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 البسيطةتحسين المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوى اإلعاقة العقمية في فاعمية برنامج 
 إعداد                                                

 

 :ةمقدم
حيث التحديات ليحقق النجاحات،  الكثير من تغمب عمىمن الإلنسان ا مكنالمناعة النفسية بمثابة القوة التى تتعد    

مع الضغوط والتوترات فى البيئة المميئة  وتساعده عمى التعامل ،المناعة النفسية إلى صقل تفكير الفرد تؤدي
لعمل ا يجبيكتسب من خالليا الطفل سموكياتو،  ذيال المصدر األولوباعتبار األم التي يتعرض ليا،  بالمشكالت

ذا كانت المناعة النفسية ُيقصد تربية أبنائيا عمى السموكيات اإليجابيةكى تستطيع  مناعتيا النفسيةعمى تحسين  ، وا 
بيا قدرة الفرد عمى التخمص من أسباب الضغوط النفسية واإلحباطات والتيديدات والمخاطر واألزمات النفسية عن 

االنفعاالت واإلبداع فى حل المشكالت وزيادة فاعمية الذات ونموىا، طريق التحصين النفسى بالتفكير اإليجابى وضبط 
، 3102وتركيز الجيد نحو اليدف وتحدى الظروف وتغييرىا، والتكيف مع البيئة المحيطة ) عصام زيدان، 

 (.708ص

تصبح حيث ، شخصيتيايحدث تغيير شامل عمى مستوى  مستوى المناعة النفسية لدى األم من شأنو أن فتحسين   
صالبة في مواجية المشكالت الناتجة عن وجود طفل معاق لدييا، وتصبح أكثر  تحدياتأكثر قدرة عمى مواجية ال

، كما تؤثر المناعة النفسية بدرجة كبيرة عمى تصور األم لقدراتيا، المادية والنفسية واالقتصادية التي تتعرض ليا
النفسية لدى أم الطفل المعاق عقمًيا ضرورة ممحة، لمواجية ودرجة صمودىا، وبناًء عمى ذلك تعد تنمية المناعة 

، وتمكينيا من التحمى بالصبر، وتغيير نظرتيا إلى الحياة، حيث أن بعض المجتمع بفاعمية، والتمكن من االندماج فيو
ئين عمى أنيا نظرن إلى إعاقة أبناتو نظرن إلى الحياة نظرة تشاؤمية، تاألميات الالتي لديين أطفال ذوي إعاقة عقمية 

نتابين الكثير من األفكار واالنفعاالت السمبية، ولكن عندما يرتفع مستوى المناعة تعقبة كبيرة في حياتين، كما 
النفسية لديين، تتغير نظرتين لإلعاقة، حيث تعمل المناعة النفسية عمى التوجو نحو التحدي والتغيير، وتصبحن أكثر 

التين وسيطرة عمى بأبنائين، كما تصبحن أكثر قدرة عمى ضبط انفعاقدرة عمى حل المشكالت الخاصة بين و 
،  غضبين، وذلك ألن المناعة النفسية تنمي التفكير اإليجابي لدى األميات وتساعدىن عمى استعادة التوازن االنفعالي

ؤثر بشكل مباشر كما أن المناعة النفسية تزيد من إحساس الفرد بالسيطرة، والتماسك، واإلحساس بنمو الذات، كما ت
 عمى عممية التقييم األساسي لألحداث، وتحمي الفرد من التأثيرات البيئية السمبية. 

ومن ىنا يتجمى الدور الوقائي لممناعة النفسية في حماية األم من الوقوع فريسة الضغوط التي يسببيا وجود طفل ذوي 
 إعاقة لدييا.

 أ.إيمان نبيل حنفي ، أ.د/ سميرة أبو الحسن عبد السالم ، أ.د/ فيوليت فؤاد إبراىيم
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 مشكمة البحث:
 فى السؤال الرئيس التالى:يمكن بمورة مشكمة البحث الحالى 

 ؟البسيطةتحسين المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوى اإلعاقة العقمية في ما فاعمية برنامج 
 وينبثق عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية: -

 ما الفروق بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس المناعة النفسية لدى أميات -0
 المجموعة التجريبية؟

ما الفروق بين متوسطات درجات القياسين البعدى والتتبعى عمى مقياس المناعة النفسية لدى أميات  -3
 المجموعة التجريبية ؟

 أىداف البحث:
فى تحسين المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوى  البحثالتحقق من فاعمية البرنامج المستخدم فى  -0

 .طةالبسياإلعاقة العقمية 
 فى تحسين المناعة النفسية لدى  البحثالتحقق من مدى استمرارية فاعمية البرنامج المستخدم فى   -3

 .البسيطة خالل الفترة التتبعيةأميات األطفال ذوى اإلعاقة العقمية 
 أىمية البحث:

 تتمثل أىمية البحث الحالى فى جانبين ًأساسيين ىما:
 األىمية النظرية: - أ

 مفيوم المناعة النفسية. فى توفير قدر من المعمومات النظرية عن بحثال افيد ىذييمكن أن  -0
لكثرة ما تتعرض لو ىذه الفئة )أميات األطفال ذوى اإلعاقة العقمية(  بحثال االحاجة إلى مثل ىذ -3

 من ضغوط ومشكالت نفسية واجتماعية ناتجة عن وجود طفل ذوى إعاقة لديين.
انة بالبرامج اإلرشادية فى تحسين المناعة النفسية لدى توفير معمومات نظرية عن أىمية االستع  -2

 يات األطفال ذوى اإلعاقة العقمية.أم
 األىمية التطبيقية: -ب

 تتمثل األىمية التطبيقية فيما يمي:       
الحالي فى رفع مستوى المناعة النفسية لدى أميات التالميذ المعاقين عقمًيا بما  بحثيمكن اإلستفادة من برنامج ال -0

 يمنحيم القدرة عمى التكيف فى المجتمع بصورة طبيعية.
مساعدة الميتمين والمتخصصين فى المجال عمى االستفادة من البرنامج فى تنظيم دورات إرشادية لألميات مما  -3

 أكثر إيجابية.يمكن أن يؤثر عمى تفكيرىم ويجعمو 
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 مصطمحات البحث:
 : Intellectual Disabilityاإلعاقة العقمية -1

أنيدددا: ص قصدددور بلإلعاقدددة العقميدددة  ا( تعريًفددد3101عدددام ) قددددمت الجمعيدددة األمريكيدددة لإلعاقدددات العقميدددة والنمائيدددة     
ممحدددوي فدددي األداء العقمدددي )االسدددتدالل والدددتعمم وحدددل المشدددكالت( ويصددداحبو قصدددور فدددي السدددموك التكيفدددي )الميدددارات 

 ;.In Schalock, L.; Buntinx, W )المفاىمية واالجتماعية والعممية(، والتي تظير قبل سن الثامندة عشدر سدنةص 
Borthwick-Duffy, S.; Bradley, V.; Craig, E. ;& Coulter, D. ;   ,2010, p.5) 

 : Psychological Immunityالمناعة النفسية -1
يرى ويمسون وجمبرت أن المناعة النفسية ىى نظام يقوم عمى استخدام القدرات المعرفية التوافقية لمفرد لتحقيق      

 مشاعر جيدة وتحسين الحالة المزاجية، عن طريق منع كل مايبرر األحداث السمبية 
( Wilson ,Gilbert,2005,p94)  . 

 اإلطار النظرى:
 :األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطةأواًل:  

ىذه الفئة بخصائص جسمية وحركية عادية وبقدرتيا عمى التعمم حتى مستوى الصف الثالث االبتدائي أو سم تت   
ىذا  كما يطمق عمى ىذه الفئة مصطمح القابمون لمتعميم، ،(81-55تتراوح درجة ذكاء ىذه الفئة مابين )و  يزيد،

باإلضافة إلى مستوى متوسط من الميارات المينية )زياد كامل الالال، شريفة عبد هللا الزبيري، صائب كامل الالال، 
يوسف دمحم فوزية عبد هللا الجالمدة، مأمون جميل حسونة، وائل دمحم الشرمان، وائل أمين العمي، يحيي أحمد القبالي، 

  (.000، ص3100العايد، 
ضطراب يبدأ خالل فترة النمو متضمًنا العجز فى األداء ااإلعاقة العقمية )اضطراب النمو العقمى( بأنيا وتعرف 

 العقمى والتكيفى فى مجال المفاىيم والمجاالت االجتماعية والعممية،  كما يجب أن تتحقق المعايير الثالث التالية:
الوظائف الذىنية مثل التفكير، وحل المشكالت، والتخطيط، والتفكير المجرد، والتعمم األكاديمى، والتعمم القصور فى  - أ

 من التجربة، والتى أكدىا التقييم اإلكمينيكى، واختبار الذكاء المعيارى الفردى.
لثقافية الستقالل الشخصية قصور فى الوظائف التكيفية، يؤدى إلى الفشل فى تمبية المعايير التطورية، واالجتماعية وا - ب

والمسئولية االجتماعية، ودون الدعم الخارجى المستمر، فالعجز فى التكيف يحد من األداء فى واحده أو أكثر من 
أنشطة الحياة اليومية، مثل التواصل والمشاركة االجتماعية، والحياه المستقمة، عبر بيئات متعدده مثل البيت والمدرسة 

 والعمل والمجتمع.
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental)يظير القصور الذىنى والتكيفى خالل فترة النمو -ج

Disorders, 2013 ,p 33). 
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 أسباب اإلعاقة العقمية:
ترجع أسباب اإلعاقة العقمية إلى عوامل عديدة منيا  ما يختص بأثر كل من الوراثة والبيئة ومنيا ماىو غير    

 معروف حتى اآلن ويمكن اإليجاز عمى النحو التالى:
 أواًل: العوامل االوراثية.

 وتنقسم العوامل الوراثية إلى :
 العوامل الوراثية المباشرة. - أ
 مباشرة.العوامل الوراثية  غير ال - ب

 ثانًيا: العوامل البيئية وتنقسم إلى:
 عوامل ما قبل الوالدة. -
 عوامل أثناء الوالدة. -
 عوامل ما بعد الوالدة. -

 ثالًثا: العوامل االجتماعية النفسية.
 :البسيطة خصائص  األطفال ذوى اإلعاقة العقمية

األطفال ذوي اإلعاقة العقمية بالفروق الفردية الشاسعة فيما بينيم، وبعدم تجانسيم أو تطابقيم من حيث ما  سميت     
يتمتعون بو من استعدادات ويتصفون بو من سمات وخصائص، ومع ذلك فإنو توجد عدة خصائص عامو يجب عدم 

تربوية والتأىيمية ليم، وذلك بالرغم من تسميمنا إغفاليا عند محاولتنا الكشف عنيم والتعرف عمييم، وتحديد البرامج ال
بأنيم يتفاوتون من حيث درجة كل خاصية بحسب مستوى اإلعاقة والظروف البيئية والتأثيرات الثقافية التي يتعرض 

(، ومن ىذه الخصائص خصائص 303، ص 3112ليا ويتفاعل معيا كل منيم )عبد المطمب أمين القريطي ،
من انتباه، إدراك، تذكر، خصائص لغوية وشخصية واجتماعية، كميا تتأثر ببعضيا، وتؤثر  جسمية، وقدرات العقمية

وتتأثر بالطريقة المتبعة في التنشئة االجتماعية الخاصة بذوي اإلعاقة العقمية خاصة القابمين لمتعميم ذوي اإلعاقة 
 ، ومن ىذه الخصائص ما يمي:البسيطة

 الخصائص االجتماعية: 
( إلى أن القدرات العقمية المحدودة لمطفل المعاق عقمًيا تؤدي بو إلى قصور في 3110يشير )سعيد حسني العزة،   

االجتماعية كما تدفعو إلى االنسحاب من أقل قدرة عمى التصرف في المواقف قدرتو عمى التكيف االجتماعي وتجعمو 
 يزة لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية ما يمي: المواقف االجتماعية، ومن أىم المظاىر االجتماعية المم

 قصور في الكفاءة االجتماعية.  -
 صعوبة إقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين.  -
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 قصور في القدرة عمى التواصل.  -
 تدني مستوى الميارات الالزمة لمتواصل سواء المفظي أو غير المفظي.  -
 عدم القدرة عمى المبادرة بالحديث مع اآلخرين.  -
 قصور في الميارات االجتماعية.  -
 صعوبة تكوين عالقات وصداقات مع اآلخرين.  -
دراك القواعد والمعايير االجتماعية.  -  عدم القدرة عمى فيم وا 
 (.013 – 010، ص 3102قصور في ميارات العناية بالذات )محمود عبدالرحمن الشرقاوي،  -

 الخصائص العقمية: 
 أوجو القصور في الجانب العقمي ومنيا:  يعاني المعاقون عقمًيا من مجموعة من

 تدني مستوى الذكاء بمقدار إنحرافين معياريين فأكثر عن المتوسط العام لمذكاء.  .0
 ( سنة عمى أكثر تقدير. 00-8بطء في معدل النمو العقمي حيث يتوقف عند عمر عقمي ما بين ) .3
قصور في القدرة عمى التفكير لذلك نجدىم يميمون إلى استخدام المفاىيم الحسية أكثر من المفاىيم المعنوية،  .2

 ويميل تفكيرىم إلى استعمال اإلدراك الشكمي لألشياء. 
عدم القدرة عمى تعميم الخبرات من موقف تعميمي إلى موقف تعميمي آخر مشابو فإذا عممناه مثاًل كيفية مسح  .2

 بالممحاة فإنو يعجز عن مسحو بالقمم المزيل عندما نطمب منو ذلك. الكالم 
 لدييم صعوبة في تركيز االنتباه لفترة طويمة.  .5
ضعف في الذاكرة، والذاكرة بعيدة المدى أفضل من الذاكرة قريبة المدى )عبدالفتاح عبدالمجيد الشريف،  .2

 (.223، ص3100
 األم:  تأثير الطفل ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة عمى

ال يوجد مكان يتأثر بوجود طفل معاق أكثر من األسرة، فوالدة طفل معاق عقميًا قد تغير من كيان األسرة،    
خر، ويمكن النظر إلى الطفل المعاق عقميًا كواحد آواستجابات أعضائيا وتفاعالتيم والطفل المعاق عقميًا من جانب 

عام واألم بوجو خاص، حيث أن األم ىي المصدر الرئيسي من المدخالت الضاغطة عمى النسق األسري بوجو 
لرعاية الطفل، وىي التي تحمل عمى عاتقيا كافة األعباء داخل المنزل وخارجو، مما يجعميا تشعر بالضغط النفسي 

عديد من األزمات النفسية الناتج عن كثرة المسئوليات الخاصة بالطفل ذوي اإلعاقة وأخوتو العاديين، فتتعرض لم
بعدم السيطرة عمى ، وىذا بدوره يؤثر عمى صحتيا النفسية والجسدية، فإذا اتسمت األم ةالشديد تواالنفعاال اتلتوتر وا

فيذا يدل عمى انخفاض مستوى المناعة النفسية لدييا، ويجعميا بحاجة إلى رفع مستوى  انفعاالتيا والحزن والتوتر،
  واألزمات الناتجة عن وجود طفل ذوي إعاقة لدييا.المناعة النفسية كي تستطيع مواجية ىذه المشكالت 
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  :المناعة النفسية :ثانًيا
والتى تعد ضمن المفاىيم الحديثة في عمم النفس اإليجابى، وىي من  ،تعددت المفاىيم التى تناولت المناعة النفسية   

الخصائص النفسية الميمة لمفرد حيث انيا تحمية من الصدمات واألزمات وتجعمة يواجو ما يتعرض لو من عثرات 
ى ن يتغمب عمأ بشكل مناسب وتقية من الوقوع فى ىاوية المرض النفسى، فيى بمثابة القوة التى تسمح لإلنسان 

التحديات ليحقق النجاحات، كما انيا تحميو من التعرض لإلنفعاالت السمبية المفرطة، كما أن ىناك أوجو تشابة بينيا 
وبين المناعة البيولوجية، وتتشابو المناعة النفسية مع المناعة البيولوجية فكالىما يحمى اإلنسان، فالمناعة البيولوجية 

تريا والسموم، والمناعة النفسية تعمل عمى حماية الجياز النفسى لألفراد من تحمى الجسم من المواد الضارة  كالبك
 .نييار الناتج عن الضغوط والنكبات واألزمات والصدمات التى يتعرض ليا الفرد من حين آلخراال
( المناعة النفسية بأنيا: مفيوم فرضي يقصد بو قدرة الفرد عمى مواجية األزمات 3111عرف كمال مرسى )  

والكروب وتحمل الصعوبات والمصائب ومقاومة ما ينتج عنيا من أفكار ومشاعر وغضب وسخط وعداوة وانتقام أو 
نيزامية وتشاؤم، كما تمد المناعة النفسية ال جسم بمناعة إضافية تنشط أجيزة أفكار ومشاعر يأس وعجز وا 

 (. 32،ص 3111المناعة)كمال مرسى،
ن المناعة النفسية ىى نظام يقوم عمى استخدام القدرات المعرفية التوافقية لمفرد لتحقيق مشاعر أويرى ويمسون وجمبرت 

  .(Wilson ,Gilbert,2005,p94) جيدة وتحسين الحالة المزاجية ، عن طريق منع كل مايبرر األحداث السمبية 
نظام وجدانى تفاعمى متغير يجعل الفرد يستخدم مشاعره وقدرتو عمى التمييز  :المناعة النفسية بأنيا كاجان عرفو    

وتقييم الخطر والحماية أو  ،بين األشياء المفيدة والضارة والمحايده ، من خالل الذاكرة والقدرة عمى التخيل والتخطيط
دراك معززات الحياة  .وصياغة خطط العمل، من أجل حماية الكيان الجسدى واليوية واإلبداع الدفاع ، وا 

 ( Kagan,2006,p94) 
ن المناعة النفسية ىى قدرة تكيفية طبيعية شاممة لجميع الجوانب اإلنفعالية والعاطفية تعمل أإلى باربانيل  أشاركما    

وحماية الفرد من اليجمات النفسية والبيئية ، كما فى ال شعورًيا طبًقا لنظام معقد ومنظم لمواجية الضغوط الوجدانية ، 
 .(Barbanell,2009,p16-17 )نظام المناعة الحيوية 

وأشار عبد الوىاب دمحم كامل إلى مفيوم المناعة النفسية عمى أنيا منظومة عقمية من األفكار المنيجية القادرة عمى    
إنتاج األفكار المضادة لألفكار المدمرة لمفرد أو المجتمع ويوضح التعريف السابق ضرورة أن يكتسب الفرد منيجًا 

األفكار المضادة لألمراض االجتماعية واألفكار التدميرية)عبد الوىاب فكريًا موضوعيًا يستخدمو فى توليد أو تصنيع 
 (.207، ص3113دمحم كامل، 
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 :المناعة النفسيةمصادر 
 عمم نفس الصحة: -1

وييتم بتأثير االنفعاالت واألفكار عمى السموك والصحة، وييتم أيضًا بدراسة العالقة بين خصائص الفرد والمرض    
 مثل القمق واالكتئاب والغضب، واالنفعاالت غير المتزنة، وأثر ذلك عمى الفرد، وعمى عالقتو باآلخرين. 

 :عمم المناعة النفسي العصبي -1
متداخمة بين كل من الجياز العصبي والجياز المناعي وعمم النفس االجتماعي، حيث ويقصد بو دراسة العالقة ال   

رأي أن ىناك عالقة بين ما نفكر فيو )الحالة العقمية، وصحتنا وقدراتنا عمى مداواة أنفسنا، وأن طريقة تفكير الفرد 
 تؤثر عمى الحالة النفسية لو والتي تؤثر بدورىا عمى عالقاتو وسموكياتو. 

  :تفاعل بين المخ وجياز المناعةال -3
المخ يمعب دورًا ميمًا فى تنظيم وتكيف نظام المناعة، وأن ىناك صمة بين ما نفكر ونعتقد فيو، وبين قدراتنا عمى    

تخطي األمور الصعبة وتحقيق التعافي الجسدي والنفسي، وأنو إذا تم رفع الحالة المعنوية لمفرد، ارتفعت كفاءة جيازه 
فى مخو، والتي تمكنو من السيطرة عمى الظروف الصعبة والتحمي المناعي من خالل العمميات العقمية التي تجري 

 (. 35-32، ص3102بنظره إيجابية تجاه المواقف المعاشة )إيمان حسنين عصفور، 
 دراسات سابقة:

 تناول الكثير من الباحثين المناعة النفسية، وفيما يمي عرض ليذه الدراسات:   
وعنوانيا: صالتوجو نحو تحقيق اليدف وعالقتو بالرضا عن الحياه  ((Voitkane ,2004دراسة فويتكن ىدفت    

إلى الكشف عن العالقة بين التوجو نحو ب فى الترم األول بجامعة التيفاص ونظام المناعة النفسية واالكتئاب لمطال
دام مقياس تحقيق اليدف والرضا عن الحياة بنظام المناعة النفسية واإلكتئاب لمطالب بجامعة التيفا، وتم استخ

(، ومقياس بيك لالكتئاب، وتكونت عينة الدراسة من (PISIاليدف، والرضا عن الحياة، وقائمة نظام المناعة النفسية 
( وذلك بسبع كميات بجامعة التيفا، 03.5( طالب بمتوسط عمرى )80( طالبة، )073( طالًبا وطالبة منيم )352)

ط إيجابًيا بالرضا عن الحياة، وبالمناعة النفسية، كما أن الرضا عن وأظيرت النتائج أن األمل فى تحقيق اليدف يرتب
  الحياة يرتبط إيجابًيا بالمناعة النفسية، وكاًل من األىداف والمناعة النفسية يرتبط سمًبا باإلكتئاب.

دراسة  ( وعنوانيا: صالمناعة النفسية واستراتيجيات المواجية :Dubey ,2011دراسة دوبي وشاىي )كما أوضحت    
عمى المين الطبيةص دور المناعة النفسية فى استخدام استراتيجيات المواجية فى الخفض من التوتر واالحتراق النفسي 

طبيب وتم تطبيق مقياس التوتر واستخبار كوبنياجن لالحتراق النفسي  311لدي األطباء وتكونت عينة الدراسة من 
أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية بين التوتر واالحتراق واستخبار المناعة النفسية ومقياس المواجية و 

 النفسى لدى افراد العينة كما وجدت عالقة عكسية بين المناعة النفسية وكل من التوتر واالحتراق النفسى.  
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اإليجابي تنشيط المناعة النفسية لتنمية ميارات التفكير  ( وعنوانيا:ص 3102إيمان حسنين عصفور )دراسة وىدفت    
إلى تنشيط المناعة النفسية لتنمية ميارات  صوخفض قمق التدريس لدي الطالب المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع

التفكير اإليجابي وخفض قمق التدريس لدي الطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع، ولتحقيق ذلك تم إعداد 
برنامج لتنشيط المناعة النفسية لدي الطالبات المعممات و إعداد أدوات لمقياس، وىى: مقياس التفكير اإليجابي، 

( طالبة معممة بالفرقة الثالثة شعبة الفمسفة واالجتماع بكمية 33التدريس وتكونت عينة الدراسة من )ومقياس قمق 
جراء التحميالت اإلحصائية، تم  البنات جامعة عين شمس، وبعد تطبيق البرنامج وتطبيق أدوات القياس قبميًا وبعديًا وا 

ميارات التفكير اإليجابي، وخفض قمق التدريس لدي  التوصل إلى فاعمية برنامج تنشيط المناعة النفسية فى تنمية
 الطالبات المعممات مجموعة الدراسة. 

( وعنوانيا: صفعالية برنامج إرشادي فى تدعيم نظام المناعة النفسية 3105دراسة عالء فريد الشريف )كما ىدفت    
إلى   صالجامعات الفمسطينيةوفق خصائص الشخصية المحددة لذاتو لخفض الشعور باالغتراب النفسي لدي طالب 

التحقق من فاعمية البرنامج اإلرشادى القائم عمى خصائص الشخصية المحددة لمذات فى تدعيم نظام المناعة النفسية 
لخفض مشاعر اإلغتراب النفسى، وبيان ديناميات الشخصية لمحاالت المتطرفة عمى المناعة النفسية واالغتراب 

( طالبة بمتوسط 410( طالب ، )251) (،661ة اإلسالمية بغزة والتى بمغ قواميا )وتكونت العينة من طالب الجامع
نحراف معيارى )18,74عمرى )  20والمعيارية )  ،طالبة (  30( ، بمغت العينة التجريبية والضابطة فييا )1,52( وا 
طالبة ( منخفضى  2ب و) طالبة ( مرتفعى المناعة / منخفضى االغترا  2وتكونت عينة دراسة الحالة من ) ،طالبة (

المناعة / مرتفعى االغتراب، واستنتجت الدراسة أن محددات الذات نظام متكامل يمكن أن يساعد الفرد عمى التمتع 
بمستوى مرتفع من الصحة النفسية التى تعمل عمى تدعيم فعالية نظام المناعة النفسية فى التغمب عمى المشاعر 

وأن الشعور باالغتراب ناتج  ،ى توازن واستقرار وجدان الفرد ليتمتع بالصحة النفسيةالسمبية المتطرفة بيدف الحفاي عم
 عن سوء التكيف الذاتى واالجتماعى لضعف النظام المناعى النفسى.

عنوانيا:ص المناعة النفسية وعالقتيا بإدارة الغضب لدى أسر التالميذ بدراسة أ( 3102إيمان نبيل حنفى ) كما قامت   
دارة الغضب لدى أسر التالميذ   عقمًيا القابمين لمتعممصلمعاقين ا ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين المناعة النفسية وا 

( أسرة من أسر األطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم 21المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم، وتكونت عينة الدراسة من )
دارة الغضب، 25-35حيث تراوحت أعمار أفراد العينة ما بين ) ( سنو، واستخدمت الباحثة مقياسي المناعة النفسية وا 

دارة الغضب لدى أسر  وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائًيا بين المناعة النفسية وا 
 األطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعميم. 
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 :ص المناعة النفسية لدى أميات التالميذ المعاقين عقمًياوعنوانيا دراسة ب(3102إيمان نبيل حنفي ) وتناولت   
إلى الكشف عن العالقة بين المناعة  من خاللياىدفت  القابمين لمتعمم وعالقتيا بالكفاءة االجتماعية لدى أبنائينص

نة الدراسة من النفسية لدى أميات األطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم والكفاءة االجتماعية ألبنائين وتكونت عي
طفل من  32( سنة و25 - 35( أم من أميات األطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم ممن تتراوح أعمارىن بين )32)

( سنة، واستخدمت الباحثة مقياسي المناعة 03 -2األطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم ممن تتراوح أعمارىم بين )
ماعية، وتوصمت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات النفسية، ومقياس الكفاءة اإلجت

األطفال ألميات مرتفعي ومنخفضي المناعة النفسية عمي مقياس الكفاءة االجتماعية فى اتجاه األطفال ذوي األميات 
وكان الفرق فى اتجاه (، وىي قيمة دالة إحصائيًا، 2.253-المحسوبة ) zمرتفعي المناعة النفسية؛ حيث بمغت قيمة 
 األطفال ألميات مرتفعي المناعة النفسية.

وعنوانيا: صفعالية برنامج إرشادى لتدعيم نظام المناعة النفسية بدراسة  ( 3102روال رمضان الشريف )كما قامت    
ى ىدفت إلص 3102وخفض اضطرابات ما بعد الصدمة لدى مراىقى األسر المتضررة بالعدوان األخير عمى غزة ص

التحقق من البرنامج اإلرشادى لتدعيم نظام المناعة النفسية وخفض أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة، وقد تم 
تطبيق البرنامج اإلرشادى، ومقياس نظام المناعة النفسية، ومقياس أعراض اضطرابات مابعد الصدمة، والمقابمة 

( 21، وكان عددىن )3102بالعدوان األخير عمى غزة اإلكمينيكية، وتكونت عينة الدراسة من المراىقات المتضررات 
( كعينة ضابطة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى إثبات فعالية البرنامج اإلرشادى فى 31( كعينة تجريبية، )31مراىقة، )

رفع كفاءة المناعة النفسية لدى المجموعة التجريبية مقارنة مع نفسيا قبل وبعد تطبيق البرنامج، ومقارنتة مع 
 تطبيق البرنامج جموعة الضابطة بعدالم

وقد استفادت الباحثة من مراجعة ىذه الدراسات في تحديد اليدف الذي تسعى إلى تحقيقو من بحثيا الحالي،     
وبالتالي فاليدف من البحث الحالي ىو تحسين المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية عن طريق 

 البرنامج اإلرشادي.

 فروض البحث:
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس المناعة النفسية  يوجد فرق  -0

 لدى أميات المجموعة التجريبية، في اتجاه القياس البعدي. 
بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس المناعة النفسية لدى أميات  يوجد فرق ال  -2

 جموعة التجريبية.الم
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جراءاتو  منيج البحث وا 
 أواًل: منيج البحث

 ، والقياسات القبمي والبعدي والتتبعي.المجموعة الواحدةيستخدم البحث المنيج التجريبي ذا    
 ثانًيا: عينة البحث وخصائصيا:

المدمجين، والالتي تتراوح  البسيطةمن أميات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية  أًما (02من ) البحثتكونت عينة     
 .( سنو، وتعانين من انخفاض مستوى المناعة النفسية لديين51-35أعمارىن من )

 البحث: أدواتثالًثا: 
( عبارة مقسمة إلى أربعة 58حيث تكون المقياس من ) ،(3102مقياس المناعة النفسية )إعداد إيمان حنفي  -0

ويتم تصحيح المقياس وفًقا لتوزيع الدرجات كاآلتى:                                          أبعاد،   
(، 3(، و )أحياًنا0(، بينما بالنسبة لمعبارة السالبة)دائًما 0(، و)نادًرا3(، و )أحياًنا2بالنسبة لمعبارة الموجبة )دائًما 

( درجة، وتدل الدرجة  080والدرجة الكبرى لممقياس ىي )( درجة  58(، والدرجة الصغرى لممقياس ىى )2و)نادًرا
 المرتفعة عمى المقياس ارتفاع مستوى المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوى اإلعاقة العقمية.

 البرنامج اإلرشادي )إعداد الباحثة(: -1
قامت الباحثة بوضع ىذا البرنامج الذي ىو عبارة عن مجموعة من الخطوات المنظمة التي تيدف إلى تحسين    

المناعة النفسية لدى عينة من أميات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية القابمين لمتعميم باستخدام مجموعة من الجمسات، 
حسن في المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوي معتمده عمى فنيات متنوعة لتحقيق ىدف البحث، وىو حدوث ت

 اإلعاقة العقمية القابمين لمتعميم، ويمكن توضيح ىذا البرنامج في النقاط التالية:
 خطة جمسات البرنامج:

يحتوي البرنامج عمى مجموعة من الجمسات اإلرشادية المختارة عمى أساس عممي بيدف تحسين المناعة النفسية     
إلى  تطفال ذوي اإلعاقة العقمية، معتمدة في ذلك عمى مجموعة من الجمسات اإلرشادية التي ىدفلدى أميات األ

تنمية التفكير اإليجابي وحل المشكالت وتنمية المسئولية االجتماعية واليقظة الذىنية والصبر والتفاؤل والتحدي 
موعة من الفنيات اإلرشادية كتعديل األفكار والمثابرة والثقة بالنفس والتفاعل االجتماعي، والتي تضمنت خالليا مج

السمبية، والحوار والمناقشة والتعزيز وصرف االنتباه والقصد العكسي والنمذجة ولعب الدور العكسي واالسترخاء، 
والتغذية الراجعة، والواجب المنزلي، وتعتمد الباحثة في برنامجيا عمى التعرف عمى أساليب التفكير الخاطئة التي 

بداليا بأساليب تفكير صحيحة.تؤدي إل  ى خفض مستوى المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوى اإلعاقة العقمية وا 
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( جمسة، تم تقديميا بواقع جمستين أسبوعًيا عمى مدار ثالثة أشير ونصف، 33ويتكون برنامج الدراسة من )  
 دقيقة. 21واستغرقت كل جمسة 

 مبحث:ل اإلجرائية خطواتال
 الباحثة بالخطوات التالية إلجراء بحثيا:قامت 

مراجعة البحوث والدراسات السابقة في مجال المناعة النفسية ألميات ذوي اإلعاقة العقمية والكفاءة االجتماعية  -0
 ألطفالين ذوي اإلعاقة العقمية.

 .البحثإعداد أدوات  -3
 . البحثالتحقق من صدق وثبات المقياس المستخدم في  -2
 .البحثر عينة اختيا -2
 عمى أفراد العينة. البحثتطبيق مقياس  -5
 إجراء القياس البعدي عمى المجموعة التجريبية بعد االنتياء من تطبيق البرنامج. -2
 إجراء القياس التتبعي عمى أفراد المجموعة التجريبية بعد ثمانية أسابيع من االنتياء من البرنامج. -8
 نات.تصحيح المقياس وتفريغ البيا -7
معالجة البيانات إحصائًيا باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ومن أىميا اختبار ويمكوكسون لممجموعات  -3

 المترابطة.
 ومناقشتيا. بحثملالتحقق من الفروض الموضوعة  -01
 سة.واقتراح التوصيات والبحوث المستقبمية إنطالًقا من نتائج الدرا بحثكتابة التقرير النيائي لم -00
 إضافة المراجع والمالحق. -03

 األساليب اإلحصائية المستخدمو في البحث:
 تم إجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:   
 .Mann-Whitney Testاختبار مان ويتنى  – 0
 .Wilcoxon Testاختبار ويمكوكسون  – 3
 .Cronbach’s Alphaألفا كرونباخ  – 2
 .Split-Halfالتجزئة النصفية  – 4
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 نتائج فروض الدراسة ومناقشتيا:
 :ومناقشتو الفرض األول نتائج -1

بين متوسطي رتب  1.10فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  يوجد" عمى أنو :  الفرض األول ينصو 
 ".درجات أميات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس المناعة النفسية لصالح التطبيق البعدي

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية اختبار ويمكوكسون 
(Wilcoxon )–  ةلحساب قيم -نظًرا لصغر حجم العينة (T,Z ومدى داللتيما لمفرق بين متوسطى رتب )

( 0، ويوضح جدول ) المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس المناعة النفسيةأميات درجات 
 النتائج.

مجموعة التجريبية " ومستوي داللتيما لمفرق بين متوسطى رتب درجات أميات الT, Z( قيمة "1جدول )
 لمقياس المناعة النفسية.فى التطبيقين القبمى والبعدى 

   32.11تساوى  1.10و مستوى داللة   02الجدولية عند ن =  Tقيمة 
  3.22تساوى  1.10الجدولية عند مستوى داللة   Zقيمة

إتجاه  األبعاد
فروق 
 الرتب

 عدد األميات
 ن

متوسط 
 الرتب 

مجموع 
 الرتب 

 قيمة
 T)) 

 المحسوبة

 قيمة
Z)) 

 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة 

 قيمة 
 ث رر

حجم 
 التأثير

الضبط 
 االنفعالي

 3.562 00. 00. 00. 0 سالب
 

عند  دالة
مستوى 
1.11 

 كبير جًدا 1.00
 136.00 8.50 16 موجب
   0 محايد

الكفاءة 
 االجتماعية

 3.541 00. 00. 00. 0 سالب
 

دالة عند 
 مستوى 
1.11 

 كبير جًدا 1.00
 136.00 8.50 16 موجب
   0 محايد

تفكير ال
 اإليجابي

 3.531 00. 00. 00. 0 سالب
 

 دالة عند
 مستوى 
0.01 

 كبير جًدا 1.00
 136.00 8.50 16 موجب
   0 محايد

الكفاءة 
 الذاتية

 3.543 00. 00. 00. 0 سالب
 

دالة عند 
 مستوى 
0.01 

 كبير جًدا 1.00
 136.00 8.50 16 موجب
   0 محايد

 3.520 00. 00. 00. 0 سالب المقياس ككل
 

دالة عند 
 مستوى 
0.01 

 كبير جًدا 1.00
 136.00 8.50 16 موجب
   0 محايد
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 ( ما يمى:0يتضح من جدول )
 02أقددل  القيمددة الجدوليددة عنددد ن = ( وىددى 1.11( المحسددوبة لمقيدداس المناعددة النفسددية ككددل تسدداوى )Tأن قيمددة ) -

، كمدا أن 1.10مما يدل عمى وجود فرق دالة احصائًيا لصالح التطبيق البعددى عندد مسدتوى  1.10ومستوى داللة 
 .  1.10( وىى دالة عند مستوى داللة 3.520( المحسوبة تساوى )Zقيمة )

 ،( وىدو حجدم تدأثير كبيدر جدًدا0.11( بمغدت )ر ثر) كما يتضح أن قيمة حجم التأثير لمقياس المناعة النفسدية ككدل    
(، جمعدددو فددداروق حممدددي، والء بددددوي دمحم 3102تتفدددق نتدددائج ىدددذا الفدددرض مدددع نتدددائج دراسدددة إيمدددان حسدددنين عصدددفور)و 
(، التي أشارت نتائجيدا إلدى تحسدن المناعدة النفسدية 3107(، أمل دمحم غنايم )3102(، روال رمضان الشريف )3102)

 ة في ىذه الدراسات، بعد تعرضيم لبرامج الدراسة.لدى العينات المستخدم
 :ومناقشتو نيالفرض الثا نتائج - 3
فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي رتدب درجدات أميدات المجموعدة  ال يوجدد" عمدى أندو:  وينص الفدرض الثداني    

 ".التجريبية في التطبيقين البعدى والتتبعى لمقياس المناعة النفسية 
 –( Wilcoxonىذا الفرض تم استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية اختبار ويمكوكسون ) ولمتحقق من صحة

المجموعة أميات ( ومدى داللتيما لمفرق بين متوسطى رتب درجات T,Z) ةلحساب قيم -نظًرا لصغر حجم العينة 
 ( النتائج.3) ، ويوضح جدول التجريبية فى التطبيقين البعدى والتتبعى لمقياس المناعة النفسية

" ومستوي داللتيما لمفرق بين متوسطى رتب درجات أميات المجموعة التجريبية فى T, Z( قيمة "1)جدول 
 لمقياس المناعة النفسية التطبيقين البعدى والتتبعى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  0.32تساوى  1.15الجدولية عند مستوى داللة   Zقيمة
 

إتجاه فروق  األبعاد
 الرتب

األميات عدد  
 ن

 قيمة  الرتب مجموع  الرتب متوسط
(T) 

 المحسوبة

 قيمة
(Z) 

 المحسوبة

 مستوى 
الداللة   

 الضبط االنفعالي

 20.00 5.00 4 سالب

20.00 
.312 

 
غير دالة 
 إحصائيا

 25.00 5.00 5 موجب

   7 محايد

 الكفاءة االجتماعية

 69.00 7.67 9 سالب

22.00 
1.734 

 
غير دالة 
 إحصائيا

 22.00 5.50 4 موجب

   3 محايد

 التفكير اإليجابي

 6.00 2.00 3 سالب

6.00 
1.691 

 
غير دالة 
 إحصائيا

 30.00 6.00 5 موجب

   8 محايد

 الكفاءة الذاتية

 42.00 8.40 5 سالب

42.00 
1.035 

 
غير دالة 
 إحصائيا

 78.00 7.80 10 موجب

   1 محايد

 المقياس ككل

 46.50 7.75 6 سالب

46.50 
1.118 

 
غير دالة 
 إحصائيا

 89.50 8.95 10 موجب

   0 محايد
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   0.32تساوى  1.15الجدولية عند مستوى داللة   Zقيمة
 ( ما يمى:3يتضح من جدول )

تسددداوى  ( المحسدددوبةZ( ، كمدددا أن قيمدددة )46.50( المحسدددوبة لمقيددداس المناعدددة النفسدددية ككددل تسددداوى )Tأن قيمددة ) -
(، 3102تتفددق نتددائج ىددذا الفددرض مددع نتددائج دراسددة إيمددان حسددنين عصددفور)، و ( وىددى غيددر دالددة إحصددائيا1.118)

(، التددي 3107(، أمددل دمحم غنددايم )3102(، روال رمضددان الشددريف )3102جمعددو فدداروق حممددي، والء بدددوي دمحم )
ى تحسدين المناعدة النفسدية لددى أفدراد المجموعدة أشارت نتائجيا إلى استمرار التدأثيرات اإليجابيدة لبدرامج الدراسدة عمد

التجريبية بعد انتياء الفترات التتبعيدة، وعددم وجدود فدروق بدين القياسدين البعددي والتتبعدي لممناعدة النفسدية لددى أفدراد 
 المجموعة التجريبية.

 التوصيات التربوية لمبحث:
وصيات التالية:            في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي تقدم الباحثة بعض الت  

االىتمام بتنمية المتغيرات اإليجابية لدى أميات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية والتي من شأنيا أن تساعدىم عمى   -0
حباطات ناتجة عن إعاقة أطفالين.  تحمل ما يعانون من ضغوط وا 

تمكنيم من كيفية التعامل مع الضغوط إقامة ورش ودورات تدريبية آلباء ومعممين األطفال ذوي اإلعاقة   -3
 واألزمات النفسية التي يتعرضوا ليا نتيجة الطفل ذوي اإلعاقة وكيفية مواجيتيا بشكل إيجابي.

االىتمام بالمتغيرات والمصادر الداخمية والخارجية التي من شأنيا أن تسيم في تنمية المناعة النفسية لدى   – 2
ال ذوي اإلعاقة العقمية مثل التفكير اإليجابي، والتفاؤل، والتفاعل االجتماعي، معممي التربية الخاصة وأسر األطف

 وتقدير الذات.

 البحوث المقترحة:
:   استكمااًل لمبحث الحالي فيما يمي تعرض الباحثة بعض الدراسات التي يمكن إجرائيا في المستقبل  

لدى أميات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية وأثره عمى  فاعمية اإلرشاد المعرفي السموكي في تنمية المناعة النفسية -0
 تقدير الذات لديين.

فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى العالج بالمعنى لتحسين المناعة النفسية لدى أميات األطفال ذوي االحتياجات  -3
 الخاصة.

ذوي اإلعاقة العقمية.تنشيط المناعة النفسية لتنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى أميات األطفال  -2  
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