الخیارات

1            1 2 3 4 5  

2            1 2 3 4 5  

3            1 2 3 4 5  

4            1 2 3 4 5  

5            1 2 3 4 5  

6            1 2 3 4 5  

7            1 2 3 4 5  

8            1 2 3 4 5  

9            1 2 3 4 5  



    XIX اختبار جرد الوضعیات المرھقة   :                         الملحق السادس
  



  XX اختبار جرد الوضعیات المرھقة        :                      الملحق السادس
 

10            1 2 3 4 5  

11            1 2 3 4 5  

12            1 2 3 4 5  

13            1 2 3 4 5  

14            1 2 3 4 5  

15            1 2 3 4 5  

16            1 2 3 4 5  

17            1 2 3 4 5  

18            1 2 3 4 5  

19            1 2 3 4 5  

20            1 2 3 4 5  

21            1 2 3 4 5  

22            1 2 3 4 5  

23            1 2 3 4 5  

24            1 2 3 4 5  

25            1 2 3 4 5  

26            1 2 3 4 5  

27            1 2 3 4 5  

28            1 2 3 4 5  

29            1 2 3 4 5  

30            1 2 3 4 5  

31            1 2 3 4 5  

32            1 2 3 4 5  



  XX اختبار جرد الوضعیات المرھقة        :                      الملحق السادس
 

  



  XXI اختبار جرد الوضعیات المرھقة     :                        الملحق السادس
 

33            1 2 3 4 5  

34            1 2 3 4 5  

35            1 2 3 4 5  

36            1 2 3 4 5  

37            1 2 3 4 5  

38            1 2 3 4 5  

39            1 2 3 4 5  

40            1 2 3 4 5  

41            1 2 3 4 5  

42            1 2 3 4 5  

43            1 2 3 4 5  

44            1 2 3 4 5  

45            1 2 3 4 5  

46            1 2 3 4 5  

47            1 2 3 4 5  

48            1 2 3 4 5  

              المجموع

  



  XXII للحالة األولى Cissنتائج اختبار                         :      الملحق السابع

 

 العمل أو  الرقم

  المهمة

الشرود   التجنب  االنفعال

  والحیرة

اللهو 

  االجتماعي

  الخیارات

1  3          1 2 3 4 5  

2  4          1 2 3 4 5  

3      4      1 2 3 4 5  

4      4    4  1 2 3 4 5  

5    3        1 2 3 4 5  

6  3          1 2 3 4 5  

7    5        1 2 3 4 5  

8    5        1 2 3 4 5  

9      3  3    1 2 3 4 5  

10  3          1 2 3 4 5  

11      3  3    1 2 3 4 5  

12      1  1    1 2 3 4 5  

13    5        1 2 3 4 5  

14    5        1 2 3 4 5  

15  5          1 2 3 4 5  

16    3        1 2 3 4 5  

17    5        1 2 3 4 5  

18      1  1    1 2 3 4 5  

19    1        1 2 3 4 5  

20      1  1    1 2 3 4 5  

21  3          1 2 3 4 5  



  XXII للحالة األولى Cissنتائج اختبار                         :      الملحق السابع

 

 



  XXIII للحالة األولى Cissنتائج اختبار  :                            الملحق السابع

 

22    2        1 2 3 4 5  

23      3      1 2 3 4 5  

24  4          1 2 3 4 5  

25    5        1 2 3 4 5  

26  3          1 2 3 4 5  

27  5          1 2 3 4 5  

28    4        1 2 3 4 5  

29      3    3  1 2 3 4 5  

30    4        1 2 3 4 5  

31      3    3  1 2 3 4 5  

32      4      1 2 3 4 5  

33    3        1 2 3 4 5  

34    4        1 2 3 4 5  

35      5    5  1 2 3 4 5  

36  5          1 2 3 4 5  

37      1    1  1 2 3 4 5  

38    3        1 2 3 4 5  

39  4          1 2 3 4 5  

40      1  1    1 2 3 4 5  

41  5          1 2 3 4 5  

42  4          1 2 3 4 5  

43  4          1 2 3 4 5  

44      5  5    1 2 3 4 5  



  XXIII للحالة األولى Cissنتائج اختبار  :                            الملحق السابع

 

 



    XXIV للحالة األولى Cissنتائج اختبار   :                           الملحق السابع
 

45    2        1 2 3 4 5  

46  1          1 2 3 4 5  

47  5          1 2 3 4 5  

48      2  2    1 2 3 4 5  

              المجموع

  

  

 



 XXVللحالة الثانیة  Cissنتائج اختبار                            :   الملحق الثامن

 

 العمل أو  الرقم

  المهمة

الشرود   التجنب  االنفعال

  والحیرة

اللهو 

  االجتماعي

  الخیارات

1  3          1 2 3 4 5  

2  3          1 2 3 4 5  

3      1      1 2 3 4 5  

4      1    1  1 2 3 4 5  

5    1        1 2 3 4 5  

6  5          1 2 3 4 5  

7    3        1 2 3 4 5  

8    3        1 2 3 4 5  

9      3  3    1 2 3 4 5  

10  5          1 2 3 4 5  

11      3  3    1 2 3 4 5  

12      3  3    1 2 3 4 5  

13    5        1 2 3 4 5  

14    3        1 2 3 4 5  

15  5          1 2 3 4 5  

16    3        1 2 3 4 5  

17    3        1 2 3 4 5  

18      1  1    1 2 3 4 5  

19    2        1 2 3 4 5  

20      1  1    1 2 3 4 5  

21  5          1 2 3 4 5  



 XXVللحالة الثانیة  Cissنتائج اختبار                            :   الملحق الثامن

 

 



 XXVIللحالة الثانیة  Cissنتائج اختبار         :                     الملحق الثامن
 

22    2        1 2 3 4 5  

23      1      1 2 3 4 5  

24  4          1 2 3 4 5  

25    2        1 2 3 4 5  

26  3          1 2 3 4 5  

27  5          1 2 3 4 5  

28    4        1 2 3 4 5  

29      1    1  1 2 3 4 5  

30    4        1 2 3 4 5  

31      2    2  1 2 3 4 5  

32      2      1 2 3 4 5  

33    4        1 2 3 4 5  

34    3        1 2 3 4 5  

35      5    5  1 2 3 4 5  

36  5          1 2 3 4 5  

37      5    5  1 2 3 4 5  

38    3        1 2 3 4 5  

39  5          1 2 3 4 5  

40      1  1    1 2 3 4 5  

41  5          1 2 3 4 5  

42  5          1 2 3 4 5  

43  5          1 2 3 4 5  

44      2  2    1 2 3 4 5  



 XXVIللحالة الثانیة  Cissنتائج اختبار         :                     الملحق الثامن
 

  

 



   XXVII للحالة الثانیة Cissنتائج اختبار   :                          الملحق الثامن
 

 

45    2        1 2 3 4 5  

46  4          1 2 3 4 5  

47  5          1 2 3 4 5  

48      1  1    1 2 3 4 5  

              المجموع

  

  

 



 XXVIIIللحالة الثالثة  Cissنتائج اختبار      :                      الملحق التاسع
 

 العمل أو  الرقم

  المهمة

الشرود   التجنب  االنفعال

  والحیرة

اللهو 

  االجتماعي

  الخیارات

1  4          1 2 3 4 5  

2  5          1 2 3 4 5  

3      3      1 2 3 4 5  

4      3    3  1 2 3 4 5  

5    4        1 2 3 4 5  

6  4          1 2 3 4 5  

7    5        1 2 3 4 5  

8    4        1 2 3 4 5  

9      5  5    1 2 3 4 5  

10  5          1 2 3 4 5  

11      3  3    1 2 3 4 5  

12      3  3    1 2 3 4 5  

13    5        1 2 3 4 5  

14    4        1 2 3 4 5  

15  5          1 2 3 4 5  

16    3        1 2 3 4 5  

17    4        1 2 3 4 5  

18      1  1    1 2 3 4 5  

19    2        1 2 3 4 5  

20      4  4    1 2 3 4 5  

21  4          1 2 3 4 5  



 XXVIIIللحالة الثالثة  Cissنتائج اختبار      :                      الملحق التاسع
 

 



 XXIXللحالة الثالثة  Cissنتائج اختبار                              :الملحق التاسع
 

 

22    1        1 2 3 4 5  

23      3      1 2 3 4 5  

24  3          1 2 3 4 5  

25    3        1 2 3 4 5  

26  2          1 2 3 4 5  

27  3          1 2 3 4 5  

28    5        1 2 3 4 5  

29      3    3  1 2 3 4 5  

30    4        1 2 3 4 5  

31      1    1  1 2 3 4 5  

32      4      1 2 3 4 5  

33    5        1 2 3 4 5  

34    3        1 2 3 4 5  

35      5    5  1 2 3 4 5  

36  5          1 2 3 4 5  

37      3    3  1 2 3 4 5  

38    4        1 2 3 4 5  

39  3          1 2 3 4 5  

40      2  2    1 2 3 4 5  

41  3          1 2 3 4 5  

42  4          1 2 3 4 5  

43  4          1 2 3 4 5  

44      4  4    1 2 3 4 5  



 XXIXللحالة الثالثة  Cissنتائج اختبار                              :الملحق التاسع
 

 

 



    XXX للحالة الثالثة Cissنتائج اختبار          :                     الملحق التاسع
 

 

45    3        1 2 3 4 5  

46  4          1 2 3 4 5  

47  5          1 2 3 4 5  

48      3  3    1 2 3 4 5  

              المجموع

  

  

 



  XXXIللحالة الرابعة  Cissنتائج اختبار    :                         الملحق العاشر

 

 العمل أو  الرقم

  المهمة

الشرود   التجنب  االنفعال

  والحیرة

اللهو 

  االجتماعي

  الخیارات

1  3          1 2 3 4 5  

2  4          1 2 3 4 5  

3      5      1 2 3 4 5  

4      3    3  1 2 3 4 5  

5    5        1 2 3 4 5  

6  5          1 2 3 4 5  

7    3        1 2 3 4 5  

8    1        1 2 3 4 5  

9      5  5    1 2 3 4 5  

10  4          1 2 3 4 5  

11      2  2    1 2 3 4 5  

12      2  2    1 2 3 4 5  

13    5        1 2 3 4 5  

14    5        1 2 3 4 5  

15  4          1 2 3 4 5  

16    5        1 2 3 4 5  

17    5        1 2 3 4 5  

18      1  1    1 2 3 4 5  

19    1        1 2 3 4 5  

20      3  3    1 2 3 4 5  

21  4          1 2 3 4 5  



  XXXIللحالة الرابعة  Cissنتائج اختبار    :                         الملحق العاشر

 

 



  XXXIIللحالة الرابعة  Cissنتائج اختبار     :                       الملحق العاشر

 

22    5        1 2 3 4 5  

23      5      1 2 3 4 5  

24  5          1 2 3 4 5  

25    4        1 2 3 4 5  

26  2          1 2 3 4 5  

27  4          1 2 3 4 5  

28    5        1 2 3 4 5  

29      4    4  1 2 3 4 5  

30    5        1 2 3 4 5  

31      5    5  1 2 3 4 5  

32      3      1 2 3 4 5  

33    5        1 2 3 4 5  

34    5        1 2 3 4 5  

35      5      1 2 3 4 5  

36  3          1 2 3 4 5  

37      4    4  1 2 3 4 5  

38    3        1 2 3 4 5  

39  3          1 2 3 4 5  

40      4  4    1 2 3 4 5  

41  3          1 2 3 4 5  

42  4          1 2 3 4 5  

43  3          1 2 3 4 5  

44      5  5    1 2 3 4 5  



  XXXIIللحالة الرابعة  Cissنتائج اختبار     :                       الملحق العاشر

 

 



  XXXIIIللحالة الرابعة   Cissنتائج اختبار      :                    الملحق العاشر

 

45    1        1 2 3 4 5  

46  2          1 2 3 4 5  

47  4          1 2 3 4 5  

48      4  4    1 2 3 4 5  

              المجموع

  

  

 


