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مدرس الصحة النفسية  أستاذ الصحة النفسية المساعد

  جامعة جنوب الوادي –كلية التربية بقنا 
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  الباحثـة:  اسم

  

  اعيلبسمة أحمد السيد إسم

  عنوان الرسالة:
  

تخفيـف   فـي إلرشاد بالمعنى على ابرنامج فعالية 
  .الضغوط النفسية لدى المراهقات الكفيفات

  العلمية: الدرجة
  

  ماجستير في التربية.

  القسم التابع له:
  

  الصحة النفسية.

ــم ــة: اس   الكلي
  

  كلية التربية بقنا.

  الجامعــــة: 
  

  جامعة جنوب الوادي.

  التخـرج:  سنة
  

٢٠٠٦.  

ــنة ــنح: س   الم
  

٢٠١٢.  
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  )رسالة ماجستير(
  اســـم الباحثـــة:

  

  بسمة أحمد السيد إسماعيل
ــالة: ــوان الرس   عن

  

تخفيف الضـغوط النفسـية لـدى     فيإلرشاد بالمعنى ابرنامج فعالية 
  المراهقات الكفيفات

ــة: ــة العلمي   الدرج
  

  ماجستير في التربية (تخصص صحة نفسية).

 

استاذ مساعد ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية   / بدوي محمد حسين.مأ.د -١
  قنا.ب –التربية 

  قنا.ب –مدرس الصحة النفسية بكلية التربية   منصور عبد الاله عبد الغفور د/  -٢

 

فسـية بكليـة التربيةبسـوهاج    ستاذ الصحة النأ  أ.د/ يوسف عبد الصبور عبد الاله -١
ووكيل كلية التعليم الصناعي بجامعة سـوهاج  

  ا) .ومناقشً رئيسا(
أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية   الاله عبد الظاهر أ.د.م/ عبد الجابر عبد  -٢

  .)(عضوا ومناقشًابقنا –
ية بكلية أستاذ مساعد ورئيس قسم الصحة النفس  أ.د.م/ بدوي محمد حسين  -٣

  .ا)ا ومناقشً(عضو قنا –التربية 

النفسـية  الصـحة  درجة الماجستير في التربية تخصص"  : توصي اللجنة منح الباحثة
  مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي. بتقدير عام ممتاز

:  م٢٠١٢/ ٤/  ٢٢  

  :  /    /م٢٠١٢  

/   /    :م٢٠١٢  



 ه  


  بسمة أحمد السيد إسماعيل عويس  

 

 يدجامعة جنوب الوا -كلية التربية  - الصحة النفسية قسم.     
اإلرشاد بالمعنى في تخفيف الضغوط   فعالية برنامج

اقتصرت عينة الدراسة الحالية على عينه من المراهقات الكفيفات الالتـي  و ،النفسية لدى المراهقات الكفيفات"
أبصارهن قبـل   ن) طالبة كفيفة من الالتي فقد١٢( سنه)، وبلغ قوامها ١٨ -١٤تراوحت أعمارهن ما بين (

 ،إعداد الباحثـة / مقياس الضغوط النفسية للمراهقات الكفيفات -١ تمثلت أدوات الدراسة في:و ،سن الخامسة
جد فروق دالة إحصائيا تو )١ :كما أسفرت ،إعداد الباحثة/ رنامج اإلرشاد بالمعنىب -٢

ت أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسين القبلي والبعدي علـى مقيـاس الضـغوط النفسـية     درجا رتببين 
درجات أفراد المجموعـة اإلرشـادية فـي     رتبوجد فروق دالة إحصائيا بين الت" )٢ ،المستخدم في الدراسة

مرور شهرين من  (بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة) والقياس التتبعي (بعد القياسين البعدي
  .تطبيق البرنامج) على مقياس الضغوط النفسية المستخدم في الدراسة"

Abstract 
Researcher name: Basma Ahmed El -Sayed  Ismaiel 
Title of the study: The Effectiveness of Logotherapy Program in     

Decreasing Psychological Stress for  Visually 
Handicapped Adolescents

place study: Mental Health Department-Faculty of education at Qena 
-South Valley University 

The main target of this study is to identify : The effectiveness of the program 
based upon guidance through sense for relieving stresses of the blind 
teenagers.", The current study sample is solely confined to a sample of 12 blind 
Adolescents teenage girls aged from 14 up to 18 who lost .their eye sight before 
the age of five, The tools of the study run as follows :  
1) The measurement of psychological pressures of the blind teenage girls. 
(Prepared by the researcher). 2) A guidance program through sense. 
(Prepared by the researcher), The study resulted in the following results: 
1) There are statistically-denoting difference between the average degrees of the 
members of the guiding group between the anterior measure and the posterior 
one on a scale of the psychological pressure applied in the study.  
2) Sooner immediately on completing the application of the counseling program, 
there were no statistically-denoting differences between the average degrees of 
the members of the counseling group on the posterior measure and the sequential 
one at the measure of "Psychological pressures" applied in the study (two months 
passed sooner after the application of the program). 
 


