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ت اللغوٍت العصبَت خلفض الضغوط النفسَت وأثره يف حتسني فعالَت برنامج قائم علي الربجم
 جودة احلَاة لذى معلمٌ ادلعاقني عقلَا

 إعذاد

 نعَمت علي بَومٌ عَاد

 إشراف
 نوال شرقاوً خبَتد/                           نبَت إبراهَم إمساعَلأ.د./ 

 الصحت الٌفسَت هذرس                                     الوخفرغ أسخار الصحت الٌفسَت               

 جاهعت الوٌوفَت -كلَت الخربَت                        جاهعت الوٌوفَت     -كلَت الخربَت       

 
 ص لخستادل

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فاعمية برنامج قائم عمى البرمجة المغوية العصبية في 
عرفة أثره في تحسين الشعور بجودة الحياة لدى معممي التبلميذ خفض حدة الضغوط النفسية، وم

( معمما ومعممة من معممي التبلميذ المعاقين عقميا 80المعاقين عقميا. وتكونت عينة الدراسة من )
، الذين حصموا عمى درجات مرتفعة عمى مقياس الضغوط النفسية ، ودرجات منخفضة عمى 

( معمما ومعممة، 40إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية تضم )مقياس جودة الحياة ، وتم تقسيميم 
( معمما ومعممة . واستخدمت الباحثة؛ مقياس الضغوط النفسية لدى 40ومجموعة ضابطة تضم )

معممي التبلميذ المعاقين عقميا)إعداد الباحثة(، ومقياس جودة الحياة لدى معممي التبلميذ المعاقين 
مج إرشادي قائم عمى فنيات البرمجة المغوية العصبية )إعداد عقميا ) إعداد الباحثة (، وبرنا

( بين متوسطي 0.01الباحثة(.وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروقا دالة إحصائيا عند مستوى )
درجات المجموعة التجريبية في كل بعد من أبعاد مقياس الضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ 

مي والبعدي ، لصالح القياس البعدي . وعدم وجود فروق ذات داللة المعاقين عقميا في القياسين القب
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس الضغوط النفسية في القياسين 

( 0.01البعدي والتتبعي ) بعد شيرين من تطبيق البرنامج(.. ووجود فروق دالة بين عند مستوى )
يذ المعاقين عقميا عمى مقياس جودة الحياة في القياسين القبمي بين متوسطي درجات معممي التبلم

والبعدي ، لصالح القياس البعدي . كما أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 متوسطي درجات المعممين في القياسين البعدي والتتبعي لجودة الحياة .

مجة المغوية العصبية ، معممي التبلميذ : الضغوط النفسية ، جودة الحياة ، البر الكممات المفتاحية
 المعاقين عقميا.

 2020/  9/  19البحث : إسخالمحارٍخ 

 
 2020:    /     /  البحثإسخالم حارٍخ 

 10/2020/  15البحث :  قبولحارٍخ 

 
 2020:    /     / البحث قبولحارٍخ 
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The Effectiveness of a program-based on Neuro-Linguistic 

Programming in Reducing Psychological Stress and Its Impact on 

Improving the Quality of Life among Mentally Retarded Pupils' Teachers 
 

Abstract 

The current study aimed at probing the effectiveness of program based on 

NLP in reducing psychological stress and its impact on improving quality of 

life among Mentally Retarded Pupils' Teachers. The sample of the study 

consisted of (80) male and female Teachers who got the highest degrees in 

psychological stress scale and the lowest degrees in quality of life scale, the 

participants were categorized into two equal groups: an experimental group, 

and a control  one , each of which consisted of (40) teachers. The researcher 

has used the psychological stress scale and quality of life scale to Mentally 

Retarded Pupils' Teachers and a program based on NLP poth of them 

(prepared by the researcher) , The results of the research revealed There 

were statistically significant differences at level (0.01) between the mean 

degrees of the experimental group in psychological stress scale in the pre 

and post measurements, in favor of the post measurement. 

There were no statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group in the psychological stress scale. In in the post 

and tracer measures.  And , It also Showed that there were Statistically 

significant differences at level(0.01) between the mean degrees of the 

experimental group between the mean degrees of teachers on the quality of 

life scale in the pre and post measurements, in favor of the post 

measurement. It also showed that there were no statistically significant 

differences between the mean scores of teachers in the post and tracer 

measures of quality of life. There is a good effect of N.L.P. program in 

reducing psychological stress which led to an improvement in the quality of 

life among Mentally Retarded Pupils' Teachers. And this improvement 

continues during the follow-up period. 



 ...ٍت العصبَت لخفض الضغوط الٌفسَت فعالَت برًاهج قائن علي البرهجت اللغو 

 

 

 

 

 2021 هارس   – األولالعذد                      جاهعت الوٌوفَت                                            –هجلت كلَت الخربَت 

 

239 

:البحث  دمةمق   

لمتربية الخاصة ىى توفير أفضل سبل الرعاية  المناسبة لذوي اإلحتياجات  إن الميمة األساسية    
الخاصة ، وال شك أن إعداد وتأىيل معمم التربية الخاصة مينيا ونفسيا يعد أبرز ىذه السبل ، حيث 

تغيرات الكثيرة والمتسارعة أصبح متطمبا أساسيا في ىذا المجال ، خاصة في ىذا العصر المميء بالم
، في كافة مجاالت الحياة ، حيث يواجو معمموا ىذه الفئات مصادرا متعددة لمضغوط النفسية في 

 الجوانب اإلجتماعية ، واألسرية ، والسياسية ، والبيئية ، والمينية ، والصحية .
ىذا الموضوع، وأكدت أن  ىذا؛ وقد أفادت نتائج كثير من الدراسات التي تناولت بالبحث والدراسة   

 Jonsonمينة التدريس لممعاقين عقميا تسبب ضغوطا نفسية كثيرة ؛ منيا دراسة أليكس وآخرون
et., al. (1982)   وفيمان ،(Fimian (1983 برونج وبويل  ،( Boyle& Borg (1995  ،
بر  Falzon & Baglioni   (1995)( ، فالزون وبجموني  1993شوقية السمادوني ) اىيم ، وا 

( ، ميسون فؤاد 2012(، آسيا عقون ) 2003( ، بندر العتيبي )2006القريوتي وفريد الخطيب )
 (.2015( ، عصام الجدوع )2012)

لذا ينبغي االىتمام  بخفض الضغوط النفسية لدى معمم المعاقين عقميا، وتحسين مستوى آدائو،    
وعبلقاتو اإلجتماعية، وتييئة الظروف ومكانتو اإلجتماعية ، وأوضاعو المينية، واإلقتصادية، 

والمناخ النفسي الذي يمكنو من آداء ميامو التربوية عمى أفضل مستوى ؛ وليذا قصدت ىذه الدراسة 
الكشف عن مصادر الضغوط النفسية التي يواجييا ىذه الفئة من المعممين ، ومحاولة تخفيف حدة 

خبلل تفعيل فنيات وافتراضات البرمجة  ىذه الضغوط، ومن ثم تحسين شعورىم بجودة الحياة من
 المغوية العصبية.

وقد اثبتت الدراسات النفسية وجود عبلقة سالبة بين الشعور بالضغوط النفسية والشعور بجودة      
( ، و 2013(،عبير الشرقاوي )2003)  ,.Pelsma et, alالحياة ومنيا دراسة؛ بمسما وآخرون

( لذا 2018( ، ووائل حامد )2015، و كريمة سري )Cedger et, al.,(2013)كيدجر وآخرون 
فإن القدرة عمى مواجية الضغوط النفسية ، ترتبط بمدى شعور الفرد بجودة الحياة الذي يمنحو القوة 
والقدرة عمى المواجية عمى نحو فعال ، فالضغوط النفسية الشك تؤثر عمى مستوى آداء المعمم 

 داء اإلنساني .ونجاحو مع طبلبو الذي يتطمب جودة اآل
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 & Falzon، فالزون وبيجميوتى  Borg & Boyle  (1991)وأكدت دراسة كل من بورج وبويل     
(Bagliont (1995  ، جين واندرو ومارك  ،Andrew and Mark Jayne (2008)  أن زيادة

موك أعباء العمل مع نقص الموارد ، والعبلقات المينية السيئة مع الزمبلء والرؤساء ، وسوء س
التبلميذ ، ونقص الدعم والمساندة ، تعد جميعيا مصدرا لمضغط النفسي لدى ىؤالء المعممين ، الذي 

 يؤثر سمبا عمى مستوى الشعور بجودة الحياة لدييم.
لذا فإن شعور معمم التبلميذ المعاقين عقميا بجودة الحياة ؛  يمكنو من التخفيف من حدة     

مكانات الضغوط التي تواجيو عند التعام ل مع ىذه الفئة. حيث يتم استغبلل كل ما لديو من قدرات وا 
نجاز اآلداء ، بقدر من السرعة واإلنجاز ، ومن ثم الشعور بالرضا  لتحقيق متطمبات مينتو ، وا 

 الوظيفي. 
ىذا ؛ وقد أوضحت كثير من الدراسات إمكانية استخدام البرامج اإلرشادية لخفض الضغوط    

المعاقين عقميا  ومن ثم تحسين الشعور بالتوافق والصحة النفسية لدييم ؛ منيا  النفسية لدى معممي
   ,.Kansio et., al( ، و كانسيو وآخرون 2001( ، وأميرة بخش )1999دراسة جييان عثمان )

((2018. 
ولما ظير فكر أصحاب البرمجة المغوية العصبية أصبح مدخبل ميما في عمم النفس لما قدموه    

جديد جيد أسيم في حل كثير من المشكبلت ، وأفاد إفادة بالغة في عبلج كثير من من فكر 
اإلضطرابات النفسية والسموكية ؛ وما ترتب عمى ىذا من إمكانية مساعدة األفراد عمى تحقيق النجاح 
، والوصول إلى أىدافيم لكي يحيو حياة أفضل، تتسم بالرضا والتفاؤل ، والشعور بجودة الحياة؛ 

أن البرمجة المغوية العصبية يتم استخداميا  shtainbach (1984 ،147) وضح شتاينباتشحيث أ
لعبلج  وحل كثير من المشكبلت والضغوط النفسية . وأضاف كل من كاثمين وميميتا وبيتر 

Catalin, Melita& Peter (2015)  ،17  أن البرمجة المغوية العصبية تساىم في تحديد أنماط
راد ، وتغيير استجاباتيم لممثيرات المختمفة ، لكي يكونوا أكثر قدرة عمى التحكم الشخصية لدى األف

في بيئاتيم ، وتنظيميا ، وتغيير أنفسيم عمى نحو أفضل ، ومساعدة األفراد عمى تحقيق أىدافيم ، 
زالة العقبات ، والمخاوف ، وبناء الثقة بالنفس ، وتقدير الذات ، وتحق يق وتكوين عبلقات مستقرة ، وا 

 أقصى معدل لآلداء. 
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وىذا بعينو ما يحتاجو معمم التبلميذ المعاقين عقميا فمن خبلل البرمجة المغوية العصبية يتحسن     
مكاناتو ، والظروف التي يعمل بيا ، وخصائص تبلميذه ،  إدراكو لذاتو ووعيو بيا ، وقدراتو وا 

عباء العمل ، وعميو أن يجتيد في عممو ومتطمبات تعميميم التي تحتاج إلى الصبر والمثابرة لتحمل أ
، وأن يسعى إلقامة عبلقات جيدة تساعده عمى تحقيق التوافق في بيئة العمل ، والتخفيف من حدة 

 الضغوط النفسية التي يواجييا في العمل ، ومن ثم تحسين مدى الشعور بجودة الحياة لديو. 
خفيف الضغوط النفسية لدى معممي المعاقين وتعتمد ىذه الدراسة عمى إعداد برنامج ييدف إلى ت    

عقميا، عن طريق  اعتمادىا عمى فرضيات البرمجة المغوية العصبية وتوظيف فنياتيا التي اثبتت 
فاعميتيا ، في التخفيف من حدة كثير من اإلضطرابات النفسية  كالمخاوف المرضية  دينا عبد 

خفض قمق المستقبل  محمد إبراىيم ، و  Mahishika(2010)( ؛ وماىيشيكا 2009الرحمن ) 
( ، و اثبتت فاعميتيا 2012(، وخفض الشعور بالوحدة النفسية ) عماد عمي ،  2010وأنور البنا ) 

( ، وتحقيق التوافق النفسي والدراسي )حاتم أحمد 2006في تنمية جوانب الشخصية أحمد المعشني )
(، تحسين التواصل الكبلمي ،ميارات 2011( ، وتنمية دافعية اإلنجاز )إسماعيل اليمول ، 2011، 

 (.2012التحكم الذاتي في مستويات المسايرة والمغايرة )محمد يوسف، 
 مشكمة الدراسة:

تكاد تتفق الدراسات السابقة عمى أن كثرة المشكبلت ، والضغوط النفسية التي ترتبط بمينة      
عاقين عقميا )خاصة( تؤثر سمبا عمى التدريس لذوي اإلحتياجات الخاصة )عامة(، ومعممي فئة الم

الجوانب الصحية والنفسية ليؤالء المعممين . وتؤدي انخفاض الدافعية لمعمل واإلنجاز ، وتدني 
Fimian,M. (1983 ، )مستوى اآلداء لدييم، وانخفاض الشعور بجودة الحياة ؛ مثل دراسة فيمان 

ل دراسة  كاري كوبر و تشيرل ترافرز ( ، وعدم الشعور بالرضا الوظيفي  ؛ مث2001أميرة بخش )
Cooper& Trafeze (1993) وشان،Cha (1998)  وببلتسيدوو اجاليتوس ،Patisidu& 

Agaliotis(2008)   مما قد يدفعيم إلى ترك ىذه المينة والمجوء إلى مين أخرى، األمر الذي قد
فسي، منيا دراسة زيدان يصل بيم مع زيادة ىذه الضغوط واستمراريتيا إلى الشعور باإلحتراق الن

، بيك وريك Cryaico (2001)( ، كرياكو 2001( ، خولة يحي ورنا نجيب )1997السرطاوي )
. مما يدعو Harmsen et., al (2018)، ىارمسن وآخرون Beck& Rk Hard (2014 )ىارد
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جتمع إلى ضرورة مواجية ىذه الضغوط لمحد من آثارىا السالبة عمى معممي ىذه الفئات ، وعمى الم
 بأسره.
وىنا تبرز الحاجة إلى تقديم خدمات وبرامج إرشادية تساعدىم في فيم ىذه المشكبلت والضغوط،    

واإلجتياد في حميا وخفض مستوياتيا ؛ وذلك لتحسين مستوى الشعور بجودة الحياة لدييم ؛ مما 
م تحسين يؤكد الحاجة إلى عمل برنامج إرشادي لخفض حدة الشعور بالضغوط النفسية ومن ث

 الشعور بجودة الحياة لدييم من خبلل البرنامج المستخدم في الدراسة .
وقد استفادت الباحثة من اإلطبلع عمى الدراسات السابقة التي أجريت في ىذا المجال ،     

واعتمدت عمى ما قدمو العمماء والباحثون في مجال البرمجة المغوية العصبية مستخدمة عددا من 
دمتيا لتخفيف مستوى الضغوط النفسية لدى معممي ذوي اإلعاقة العقمية. لعميا تفيد الفنيات التي ق

ىؤالء المعممين في كيفية التغمب عمى ىذه الضغوط ؛ بالوقوف عمى مصادر الضغوط النفسية، 
وكيفية التغمب عمييا من خبلل استخدام فنيات البرمجة المغوية العصبية ، والتعرف عمى مدى 

 جودة الحياة لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا.  انعكاساتيا عمى
  -: مشكمة الدراسة في السؤالين اآلتيينويمكن تحديد 

  ما مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي القائم عمى البرمجة المغوية العصبية في خفض الضغوط
 النفسية؟

 مغوية العصبية في ما أثر خفض الضغوط النفسية باستخدام برنامج قائم عمى فنيات البرمجة ال
 تحسين الشعور بجودة الحياة لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا؟

 أهداف الدراسة:-
 .إعداد اختبارين لقياس الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا 
 لنفسية، إعداد برنامج إرشادي قائم عمى فنيات البرمجة المغوية العصبية لتخفيف حدة الضغوط ا

 ومعرفة أثره في تحسين جودة الحياة لدى عينة من معممي التبلميذ المعاقين عقميا.
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 أهمية الدرسة:-
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من إجرائيا عمى عينة من معممي التبلميذ المعاقين عقميا ، عمى     

وما تواجيو من مشكبلت  أساس أىمية الدور التربوي الذي يقومون بو عند معاممتيم ليذه الفئة ،
 تتطمب اىتمام المسؤولين في مجال التربية الخاصة ؛ لمعمل عمى حميا.

 األهمية النظرية:-
تتجمى األىمية النظرية لمدراسة الحالية في إثراء الدراسات النفسية ببرنامج قائم عمى فنيات      

ه في تحسين جودة الحياة لدى البرمجة المغوية العصبية  لخفض حدة الضغوط النفسية  ، وبحث أثر 
 معممي المعاقين عقميا ؛ كما أنيا تفتح المجال أمام بحوث أخرى في ىذا المجال .

كما تقدم الدراسة إطارا نظريا يساعد بعض الباحثين إلجراء مزيد من البحوث التي تتناول      
 ألخري . البرمجة المغوية العصبية وعبلقتيا ببعض المتغيرات التربوية والنفسية ا

 األهمية التطبيقية :-
يمكن االستفادة من استخدام البرنامج المقترح فى مساعدة المعممين عمى تخفيف حدة الضغوط     

النفسية التى يتعرضون  ليا عند القيام بالميام التدريسية لممعاقين عقميا؛ بما يمكنيم من أداء الدور 
وجيو فكر المسئولين في مجال التربية الخاصة إلى المنوط بيم بإيجابية وفاعمية. باإلضافة إلى ت

ضرورة اإلىتمام بتخفيف من  الضغوط النفسية التي يتعرض ليا معممو التبلميذ المعاقين عقميا ، 
وتبلفي األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ىذه الظاىرة السالبة؛ وتقديم البرامج الوقائية والعبلجية 

 ي ، وتحسين الشعور بجودة الحياة لدييم.لتخفيف حدة الشعور بالضغط النفس
 مصطمحات الدراسة :

 Psychological Stressالضغوط النفسية لدى معممي التالميذ المعاقين عقميا : 
يقصد بيا " شعور المعمم بالقمق والتوتر واإلنياك الناتج عن مجموعة من العوامل التي       

دارة يتعرض ليا خبلل عممو بالتدريس لممعاقين عقمي ا، وترتبط ىذه العوامل بعبلقاتو بالرؤساء، وا 
المدرسة والزمبلء، وأولياء األمور ، والعوامل األسرية، واإلجتماعية، واإلقتصادية ، والشخصية. 
باإلضافة إلى أعباء العمل، وطبيعة المنيج، والوسائل التعميمية، والمناخ المدرسي،  باإلضافة إلى 

 ولة تجاه معممي التبلميذ المعاقين عقميا". بعض أوجو القصور في دور الد
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  Quality of Lifeجودة الحياة لدى معممي التالميذ المعاقين عقميا :
يقصد بيا" شعور معمم المعاقين عقميا بالرضا عن عممو وبالدور الميني الذي يقوم بو ،        

امة عبلقات أسرية، واجتماعية وشعوره بالسعادة، وتمتعو بالصحة الجسدية والنفسية ، وقدرتو عمى إق
 فعالة واستمتاعو بال البيئية والخدمات المقدمة لو ".

 Neuro- Lingustic Programmingالبرمجة المغوية العصبية : 
ىى "توجو في عمم النفس قائم عمى مجموعة من المباديء والفرضيات والفنيات ، التي أثبتت    

حالتيم النفسية نحو األفضل ، والتأثير في اآلخرين ، فاعميتيا في مساعدة األفراد عمى تغيير 
والتواصل الجيد مع الذات ومن يتعامل معيم ، وحل كثير من الصراعات التي تواجييم ، وعبلج 
اإلضطرابات وتخفيف الضغوط النفسية ، وتنمية مختمف جوانب الشخصية ، عن طريق إعادة بناء 

 ومن ثم سموكو ، مستخدما المغة لبرمجة العقل". خبرة الفرد ، وتعديل أفكاره ، ومشاعره ، 
 The extention Programالبرنامج اإلرشادى المستخدم فى الدراسة : 

"برنامج مخطط منظم يتضمن تقديم فنيات إرشادية لمعممي التبلميذ المعاقين عقميا ، وىذا      
بالتدريس ، وتعامميم بيدف خفض الضغوط النفسية الواقعة عمييم والناجمة عن طبيعة عمميم 

المباشر مع التبلميذ المعاقين عقميا بما ينعكس عمييم  باإليجاب، وعمى مدى توافقيم النفسي 
 وشعورىم بجودة الحياة".

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :
تعد الضغوط النفسية أحد المتغيرات التي تشكل خطورة في المجتمع، وليذا اىتم بيا الباحثون      
كثير من الدراسات والبحوث النفسية لتحديد مفيوميا، والتعرف عمى مصادرىا ، وآثارىا ، في 

واإلستراتيجيات المستخدمة لمتخفيف من آثارىا السالبة عمى مختمف فئات المجتمع ؛ األمر الذي دعا 
وى الباحثة لئلىتمام بتخفيف أثرىا عمى معممي ذوي اإلعاقة العقمية ، ومساعدتيم في تحقيق مست

أفضل من السواء النفسي ؛ بما يمكنيم من ارتفاع مستوى آدائيم مع ذوي ىذه اإلعاقة ، وبما يؤدي 
 إلى الشعور بالتوافق وجودة الحياة .

ذلك ألن نتائج البحوث السابقة أثبتت أن الضغوط النفسية تقف عائقا أمام تحقيق الفرد ألىدافو ،    
األمر الذي دعا العمماء والباحثين إلى اإلجتياد من أجل  وتعد من معوقات الشعور بجودة الحياة ؛
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تخفيف حدة الضغوط النفسية لدى المعممين عامة ، ومعممي المعاقين عقميا بصفة خاصة. ومن بين 
( ، وشوقية 205، 1992(، وراشد لطفي )6-5، 1989ىؤالء طمعت منصوروفيوال البببلوي) 

، 2004( ، جمعة يوسف )2001(، أميرة بخش ) 1999(، وزيد البتال )39، 1993السمادونى )
، ونظمي أبو مصطفى  Travrz& Cooper (2007)( ، و كوبر & ترافرز  45، 2007(، )31

( حيث بينوا وكشفوا عن اآلثار السمبية لمضغوط النفسية في مجال  210،  2011وياسر األشقر )
 العمل عامة ، ومعممي ذوي اإلعاقة خاصة.

لضغوط  النفسية كثرة األعباء والتحديات التي تواجو المعمم، والتي ال يستطيع ومن بين أسباب ا   
تحمميا أو التكيف معيا ، فينتابو الشعور بالضغط النفسي الذي تظير آثاره السالبة عمى صحتو 

 النفسية والجسمية .
 Psychological Stressأوال : مفهوم الضغوط النفسية : 

( أن الضغوط النفسية "ظاىرة من ظواىر 6-5، 1989لبببلوي )يرى طمعت منصور وفيوال ا    
الحياة اإلنسانية يخبرىا اإلنسان في مواقف وأوقات مختمفة تتطمب منو توافقا مع البيئة ".ويؤكد ىذا 
المفيوم عمى أن الضغوط  النفسية أحد المتغيرات األساسية في الحياة اليومية ، ولكي يتمكن 

 ية ونشاط ؛عميو أن يتغمب عمى ىذه الضغوط محققا التوافق البلزم لحياتو. اإلنسان من الحياة بفاعم
إلى أن الضغط النفسي "حالة من التوتر يعاني فييا  Botler(1993) ،320تشير جيبلن بوتمر    

األفراد من مطالب أو قيود أو ظروف استثنائية ، تسببيا ظروف الحياة الحديثة ، ومتطمبات الوظيفة 
 اضطرابات وجدانية يتبعيا شعور بالضغط النفسي".، تؤدي إلى 

الضغوط النفسية   Oltmanns& Emery (1998)  ،287ويعرف كل من أولتمانز و إميري    
بأنيا "ىى األحداث التي تُفرض عمى الفرد وتتطمب منو تكيفا فسيولوجيا أو معرفيا أو سموكيا". وىما 

 الذي يؤدي إلى اختبلل التوازن النفسي لدى الفرد.  يركزان عمى األثر الناتج من الضغوط النفسية
( عمى أن الضغوط النفسية ىى" أحداث تُفرض عمى الفرد ، أو 12، 2003ويؤكد جمعة يوسف )   

من  -أيضا  -ظروف تنبع من داخل الفرد نفسو مثل : الجوع أو الرغبة الجنسية؛ كما تنشأ 
 الخصائص العصبية لديو ." 
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بأنيا" عدم قدرة الفرد عمى التكيف مع متطمبات الحياة  Fink (2010)  ،65نك كما يعرفيا جورج في
 اإلجتماعية مما يسبب لدى الفرد شعورا بالقمق والتوتر النفسي".

 الضغوط النفسية لدى المعممين وتأثيرىا عمى جودة الحياة:
تنعكس   -قمياوخاصة معممي المعاقين ع -إن الضغوط النفسية التي يعاني منيا المعممون     

 آثارىا بصورة سالبة عمى صحتيم النفسية ، وشعورىم بجودة الحياة . 
 -9، 1995(، و سميمان الوابمي )58، 57، 1994حيث أجرى كل من عبد الرحمن الطريري )    
 Cooper( ، و ترافرز وكوبر 64 -63،  2003(، و عبد الفتاح خميفات وعماد الزغمول )  10

&Travrz (2007 ،204   دراسات عمى مجموعات في قطاعات مينية مختمفة ، أظيرت نتائج )
مثل الطب والتمريض، والتعميم  -ىذه الدراسات أن المين اإلجتماعية والمرتبطة بالخدمات اإلنسانية 

 لمضغوط النفسية ، وفي مقدمتيا مينة التعميم .ىم أكثر المين تعرضا  -،والمبلحة الجوية، والشرطة 
( ، إبراىيم قشقوش ومحمد األحمدي 1993 ،3) Gold & Rothمن جولد وروث ويتفق كل    
(، وىشام الخولي 2003،11( ، نضال ثابت )67، ب، 2000(، وعويد المشعان )123، 2000)
  Kyriacou، كرياكو Gonson et ,al.,(2005)  ،19(، وجونسون وآخرون  1، 2004)

الضاغطة ؛ بسبب ما تتسم بو ىذه المينة من أن مينة التدريس تصنف ضمن المين   6، (2006)
غموض الدور ، وكثرة المطالب ، واستمرارية التعرض لممواقف الضاغطة ، والبيئة المدرسية ، 
محاوالت اإلصبلح والتطوير ، فإنيا أيضا تأتي عمى القمة في ضغوطيا ، حيث تتزايد ضغوطيا 

يث أصبح الضغط النفسي المستمر عمى بصورة مستمرة ؛ والسيما في مجال التربية الخاصة ؛ ح
المعمم بصفة عامة ومعمم التربية الخاصة بصفة خاصة خطرا ييدد كبل من المعمم والمتعمم وييدد 

 المينة كميا. 
مما يؤكد أن مستوى الضغوط  النفسية التي يتعرض ليا المعمم يؤثرعمى صحتو النفسية وشعوره     

وط النفسية فإنو يؤثر سمبا عمى الصحة النفسية والجسمية بجودة الحياة ؛ فإذا زاد مستوى الضغ
 لممعمم ، وينعكس ىذا عمى آداؤه ، ويعتبر إىدارا لموقت والجيد.

 Griffith , Andrew Steptoeويوضح كل من جيان جرفث اندريو ستيبتو و مارك كروبمي       
and Mark Cropley (2005)  ،123  ىى "استجابات غير أن الضغوط النفسية لدى المعممين
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مبلئمة في بيئة التدريس ، بناء عمى تقييم المعممين لمتطمبات المينة عمى أنيا مرىقة، ومسببة 
لمضغط النفسي ، مما يساىم في زيادة ضغوط العمل ، ويؤثر سمبا عمى الشعور بجودة الحياة" .إن 

مكاناتو ، يؤدي إدراك المعمم بعدم قدرتو عمى اإللتزام بمتطمبات وأعباء المينة ، أل نيا تفوق قدراتو وا 
 إلى شعوره بالضغط النفسي الذي يحول دون الشعور بجودة الحياة لديو.

فقد أوضحتو  –خاصة ذوي اإلعاقة العقمية  –أما بالنسبة لمتدريس لذوي اإلحتياجات الخاصة     
حتياجات أن مينة التدريس لذوي اإل Fiman (1983) ،62كثير من الدراسات حيث أكد فيمان 

الخاصة أصبحت ميمة بالغة التعقيد حيث تتزايد ضغوط مينة التدريس ليذه الفئات عمى ضوء 
التغيرات السريعة لؤلدوار المتعددة  ، وتعدد المسئوليات وتزايدىا ، وكثرة التكاليف الشخصية والمينية 

ح من شديد إلى ليذه الوظيفة ، وأفادت الدراسة أن معممي ىذه الفئات يعممون تحت ضغط يتراو 
 متوسط حيث تختمف شدتو من معمم إلى آخر ، ومن فئة إلى أخرى.

( أن مينة التدريس لمفئات 9، 1993وفي ىذا الصدد تؤكد شوقية السمادوني في دراستيا )    
الخاصة ميمة شاقة تحتاج إلى معمم يتمكن من رعاية التبلميذ ذوي االحتياجات بما يتناسب مع 

مكاناتي م المتاحة ، وما يترتب عمى ىذا من مسئوليات تقع عمى عاتق المعمم تسبب لو قدراتيم وا 
–ضغوطا نفسية. مما يعني أن معممي ذوي االحتياجات الخاصة أكثر عرضو لمضغوط النفسية 

 إن لم يكونوا مؤىمين بصورة جيدة لمتعامل مع مثل ىذه الفئات.  -خاصة
تبلميذ المعاقين عقميا يواجيون العديد من ( أن معممي ال21،  2001وترى أميرة بخش )    

الضغوط النفسية التي تفوق غيرىم من المعممين نظرا لما يتسم بو أعضاء ىذه الفئة من سمات ، 
ومشكبلت مصاحبة ليذه اإلعاقة ، مما يؤثر سمبا عمى قدرة المعمم عمى اإلنجاز ، واإلبتكار في 

، وعدم الشعور السعادة ، ومن ثم ينخفض مستوى  عممو ،  فيشعر باإلحباط ، وعدم الرضا الوظيفي
حالتو النفسية العامة ، ويشعر باإلنياك النفسي. ىذا الرأي يحدد مدى العبلقة بين الضغوط  النفسية 
التي يتعرض ليا معممي المعاقين عقميا ، وتنعكس آثارىا سمبا عمى حالتو النفسية، ومستوى شعوره 

 بالرضا والسعادة وجودة الحياة. 
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( ؛ و نجوي إمام 246، 2008( ؛ و بديعة بنيان )16، 2004يتفق كل من ىشام الخولي )   
عمى أن معممي التبلميذ  Beteny et, al.,  (2017)  ،19(، بيتني وآخرون  590،  2011)

ذوي االحتياجات الخاصة يكونوا أكثر عرضو لمضغوط إذا قورنوا بزمبلئيم من معممي التعميم العام، 
تعاممون مع تبلميذ ذوي مشكبلت خاصة كالسموك العدواني، وبرامج تعميمية ذات طبيعة ألنيم ي

خاصة ، وصعوبة تنظيم وتنفيذ األنشطة لبعض التبلميذ ذوي الحتياجات الخاصة ، انخفاض 
دافعيتيم ، فضبل عن عدم تقدير إدارة المدرسة لمدور الذي يقوم بو معمم التربية الخاص ، وما 

 مشكبلت التعامل مع أولياء ألموريصاحب ىذا من 
يتضح أن الدور الذي يقوم بو معمم المعاقين عقميا لرعايتيم يفرض عميو كثير من األعباء    

 والمسئوليات، التي تعد مصدرا لمضغط النفسي لديو ،ويؤثر سمبا عمى شعوره بجودة الحياة.
  Quality of Lifeجودة الحياة:

قين عقميا لمصادر مختمفة من الضغوط النفسية التي تعزى إلى أسباب يواجو معممو التبلميذ المعا   
اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية أو مينية أو سياسية ، وىذا من شأنو أن يجعميم عرضو لمعديد من 
المشكبلت والمعوقات التي تحول دون الشعور بجودة الحياة لدييم. وقد أشارت العديد من الدراسات 

ر المعمم بمستوى مرتفع من جودة الحياة منيا دراسة أحمد المعشني إلى ضرورة أن يشع
يمان أبو يونس)2006)  Simola , Bareb and(، وسيموالو باناريب وجوليكميتس 2013(،وا 

Golkmets (2012) .التي أكدت نتائجيا عمى تدني مستوى جودة الحياة لدى المعممين 
، 2018(، سحر عبد الحميد ) 74،   2018)ويتفق كل من رجب عطا اهلل وسامي عطا اهلل    

( عمى أن االىتمام بجودة الحياة لدى معممى التربية الخاصة يعتبر من أولويات التطوير. فيم 152
 بحاجة إلى تحسين  الشعور بجودة الحياة لكثرة الضغوط التي يعاني منيا في العمل.

رمجة المغوية العصبية في تحسين ( فاعمية استخدام الب2018وأثبتت دراسة خولة الببلوي )   
الشعور بجودة الحياة . األمر الذي دعا الباحثة لبناء برنامج  إرشادي قائم عمى البرمجة المغوية 
العصبية بيدف خفض حدة الشعور بالضغوط النفسية لدى معممي المعاقين عقميا، مما ينعكس 

 بصورة إيجابية عمى تحسين مستوى شعورىم بجودة الحياة .
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 هوم جودة الحياة :مف
 وقدم عدد من الباحثين في مجال عمم النفس والصحة النفسية تعريفات متعددة لجودة الحياة .    
جودة الحياة بأنيا "الشعور  Keith&Good  (1990)  ،54حيث عرف كل من كيث وجود    

 باإلستقبلل والرضا الذاتي" .
" التوظيف  الجيد إلمكانات الفرد العقمية  فيعرف جودة الحياة بأنيا Frank (2000) أما فرانك

ثراء وجدانو ليرتقى بعواطفو ومشاعره وقيمة اإلنسانية ".  واإلبداعية وا 
( أن جودة الحياة  لدى المعمم تعني " إدراك قدراتو ، 582، 2004ويرى حسام الدين عزب )    

رضاء تو   قعاتو".وتقديره لذاتو وكفاءتو كمعمم  ، وقدرتو عمى تحقيق طموحو وا 
أن جودة الحياة ىى "  Ryff et;al . (2006 ،85  ،86 ،95) تري كارول رايف وآخرون  

اإلحساس اإليجابي بحسن الحال؛ الذي يبدو في رضا الفرد عن ذاتو وعن حياتو " . مما يعني أن 
 الشعور بالرضا بصفة عامة من المؤشرات األساسية لجودة الحياة.   

( أن جودة الحياة  تعني" شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة 24، 2011ويرى محمد الكرخى )   
عمى إشباع الحاجات ، وتتضمن أبعاد ذاتية وموضوعية ، وتشمل: النمو الشخصي، والسعادة البدنية 
والمادية واالندماج االجتماعي والحقوق البشرية". مما يعني أن شعور الفرد بالرضا والسعادة ، 

شباعو لحاجاتو  ؛ وتطوره الشخصي ، وتمتعو بالصحة والحرية ، يدل بوضوح عمى جودة حياتو. وا 
( أن جودة الحياة تشير إلى " اإلىتمام بالخبرة الذاتية، 222، 2014وتوضح سبلف مشري )   

والسمات الشخصية اإليجابية لمفرد".ال شك أن التركيز عمى ىذه السمات اإليجابية وتنميتيا،يجعل 
يجابية ، وقدرة عمى تحقيق الذات ، مما يؤدي إلى تحسين الشعور بجودة الحياة. الفرد أكثر فاعم  ية وا 

يتضح مما سبق أن جودة الحياة تتضمن إدراك الفرد إلمكاناتو وقدراتو وحسن توظيفيا ، ،     
وقدرتو عمى حل مشكبلتو، وأن يمتمك شخصية تتسم بالتفاؤل ، والتوافق ، واإلتزان اإلنفعالي ، 

ونة ، وتقدير الذات ، والقدرة عمى إدارة الوقت ومواجية الضغوط ، والشعور العام بالصحة والمر 
 النفسية ، األمر الذي يؤثر بصورة مباشرة عمى جودة حياة الفرد.
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 أبعاد جودة الحياة:
 Quality of life The Subjectiveالبعد الذاتي لجودة الحياة :  

 Diener& Diener (1995 ،658)، دينر ودينر  Dodson (1994،218)أوضح دوسون     
: 15،  2016(، وصفاء سند ) 178، 1999(، العارف باهلل الغندور ) 15، 1999، ناىد صالح )

جادة التعامل مع التحديات 17 ( أن جودة الحياة تتمثل في الشعور الشخصي بالكفاءة الذاتية وا 
فعالو في حياتو الشخصية ؛ بما تتضمنو من والضغوط النفسية ، و تعبر عن تقييم الشخص لردود أ

الرضا عن الحياة ، والرضا عن العبلقات مع اآلخرين والحالة الوجدانية اإليجابية ، ومدى توفر 
فرص إلشباع حاجاتو سواء كانت نفسية أو مادية ؛ لذا فإن تقدير الفرد وشعوره بجودة حياتو يعد ذا 

 طابع شخصي.
لذاتي لجودة الحياة يتمثل في تقييم الفرد لمختمف جوانب حياتو ، وفقا مما سبق يتضح أن  البعد ا   

لمعاييره الذاتية ، األمر الذي يعكس  شعوره بالرضا عن الحياة، ومدى استمتاعو بممارسة األنشطة 
المينية واإلجتماعية ،ومدى شعوره بالصحة النفسية والجسمية ، باإلضافة إلى الشعور بالتفاؤل 

 قدرة عمى تحقيق الذات.والطموح ، وال
 Quality of life The Objectiveالبعد الموضوعى لجودة الحياة :ـ  

 & Bishop، وبيشوب وفيست برايس Rogerson   (1999 ،22)أكد روجرسون         
Feist-Price (2001)  بولينغ وآخرون ،(Bowling&others ( 2002 ،(355: 371 ، )

:  19، 2016( ، وصفاء سند )718، 2012وبشرى مبارك )( ، 13، 2005أشرف عبد القادر )
(  عمى أىمية المؤشرات الموضوعية ) البيئية ، اإلجتماعية ، اإلقتصادية ، الثقافية ( كبعد 20

 أساسي لجودة الحياة.
في دراستيما أن البعد  Bishop & Feist-Price (2001)وأكد كل من بيشوب وفيست برايس    

اة يتضمن المؤشرات الظاىرة والقابمة لمقياس والمبلحظة الخارجية مثل ؛ الموضوعي لجودة الحي
الحالة الوظيفية ، والدخل ، والحالة اإلجتماعية واالقتصادية ومستوى المساندة االجتماعية ؛ وليذا 

 اىتم الباحثان بقياس جودة الحياة وفقا ليذه المتغيرات.
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يرتبط بمجموعة من المؤشرات موضوعية  القابمة  مما سبق يتضح أن شعور الفرد بجودة حياتو     
لممبلحظة والقياس ، تتضمن الدخل والمينة والخدمات التعميمية ، والصحية ، واإلجتماعية ، 
وعبلقاتو مع اآلخرين ، والدعم والمساندة الذي يتمقاه ، ومدى إشباع حاجاتو ، بما يمكنو من حل 

 طة التي تواجيو.المشكبلت ومواجية األزمات والمواقف الضاغ
واتفق غالبية الباحثين في تحديدىم لمفيوم جودة الحياة عمي أن يشتمل المفيوم عمى المؤشرات    

 الذاتية والموضوعية معا. 
( ، وبيشوب 33،  1996، ىناء الجوىري ) Katsching  (1997)  ،43أوضح كاتشنج     

( ، 582،  2004الدين عزب )، حسام  Bishop & Feist-Price (2001 ،76)وفيست برايس 
(، صبلح الدين عراقة 122، 2006( ، شاىر سميمان )2006فوقية عبد الفتاح ومحمد حسين )

( عمى أن تحديد مفيوم جودة الحياة والمقاييس المستخدمة لقياسو تعتمد عمي 229، 2006)
 المؤشرات الذاتية والموضوعية كمحددات أساسية ليا .

( عمى أن الشعور بجودة الحياة 66،  64، 2006نسي وعمي كاظم  )ويؤكد كل من محمود م    
وقياسيا يشمل العوامل الذاتية مثل( المفيوم االيجابي لمذات،  والرضا عن الحياة ، وعن العمل ، 
والحالة االجتماعية والشعور بالسعادة )، والعوامل الموضوعية مثل( اإلمكانيات المادية المتاحة، 

بيئة، والحالة الصحية ، والسكنية، والوظيفية، والتعميم)  وغيرىا من العوامل التي والدخل، ونظافة ال
 تؤثر في الفرد.

( أن مفيوم جودة الحياة   291 -290،  2008وترى كل من حنان الجمال ونوال بخيت )    
والعبلقات يتسع ليشمل كل جوانب حياة الفرد )الجسمية، والنفسية، واإلجتماعية، والعقمية، والمادية، 

 العائمية، والصداقة، والعمل( . 
مما سبق يتضح أن بعدي جودة الحياة )الذاتي، والموضوعي( يتكامبلن في تحقيق الشعور     

بجودة الحياة ، فإدراك الفرد ووعيو بقدراتو وامكاناتو وخبراتو الشخصية ، وحسن استغبلليا في تحقيق 
در  اكو لمعبلقات بينيا ، وحسن استغبللو لما يتوفر في أىدافو ، وتمكنو من فيم عناصر بيئتو وا 

مجتمعو من خدمات ،إلشباع حاجاتو، ومرونتو في التعامل مع المتغيرات المختمفة ، وقدرتو عمى 
مواجية الضغوط ، وتواصمو الجيد مع األخرين ، واستقبلليتو ، وتحممو لممسئولية ، وثقتو بنفسو ، 



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ

 

 

 

 
 

 

 2021 هارس   – األولالعذد                                  جاهعت الوٌوفَت                                          –هجلت كلَت الخربَت 

252 
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يجابيتو ، كميا عوامل تسيم وطموحو نحو مستقبل أفضل ، وحصولو  الدعم والمساندة ، وفاعميتو ، وا 
 كل منيا في شعور الفرد بجودة الحياة. 

 مقومات جودة الحياة:
سعى العمماء والباحثون إلى كشف وتحديد مقومات جودة الحياة ؛ لما ليا من أىمية في      

   Brown and Brownالحصول عمى مفيوم عممي دقيق ليا ومن بين ىؤالء  براون وبراون
يمان الطائي )33، 2010(، وأحمد المعشني )(21، (2003) ( ؛ وصفاء 59، 58، 2015( ، وا 
( وقد تبين ليم أن جودة الحياة مفيوم نسبي يختمف من فرد إلى آخر ،  21: 17، 2016سند )

ذه المقومات حسب ما يراه من معايير تقيم واقع حياة المجتمع الذي يعيش فيو ، وما يتوفر فيو من ى
؛ ووفقا لما يشبع حاجاتو ؛ في الجوانب )النفسية و العقمية و الجسمية و االقتصادية و اإلجتماعية 
(، كما تبين وجود عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات جودة الحياة    )القدرة عمى التفكير واتخاذ 

حوال المعيشية،  العبلقات القرار، القدرة عمى الضبط الذاتي ، الصحة الجسدية والعقمية األ
اإلجتماعية ، المعتقدات الدينية ،والقيم الثقافية والحضارية، ومستوى الوعي لدى كل من نظام الدولة 

 والشعب واألوضاع اإلقتصادية (. 
( أن ظروف بيئة العمل المادية والنفسية  95،  2018ويرى كل من عمي مؤيد ومحمود عمي )    

اسية التي تؤثر في جودة الحياة الوظيفية، التي تؤدي إلى شعور المعمم تعد أحد المقومات األس
 بالرضا واإلرتياح الذي ينعكس عمى إنتاجيتو وتحممو لمظروف المينية الصعبة. 

خاصة معممي التبلميذ  –لذا ينبغي توفير المقومات األساسية لمشعور بجودة الحياة لدى المعممين    
ت الباحثة في ىذه الدراسة بالتخفيف  من حدة الضغوط النفسية لدى وليذا اىتم -المعاقين عقميا

معممي التبلميذ المعاقين عقميا من خبلل برنامج إرشادي قائم عمى فنيات البرمجة المغوية العصبية 
 من أجل تحسين الشعور بجودة الحياة لدى ىؤالء المعممين.

 Neuro- Linguistic Programmingثالثا: البرمجة المغوية العصبية: 
سعى العديد من عمماء النفس إلى اكتشاف أساليب التميز لدى األفراد الناجحين ، وقد توصموا    

نجاز  إلى عدد من األساليب الفعالة في تحقيق التفوق والنجاح و التواصل الشخصي اإليجابي، وا 
س ، أطمق عميو الميام وتحقيق األىداف ، وتم بمورة ىذه األساليب في مدخل جديد في عمم النف
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البرمجة المغوية العصبية ، الذي تضمن مجموعة من اإلفتراضات والفنيات التي اثبتت فاعميتيا في 
 مختمف المجاالت ، وىى مستمدة من مدارس عمم النفس ، ونظرياتو الراسخة.

إلى أن فنيات  Steinbach  (1984)، ستيباش Dilts (1983)  ،3 - 10كل من ديمتس يشير   
ن ظيرت البرمج ة المغوية العصبية قديمة النشأة ، حيث تعود إلى بعض المذاىب الفمسفية القديمة، وا 

كمجموعة من الفنيات الحديثة عمى يد كبل من " ريتشارد باندلر "  و" جون جريندر" المذان تقاببل في 
ات، واتجيا جامعة سانتا كروز حيث كان باندلر يدرس الرياضيات وكان جريندر أستاذا مساعدا لمغوي

، وعموم  linguisticإلى توظيف خبراتيما ومعرفتيما في ثبلثة فروع من المعرفة ىى؛ المغويات 
؛   وعمم النفس  Gestalt Psychology، وعمم نفس الجشطالت  Computerالحاسب 

، والفمسفة،  وعمم األعصاب ؛  Cyberneticsالفسيولوجي ، كما استفادا من عمم السبرانية 
 ة إلى إدارة األعمال والقانون والتربية .باإلضاف

( أن البرمجة 13 -12،  2004(، و كارول ىاريس)26 -25، 2001 )ويتفق محمد التكريتي    
المغوية العصبية في منتصف السبعينات ، وبدءا ابحاثيما لمتعرف عمى الفاعمية الحقيقية إلنجاز 

قادتيم إلى التفوق عمى اآلخرين، و ركزا  األىداف ، والستكشاف أوجو االختبلف و العناصر التي
اىتماميما عمى بعض األفراد ممن يتميز كل منيم في ميدانو ، منيم عالم المغويات نعوم تشومسكي 

Noam Chomsky   والفريد كورزيبسكيAlfred Korzbsky  والمفكر جريجوري باتيسون
Gergory Bateson  وميمتون أريكسونMilton Erickso   ساتير وفرجينياVirginia Satir  و

في كتاب من جزأين بعنوان   1975ونشر جريندر وباندلر اكتشافيما عام  Fritz Perlsفريتز بيرلز 
The structure of Magic  وخطا ىذا العمم خطوات كبيرة في الثمانينات وانتشرت مراكزه

 وتوسعت معاىد التدريب عميو في جميع أنحاء العالم.
أن البرمجة المغوية العصبية  Javadi & Solmaz  (2020)  ،389ولماز يرى جافادي و س    

ىى "منيج يساعد عمى تحقيق التميز في اآلداء والشخصية ، وىى تعتبر تقنية تكميمية في مينة 
 التدريس تساعد المعممين عمى تطوير مياراتيم المتميزة".

عمى تحقيق أىدافو والوصول إلى  يتبين مما سبق أن البرمجة المغوية العصبية تساعد الفرد   
مستوى االنجاز في اآلداء،  من خبلل التركيز عمى نمذجة  سموك األفراد الناحجين ، وتمكنو من 
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تطوير ذاتو ، من خبلل اكتشاف ما لديو من سمات إيجابية واستغبلليا عمى الوجو األفضل ، 
ما يمكنو من التغمب عمى ومعالجة جوانب القصور وتعديل السمات السالبة في الشخصية ، ب

 المشكبلت والضغوط التي تواجيو، ويتمتع بالصحة النفسية والتوافق ، والشعور بجودة الحياة.
ولعل ىذا ما دفع الباحثة الستخدام ىذه فنيات البرمجة المغوية العصبية في محاولة لخفض حدة   

 ن  الشعور بجودة الحياة لدييم.الضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا ، بيدف تحسي
 Neuro- Linguistic Programmingمفهوم البرمجة المغوية العصبية العصبية: 

  Neuro : تعني عصبي أي يتعمق بالجياز العصبي ، وما بو من حواس تعد وسيمة لئلدراك
 واإلتصال بالعالم الخارجي .

Lingustic ير المفظية ( باعتبارىا وسيمة لمتواصل : تعني لغوي ، أي يتعمق بالمغة ) المفظية وغ
 مع الذات و اآلخرين ، من خبلل التعبير عن األفكار والخبرات والشعور.

Programming تعني البرمجة ، وىى سمسمة من العمميات يتم خبلليا استقبال المعمومات عن :
ورة ذىنية ليذه طريق الحواس ، وتشفيرىا ، وتخزينيا ، ودمجيا مع الخبرات السابقة ، لتكون ص

 الخبرة لدى الفرد، ويكون ليا بالغ التأثير عمى سموك الفرد وشعوره.
ىذا ؛ وقد تصدى لتعريف البرمجة المغوية العصبية كثير من عمماء النفس، حيث يرى اندروبراديري  

 ( أنيا " تتمثل في البحث عن الطريقة الفعالة لتعزيز اآلداء في العمل ، ثم محاولة 86،  2001)
 تنفيذىا".

( أنيا العمم الذي" يرشدك إلى كيفية استخدام الموارد العصبية ، 10، 2004وتشير كارول ىاريس ) 
 والمغوية لتحقيق الحياة السميمة والصحة والسعادة ، واإلتصال الصحيح باآلخرين ، والبيئة".

قدراتو وامكاناتو ، يتضح أن عمم البرمجة المغوية العصبية يمكن الفرد من اإلستغبلل الجيد ل   
 التواصل الفعال مع ذاتو ومع من حولو ؛ لتحقيق السعادة والشعور بجودة الحياة .

ىي "دراسة التميز ، وىى اتجاه لمتعمم وحب اإلستطبلع  Knight (2009 ،1)وتعرفيا نايت   
 واحترام الطرق الفريدة لموجود في العالم". 

بأنيا " اتجاه ييدف إلى اكتشاف  Ready & Burton  (2010 ،10)ويعرفيا ريدي و بيرتون 
 عمميات التفكير وكيفية التواصل بصورة أكثر فاعمية مع الذات واآلخرين".
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( بأنيا " العمم أو التقنية العبلجية التي تقوم عمى قدرات  117،  2010وتعرفيا عائشة نحوي )  
ة والسموكية التي تحكم ردود فعمو وقوانين وتفاعبلت الفرد ، ومحفزاتو الفكرية والعقمية الشعوري

واستجاباتو وأنماط سموكو ، وطاقاتو الكامنة ، والعوائق التي تحول دون قدرتو عمى التوافق واإلبداع 
والتفوق ، إذ من خبلليا يتحقق التغير اإليجابي المطموب ، ويحقق الفرد أىدافو وطموحاتو ؛ وبالتالي 

 تحقيق ذاتو ، وصحتو النفسية".
بين أن البرمجة المغوية العصبية تركز عمى العوامل الشخصية والفكرية والسموكية لدى الفرد مما ي  

وطاقاتو وتيتم بإيجابية الفرد وفاعميتو وتساعده عمى تطوير ذاتو ، وتمكينو من تحقيق أىدافو 
 وطموحو .

أنيا  Daniela lieva & Radostin Vazov (2014)  ،30وترى دانيبل ليفا و رادوستن فازوف 
تعني  "استكشاف وتغيير السموك من خبلل مجموعة من المباديء والفنيات التي تسمح لؤلفراد بتبني 

 أو القضاء عمى بعض العادات السموكية".
 مجاالت تطبيق البرمجة المغوية العصبية:

 & Lieva، و ليفا و فازوف  Bandler & Grinder (1975،8 )يتفق كل من باندلر وجريندر   
Vazov(2014) ،30   كاتمين وميميتا ،(Catalin & Melita(2015  عمى أن البرمجة المغوية

العصبية قابمة لمتطبيق في مجاالت متعددة ، منيا؛ مجال إدارة األعمال والممارسات التجارية 
 واألكاديمية، والتعميم والقانون والطب، والعبلج النفسي. 

إلى تطبيقات البرمجة المغوية  Sturt et. al., (2012)وتشير دراسة جاكي ستورت وآخرون    
العصبية في مجال الصحة،  حيث كانت الحاالت الصحية المستيدفة ىى ) اضطرابات القمق ، 

أن  Murry (2013)الحفاظ عمى الوزن ،اإلدمان، وسوء استخدام العقاقير( ؛ بينما أوضح موراي
 تحسين النتائج المتعمقة بمجال الصحة. األدلة محدودة في قدرة البرمجة المغوية العصبية عمى

 Neuro–Linguistc Programming Tequniceفنيات البرمجة المغوية العصبية: 
اىتم مؤسسو البرمجة المغوية العصبية بصياغة مجموعة من الفنيات الخاصة بيذا العمم ، واقتراح    

 البرامج اإلرشادية والعبلجية التي تستند إلى ىذه الفنيات:
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  ًعَوت علي بَوهٌ ، أ /  ًوال شرقاوً بخَج، د/  ًبَت ابراهَن اسواعَلد/ أ.                                    

   Representational Systemsظم التمثمية الذهنية الن
(  أن الفرد يستقبل المعمومات 382،  118-117،  2003)يرى ىاري آدلر و بيريل ىيدز   

ويضع ليا شفرات ويخزنيا باستخدام األنظمة التمثيمية األساسية )النظام البصري لمرؤية ، والنظام 
 الممس والحركة ،النظام الصوتي لمحوار الداخمي(.السمعي لمسمع ، النظام الشعوري لئلحساس و 

( إلى أن 100: 99،  2009(،  و دينا عبد الرحمن )  23،  2006ويتفق سميماني فتيحة ) 
دراسة النظام التمثيمي لؤلفراد يساعد الفاحص عمى قراءة أفكارىم؛ وىذا يتم من خبلل معرفتو لطريقة 

تتم دراسة أنظمة اآلخرين التمثيمية بمبلحظة التأكيدات إدراكيم لممواقف وصياغة أذىانيم ليا ، و 
المغوية التي يستخدمونيا.لذا فالمغة ) المفظية ، والجسدية ( تسيم في تحديد النظم التمثيمية لدى 
األفراد ، ألنيم يعبرون بيا عن إدراكاتيم و خبراتيم  ، فالمغة   تمثل محورا أساسيا في البرمجة 

 المغوية العصبية . 
 Linguistic Meta- Modelوذج التدقيق  المغوي     نم
أن ىذا النموذج ييدف إلى تحديد   Dilts & Delozier (2000) ،734يوضح ديمتس وديموز   

عمميات التعميم والحذف والتشويو التي حدثت لمخبرة الشخصية من خبلل تحميل شكل البنية 
 يرات الخاصة بالبنية العميقة.السطحية لمغة ، وتزويدىا باألنظمة التي تثري التعب

،  2003؛ ىاري آلدر وبيرل ىيدز) O'Conne  (2001)  ،141ويؤكد كل من  أو كونر    
( إلى أنو نموذج لغوي ييدف إلى توضيح المغة باستخدام المغة ذاتيا  ؛ حيث يحوي 197 -196

صبلح ما تم إسقاطو وحذفو أو ت عميمو في كل المغات عدة أشكال من األسئمة التي تسعى إلعادة وا 
 اإلنسانية .

ىذا يعني أن نموذج التدقيق كما يؤثر في لغة الفرد ويجعميا أكثر دقة ووضوحا من خبلل إلغاء      
التعميمات والتحريفات وغيرىا، فإنو ينعكس عمى تفكيره فيمكنو من التفكير بطريقة مفيدة وفعالة 

 ودقيقة بما يقوده إلى التغيير .
 Relaxtionاإلسترخاء: 

( االسترخاء بأنو " حالة ىدوء تنشأ لدى الفرد عقب  147،  2001)يعرف عبد الرحمن العيسوي    
 إزالة التوتر ، بعد تجربة انفعالية شديدة أو جيد جسدي شاق ".
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تعتبرفنية اإلسترخاء فنية مكممة ، ومساعدة لباقي فنيات البرمجة المغوية العصبية األخرى ، فبل يتم 
عمييا وحدىا في خفض الضغوط النفسية ، ولكن يصاحبيا فنيات أخرى كالحوار الذاتي ، اإلعتماد 

اإليحاء ، فضبل عن استخدام الفنيات األخرى لممساعدة في التعامل مع مصادر الضغوط النفسية ، 
  لمتخفيف من آثارىا ، وتحسين الشعور بجودة الحياة لدى الفرد. 

 :Refarmingإعادة تشكيل اإلطار   
إعادة تشكيل اإلطار  Bandler& Grinder (1979)  ،4يعرف كبل من جريندر وباندلر      

بأنيا " طريقة لتعديل معنى مثيرات معينة ، مما يؤدي إلى تغييرات في طريقة استجابة الفرد ليذه 
 المثيرات ". مما يعني أن اليدف من إعادة تشكيل اإلطار ىو تحقيق االستجابة المرغوبة.

( إلى وجود نوعان من تشكيل اإلطار ىما : إعادة  395،  2003شير أنتوني روبينز )وي    
عادة تشكيل اإلطار لممحتوى  Contextual Refarmingتشكيل اإلطار لمسياق   Contertal، وا 

Reframing   زالة حالة األلم أو وكبلىما يغيران تصورات الفرد الداخمية عن طريق تخفيف ، وا 
دراكا.الصراع الداخمي   بما يضعو في حالة أكثر شعورا وا 

 Rapportاأللفة: 
 األلفة ىي عبلقة إيجابية أو رابطة نفسية تربط بين شخصين ، تدل عمى تطابق وتقارب بينيما. 

( أنو عادة ما تتم ىذه العممية بطريقة ال شعورية 336-335،  2003يوضح أنتوني روبينز )    
إلنسجام والثقة ، وىى الوسيمة الرئيسة لتوطيد عبلقة دائمة حيث أنيا عممية طبيعية لئلحساس با

 وثابتة تعتمد أساسا عمى التغيير والتكيف مع ما يمر بو الفرد في ىذه العبلقة.
( أنيا "إيجاد عبلقات جيدة بين األفراد ، والعمل عمى 103،  2008وتبين كارول ىاريس )   

 يوية لمتواصل مع اآلخرين بفاعمية" .استمرارىا ، فإيجاد التقارب يمثل خطوة أولى ح
 :     Out Comesتحديد النتائج ) الحصيمة(  -
أن فنية الحصيمة تتيح لمفرد تحديد أىدافو بدقة ، وأن O' Conner (2001) ،11يوضح أوكونر   

 يضع الخطة والخطوات التي تمكنو من الوصول إلى ىدفو.
مكاناتو من أجل النجاح ( أن الفرد إذ19،  2005ويضيف أنتوني روبنز )  ا أراد استغبلل قدراتو وا 

 يجب عميو تحديد أىداف يسعى إلييا ، وعميو اختيار أىدافو عن وعي .
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  Anchoringالرابط( : )اإلرساء 
 Rosenbery M.,(2000) ،35؛ وروزنبري   Anne l., K. (1997 ،82)يوضح كل من أني  

يجاد طريقة لموصول إلييا عندما أن اإلرساء ىو "طريقة الختيار الحالة العاطف ية التي نرغب فييا ، وا 
نريد ، فالمثبت ما ىو إال مثير ؛ فقد يكون صوتا ، أو صورا ذىنية ، أو لمسة / أو رائحة ، أو 

 مذاقا يثير استجابة محدودة وثابتة عن أنفسنا ، أو في نفس شخص آخر".
مبية أثناء قيامو بالتدريس ، وتعوقو عن وىذه الفنية تمكن المعمم من التخمص من المشاعر الس   

العمل واإلنجاز ، واستبداليا بحالة ذىنية مرغوبة بحيث تكون لديو مشاعر ايجابية تجعمو يقبل عمى 
 اآلداء، وىو في حالة من الشعور بالرضا واالرتياح مما يمكنو من تحقيق أىدافو.

  Perceptual Positionsمواقع اإلدراك :  
( فنية المواقع اإلدراكية تقدم طرقا لتحقيق التحول في اإلدراك 370-369، 2008ترى سونايت ) 

 عبر ثبلث مواقع كاألتي:
: وعندما نضع أنفسنا في الموقف  ، نستطيع أن نقيم ، إننا في ىذا  الموقع األول "زاوية إدراكنا"

دراكنا الذاتي لممواقف.  الموقع نتواصل مع حقيقة رؤيتنا ، وا 
وفو نكون قادرين عمى فيم نقطة انطبلق تفكير الشخص  " زاوية إدراك اآلخرين " الموقع الثاني

 اآلخر ، والدافع وراء ما يقولو، يفعمو.
إن ىذا الموقع يعبر عن القدرة عمى التراجع لمخمف ، والوقوف  الموقع الثالث: " زاوية إدراك متعدد"

عن الموقف حيث يكون لدى الفرد القدرة بعيدا عن الموقف ، ومعايشتو كما لو كنت مراقبا منفصبل 
 عمى أن يرى ويسمع نفسو ، والشخص اآلخر.

 Modelingالنمذجة : 
بأنيا " أسموب  Schultz and aSchultz (2001)  ،399يعرفيا كل من شولتز وشولتز     

 لتعديل السموك يستمزم مبلحظة سموك اآلخرين واإلشتراك معيم في آداء السموك المرغوب" .
(. أن عممية صياغة النماذج تتم من خبلل استنباط 9: 7،  2004وترى كارول ىاريس )    

مجموعة من األنماط التي توضح كيف يحقق األفراد تميزا في اآلداء. وىذه األنماط يمكن استنباطيا 
 واتباعيا بواسطة آخرين لكي يحققوا أيضا آداءا متميزا .
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 فروض الدراسة :-
( بين متوسطات درجات معممي التبلميذ 0.01إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات داللة -

المعاقين عقميا بالمجموعة التجريبية في مقياس الضغوط النفسية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي 
 عمييم وبعده لصالح القياس البعدي .

يا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معممي التبلميذ المعاقين عقم-
بالمجموعة التجريبية عمى مقياس الضغوط النفسية في القياسين البعدي والتتبعي ) بعد شيرين من 

 انتياء البرنامج( .
( بين متوسطات درجات المعممين بالمجموعة 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-

شادي عمييم وبعده لصالح التجريبية  في مستوى الشعور بجودة الحياة قبل تطبيق البرنامج اإلر 
 القياس البعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معممي التبلميذ المعاقين عقميا -
بالمجموعة التجريبية عمي مقياس جودة الحياة في القياسين البعدي والتتبعي ) بعد شيرين من انتياء 

 البرنامج( .
جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 

تخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي حيث قامت بتقسيم العينة إلى مجموعتين )ضابطة اس     
وتجريبية( ، وقامت بتطبيق البرنامج المقترح عمى المجموعة التجريبية ، وقامت برصد ما يحدث من 

التجريبية ، من خبلل مقارنتيا بالمجموعة الضابطة ، ومن خبلل مقارنة تغييرات عمى المجموعة 
القياس القبمي والبعدي لمقاييس الدراسة، ومعرفة الفروق بينيم ، ومعرفة حجم األثر الذي أحدثو 

 البرنامج المستخدم في الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.  
( معمما ومعممة من معممي التبلميذ المعاقين عقميا ؛ 30من ) : تألفت العينة اإلستطبلعية العينة

( معمما ومعممة من  80بمدارس التربية الفكرية بمحافظة المنوفية ، وتضمنت العينة التجريبية عمى )
معممي التبلميذ المعاقين عقميا بمدارس التربية الفكرية بمحافظة المنوفية، ممن حصموا عمى درجات 

الضغوط النفسية ، ودرجات منخفضة عمى مقياس جودة الحياة، تم تقسيميم إلى  مرتفعة عمى مقياس
( من اإلناث 28( من الذكور ، )12( معمما ومعممة منيم )40مجموعتين إحداىما ضابطة وتضم )
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  ًعَوت علي بَوهٌ ، أ /  ًوال شرقاوً بخَج، د/  ًبَت ابراهَن اسواعَلد/ أ.                                    

( من اإلناث . تتراوح 23( من الذكور ، و )17( معمما ومعممة منيم )40، والثانية تجريبية وتضم )
( ، وانحراف معياري قدره 39.6( سنة ، بمتوسط حسابي )56( سنة إلى )24ية بين )أعمارىم الزمن

/  2018من العام الدراسي  12/  10إلى  10/ 11(، وتم تطبيق البرنامج خبلل الفترة من 11.9)
2019. 

وتم التحقق من تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة؛ وىى مستوى 
بالضغوط النفسية ، وجودة الحياة ، والوضع االجتماعي واالقتصادي ، باستخدام اختبار "ت"  الشعور

لحساب داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين ) التجريبية والضابطة( 
 في ىذه المتغيرات،  كما يتضح من الجدول التالي:

اإلحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين ( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق 1جدول )
 ( 44التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة  )ن=

 هسخوى الذاللت ث ع م الوجووعت الوخغَر

 الضغوط الٌفسَت
 الضابطت

 الخجرٍبَت

185.722 

181.752 

8.371 

2.442 
 غَر دالت 0.32

 جودة الحَاة
 الضابطت

 الخجرٍبَت

94.550 

97.300 

10.796 

7.920 
 غَر دالت 0.306

الوسخوى 

االجخواعٌ 

 االقخصادً

 الضابطت

 الخجرٍبَت

178.23 

175.41 

8.6 

5.7 
 غَر دالت 0.42

( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المجموعتين 1ويتضح من الجدول)  
 الضابطة والتجريبية مما يدل عمى تكافؤ أفرادىما في متغيرات الدراسة.

 لدراسة :أدوات ا
 أوال : برنامج قائم عمى البرمجة المغوية العصبية :

 أهداف البرنامج :
ييدف البرنامج الحالي إلى خفض حدة  الضغوط النفسية لدى عينة من معممي التبلميذ المعاقين    

عقميا باستخدام بعض من افتراضات وفنيات ومباديء البرمجة المغوية العصبية بما يسيم في تحسين 
 م بجودة الحياة.شعورى
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 األهداف اإلجرائية:
 أن يعرف أفراد العينة البرمجة المغوية العصبية وأىدافيا وافتراضاتيا وفنياتيا.-
 أن يدرك أفراد العينة مصادر الضغوط النفسية .-
 أن يتمكن أفراد العينة من مواجية الضغوط النفسية باستخدام  البرمجة المغوية العصبية. -
 العينة الشعور بالصحة النفسية، عن طريق التخفيف من حدة الضغوط النفسية. أن يحقق أفراد -
 أن يتحسن مستوى الشعور بجودة الحياة لدي أفراد العينة. -

بعد اإلطبلع عمى مجموعة من الدراسات والبرامج اإلرشادية التي تناولت البرمجة المغوية العصبية ، 
؛ تم إعداد ىذا البرنامج اإلرشادي القائم عمى البرمجة  لموقوف عمى مفيوميا وافتراضاتيا وفنياتيا

المغوية العصبية لتخفيف  حدة الضغوط النفسية مما ينعكس أثره في تحسين  الشعور بجودة الحياة 
 لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا.

؛  ؛ ودراسة اسماعيل  Peter,S. &Linda (2002)منيا  دراسة بيتر سمي وليندا سمي     
( ، ودراسة 2010( ؛ ودراسة عائشة نحوي ) 2010( ؛ ودراسة سمير شحاتو ) 2009ليمول )ا

؛ كرستينا وماريا  Pete,C. (2012)( ؛ ودراسة بيتي كاسمي 2011محمد عسمية وأنور البنا )
(Crisetina,  R. & Maria, F.  2013( ؛ دراسة أسماء عبد الوىاب )قامت الباحثة 2014   .)

 -60مسة إرشادية جماعية ، بواقع جمستين أسبوعيًا تتراوح مدة الجمسة ما بين ) ( ج22بإعداد )
 ( دقيقة حسب طبيعة كل جمسة. وتضمن الجمسات اإلرشادية الموضوعات اآلتية: 90
 تعارف بين الباحثة والمشاركين و تعريف ببرنامج البرمجة المغوية العصبية وأىدافو.(:1الجمسة )-
تعريف بمفيوم الضغوط النفسية ومصادرىا وآثارىا ، ومفيوم جودة الحياة  (6: 2الجمسات من )- 

 وأبعادىا ،و العبلقة بين الضغوط النفسية وجودة الحياة. ، مفيوم البرمجة المغوية العصبية .
تتضمن  افتراضات البرمجة المغوية العصبية ) الخريطة ليست ىي الواقع ،  (9: 7الجمسات من )-

والعقل، الشخص األكثر مرونة ىو الذي يكون قائدا ، وراء السموك قصد إيجابي،  العبلقة بين الجسم
 إن كل البشر يمكن أن يحققوا ما حققو اآلخرون، ال يوجد فشل بل خبرات وتجارب(.

تتضمن فنيات البرمجة المغوية العصبية منيا : أنظمة التمثل الذىنية  (21: 14الجمسات من )-
المغوي ، والحوار اإليجابي مع الذات ، تكامل أجزاء الشخصية،  إعادة  ،النمذجة ، نموذج التدقيق
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  ًعَوت علي بَوهٌ ، أ /  ًوال شرقاوً بخَج، د/  ًبَت ابراهَن اسواعَلد/ أ.                                    

تشكيل اإلطار ، واأللفة ، والحصيمة وتكوين الرابط ، ومواقع اإلدراك ، ومصادر الطاقة. والجمسة 
 ( تتضمن مراجعة كل ما تم تقديمو خبلل البرنامج، وتقييم مدى تحقق األىداف.22الختامية )

 تقويم البرنامج : 
يتم تقويم البرنامج عن طريق التقويم المستمر؛ بالوقوف عمى مدى استجابة المشاركين ، وتنفيذىم   

لما يطمب منيم ، ثم التقويم الختامي باإلجابة عن مقياسي الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى 
 معممي التبلميذ المعاقين عقميا.

  ثانيا: مقياس الضغوط النفسية  ) إعداد الباحثة( :
حددت الباحثة اليدف من إعداد المقياس؛ وىو توفير آداة سيكومترية لقياس الضغوط النفسية        

لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا، ولتحقيق ىذا اليدف تم اإلطبلع عمى عدد من الدراسات و 
لتعرف عمى االختبارات النفسية التي تناولت الضغوط النفسية لتحديد مفيوميا وأبعادىا، وكذلك ا

عداد المقياس الجديد؛ مقياس الضغوط النفسية  العبارات التي يمكن االسترشاد بيا في بناء وا 
( ؛  1989تعريب كل من طمعت منصور وفيوال البببلوي ) Fimian(1985)لممعممين إعداد فيميان 

( 1998ي )مقياس المؤشرات السموكية الدالة عمى مستوى الضغط النفسي إعداد عبد الرحمن الطرير 
( ؛ مقياس 1998؛ مقياس الضغوط النفسية  إعداد عبد العزيز الشخص وزيدان السرطاوي )

( ؛ مقياس فحص الضغط النفسي إعداد جمعة يوسف 1999الضغوط النفسية يوسف عبد الفتاح )
( ؛ استبانة مصادر الضغوط المينية لدى المدرسين   2006( ؛ودراسة عماد عبد الرازق ) 2003)

(؛ 2011(؛ مقياس ضغوط مينة التدريس إعداد نايف الزارع ، أحمد فتحي )2008سبلمي )باىى 
( . وقد تكونت 2016( ؛ مقياس الضغوط النفسية إعداد محمد عطا اهلل ) 2011دراسة نجوى إمام )

( عبارة ، بحيث تغطي ىذه العبارات المصادر والمظاىر 88الصورة المبدئية لبلختبار الجديد من )
ية لمضغوط النفسية التي يتعرض ليا معممو التبلميذ المعاقين عقميا. تم توزيعيا كاآلتي: األساس

( عبارة لمضغوط النفسية الناتجة 14( عبارات لمضغوط النفسية الناتجة عن الرؤساء واإلدارة، و)10)
( عبارات لمضغوط 10( عبارات لمضغوط النفسية الناتجة عن الزمبلء ، و)10عن األسرة، و)

( عبارات لمضغوط النفسية الناتجة عن مدى اىتمام الدولة 10نفسية الناتجة عن التبلميذ ، و)ال
( 10( عبارة لمضغوط النفسية الناتجة عن البيئة التعميمية وأعباء العمل ، و)12بأوضاع المعمم ، و)
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الناتجة ( عبارات لمضغوط النفسية 12عبارات لمضغوط النفسية الناتجة عن الجانب االقتصادي، و)
( )غالبا ، أحيانا ، أبدا (  3 -1عن الجوانب الشخصية؛ يجاب عنيا عمى مقياس متدرج من )

 ( عمى التوالي .  1 -2 -3بحيث تحصل عمى الدرجات )
  Validityأوال : الصدق: 

 صدق المحكمين:
ة تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين من أساتذة عمم النفس والصح

النفسية لمحكم عمى مدى مناسبة العبارات لقياس الضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين 
( عبارات كانت نسبة اتفاق المحكمين عمييا أقل من 4عقميا ، وقد أسفر التحكيم عن حذف )

 ( عبارة. 84%(؛ وبالتالي أصبح عدد عبارات االختبار بعد التعديل)80)
 الصدق التالزمي:

تحقق من صدق المقياس من خبلل حساب معامل االرتباط بين درجات معممي التبلميذ تم ال
المعاقين عقميا عمى مقياس الضغوط النفسية )إعداد الباحثة(، ومقياس الضغوط النفسية إعداد نايف 

(  0.88(، باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد بمغ معامل االرتباط ) 2011الزارع وأحمد فتحي )
 (.0.01ى قيمة دالة عند مستوى )،  وى

 ثانيا الثبات: 
 طريقة إعادة التطبيق :      -1
( من معممي 30تم تطبيق المقياس عمى العينة التي اختيرت لتقنين األدوات، وكانت مكونة من )  

 التبلميذ المعاقين عقميا ، أعيد تطبيق المقياس عمى أفراد العينة نفسيا، بفاصل زمني قدره أسبوعين، 
وتم حساب معامل االرتباط بين درجات المقياس في التطبيقين األول والثاني باستخدام معامل ارتباط 

(.  0110( وىو معامل ثبات مرتفع دال إحصائيا عند مستوى )0.84بيرسون، وقد بمغت قيمتو )
 وقامت الباحثة بحساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لممقياس ككل فكان 

( وجميعيا 0.56(، )0.83( ، وتراوحت معامبلت ثبات األبعاد الفرعية ما بين )0.78فا )معامل أل
 (.0.01معامبلت دالة إحصائيا عند مستوى )
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  ًعَوت علي بَوهٌ ، أ /  ًوال شرقاوً بخَج، د/  ًبَت ابراهَن اسواعَلد/ أ.                                    

 طريقة التجزئة النصفية:  -2
فكان معامل Guttmannتم إيجاد معامل االرتباط بين نصفي المقياس باستخدام معادلة جتمان    

(. وفيما يمي جدول يبين حساب معامبلت 0. 01لة عند مستوى )( وىي قيمة دا0.80الثبات )
الثبات ألبعاد مقياس الضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا.مما يشير إلى أن المقياس 
يتمتع بدرجة  ثبات  مرتفعة في قياسو لمضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا ، ويتبين 

 ياس عمى درجة مقبولة من الصدق والثبات تبرر استخدامو.مما سبق أن المق
 االختبار في صورته النهائية:

( 80بعد إتمام اإلجراءات السيكومترية لممقياس، والتأكد من صدقو وثباتو أصبح يتضمن )  
عبارة. وتم تصميم ورقة إجابة لتسيل عممية التصحيح متضمنة عبارت االختبار، والتقدير عمى ىذا 

س ذو ثبلث نقاط، حيث يتم اختيار أحد البدئل الثبلثة )غالبا( أو)أحيانا( أو )أبدا(، وعمي المقيا
 . المناسب البديل تحت( √المفحوص أن يقوم بوضع عبلمة )

أبدا( ،  –أحيانا  –( وفقا لمبدائل الثبلثة )غالبا 1 -2 -3وتم تحديد طريقة التصحيح بإعطاء درجة )
 درجة. 80درجة ، و) الدرجة الدنيا( =  240) الدرجة القصوى( =  وبيذا يتراوح المجموع الكمي

وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستوى الشعور بالضغوط النفسية ، والدرجة المنخفضة تشير 
 النخفاض الشعور بالضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا.

 المعاقين عقميا ثانيا: مقياس جودة الحياة لدى معممي التالميذ 
حددت الباحثة اليدف من المقياس؛ وىو قياس مستوى الشعور بجودة الحياة النفسية لدى        

معممي التبلميذ المعاقين عقميا، ولتحقيق ىذا اليدف تم اإلطبلع عمى عدد من الدراسات والمقاييس 
مفيومو وأبعاده، وكذلك التعرف واالختبارات النفسية التي تناولت متغير جودة الحياة النفسية لتحديد 

عداد المقياس الجديد؛ منيا مقياس جودة الحياة  عمى العبارات التي يمكن االسترشاد بيا في بناء وا 
   .Reine,G( ؛ رينيو النسون وتوسي سابن وأكوير   2001إعداد )سامي موسى ىاشم ، 

Lancon,C.Tucci,S.Sapin,C.Auquier,P. (2003) ياة  إعداد )حسام ؛ ومقياس جودة الح
( ؛ مقياس جودة الحياة إعداد )عمي كاظم 2005( ؛ دراسة أشرف عبد القادر )2004)الدين عزب ،

(  ؛ دراسة صبلح الدين عراقة 2006(؛ دراسة شاىر سميمان )2006)وعبد الخالق البيادلي
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( ؛ 2010)( ، دراسة  محمود عكاشة وعبد العزيز سميم  2006( ؛ دراسة بدر األنصاري ) 2006)
 Kathreen، دراسة كاثرين مارك  Harry ,H. (2014)(  ؛ دراسة 2012دراسة رغداء نعيسة )

,J. Marc,k( ( ؛ مقياس جودة الحياة  إعداد )محمد عطا اهلل  2015. ؛ دراسة فوزية داىم
 ( عبارة موزعة كاآلتي: 79( ، وقد تكونت الصورة المبدئية لممقياس الجديد من )2016،
( عبارة لمنواحي 16( عبارة لمنواحي األسرية واالجتماعية، و)16بارة لمنواحي النفسية، و)( ع16و)

( عبارة لمنواحي الروحية. وتم حساب المؤشرات 16( عبارة لمنواحي البيئية ، )15الجسمية، و)
يا ( من معممي التبلميذ المعاقين عقم30السيكومترية لممقياس بالتطبيق عمى عينة استطبلعية بمغت )

 ، وليم المواصفات نفسيا لعينة الدراسة.
 أوال : الصدق: 

 صدق المحكمين:  -1
تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين من األساتذة واألساتذة 
المساعدين في مجال عمم النفس والصحة النفسية لمحكم عمى مدى مناسبة العبارات لقياس جودة 

ممي التبلميذ المعاقين عقميا ، وقد أسفر التحكيم عن تعديل في حذف ثبلث الحياة النفسية لدى مع
%(؛ وقد أبقت الباحثة عمى العبارات التي 80عبارات كانت نسبة اتفاق المحكمين عمييا أقل من )

( 76%(. فأصبح عدد عبارات االختبار بعد التحكيم )80بمغ نسبة االتفاق بين المحكمين عمييا )
 عبارة. 
 لتالزمي:الصدق ا

تم التحقق من صدق المقياس من خبلل حساب معامل االرتباط بين درجات معممي التبلميذ 
المعاقين عقميا عمى مقياس جودة الحياة النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا ) إعداد الباحثة 

م معامل ارتباط (، باستخدا2006( ، ومقياس جودة الحياة إعداد عمي كاظم وعبد الخالق البيادلي )
 (.0.01( ،  وىى قيمة دالة عند مستوى ) 0.83بيرسون، وقد بمغ معامل االرتباط )
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  ًعَوت علي بَوهٌ ، أ /  ًوال شرقاوً بخَج، د/  ًبَت ابراهَن اسواعَلد/ أ.                                    

 ثانيا الثبات: 
 طريقة إعادة التطبيق :      -1
( من معممي 30تم تطبيق المقياس عمى العينة التي اختيرت لتقنين األدوات، وكانت مكونة من )   

تطبيق المقياس عمى أفراد العينة نفسيا، بفاصل زمني قدره أسبوعين  التبلميذ المعاقين عقميا ، وأعيد
، وتم حساب معامل االرتباط بين درجات المقياس في التطبيقين األول والثاني باستخدام معامل 

( وىو معامل ثبات مرتفع دال إحصائيا عند مستوى 0.86ارتباط بيرسون، وقد بمغت قيمتو )
 الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لممقياس ككل فكان (.وقامت الباحثة بحساب 0110)

( وجميعيا 0.86(، )0.55( ، وتراوحت معامبلت ثبات األبعاد الفرعية ما بين )0.80معامل ألفا )
 (.0110معامبلت دالة إحصائيا عند مستوى )

 طريقة التجزئة النصفية: 
فكان Guttmannاستخدام معادلة جتمان تم إيجاد معامل االرتباط بين نصفي المقياس ب          

(. وفيما يمي جدول يبين حساب 0، 01( وىي قيمة دالة عند مستوى )0.84معامل الثبات )
معامبلت الثبات ألبعاد مقياس جودة الحياة النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا.مما يشير 

دة الحياة النفسية لدى معممي التبلميذ إلى أن المقياس يتمتع بدرجة  ثبات  مرتفعة في قياسو لجو 
المعاقين عقميا ، ويتبين مما سبق أن المقياس يتميز بدرجة مقبولة من الصدق والثبات تبرر 

 استخدامو.
 المقياس في صورته النهائية:

( 75بعد إتمام اإلجراءات السيكومترية لممقياس، والتأكد من صدقو وثباتو أصبح يتضمن ) 
ورقة إجابة لتسيل عممية التصحيح متضمنة عبارت االختبار، والتقدير عمى ىذا عبارة. وتم تصميم 

االختبار ثبلثة نقاط ، حيث أنو يتم اختيار أحد البدائل الثبلثة )غالبا( أو)أحيانا( أو )أبدا( ؛ وعمى  
 . الستجابتو المناسب البديل تحت( √المفحوص أن يقوم بوضع عبلمة )

أبدا( ،  –أحيانا  –( وفقا لمبدائل الثبلثة )غالبا 1 -2 -3إعطاء درجة )وتم تحديد طريقة التصحيح ب
 درجة.  75درجة ، و) الدرجة الدنيا( =  225وبيذا يتراوح المجموع الكمي ) الدرجة القصوى( = 
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وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستوى الشعور بجودة الحياة النفسية ، والدرجة المنخفضة تشير 
 الشعور بجودة الحياة النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا. إلى انخفاض

 إجراءات الدراسة:
إعداد أدوات الدراسة وىى) مقياسي الضغوط النفسية وجودة الحياة لمعممي المعاقين عقميا ،  -1

 والبرنامج اإلرشادي القائم عمى فنيات البرمجة المغوية العصبية(.
 نة اإلستطبلعية ، لمتحقق من الصدق والثبات لكل آداة.تطبيق المقاييس عمى العي -2
 اختيار عينة الداسة ، وتطبيق المجانسة بينيا.     -3
 التطبيق القبمي لمقاييس الدراسة. -4
 تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى العينة التجريبية.    -5
 التطبيق البعدي لمقاييس الدراسة.  -6
 البعدي لمقاييس الدراسة. مقارنة نتائج القياس القبمي و  -7
  .القياس التتبعي لمقاييس الدراسة  -8
 استخبلص النتائج وتفسيرىا.    -9
 تقديم التوصيات والبحوث المقترحة. -10

  نتائج الدراسة ومناقشتها:
 نتائج الفرض األول : 

ت ( بين متوسطي درجا0.01وينص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)    
معممي التبلميذ المعاقين عقميا بالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمضغوط النفسية 

 لصالح القياس البعدي .
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لممجموعات المرتبطة ، وكانت  

 النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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رق بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس لمفت(  قيمة ) (2) جدول
 .البعدي لكل بعد من أبعاد الضغوط النفسية والمقياس ككل

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت ( أن الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة 
(، وىذه الفروق لصالح 0.01)والتجريبية عمى مقياس الضغوط النفسية، دالة إحصائيا عند مستوى 

المجموعة التجريبية ، األمر الذي يعني انخفاض مستوى الضغوط النفسية لدى أعضائيا بعد تطبيق 
 البرنامج المستخدم عمييم ، وىو ما يحقق صحة ىذا الفرض .

 نتائج الفرض الثاني : 
توسطي درجات ( بين م0.01ينص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)    

معممي التبلميذ المعاقين عقميا بالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمضغوط النفسية 
لصالح القياس البعدي . ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لممجموعات 

 المرتبطة ، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
لمفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي  قيمة )ت( (3جدول)

 والبعدي لمضغوط النفسية.
العذد  القَاس الوخغَر

 )ى(

هخوسظ  الوخوسظ 

 الفرق

 االًحراف 

 الوعَارً

هسخوى   قَوت "ث"

 الذاللت

الضغوط 

 الٌفسَت

 0.01 2.592 14.320 6.247 181.752 40 القبلٌ 

 119.282 40 البعذً

( بين متوسطي 0.01يتضح من الجدول السابق؛ وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )    
درجات المجموعة التجريبية في كل بعد من أبعاد الضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين 

س عقميا في القياسين القبمي والبعدي ، وىذه الفروق لصالح القياس ذي المتوسط األصغر، وىو القيا
البعدي ، وىو ما يعني انخفاض الضغوط النفسية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 
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عمييم ، وىذا يحقق صحة الفرض الثاني ، حيث يتضح من نتائج الفرضين األول والثاني فعالية 
لضغوط البرنامج التدريبي القائم عمى فنيات ومبادىء البرمجة المغوية العصبية في حفض حدة ا

النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا. وىذا يرجع إلى فنيات ومباديء البرمجة المغوية 
العصبية التي تم اإلعتماد عمييا في البرنامج ؛ حيث ركزت الباحثة في التعامل مع الضغوط النفسية 

لياء األمور، وأفراد مع )الذات ، والمديرين والزمبلء وأو  التواصل الفعاللدى المعممين عمى تحقيق 
في التعامل معيم ، واستخدام المعينات  أنظمة التمثل الذهنيةاألسرة ( ، من خبلل استخدام 

والوسائل السمعية والبصرية ، ولغة الجسد والمغة الممفوظة التي تدعم أنظمتيم التمثيمية ، و استخدام 
قة ، ويفيم رسالة اآلخر عمى الوجو ؛ الذي يجعمو يعبر عما يريد بصورة دقي نموذج التدقيق المغوي

الصحيح مما يقمل الصراعات في بيئة العمل ، ويحقق تواصبل فعاال .وىذا يتفق مع نتائج دراسة  
Walter & Byat (2003( وائل حامد ، )التي اثبتت فاعمية 2018( ، والسيد مطحنة )2010 )

( التي اكدت 2018طاىر نجيب ) البرمجة المغوية العصبية في تحسين  ميارات التواصل. ودراسة
 فاعميتيا في تحسين الكفاءة الكبلمية وتقدير الذات.

في التعامل مع اآلخرين ، واقتراح بدائل متعددة لحل المشكبلت  فنية األلفة ، والمرونةواستخدام    
ط ألنماط السموك الفعالة في مواجية الضغو  والنمذجةالمتعمقة بمينة التدريس لممعاقين عقميا ، 

، وتحقيق المشاركة الفعالة والتعاون معيم، والنمذجة  وفرضية احترام اآلخرين وتقبمهمالنفسية.
وتبادل الخبرات واآلراء لمواجية الضغوط النفسية ، واالعتماد عمى فرضية أن السموك تكمن وراءه 

ات اآلخرين نوايا ايجابية يقمل كثيرا من الضغوط الناتجة عن سوء الظن، والفيم الخاطيء لسموكي
عادة تشكيل اإلطارالتي تعد مصدرا لمضغط النفسي، ،  لممواقف التي تحدث بينو وبين اآلخرين  وا 

وتعد مصدرا لمضغط النفسي ، واعتبارىا فرصا لتقريب جيات النظر، وتوزيع األعمال بصورة عادلة 
سناد بعض الميام لآلخرين والتعاون معيم لمتخفيف من أعباء العمل ،  لخفض التوتر  رخاءواالستوا 

 والضغوط الناتجةعن الصراعات في العمل واألسرة.
تحقيق تواصل إيجابي مع التبلميذ ،من خبلل معرفتو باألنظمة التمثمية الخاصة بكل تمميذ      

وتقبميم وتحقيق ألفة معيم ؛ حتى يتمكن المعمم من التأثير في سموكيم نحو األفضل ، ويستطيع 
ارات المطموب تعمميا ، وُيمًّكنو من إدارة سموكيم فيقمل من االضطرابات تعميميم المعارف والمي
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ليست ىى الواقع يكتشف المعمم ما  فرضية الخريطةالسموكية التي يعاني منيا التبلميذ. ومن خبلل 
يتميز بو كل تمميذ من قدرات وامكانات ويحاول الوصول بيم إلى أقصى ما تسمح بو إمكاناتيم ، 

لتحديد أىدافو في تعميم  تبلميذه ورعايتيم، كي يشعرباإلنجاز ، وتقدير  الحصيمة واستخدام فنية
؛ مما يقمل من مستوى شعوره بالضغط النفسي الناتج عن تعاممو مع  وتجنب الشعور بالفشلالذات، 

، ودراسة بيك  Michael (1983)ىذه الفئة من اإلعاقة. حيث أثبتت دراسة 
 Addimando( ، ودراسة أدموندوا 2012، وميسون داغر )Beck&Gargiula (1983)وجارجيوال
أن الضغوط المتعمقة بالتبلميذ تعد المصدر األول لمشعور بالضغط النفسي لدى معممي  (2013)

 المعاقين عقميا.
لمتعرف عمى كافة وجيات النظر حول ما تقدمو الدولة ليذه  فنيات توازن مواقع اإلدراكواستخدام   

ين من خدمات صحية وترفييية وتدريبية في ظل الظروف االقتصادية والسياسية الفئة من المعمم
التي تمر بيا الببلد ، فضبل عن مخططات الدولة لمرقي بيذه الخدمات، في مقابل وجية نظر المعمم 
ذاتو عن عدم كفاية ىذه الخدمات، وتدني األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية لممعمم . و حل ىذا 

تخاذ موقف عدائي من الدولة من خبلل تقديم مقترحات وحمول لممشكبلت القائمة ، الصراع دون ا
ومخططات لمنيوض بأوضاع ىؤالء المعممين مستقببل وفق خطوات جدولية منظمة ومدروسة.واتباع 

لتحقيق فيم أعمق وأشمل لدور الدولة وفرضية الخريطة ليست هى الواقع  فنية إعادة تشكيل اإلطار
بيذه الفئة ، واالستراتيجيات التي تضعيا الدولة لمنيوض بيؤالء المعممين مستقببل ؛ في االىتمام 

لمتخمي عن الموقف العدائي تجاه موقف الدولة من معممي المعاقين عقميا ، مما يسيم بصور مباشرة 
 في التخفيف من وطأة الشعور بالضغوط الناتجة عن ىذا البعد.

، وعرض ما يقوم بو المعمم من إسيامات رغم ما  ات وتجاربفرضية اليوجد فشل بل خبر تطبيق    
يعانيو من تحديات وضغوط ، ويبرز ما يحققو من انجازات في مجال تعميم ذوي اإلعاقة العقمية 

 عمى مسئولي الدولة كي يحظى بالتقدير ، ويمفت االنتباه إلى ىذا المجال لتقديم مزيد من الدعم. 
من خبلل تكوين رابط فعال يمكن استخدامو عند التعرض لمضغط  بطفنية الرافضبل عن استخدام    

في تحديد  فنية الحصيمةالنفسي؛ لمتخمص من ىذا الشعور، واستبدالو بشعور ايجابي. وتسيم 
األىداف التي يرغب المعمم في الوصول إلييا ، وتحديد الطرق التي يمكن اتباعيا لتحقيق ىذه 
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من خبلل استغبلل ما لدى    مصادر الطاقةسية ، والتوافق . وتعد األىداف ، لكي يشعر بالراحة النف
المعمم من طاقة جسدية وذىنية وروحية إذا أحسن استغبلليا يتمكن من انجاز ما يسند إليو من 

 أعمال ، فيشعر بالثقة بالنفس والدافعية لمعمل و اإلنجاز وينخفض لديو الشعور بالضغط النفسي. 
وتتمثل في نمذجة سموك اآلخرين ممن  النمذجة، تم اتباع فنية اإلقتصادية لمضغوطأما بالنسبة     

استطاعوا التغمب عمى مثل ىذه الضغوط ومحاكاة سموكيم االقتصادي في اإلنفاق واإلدخار وفقا 
عادة تشكيل اإلطارلمتطمبات الفرد.  واعتبار ىذا النوع من العمل مصدرا آمنا لمدخل ، ال يمكن  وا 
. وحصول معممي المعاقين عقميا عمى حافز أعمى من معممي العاديين يعد مصدرا  االستغناء عنو

 لمشعور بالرضا أن ما يبذلو من جيد زائد يحصل من خبللو عمى حافز أعمى.
فقد ساعدت فنيات وفرضيات البرنامج  الضغوط الناتجة عن الجوانب الشخصيةوبالنسبة لبعد   

ة نواحي القوة والضعف في شخصياتيم ، والضغوط التي قد المعممين عمى اكتشاف ذواتيم ، ومعرف
مكانية مواجيتيا ، وىذا يتفق مع نتائج دراسة أحمد المعشني  تنتج عن الجوانب الشخصية وا 

( التي أسفرت عن فاعمية البرمجة المغوية العصبية في تحسين جوانب الشخصية ، وتم 2006)
القمق أو التوتر عند التدريس لممعاقين عقميا ، وتعد لمتغمب عمى الشعور ب فنية االسترخاءاستخدام 

 الحوار االيجابي مع الذاتىذه الفنية ذات فاعمية مع المعمم سريع االستثارة واالنفعال، واستخدام فنية 
نجاز الميام،   الكتشاف نقاط القوة والعمل عمى استغبلليا لتحقيق األىداف،  وتحسين اآلداء وا 

( التي أشارت إلى البرمجة المغوية 2012يضا مع دراسة رييام قنديل )وتتفق ىذه النتائج أ   
العصبية باعتبارىا منحى عبلجي إرشادي فعال. وتتفق ىذه النتيجة مع ما يراه سعيد أبو حبلوة 

( من الحاجة إلى صياغة وتطوير واختبار فعالية برامج التدخل لبناء وتعظيم مكامن 9،  2006)
ية. مما سبق يتضح فعالية البرنامج اإلرشادي في تخفيف الضغوط النفسية القوة والفضائل اإلنسان

 بكافة مصادرىا بما تضمنو من فنيات ومبادىء لمبرمجة المغوية العصبية .
وتتفق ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت فاعمية البرمجة المغوية العصبية في   

،   Stenbach (1984)ات النفسية منيا؛ دراسة ستنباتش التخفيف وعبلج كثير من اإلضطراب
( في عبلج 2013لعبلج المخاوف المرضية ، وأحمد قاعود ) Mahishika (2010)ماىيشيكا 

( التي اثبتت فاعميتيا في تخفيف األعراض النفسية 2014اإلكتئاب، و دراسة أسماء عبد الوىاب )
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في العبلج النفسي، ودراسة   Catlin, Melita & Peter(2015) السالبة ، وكاتمين ومميتا وبيتر
( التي أثبتت فاعميتيا في 2018( في خفض القمق، ودراسة أميرة الشناوي )2016أميرة فتح اهلل )

 ( في تخفيف أعراض الوسواس القيري . 2019خفض العصابية ، ودراسة شيماء سعيد )
 نتائج الفرض الثالث :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات معممي وينص الفرض الثالث عمى أنو "    
التبلميذ المعاقين عقميا بالمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمضغوط النفسية . 
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لممجموعات المرتبطة، وكانت النتائج 

 كما يوضحيا الجدول التالي:
قيمة )ت( لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية عمى كل بعد من أبعاد  (4دول )ج

 الضغوط النفسية في القياسين البعدي والتتبعي )بعد شيرين من انتياء البرنامج(.
االًحراف        هخوسظ الفرق الوخوسظ ى القَاس الوخغَر

 الوعَارً

قَوت 

 "ث"

 الذاللت

الضغوط 

 الٌفسَت

 غَر دالت 0.564 4.488 0.400 119.282 40 البعذً

 118.888 40 الخخبعٌ

(أن قيمة )ت(لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي 4يبين الجدول)
 والتتبعي عمى مقياس الضغوط النفسية  غير دالة إحصائيا، مما يحقق صحة ىذا الفرض. 

البرنامج اإلرشادي القائم عمى فنيات البرمجة المغوية العصبية في  وىذا يعني استمرارية فعالية 
التخفيف من حدة الضغوط النفسية بعد االنتياء من تطبيق البرنامج بشيرين  ؛ ويرجع ىذا إلى 
اعتماد ىذه الفنيات عمى التدريبات والممارسة الفعمية في المواقف الضاغطة ، فضبل عن واقعيتيا 

الضغوط التي يتعرض ليا معممو التبلميذ المعاقين عقميا ، مما يجعل أثرىا  في التعامل مع مصادر
 ممتدا خبلل فترة المتابعة.

 الفرض الرابع:
ينص الفرض الرابع عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معممي 

جودة الحياة في القياس التبلميذ المعاقين عقميا في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس 
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البعدي لصالح المجموعة التجريبية ". ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار " 
 ت" لممجموعات غير المرتبطة؛ وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

( قيمة )ت ( لمفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس 5جدول )
 البعدي لجودة الحياة.

اإلًحراف  الوخوسظ الوجووعت الوقَاس

 الوعَارً

 هسخوى الذاللت  قَوت "ث"

 0.01 2.03 60.35 97.925 الضابطت جودة الحَاة

 115.08 183.352 الخجرٍبَت

( بين متوسطي درجات 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )5ويتضح من الجدول)
ية والضابطة عمى مقياس جودة الحياة في القياس البعدي ، لصالح المجموعة المجموعتين التجريب

التجريبية ، وىذه النتيجة تحقق صحة ىذا الفرض.مما يعني أن المجموعة الضابطة لم يحدث ليا 
أي تغير في مدى الشعور بجودة الحياة ، لكونيا لم تتعرض لمبرنامج اإلرشادي القائم عمى فنيات 

المغوية العصبية لخفض الضغوط النفسية لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا،  وفرضيات البرمجة
فمازال الشعور بجودة الحياة لدى ىذه المجموعة متدنيا مقارنة بالمجموعة التجريبية التي تمقت 

 البرنامج اإلرشادي؛ وىو ما أوضحتو نتائج ىذا الفرض .
 نتائج الفرض الخامس:

روق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات معممي التبلميذ وينص عمى أنو " توجد ف    
المعاقين عقميا بالمجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي عمييم وبعده لصالح القياس 
البعدي ، ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق اختبار )ت( لممجموعات المرتبطة ، 

 دول التالي:وكانت النتائج كما يوضحيا الج
( قيمة )ت ( لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي 6جدول )

 Cohen .Dوالبعدي لجودة الحياة. وحساب حجم األثر باستخدام معادلة كوهين د 
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يا يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين متوسطي درجات معممي التبلميذ المعاقين عقم   
في كل بعد من أبعاد جودة الحياة في القياسين القبمي والبعدي ، وىذه الفروق لصالح المتوسط 

 األكبر وىو متوسط القياس البعدي ، وىذه النتيجة تحقق صحة الفرض السابع.
ويتبين من نتائج الفرضين ) الرابع والخامس( أن البرنامج كان لو أثرا فعاال في تحسين جودة      
وىذا يرجع النخفاض مستوى الضغوط النفسية لدى المعممين بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي  الحياة،

( أن حجم التأثير 6المتضمن فنيات وفرضيات البرمجة المغوية العصبية عمييم. ويوضح الجدول )
حسب معامل كوىين كان متوسطا بالنسبة لممقياس ككل مما يعني أن فاعمية البرنامج القائم عمى 

ت البرمجة المغوية العصبية في خفض الضغوط النفسية قد أثر في تحسين الشعور بجودة الحياة فنيا
بمستوى متوسط ، مما يعني أن خفض الضغوط النفسية يؤثر ايجابيا في تحسين جودة الحياة ، وأن 

ض من خبلل خف-فنيات البرمجة المغوية العصبية المستخدمة في البرنامج كان ليا أثرا غير مباشر 
في تحسين الشعوربجودة الحياة لدى معممي التبلميذ المعاقين عقميا. وىذا يتفق  –الضغوط النفسية 

( حول فاعمية البرمجة المغوية العصبية في تنمية مفيوم الذات 2009مع نتائج دراسة أنوار الشعار )
 دراسة بيمسما باعتباره أحد المؤشرات المتضمنة في الجوانب الشخصية لجودة الحياة ، ويتفق مع

(Pelsma  (1987  وبيرسون وآخرون ،(Pearson et. al., (2005  ترافرز وكوبر ،Travers 
& Copper (2007)  ( التي أشارت كل 2018( ، ودراسة وائل حامد )2013، عبير الشرقاوي )

منيا إلى  أن خفض حدة الشعور بالضغط النفسي يصحبو تحسن فى جودة الحياة لدى المعممين.  
وتتفق ىذه النتائج مع عدد من الدراسات التي اىتمت باستخدام البرمجة المغوية العصبية في تحسين 
مختمف جوانب الشخصية ،  والبعد عن الضغط النفسي، و تعزيز الشعور بجودة الحياة دراسة 

(، سماح  2015، محمود مصطفى ) Rochavierira & Gaspar (2013)روشافيريرا وكاسبار
( عمى فاعمية البرمجة المغوية العصبية في إدارة الذات وتحقيق التوافق ، واتفقت 2018السعيد )

( عمى فاعميتيا في تنمية دافعية 2015( ، ودراسة محمد خمف ) 2011دراسة إسماعيل اليالول )
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( في تنمية الدافعية المينية. باعتبارىا جوانب إيجابية في 2019اإلنجاز، ودراسة أمل عفيفي )
تحتاج إلى تنميتيا بيدف الشعور بالرضا  والسعادة وجودة الحياة ، والبعد عن اإلضطراب  الشخصية

 والضغط النفسي.
 نتائج الفرض السادس:

ينص الفرض السادس عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات     
ن البعدي والتتبعي لجودة الحياة. معممي التبلميذ المعاقين عقميا بالمجموعة التجريبية في القياسي

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض؛قامت الباحثة بتطبيق اختبار"ت" لممجموعات المرتبطة، وكانت 
 النتائج كما يوضحيا الجدول التالي.

ت ( لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية عمى كل بعد من أبعاد  قيمة ) ( 7جدول )
 لبعدي والتتبعي بعد شهرين من انتهاء البرنامج.جودة الحياة في القياسين ا

عدم داللة الفروق بين متوسطي درجات المعممين في القياسين البعدي  (7يتضح من الجدول)   
والتتبعي لجودة الحياة وىذا يعني امتداد أثر البرنامج اإلرشادي من خبلل فنيات ومبادىء البرمجة 

ية وتحسين جودة الحياة لدى معممي التبلميذ المعاقين المغويىة العصبية في خفض الضغوط النفس
عقميا. فيتضح أن تحقيق التغير لؤلفضل في مواجية الضغوط النفسية ، وتعديل جوانب الشخصية 
بما ُيمًّكن المعمم من جودة اآلداء، وتحقيق النجاح يجعمو يشعر بقيمتو الذاتية ، وأنو قادر عمى 

و الشعور بالضغط النفسي ويتحسن شعوره بجودة الحياة ، وما تحقيق أىدافو ، ومن ثم ينخفض لدي
يكسب ىذا الشعور نوعا من االستمرارية ىو مواصمة استخدام فنيات البرنامج عند التعرض لمواقف 

 الضغط النفسي ، والتمسك بالقيم والمبادىء التي تم تعمميا من خبلل البرنامج .
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 التوصيات التربوية:
 ات اإلرشاد النفسي لمعممي المعاقين عقميا بما يخفف الضغوط النفسية لدييم. االىتمام بتقديم خدم -
 ضرورة االىتمام ببحث مشكبلت معممي المعاقين عقميا ، وتنمية السمات االيجابية لدييم . -
 زيادة وعي المعممين بكيفية مواجية الضغوط النفسية التي يتعرضون ليا. -
سبل الرعاية التي يحتاجيا معممي المعاقين عقميا ؛ بما يحقق ليم االىتمام بتوفير كافة الخدمات و  -

 قدر من الراحة والرفاىية التي تدعم شعورىم بجودة الحياة. 
االىتمام بحل المشكبلت التي تعد مصدرا لمضغوط النفسية لدى معممي المعاقين عقميا بما يقمل  -

 من مستوى الضغوط  النفسية لدييم.
التواصل بين معممي المعاقين عقميا ، والمديرين والمشرفين وأولياء األمور ، ضرورة التركيز عمى -

 مما يقمل من الضغوط النفسية المتعمقة بيم .
 البحوث المقترحة :

إعداد برامج إرشادية قائمة عمى البرمجة المغوية العصبية لتحسين السمات اإليجابية لدى معممي  -
 العاديين وذوي اإلحتياجات الخاصة.

إعداد برامج إرشادية قائمة عمى البرمجة المغوية العصبية لتخفيف حدة بعض االضطرابات  -
 النفسية لدى معممي ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 إعداد برامج إرشادية تيدف إلى تحسين جودة الحياة لدى معممي المعاقين عقميا بصورة مباشرة. -
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 مراجع البحث:

 ( : العبلقة بين الممارسة المينية 2000ن عميثة األحمدي )إبراىيم زكي  قشقوش و محمد ب
والشعور بالضغوط النفسية لدى معممي ومعممات المدارس المتوسطة والثانوية بالمدينة المنورة. 

 .  164 -119، ص  13مجمة جامعة الممك عبد العزيز: العموم التربوية، العدد 
 ( فاعمية برنامج تدريب2006أحمدعمي المعشني : ) ي لتقنيات البرمجة المغوية العصبية دراسة

لبعض متغيرات الشخصية لدى طمبة الجامعة بسمطنة عمان " رسالة دكتوراة ، معيد الدراسات 
 والبحوث التربوية ، جامعة القاىرة .

 لمعممي  ةيبرنامج إرشادي مقترح في خفض حدة الضغوط النفس ةيطو بخش)ب.ت(. فاعم رةيأم
العامة، المممكة العربية السعودية، جامعة  ةيوأثره عمى حالتيم النفس اً يمعق نياألطفال المتخمف
 .25-1الممك سعود، 

 ( : دور اإلرشاد النفسي في تحقيق جودة الحياة بالمجتمع المعاصر 2015محمد الطائي ) إيمان
 .76:   50، ص  47، مجمة البحوث التربوية والنفسية ، العدد 

 (.عوامل النجاح في عمم البرمجة المغوية العصبية وتطبيقاتيا في 2013وليد عبد الحميد ) بثينة
 .332-319(: 18القرآن الكريم، مجمة كمية الفقو، جامعة الكوفة، )

 ( : اإلحتراق النفسي لدى المعممين العاممين في معاىد التربية 2003بن ناصر العتيبي ) بندر
 .197 -157، الجزء األول ، ص 29الفكرية. مجمة كمية لتربية ، جامعة عين شمس ، العدد 

 العميا الدراسات تطًير مركز ،األًلى لطبعة( : إدارة الضغوط ، ا2007سيد يوسف ) جمعة ً 
 ، جامعة القاىرة. البحًث

 ( : فاعمية برنامج باستخدام البرمجة المغوية العصبية في تحسين 2011محمد أحمد ) حاتم
 الة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة حموان.التوافق النفسي والدراسي لبطيء التعمم " رس

 (. اإلرشاد النفسي وجودة الحياة في المجتمع المعاصر، 2005مصطفى عبد المعطي ) حسن
المؤتمر العممي الثالث لئلنماء النفسي التربوي لئلنسان العربي في ضوء جودة الحياة، جامعة 

 .٣٢-٣٢الزقازيق، مصر:
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 (. قمق البطالة وعبلقتو بجودة الحياة وفاعمية 2008بخيت )محمد الجمال ونوال شرقاوي  حنان
الذات لدى طمبة السنة النيائية بكمية التربية جامعة المنوفية، مجمة البحوث النفسية والتربوية، 

(1 :)258-327. 
 ( مدى فاعمية البرمجة المغوية العصبية في عبلج المخاوف 2009عادل عبد الرحمن ) دينا

 توراة ، كمية اآلداب ، جامعة الزقازيق.المرضية ، رسالة دك
 ( : اإلحتراق النفسي )ضغوط العمل النفسية ( لدى معممي ومعممات 2001محمد البتال ) زيد

التربية الخاصة ، ماىيتو ، أسبابو ، عبلجو ، أكاديمية التربية الخاصة ، الطبعة األولى ، 
 الرياض.

 م النفس االيجابي ) دراسة تحميمية ( ، ( : جودة الحياة من منظور عم 2014مشري )  سبلف
 .237 -215،ص ص   8جامعة الوادي ، العدد  –مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية 

 االختبلف الذي يحدث فارقا في  –( : " البرمجة المغوية العصبية في العمل 2006) سونايت
 سعودية .( ، ترجمة ونشر مكتبة جرير ، المممكة العربية ال3مجال العمل " ، )ط

 ( قياس جودة الحياة لدى عينة من طبلب جامعة تبوك بالمممكة  2010خالد سميمان ) شاىر
العربية السعودية وتأثير بعض المتغيرات عمييا ، مجمة رسالة الخميج العربي ، جامعة تبوك، 

 .155 -117، 31، العدد  28السنة 
 عممات التربية الخاصة وعبلقتيا ( : الضغوط النفسية لدى معممي وم1993السمادوني ) شوقية

 بتقدير الذات، رسالة ماجستير ، كمية التربية ببنيا ، جامعة الزقازيق.
 (: قائمة الضغوط النفسية لممعممين  ، كراسة التعميمات ، 1989منصور وفيوال البببلوي ) طمعت

 مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة. 
 دار الفكر  1ط التربوية والنفسية ،  ط ( : إدارة الضغو 2006عبد العظيم حسين  ) طو ،

 لمطباعة والنشر ، األردن.
 (: جودة الحياة لدى طمبة الجامعة 2007ميدي كاظم، وعبد الخالق نجم البيادلي ) عمي

 .53-24، ص  31العمانيين والميبيين دراسة مقارنة، مجمة العموم اإلنسانية السنة الثالثة ، العدد
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 ( : الضغط النفسي، مفيومو ، تشخيصو ، طرق عبلجو  1994ي )الرحمن سميمان الطرير  عبد
 . 1ومقاومتو ، ط 

 (: " التوافق الميني لممعمم " ، مجمة التقويم والقياس النفسي والتربوي 1993اهلل عبد المنعم ) عبد
 .188-157( ، سبتمبر ، ص 2، غزة ، العدد )

 ية الخاصة في محافظة عمان (: مصادر ضغوط العمل لدى معممي الترب2015الجدوع ) عصام
 .393-361،ص 2، العدد42وعبلقتيا ببعض المتغيرات، مجمة دراسات ، العموم التربوية ، المجمد 

 (: مصادر الضغوط المينية لدى المدرسين في المرحمة المتوسطة بدولة 2000المشعان ) عويد
وية ، مجمس النشر العممي الكويت وعبلقتيا باالضطرابات النفسية الجسمية  ، مجمة العموم الترب

 .96 -65( ، ص 1( ، العدد )28، جامعة الكويت ، المجمد )
 القاىرة: دارالفكر العربي. 1(:القمق وادارة الضغوط النفسية، ط2001السيدعثمان) فاروق ، 
 ( عمم النفس التطبيقي وجودة الحياة ، وقائع المؤتمر العممي الثالث  2005حسن رضوان ) فوقية

 16 – 15والتربوي لئلنسان العربي في ضوء جودة الحياة ، جامعة الزقازيق ، مصر : اإلنماء 
 . 104 – 95مارس ، ص 

 ( : البرمجة المغوية العصبية اآلن أكثر سيولة ، ترجمة ونشر مكتبة 2008ىاريس ) كارول
 جرير ، المممكة العربية السعودية .

 قارنة بضغوط المين األخرى وفي (: ضغوط مينة التدريس م1998الدسوقي الشافعي ) محمد
عبلقتيا بالمعتقدات التربوية لممعممين ، المجمة التربوية تصدر عن مجمس النشر العممي ، 

 . 188-187: 48،  12جامعة الكويت ، المجمد 
 (. بحوث جودة الحياة في العالم العربي دراسة تحميمية، مجمة الباحث 2015أمحمد ) مسعودي

 .220 -203(: 20) 7اإلجتماعية، في العموم اإلنسانية و 
 (: مقياس جودة الصحة النفسية. مجمة كمية التربية، جامعة 1999خميل الشرقاوي) مصطفي

 .  127-111(: 84األزىر،)
 ( : مصادر الضغوط النفسية لدى العاممين مع األشخاص ذوي 2012فؤاد  داغر ) ميسون

 ستير ، جامعة القدس.اإلعاقة الفكرية في المحافظات الشمالية ، رسالة ماج
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 برنامج لمساعدة  –نظرياتيا  –(. الضغوط النفسية، طبيعتيا 1999توفيق الرشيدي ) ىارون
 الذات في عبلجيا، القاىرة:مكتبة األنجمو المصرية. 

 يوما ، مكتبة جرير. 21( البرمجة المغوية العصبية في 2003ألدروبيريل ىيدز ) ىاري 
 فعالية العبلج المعرفي السموكي في تخفيف حدة الضغوط  (.2004عبد الرحمن الخولي ) ىشام

مركز اإلرشاد  -النفسية لدى معممي التربية الخاصة، مجمة اإلرشاد النفسي: جامعة عين شمس 
 .135 - 83(: 18النفسي ، )

 (. فاعمية البرمجة المغوية العصبية في تنمية ميارات التواصل لدى 2010السيد حامد ) وائل
مقارنة بالعبلج العقبلني اإلنفعالي، رسالة دكتوراه، كمية التربية باإلسماعيمية، طمبة الجامعة 

 جامعة قناة السويس.
 (. الضغوط النفسية وعبلقتيا بجودة الحياة لدى أعضاء ىيئة التدريس، 2018السيد حامد ) وائل

 .55 -48(: 1) 3المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، 
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