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 مقدمة
يتعرض اإلنسان في حياته اليومية إلى كثير من الضغوط النفسية التي تحيط به 

أو العالقات اإلجتماعية مما يجعله في توتر دائم  المنزل أو المدرسة أو العملسواء في 
يؤثر بالسلب على حياته بأكملها من جميع الجوانب، ولما كان اإلنسان بطبيعته كائن 
اجتماعي ال يستطيع العيش بمفرده لذلك كان االهتمام بالصحة النفسية للفرد من أهم 

مة في األبحاث والدراسات العلمية، ولما كانت الموضوعات التي احتلت مكانة مه
الضغوط النفسية المحيطة بالفرد تؤثر بالسلب على صحته النفسية وبالتالي على إنتاجيته 
وتفاعله في المجتمع لهذا كانت الضغوط النفسية محل اهتمام الباحثين وهو ما تحاول 

 :الدراسة إلقاء الضوء عليه من خالل المحاور التالية

 الضغوط النفسية: أواًل 
 تعريف الضغوط النفسية -1
 مصادر الضغوط النفسية -2
 أنواع الضغوط النفسية -3
 أعراض الضغوط النفسية -4
 عالج الضغوط النفسية -5
 الضغوط النفسية عند طالب المرحلة الثانوية: ثانًيا
 الضغوط النفسية عند ذوي اإلعاقة الحركية: ثالثًا
 (التلعثم) الكالم  الضغوط النفسية عند ذوي اضطرابات: رابًعا
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 الضغوط النفسية: أوالً 
 تعريف الضغوط النفسية  -1

ما ذكره  التي تناولت الضغوط النفسية، ومن هذه التعريفات التعريفاتتعددت 
أن كلمة ضغط  وردت في المعجم اللغوي بمعنى عصر (  112: 2004عياش العنزي،)

 وضيق عليه وزحمه والضغط هو اإلكراه والشدة والمشقة،ويشير شئ إلى شئ
Graziani,Swendsen,2004:10) ) أن مصطلح الضغط يستخدم في كثير من

المختلفة والميادين المتعددة وأصبح محل اهتمام كثير من الباحثين في مجال  المجاالت
لضغط كلمة مجردة أن ا( 12: 2004ابتسام الحلو،)  فتذكر .علم النفس والطب السلوكي

وهذا ما أشار إليه .  تحت تأثير الضغط نستدل عليها من خالل ردود أفعال الفرد الواقع
نما نشعر به  رازاروس في وصفه للضغط بأنه اليمكن تعريف الضغط بشكل موضوعي وا 
في حين كان موقًفا يفوق القدرة التكيفية للضغط وذلك ألن األفراد تختلف استجاباتهم 

الفرحاتي ) وقد عرف (.25: 2001عايدة حسن،) على حسب قدرته التكيفية للضغط كل 
مثيرات أو متغيرات في البيئة الداخلية أو  بأنهالضغوط النفسية ا( 68: 2005محمود،

والتي  ىالخارجية بدرجة من الشدة والدوام بما يثقل القدرة التكيفية لإلنسان إلى حده األقص
 ويقصد  .السلوك خلل فيى في ظروف معينة يمكن أن تؤدي إل

(McNamaram2000: 4) بالضغط النفسي تلك الحالة الداخلية للفرد والحدث الخارجي
له، وهو عملية تفاعلية بين الفرد وبيئته، وأن الضغط عملية تمثل إطاًرا مفيًدا حيث 
يتضمن متغيرات بيئية ونفسية وفسيولوجية ، ويستخدم هذا المفهوم أيًضا للداللة على 

، واألعراض ذات الصلة بالضغط (اإلجهاد)، والشدة (الموضوعية )بيئة المحيطة بالفردال
 . والتي تتضح في مخرجات انفعالية وبيولوجية وسلوكية

 مصادر الضغوط -2
 إلىمصادر الضغوط  قسم Millerأن  (40: 1995إيمان زيدان، )  أشارت

هي : داخليةالمصادر فال .مصادر داخلية، ومصادر خارجية مصدرين أساسيين وهما
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النابعة من بعض المعتقدات واألفكار الخاطئة، فبعض األشخاص يفرضون على أنفسهم 
وهي : خارجيةالمصادر ، ال.ضغوطات بالرغم من عدم وجود عوامل مسببه لهذه الضغوط

ضغوط شديدة في : المواقف التي تحدث الضغوط ويصعب السيطرة عليها ومن أمثلتها
ل أو بلوغ سن التقاعد أو الخالفات والعداوات المستمرة، وكذلك ضغوط العمل كفقدان العم

عائلية مثل الطالق أو تحمل أعباء جديدة أو فقدان عزيز بموت أو سفر أو التغير في 
الوضع المالي وكذلك العادات والتقاليد المفروضه على الفرد، ومن أمثلة الضغوط 

 .والبراكين والزالزل وغيرهاأيًضا الكوارث الطبيعية كاألمطار الخارجية 
الظواهر والكوارث : مصادر الضغوط تنقسم إلى ثالثة أقسام وهيواعتبر الزاروس أن 

الطبيعية مثل الزالزل والبراكين، المشاكل الشديدة الخاصة بالعمل مثل فقدان العمل، 
 Matteson and المشاكل اليومية مثل ازدحام الطرق أو خالف مع صديق

Ivancevich,1987: 39).) 

 :فقد قسم مصادر الضغوط إلى أربعة أقسام وهي( 1991محمد الصبوة ،) أما 
مثل الضغوط التي تنشأ من  األساليب الخاطئة التي  يتبعها : الضغوط الشخصية

ومنها العادات  :الشخص في حياته اليومية وليست رغًما عنه، الضغوط االجتماعية
وهي الضغوط التي تصدر  :والتقاليد التي أوجبها المجتمع على الفرد، الضغوط الفيزيائية 

حساسه بها مثل البرودة  من البيئة الخارجية وتسبب ضاغًطا عند تعرض الفرد إليها وا 
عن حدوث  وهي تلك الضغوط الناتجه :الشديدة أو الحرارة الشديدة، الضغوط الطارئة

 .طارئ مفاجئ مثل الحوادث أو فقد عزيز
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 شكل لتوضيح مصادر الضغط النفسي                     
 
 أنواع الضغوط-3

تعددت آراء علماء النفس في أنواع الضغط النفسي فمنهم من قسمها إلى ضغوط 
إيجابية وضغوط سلبية ومنهم من قسمها إلى ضغوط تكيفية وضغوط متجاوزه، ومنهم من 
قسمها إلى ضغوط مؤقته وضغوط دائمة، ومنهم من قسمها إلى ضغوط حادة وضغوط 

سامي عبد ) فيذكر. متوقعه مزمنه ، ومنهم من قسمها إلى ضغوط حالية وضغوط
النوع : في تصنيفه ألنواع الضغوط النفسية أنها تنقسم إلى نوعين( 59 :2002القوي،
وهي الضغوط السارة مثل السباقات الرياضية فهي تخلق جو  :الضغوط اإليجابية :األول

من التنافس في األنشطة األدائية مما يزيد ذلك من االنتاجية وفي هذه الحالة تكون 
وهي الضغوط الضارة وتكون  :الضغوط السلبية: النوع الثاني، لضغوط تحت السيطرةا

دائما خارج نطاق السيطرة وقد تؤدي إلى اضطرابات في جهاز المناعة، ويصبح مفتاح 
الصحة النفسية في هذه الحالة هو أن يتدرب الفرد على كيفية تحويل النوع الثاني من 

 .ل الضغوط السلبية الضارة إلى ضغوط إيجابية سارةالضغوط إلى النوع األول أي تحوي

 مصادر الضغط النفسي

 خارجية داخلية
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مما سبق يتضح  أن الضغوط التي يمر بها الفرد التقتصر على الجانب الداخلي للشخص 
في هذا االتجاه ( (Bowser,2000:25فقط بل ويتعدى ذلك إلى البيئة والعمل، فيشير 

فة إلى الجوانب الشخصية قائال أن الضغوط التي يمر بها الفرد في البيئة والعمل باالضا
 .تؤثر جميعها بالسلب على إنتاجيته وعالقته مع اآلخرين

 
 شكل لتوضيح أنواع الضغوط

 أعراض الضغوط-4
يتعرض الفرد في حياته اليومية والحياتية إلى الكثير من الضغوط سواء على 

أو االجتماعي ، هذه الضغوط على تعددها  المستوى الشخصي أو األسري أو المهنى
وتنوعها تؤثر في الفرد سواء مباشرة أو على مدة من الزمن وكلما ازدادت الضغوط 
النفسية وطالت مدتها كلما ظهر على اإلنسان الكثير من األعراض نظًرا لعدم تكيفه معها 

تظهر على  واستنفاذ طاقته وقدرته على تحمل مثل تلك الضغوط، ومن األعراض التي
 :اإلنسان نتيجة تعرضه للضغوط النفسية مايلي

أنواع 
الضغوط 
 النفسية

 دائمة

 إيجابية

 سلبية

 حادة

 مزمنة

 مؤقته
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وأعراض معرفية وأعراض سلوكية وأعراض فسيولوجية، فمن  أعراض انفعالية
االحتراق النفسي، الغضب، العدوانية، العصبية، سرعة االنفعال، :أمثلة األعراض اإلنفعالية

علي )درة على االسترخاء ، عدم القكذلك نوبات اكتئاب وتقلب في المزاج سرعة البكاء،
أن زيادة اإلحساس ( 16: 2003سمير شيخاني، ) ، كما يذكر(48: 2000عسكر،

بالمرض واختفاء مشاعر اإلحساس بالصحة من األعراض اإلنفعالية للضغط النفسي، 
التفكير غير العقالني، استحواذ فكرة واحدة على الفرد، : معرفيةالعراض ومن أمثلة األ

صائبة، التردد الدائم في اتخاذ القرارات وكذلك صعوبة في التركيز  إصدار أحكام غير
عراض ومن أمثلة األ (.45: 2000علي عسكر،) ، نوبات هلعوالنسيان المتكرر

عدم الثقة في اآلخرين، تصعيد أخطاء اآلخرين، انخفاض في االنتاجية، إفراط  :سلوكيةال
، (34: 2005عبد العزيز محمد، ) في التدخين، التهكم الدائم والسخرية من اآلخري

أنه عند شعور الفرد بالضغط النفسي فإنه يحاول أن  (32: 2014منى العامرية،)وتذكر
قضم األظافر، أو ارتفاع صوته عند : يتخلص منه عن طريق القيام بسلوكيات تظهر في 

ن التحدث، أو هز ركبتيه، أو تغيرات في الشهية، أو اإلفراط في التدخين وغير ذلك م
 .السلوكيات الغير مألوفه التي يحاول عن طريقها التخلص من الضغط النفسي الواقع عليه

 ،آالم في الظهر، سرعة خفقان القلب، ارتفاع الضغط :الفيسيولوجيةعراض ومن أمثلة األ
تنميل األطراف، القئ، الصداع، الدوار، التعرق، اضطرابات في النوم واضطرابات في 

 (. 16: 2003،شيخاني سمير) الشهية
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 شكل لتوضيح أعراض الضغوط النفسية

 
 أساليب عالج الضغط النفسي-2
يعد العالج النفسي أحد الطرق الفعالة في عالج اإلضطرابات : العالج النفسي - أ

النفسية التي يعاني منها الفرد ويكون عن طريق إستخراج المشاعر المكبوته في العقل 
ونقلها إلى العقل الواعي حتى يتم التعامل معها بسهوله من قبل المعالج  الالواعي

النفسي ثم يأتي دور الحوار مع الفرد في محاولة لمعرفة الطرق التي يستطيع من 
خاللها أن يسيطر المعالج على الحالة النفسية للمريض والتعامل مع العقل الواعي 

دة ، ويقوم المعالج النفسي باستخدام دون ظهور حاالت مرضية أو ردود إنفعالية حا
كافة الوسائل للوصول بالفرد إلى حالة نفسية صحية جيدة ومحاولة استغالل كامل 
براز الجوانب اإليجابية في شخصيته واستغاللها والوقوف على نقاط  طاقاته وقدراته وا 

 (.19: 2004عماد أبو زيد، ) الضعف ومعالجتها

أعراض 
الضغوط 
 النفسية

 سلوكية

 معرفية

 فسيولوجية

 انفعالية
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ألعراض التي يعانى منها المعرضون للضغط النفسي من أكثر ا: العالج باألدوية-ب
هو القلق وفي بعض األحيان يكون قلق مزمن مما يتسبب في إعطاء المريض 

أن مضادات القلق عديدة ( 69: 1999هارون الرشيد، ) مضادات قلق، ويذكر 
وتختلف في قوة التأثير ومضاعفاتها الثانوية ومنها ما يؤدي إلى االعتياد واإلدمان 

) نها ماال يؤدى إليهما ومن بين األدوية التي تؤدي إلى االعتياد عليها أدوية وم
ومركبات البتروديازيين ولهذا يجب التحلى بالحكمة في استعمالها ضد ( البربيتورات

القلق ويفضل تخصيصها للحاالت المؤقته لألعصاب والتي ال تتجاوز مدة شهر، وأما 
) د واإلدمان فهى نوع مضادات الكولين المركزيةاألدوية التي ال تؤدي إلى االعتيا

 (.المهدئات، مضادات االكتئاب، المثيرات النفسية، االيضات البنائية
أن الماء الساخن ( 20: 2003على البيك، ) يشير : العالج بالمياه الساخنه -جـ

في تخفيف الضغوط النفسية حيث أنه من  يعتبر نوع من أنواع العالجات المستخدمه
أقوى مهدئات األعصاب فيعمل على ارتخاء العضالت ويسمح بخروج السموم من 
الجسم عن طريق الجلد، كما يحسن من الدورة الدموية، ويعتبر أيًضا مقاوم لظهور 

 .عالمات الشيخوخة والتقدم في العمر
إلى التحكم في المثيرات الخارجية تهدف هذه الطريقة إلى الوصول : التأهل العقلي-د

بصفة يمكنها الوصول إلى صحة الشعور الخالية من التشوهات لكي ال يراها الفرد 
أن الخطوات المتبعة في تطبيق هذه ( 21: 2003على البيك، )تهديًدا له، ويشير 

يقوم المريض بالنوم على الظهر واختيار وضعيه مريحه له، ثم يقوم : الطريقة هي
ينيه، ثم يقوم بتمديد يديه على طول الجسم، ثم يقوم بمحاولة التخلص من بغلق ع

أي أفكار متضاربة تدور في ذهنه، و محاولة تصور عملية التنفس واإلحساس 
بمرور الهواء عبر األنف، ثم يقوم باختيار كلمه يرددها مرة بعد مرة بحيث تسمح له 

مرتين يومًيا لمدة ال تقل عن  بنسيان بعض المثيرات، على أن تطبيق هذه الطريقة
 .دقيقة 20: 15
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كاد تيرى بعض المختصين في الصحة العقلية، أن الرياضة : التمارين الرياضية -ه
حينما تستخدم أوقات " التوازن النفسي" كون المجال الوحيد الذي تتم فيه عمليةت

 ،احةبرياضة، س تلفزيون، موسيقى، سينمان، :فراغنا استخداما جيدا في الترويح
 الفرديكون الهدف منها تمضية وقت الفراغ، كل هذا من شأنه أن يجعل  شريطة أال

 ,A. Domart & al)واإلبداع، ويذكر أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على الخلق 
الجسم، فهي قد تعيد توازن  الرياضية والحركات الحرة  أن األلعاب (1986:589

، ، وتجعله كائنا أكثر مرحا وارتياحااآلليتخلصه من التوترات العصبية ومن العمل 
شرب مثل الصناعية وتعقد الحياة قد يؤديان إلى انحرافات كثيرة،  البيئة حيث أن
العنف، وفي هذه الحالة يكون اللجوء  يات، وكذلك سلوكيات غير مرغوبة مثلالكحول

البيئة الخضراء والهواء الطلق والحمامات المعدنية وسيلة إلى ممارسة الرياضة و 
 .ية والضغوط النفسيةالعصب األمراضهامة للتخلص من هذه 
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ا
ً
 الضغوط النفسية عند العاديني من طالب املرحلة الثانوية: ثاني

 تعد مرحلة الثانوية بشقيها التعليم العام والتعليم األزهري من المراحل الفيصلية في
حياة اإلنسان إذ يتوقف عليها تحديد مساره المستقبلي مما يجعل الطالب في احتياج دائم 

في قوله أن ( 95: 2013أحمد أوزي،) إلى التكيف مع البيئة المدرسية، ويشير إلى ذلك 
التكيف مع البيئة المدرسية يختلف باختالف مستويات النظام المدرسي حيث أن متطلبات 

تلف عن متطلبات التعليم الثانوي مما يجعل حياة الطالب تعتبر سلسلة التعليم األساسي تخ
والشك أنها ال تخلو من مصادر الضغوط . من عمليات تكيفية مع المواقف الجديدة

النفسية لدى الفرد حيث توافق هذه المرحلة مرحلة المراهقة التي أجمع عليها العلماء على 
وذلك ألنها تعتبر مرحلة تغيير في الجوانب  أنها من أهم مراحل النمو في حياة الفرد

سليمان )االنفعالية واالجتماعية والبيولوجية والمعرفية وفيها تتشكل شخصية الفرد 
لمرحلة المراهقة بأنها  1904ويتوافق هذا مع ما وصفه هول (.. 211: 2009ريحاني،

سلوكيات إذ يلجأ الفرد إلى (. 66: 2015هداية صالح ،)مرحلة الضغوط والعواصف 
 :Jean-Francois,2003مع الوضع الجديد   جديدة مختلفة في محاولة منه للتكيف

، وباإلضافة إلى ما يمر به الفرد من ضغوط نفسية تفرضها طبيعة المرحلة العمرية ((42
فإن ما يتعرض له الطالب دراسًيا في مرحلة الثانوية من األمور التي تمثل مصدًرا 

حيث قال أن المراهق في ( 196: 2005حسين فايد، )لى ذلك ضاغًطا لديه كما أشار إ
مرحلة الثانوي يكون أكثر توتًرا وعرضه لإلضطرابات النفسية واالجتماعية وخاصة قرب 

) دراسة أحمد عربيات : وقد أشارت إلى ذلك كثير من الدراسات منها. ميعاد االمتحان
اتيجية حل المشكالت في تخفيف بعنوان فعالية برنامج إرشادي يستند إلى استر (: 2005

الضغوط النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
فعالية برنامج يستند إلى استراتيجية حل المشكالت في تخفيف الضغوط النفسية لدى 

 طالب من طالب الصف األول( 415) طالب المرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة من 
مقياس الضغوط النفسية، ومن النتائج التي توصلت : الثانوي، واستخدمت الدراسة أدوات
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إليها الدراسة  ارتفاع الدرجة على مقياس الضغوط النفسية مما يدل على أن طالب 
المرحلة الثانوية يعانى من ضغوط نفسية كثيرة ويتطلب ذلك كثرة البرامج العالجية التي 

سية، ومن النتائج أيًضا وجود فروق بين المجموعتين التجريبية تحد من تلك الضغوط النف
والضابطة على المقياس البعدى للضغوط النفسية مما يدل على فعالية البرنامج في خفض 

 . الضغوط النفسية التي يتعرض إليها طالب المرحلة الثانوية

ي يمر كذلك تعتبر مشكلة الرسوب والتسرب من المدرسة كأثر للضغط النفسي الذ
 Rodgers(2003)دراسـة : به طالب المرحلة الثانوية ومن الدراسات التي تناولت ذلك

 & Taylorالوقوف على العوامل المؤدية لرسوب الطالب في  هدفت هذه الدراسة إلى
داخل  مع أولياء أمور الطالب الراسبين المقابلة استخدمت الدراسةواليـة يوتـا األمريكية، 

أسباب  تعود أسباب الرسوب إلى: من النتائج التي توصلت إليها الدراسو ، وخارج المدرسة
تعليمية تتمثل في ضعف الطالب في اللغة والغياب المتكرر، وأسباب عائلية تتمثل في 
عدم استقرار العائلة ، والتفكك األسري، وتدني المستوى التعليمي لألسرة، وأسـباب 

ديني، والتفرقة العنصرية التي تظهر في سلوك اجتماعية تتمثل في الهجرة، واالختالف ال
، مما يتسبب ذلك في خلق ضغط نفسي شديد داخل الطالب بعض المعلمين والطالب

 .يجعله في حاله من التوتر المستمر

يتضح من العرض السابق األثر النفسي الذي يتعرض له طالب المرحلة الثانوية 
وما يتعرض له من نمو سريع في النواحي من حيث طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها 

البيولوجيه والمعرفية وعالقاته االجتماعية وما يترتب عليه من تغيرات في سلوكه وتفكيره 
واتجاهاته مما يجعله في صراع دائم مع نفسه والمجتمع حوله في محاولة منه للتكيف، ثم 

ة الدراسية من تحديات تأتي الضغوط الدراسية التي يمر بها وما تفرضه طبيعة  المرحل
وصراع دائم مع الوقت ونظرة المجتمع من حوله وجلد الذات وتوقعات األهل والمقارنات 
بين األصدقاء واألقارب مما يجعل الطالب في حالة دائمة من القلق والخوف من المستقبل 

 .وقلق االمتحان وخاصة أنه يعتبر المحك الوحيد لتحديد مستقبل الطالب
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ا
ً
 الضغوط النفسية عند ذوي اإلعاقة احلركية: ثالث

تعد اإلعاقة الحركية من فئات ذوي االحتياجات الخاصة، وقد عرفتها منظمة 
أو الخلل في القدرات الجسدية ترجع إلى عوامل  الصحة العالمية بأنها حالة من القصور

عثمان )يم وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تعلم بعض األنشطة التي يمارسها الفرد السل
 (. 48: 2008يخلف،

يعاني األفراد ذوي اإلعاقة الحركية من مشكالت كثيرة نفسية واجتماعية سواء في 
األسرة أو العمل أو المجتمع باإلضافة إلى الصراع الدائم مع النفس وتدني تقدير الذات 

هور مما يجعلهم عرضة للضغط النفسي الشديد الذي إذا ما استمر فإنه يكون سبًبا في ظ
فمن المشكالت النفسية . االضطرابات النفسية المختلفة كذلك االضطرابات السيكوسوماتية

الشعور بالنقص، الشعور بالعجز، عدم الشعور : التي يواجهها ذوي اإلعاقة الحركية
( 94: 2003محمد غباري، ) باألمان، كذلك اإلسراف في الحيل الدفاعية، حيث يشير 

ركية معرضون للشعور بالنقص وتقليل الذات وذلك نظًرا لكثرة إلى أن ذوي اإلعاقات الح
المواقف التي يتعرضون لها وال يستطيعون التعامل أو التصرف فيها مما يولد لديهم 

: 2001رشاد عبد اللطيف ، ) ويضيف .   إحساس دائم بالفشل وأنهم أقل من أقرانهم
أصابتها سواء كانت خلقية أو أن هناك أنماط للشخصية في تقبلها لإلعاقة التي ( 218

مكتسبة ومن هذه األنماط نمط يشعر دائًما بالعجز ويعتمد على استجداء عواطف 
إلى كثرة استخدام الحيل ( 59: 2001بدر عبده، محمد حالوة، ) وقد أشار. اآلخرين

الدفاعية عند ذوي اإلعاقة الحركية منها اإلسقاط الناتج عن الكبت والنكوص السلوكي 
 . وغيرها

وقد أشارت إلى ذلك الكثير من الدراسات حيث تناولت مفهوم الذات عند المعاقين 
حركًيا، وكذلك إدراك صورة الجسم، وأثبتت وجود تدني واضح لمفهوم الذات وأن إدراك 
ذوي اإلعاقة الحركية لصورتهم الجسمية تؤثر على حالتهم النفسية وتدني مفهوم الذات 

صورة الجسم والقصور : بعنوان Breakey(2003)ودراسة : لديهم، ومن هذه الدراسات
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الدراسة إلى  ت هذههدف، الذاتي وعالقتها بالرفاهية النفسية واالجتماعية لدى حاالت البتر
الذاتي وصورة الجسم وعالقتها بالرفاهية النفسية واالجتماعية لدى  التعرف على القصور

، ومن النتائج التي من الذكور(  90 )نعينة الدراسة م ، تكونتمبتوري األطراف السفلية
وجود نتائج إيجابية بين صورة الجسم واحترام الذات، وجود عالقة  :توصلت إليها الدراسة

بين صورة الجسم واالرتياح في الحياة لدى العاديين، وانخفاض صورة الجسم ومفهوم 
انخفاض الثقة والشك أن . الذات والرفاهية االجتماعية لدى مبتوري األطراف السفلية

بالنفس عند الفرد وتدني تقدير الذات من األمور التي تتسبب في كثرة الضغوط النفسية 
ذا لم يتم التعامل مع هذه الضغوط للوصول إلى التكيف السليم فإنها سوف تؤدي  عنده وا 
إلى إصابة الفرد بواحد أو أكثر من االضطرابات النفسية مثل القلق واالكتئاب وغيره، وهذا 

القلق : بعنوان Hawamdeh &Etal ( 2008)دراسة : ا أشارت إليه الدراسات مثلم
التعرف على : إلى الدراسة ت هذههدف .النفسي واالكتئاب لدى حاالت بتر الطرف السفلي

من  عينة الدراسة ، تكونتالعوامل التي تساعد على ارتفاع القلق واالكتئاب لدى المبتورين
 :التي توصلت إليها الدراسة النتائج ، ومنت البتر السفليمريضا يعانون من حاال( 58) 

البتر الناتج عن الحوادث أدى إلى ارتفاع القلق  ، وأننقص الدعم االجتماعي والبطالة
منهم  (11) وأن  ،من القلق يعانونمنهم  (20)  أنكما  واالكتئاب لدى هؤالء األفراد،
 .يعانون من االكتئاب النفسي

لسابق التأثير السلبي لإلعاقة الحركية على الفرد في تدني يتبين من العرض ا
حساس الفرد بالخوف وعدم األمان، وبالتالي  مفهوم الذات لديه وخفض الثقة بالنفس وا 
تسبب هذه الضغوط النفسية اضطرابات مثل القلق واالكتئاب، لذلك كان لزاًما على البحث 

ية واإلرشادية التي تعمل على الحد من العلمي أن يكثف جهوده في تصميم البرامج العالج
التأثير السلبي لهذه اإلعاقة وبالتالي الحد من اآلثار النفسية المترتبة عليها والتي قد 
ذا  لم يتم التدخل للحد منها أيًضا فإنها سوف تتفاقم  تتسبب في وجود اضطرابات نفسية وا 

 . وتؤدي إلى اإلصابة بأمراض نفسية شديدة
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ا
ً
 (التلعثم) النفسية عند ذوي اضطرابات الكالم الضغوط -رابع

: ورد في الدليل التشخيصي النفسي اإلحصائي الرابع تعريف التلعثم بأنه 
طالته بشكل غير مناسب،  اضطراب في الطالقة الطبيعية في الكالم والتشكيل الزمني له وا 

، إقحام األلفاظ غير ذات الصلة، تكرار الصوت، اإلطاالت: ويظهر في األشكال التالية
 .وقفات ، إبداالت للكلمة تفادًيا للتلعثم

والشك أن ذلك يعتبر مهدد لألمن والهدوء النفسي عند الطالب المتلعثم حيث   
والمشاكل النفسية التي منها اإلنطواء والخجل وانعدام الثقة يتعرض إلى كثير من الضغوط 

الناشئ عن التلعثم مما يجعلهم في توتر دائم لما قد بالنفس وتقدير الذات نتيجة للقلق 
يتعرضون له من التنمر أو االستهزاء أو اإلحراج وسط المجتمع، ومن الدراسات التي تؤكد 

 ,Blyderveen& Lynnودراسة ، Pellowshki& Conture,(2002) دراسةذلك 
ودراسة  ،(Alm,(2014)، ودراسة (Menzie et al.(,2008)ودراسة    (2007)

Helgadottir et al.,(2014)) ودراسة ،Panico et al,(2015) ) أن المتلعثمين
يمرون بأحداث ضاغطة حيث يعانون من بعض اضطرابات السلوك المدرسي كالقلق 

، الثقة بالنفسجتماعي بسبب فقدانهم كاديمي والعزلة والرهاب اإلوالعدوان والعجز األ
واجهون استجابات سلبية ومضايقات من زمالئهم تزيد وبالتالي الخوف من الكالم ألنهم ي

من عجزهم عن التواصل وسوء تكيفهم وتفاعلهم وبالتالي تجنبهم للمواقف التي تتطلب 
، Lau et al,(2012))كذلك أشارت كثير من الدراسات مثل ودراسة .منهم التحدث

لبي على أن االضطراب في الكالم له أثر س Giorgetti  et al ,(2015 ) ودراسة
السلوك المدرسي للتالميذ من حيث انخفاض في التحصيل االكاديمي والكفاءة االجتماعية 
والسلوكية والشعور باالحباط والخوف االجتماعي والعصبية والتوتر والقلق هذا بالمقارنه 
مع اقرانهم االسوياء وان التالميذ ذوي االضطراب أظهروا تغيرات سلوكية في المدرسة 

 .لعالقات مع أقرانهم االسوياء أو العالقة مع المدرسينسواء في ا
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